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A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának tagszervezetei: a II. kerületi, VI. 
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén délután 17 órakor - hívottan és hívatlanul 
mindenkit szeretettel vár klubdélutánjaira a Budapest V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe. 
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Nyilatkozat 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 11-13-i ülésén megütközését fejezte ki a 
Népszabadság c. napilapban december 10-én a 7. oldalon közölt interjú miatt, amelynek alcíme volt: 
„Miért maradt el II. Karekin katholikosz, az örmény egyházfő budapesti látogatása?" Az interjúban 
Meszrob Krikorian bécsi örmény ortodox érsek a valóságnak nem megfelelő és sértő állításokat közöl, 
félretájékoztatva a közvéleményt (olvasókat). - A katolikus örmény egyházközség Budapesten, az Orlay 
utcában 1970-ben ingatlant vásárolt magának kizárólag katolikus anyagi alapból, ezért nem felel meg az 
igazságnak, hogy „évtizedekkel ezelőtt közösen vásárolták". (Dokumentumok megtalálhatók az 
Esztergom-Budapesti Érsekségen.) - Két évvel ezelőtt néhány nem katolikus örmény megalapította a 
„Magyarországi Örmény Egyházat", amely bírósági bejegyzést kapott, és jogtalanul a katolikus örmény 
egyházközség épületét jelölték meg az új egyház központjaként. - A magyar állami vezetők kifejezték 
készségüket, hogy szívesen találkoznak az örmény egyházfővel, amennyiben a jogvitákkal terhelt Orlay 
utcai épületet nem látogatja meg. Mivel II. Karekin katolikosz ennek ellenére is az egyházi illetékesek 
értesítése nélkül az Orlay utcai katolikus örmény templomba szándékozott menni, a sértő magatartás 
miatt az állami vezetők elzárkóztak a hivatalos találkozástól. Ettől függetlenül a határőrségnek utasítást 
adtak, hogy minden körülmények között segítsék elő a katolikosz belépését az országba. - Paskai László 
bíboros nem kapott sem közvetlen, sem közvetett jelzést az örmény katolikosz látogatási szándékáról, 
sem tárgyalási tervéről, sem annak témájáról. Az interjú közli, hogy „egy fiatal pap ezen a héten érkezik 
Budapestre". Sajnálatos módon ez megtörtént. Furcsa és erőszakos magatartás az örmény ortodox pap 
küldése és beköltözése a katolikus örmény egyházközség tulajdonát képező épületbe a tulajdonos és az 
illetékes katolikus főpásztor tudta és beleegyezése nélkül. Ebben a tényben a mai idők 
„templomfoglalását" láthatjuk. 
Fáj és sajnáljuk, hogy II. János Pál pápa három hónappal ezelőtti nagyvonalú és testvéri örményországi 
találkozása után ugyanennek az örmény katolikosznak bécsi érseke sértő megnyilatkozással és 
intézkedéssel akadályozza a jó szándékú ökumenizmust, amelynek egyik alapja az igazságosság és a jog 
tiszteletben tartása. Bennünket továbbra is az a szellem vezet, amelyet II. János Pál pápa örményországi 
útján mutatott fel. 

Budapest, 2001. december 13.  
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 
MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA  
CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGÁRIÁE  
H-1071 Budapest VII., Városliget fasor 45.  
Telefon: (361)342-6959, telefax: (361)342-6957  
E-mail:pkt@katolikus.hu, Postai cím: 1406. Budapest, Pf. 79. 

 
Az Esztergom-Budapesti Érsekség közleménye 

Az Esztergom-Budapesti Érsekség a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség javára történő befizetések 
elkülönítésére Budapest Örmény Katolikus Lelkészség 11100908-19143138-37000004 elnevezéssel 
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számlát nyitott az Inter-Európa Bank Rt.-nél. A befizetésekhez ugyanilyen elnevezésű készpénz-
befizetési csekkek készülnek napokon belül a hívek számára. 
A csekkeket eljuttatjuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökének, dr. Issekutz 
Saroltának, akitől át lehet venni. 

Budapest. 2002. január 4. 
 
 Felhívás!  

Mint az Esztergom-Budapesti Érsekség közleményéből kiderül, az Esztergom Budapesti Érsekség - 
egyetértésben az örmény katolikus Pátriárka Őboldogságával - rendezni kívánja a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség ügyeit, köztük annak pénzügyeit is. Ennek szellemében külön számlát nyitott a 
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség javára történő befizetések, pénzadományok fogadására. 
Kérjük lapunk olvasóit, hogy ha befizetési célzatból felhívást és csekket kaptak P. Leszkovszki Pál és P. 
Vahan Hovagimian aláírással, akkor a levélhez csatolt csekket ne használják a befizetésekre, hanem a 
rövidesen egyesületünknél hozzáférhető új csekket. 
Mint a közleményből kiderül, az új bankszámlán gyűjtött pénz felett nem a jelenleg törvénytelenül 
működő nem katolikus örmény egyháztanács, hanem a vitás ügyek rendezése után törvényesen kinevezett 
ideiglenes gondnokság, majd törvényes választással létrehozott Egyháztanács és a plébános fog 
rendelkezni. 
Kérjük, jelezze levélben, vagy telefonon hogy ilyen csekket igényel, és azt postán megküldjük 
Önnek. 

dr. Issekutz Sarolta 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke 
 
 

Templomfoglalás a XX. század végén 
 

Több mint négy éve furcsa „játék" folyik a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség körül. Ennek 
ingatlana, templomunk, múzeumunk körül... a benne felhalmozott adományok, kincsek, emlékek körül... 

Közben kavarognak a meghatározások és elnevezések: katolikus, örmény, magyarországi, ortodox, 
apostoli... Megtévesztő. Akadnak ismétlődő nevek, olyan személyeké, akik hol ilyen, hol más színben 
bukkannak fel. Ez is megtévesztő. A közvélemény elbizonytalanodik és legyint: bizonyára felekezeti 
villongásokról van szó! Vallási türelmetlenségről van szó! Így aztán azok (többnyire a magyarörmények), 
akik arról beszélnek, hogy „nem az övék, a miénk!", lassanként már a szűkkeblű gyűlölködők képében 
tűnnek fel - legalábbis így tüntet fel minket a másik oldal. De ki és mi az a „másik oldal"? 

 
A szélesebb magyarországi közvélemény már-már elkönyvelte magában: örmény vircsaft... 

Pedig még nem is olyan régen (és évszázadok óta!) ez a közvélemény elismeréssel és megbecsüléssel 
tekintett az örmény származású magyarokra. És megértéssel, segítőkészen befogadta a néhány tucatnyi, 
újonnan bevándorló, Örményországból érkező örményt. 

Mi történt hát? 
Lapunk jelen száma összefoglaltan mutatja be mindazt, ami eligazít a kérdésben. 
1999 tavasza óta folyik a harc, hogy az új alakulat, amely magát Magyarországi Örmény Egyháznak 

(MÖE) nevezi, vegye le a kezét Orlay utcai, örmény katolikus plébániánkról, templomunkról.* 
Hitelveikről semmit sem tudni, ám a Fővárosi Bíróság 1998 novemberében a 124 alapító tag kérelmére 
hipp-hopp bejegyezte ezt az „egyházat"... egyenest az Orlay utcai örmény katolikus templom címére! 

Az egyházközségi tanács tagjai: dr. Moldován Kristóf elnök (igen, az a Moldován Kristóf, aki Kádár 
Dániel atya idején, 1958-ban az Örmény Katolikus Egyházközség Képviselőtestületének egyik tagja, 
majd az alakuló ülés után a Hitbuzgalmi Szakosztály, valamint a kápolnaépítő bizottság tagja volt!), 
elnökhelyettesek: Avanesian Alex és dr. Peltekian Aram. Jegyző: Simon J. Zaven, aljegyző: dr. Garaguly 
István, pénztáros: Göcseján Antalné, önkormányzati és egyházi összekötő: Rudas Valéria, gazdasági 
gondnok: Nazarjan Hamlet és Penyáskó Imre, a számvizsgáló bizottság tagja: ifj. Göcseján Antal, a 
lelkipásztori bizottság tagja: Károlyi Zsaszmen és az azóta elhunyt dr. Zakariás Richárd, egyházi szóvivő: 
Hutterer Ingrid, vidéki képviselők: Sólyomvári György és dr. Malhazian Armen. 

Ők és az általuk képviselt Magyarországi Örmény Egyház nem katolikus, a katolikus örményekhez 
semmi közük. Aki ugyanis közülük katolikus volt, az új egyház alapításával önmagát kizárta a Katolikus 
Egyházból (lásd a csillag alatt felsorolt irodalomban Dr. Csordás Eörs kanonok előadását.) Amikor arra 



 
 

 
 

hívnak fel, hogy adjuk adónk 1%-át a Magyarországi Örmény Egyház javára, gondoljunk arra, hogy ezzel 
nem a Magyarországon honos Örmény Szertartású Római Katolikus Egyházat támogatjuk, (amely a 
Római Katolikus Egyház rész-egyháza), mert ahhoz a nyilatkozatot a Magyar Katolikus Egyház 
technikai számára kellene küldenünk...! 

 
Miért alakult ez a Magyarországi Örmény Egyház? (Ügyesen kitalált elnevezés! Sokan észre sem 

veszik, meg sem kérdezik, hogy milyen? „Örmény"...! De keleti? Nyugati? „Magyarországi Örmény „... 
azt sugallja, hogy mindenki, aki Magyarországon él és örmény származású... ide „tartozik". De nem!) 

Az új képződmény alapszabályából kiderül, hogy gazdasági megfontolásokból hozták létre. 
Kimondatott egyebek között: más egyházakkal egyesülhet, vagyonát átadhatja az új egyház tulajdonába. 

Csupán azért kell új egyházat alapítani, hogy utána egyesülni lehessen egy másik egyházzal? Miféle 
vallás ez? 

És miféle vagyona lehet a hirtelen alakult „egyház"-nak? Hiszen a mi, örmény szertartású római 
katolikus egyházunk tulajdonába költözött be, oda jegyeztette be magát, jogtalanul! És gyakorlatilag 
birtokában tartja a templomot a múzeumi tárgyakkal, levéltárral, könyvtárral együtt, jogtalanul! 

Vagy: lehet-e ebben az új egyházban a hitélet irányítója Vahan Hovagimian plébános, amint azt az új 
egyház alapszabályában olvassuk? Hiszen őt a Rómához tartozó Bécsi Mechitarista Rend küldte ide, hogy 
a római katolikus örmények lelki gondozását ellássa! 

Egy ideig annyit láttunk csupán, hogy a két „egyházfő", Avanesian Alex és dr. Moldován Kristóf, 
valamint csapatuk gazdasági és más célokból manőverezni kezd. 

Ez az „egyház" akadályozta meg 2000. október 1-én, hogy a Budapesti Örmény Katolikus Plébánia 
helyiségeiben zárt körben találkozhassunk egyházi vezetőinkkel; ez hívta ki ellenünk a rendőrséget, 
amikor határon innen és túl élő katolikus magyarörmények a III. Konferencia ünnepi szentmiséjén együtt 
szerettünk volna ünnepelni. (Lásd az elején már csillag alatt jelzett lábjegyzetünket a számos, 
nyilvánosságra hozott dokumentumról, beszámolóról és véleményről.) 

Minderre felhívtuk az „alapító tagok" figyelmét, közzétettük a 124 ember névsorát. Többen közülük 
hivatalos feljelentést tettek az „egyház" szervezői, vezetői ellen. A Magyarországi Örmény Egyház 
létrehozói ellen a büntetőeljárás jelenleg nyomozati szakaszban, lassan, de folyik. 
 
Az elmúlt év november 20-án elterjedt a hír, hogy 21-én hazánkba érkezik az ortodox (apostoli) 
örmények egyházi vezetője, az ecsmiadzini katolikosz. (A „katolikosz" elnevezés kissé megtévesztő, mert 
semmi köze a katolikussághoz. Az se tévesszen meg senkit, hogy az ecsmiadzini katolikosz címe 
„minden örmények katolikosza" - az örmény katolikusokra ez legkevésbé sem vonatkozik.)** 
Magyarországon nem volt és nincs ortodox örmény egyház. Mégis, számunkra, magyar anyanyelvű 
örmény szertartású római katolikus, református, stb. vallású magyarörmények számára is fontos lett volna 
megismerni az ősi örmény egyház vezetőjét. Az Országos Örmény Önkormányzat vezetői ettől a 
lehetőségtől minket eleve elzártak. A tervezett találkozóra csak örmény nyelvű meghívót küldtek néhány 
kiválasztottnak - de nekik is csak az utolsó pillanatban. Ezért tiltakoztunk a Magyar Távirati Irodához 
eljuttatott nyilatkozatban (lásd lapunk további részében). Hiszen mi évek óta küzdünk templomunk 
visszaszerzéséért és hitéletünk helyreállításáért s erről szerettük volna tájékoztatni az ortodox örmény 
katolikoszt. 

A katolikosz végül is nem jött... Nem is akart? Vagy jött volna, de nem akart a katolikus örményekkel, 
a Magyar Katolikus Egyházzal találkozni? (Lásd lapunk első oldalán a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia nyilatkozatát.) 

Pedig milyen szép lett volna, ha olyasmire kerülhetett volna sor, mint amit több mint egy évszázada, a 
Magyar Szalon című lap 1893. októberi száma ír le. A szamosújvári örmény katolikus küldöttek, Bárány 
Lukács szamosújvári lelkész és Novák György lelkész Crimian Mgtics 141-ik katolikosznak bécsi 
látogatása alkalmával ezt mondták: 
„...Mi magyar örmények Szent István hatalmas koronájának védelme alatt elégedetten és boldogan élünk, 
élvezzük a szabadságot és az összes polgári jogokat. Forrón óhajtjuk, hogy vajha testvéreink Arméniában 
megtalálnák ugyanazt a boldogságot, melyet mi Magyarországon élvezünk és kivívhassák ugyanazokat a 
szabadságjogokat és jogokat. 

A katholikosz reszkető hangon a következőket mondta: 
...Ti vagytok, testvéreim az elsők, akik sok örmény nevében azt jelentitek: mi helyzetünkkel, sorsunkkal 

meg vagyunk elégedve! Az Isten áldása legyen azon az országon, a melyben olyan boldognak érzitek 



 
 

 
 

magatokat! " 
Cselingárián Jakab számol be erről, érdemes emlékezetünkbe vésnünk. 
 
Hihetetlen a 20-ik század végén elkövetett templomfoglalás! A MÖE kisajátítja a katolikus templomot, 

kizárólagos tulajdonaként bánik az épülettel és a múzeummal, megakadályozza a hitéletet. Politikai és 
gazdasági hatalom megszerzésére használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek az örmény nemzeti 
kisebbség számára nyílnak Magyarországon! A jóhiszeműségre épít, a magyarországi történelmi 
örménység jó hírnevére. A hitélet szentségét mocskolja be, ugyanakkor bemocskolja valamennyi örmény 
tisztességét, nemcsak a magyarörményekét. 

Ezt a jó nevet, őseink jó nevét, a mi örökségünket lopja el és sározza be. 
Mindebben évek óta segédkezik a sajtó, a jobb- és baloldali egyaránt. Vélhetően nem rosszindulat, 

hanem megbocsáthatatlan tájékozatlanság vezeti. Vagy félrevezetik. 
 
A katolikosz „meghiúsult" látogatásának sajtóvisszhangja felhívta a nagyközönség figyelmét, hogy 

hazánkban valami nincs rendben az örmények között, akiknek országa a világon elsőként lett 
kereszténnyé... és éppen a hitélet, az egyház, a templom körül nincs rendben! 

Jelen számunkban olvasható a Magyar Nemzet egyoldalúságról árulkodó híradása, amelyben 
elhangzik az a hazug vád is az új egyházat alapító Avanesian Alextől, miszerint a Katolikus Egyház 
Magyarországon üldözi az örményeket. (A tolvaj kiált „fogd meg!"-et!) 

A Népszabadságnak adott interjúban pedig az ortodox örmény egyház bécsi püspöke, Krikorjan 
nyilatkozik megdöbbentően: ők évek óta tudnak az Orlay utcai templom tulajdonlása körüli vitákról, 
amelyet békésen kívánnak rendezni...!? 

De mi köze a hirtelen alakult Magyarországi Örmény Egyháznak, vagy a Magyarországon nem is 
létező Ortodox Örmény Egyháznak a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség által vásárolt ingatlanhoz, 
amely jelenleg is e lelkészség tulajdonát képezi? Mi köze az általunk, apáink által felépített örmény 
szertartású római katolikus templomunkhoz? Lehet itt tulajdonjogi vitáról beszélni? (Ezzel kapcsolatosan 
ajánljuk a jelen számban közölt 1958-as jegyzőkönyvet, amely az Örmény Katolikus Egyházközség 
képviselőtestületének újjáalakuló üléséről készült.) 

Új egyházat, persze, lehet alapítani... de nem így, törvénytelenül elfoglalva más ingatlanát, mint azt a 
MÖE tette. 

S akkor jön az Ortodox Örmény Egyház, hogy békésen rendezzen... mi ez, talán jószolgálati 
igyekezet? Hát... lássuk: 

 
A hazai örménységet különösen megdöbbentette a bécsi örmény ortodox püspök kijelentése, hogy 

itteni hívei kérésére - akik egyenlőek a Magyarországi Örmény Egyház tagjaival! - haladéktalanul 
ortodox papot küld Budapestre. Az ortodox pap meg is érkezett a katolikus templomba, amely fölött az 
esztergomi érsek az illetékes! 

Keleti rablómegoldás? 
Szerencsére a Velencei Mechitarista Rend és a Keleti Kongregáció segítségével a betolakodót sikerült 

eltávolítani. (Ismételten felhívjuk a figyelmet a lábjegyzetben közölt magyarázatra: a római katolikus 
örmények rítus vonatkozásában XIX. Nerszesz Bedrosz pátriárka alá tartoznak, aki a vatikáni Keleti 
Kongregáció tagja.) 

Most egyértelműen kiderült, hogy a Magyarországi Örmény Egyház és főnökei mindenkit 
félrevezettek: a hazai örménységet, a magyar adófizető állampolgárokat, a Bécsi Mechitarista Rendet, de 
a bécsi és az ecsmiadzini Ortodox Örmény Egyház vezetőit is. 

Ismételjük: a magyarországi, történelmi örménység több évszázadon át, egészen a jelenig jó hírnevet, 
becsületet vívott ki magának, és az örménységnek általában. Ezt az „egyházalapító" besározta. Ilyen 
ember nem méltó arra, hogy bárkit képviseljen - s ezt a hazai örménység tagjainak, de az állami 
szerveknek is tudomásul kell venniük. 

A törvényesség mindenkit kötelez, nemzeti, kisebbségi hovatartozástól függetlenül. A tisztesség 
követelménye is egyformán vonatkozik mindenkire a hazában és a nagyvilágban. 

dr. Issekutz Sarolta 
 
 
* Lapunk ezzel kapcsolatos anyagai: „Mi van az Orlay utcában?" - 1999. június; Fancsali János: Oldások és kötések - 1999. 



 
 

 
 

július; „Otthon akarunk maradni!" és Nyilatkozat - 1999. augusztus; „Miatyánk, aki a cégünkben vagy" dcs - 2000. február; 
Ügyek, vádak, erkölcsök - 2000 március; Dr. Paskai László bíboros válaszlevele, dr. Issekutz Sarolta cikke, valamint id. Áján 
Gergely: Igen tisztelt Atyák! - 2000 április, Dr. Csordás Eörs előadása a budapesti, III. Örménymagyar Konferencián, Balogh 
Jenő: Gondolatok egy mise és egy múzeumlátogatás körül - 2000 október; Avanesian Alex feljegyzése, Fancsali János: 
Egyetlen kérdés – 2000. december; „Repedések" – 2001. február; „Ami a Szabadság című újságban megjelent tényszerű 
beszámolóból kimaradt", „Vétkesek közt cinkos, aki néma" – 2001. augusztus; Semjén Zsolt államtitkár beszéde a IV. 
Örménymagyar Konferencián – 2001. október; Levél dr. Semjén Zsolt államtitkárnak – 2001. november. 

 
** Az örmény katolikus pátriárka, XIX. Nerszesz Bedrosz, Bejrutban székel. A rítus vonatkozásában hozzá tartozik a hazai 

örmény katolikusság. A pátriárka tagja a Keleti Kongregációnak, amely a római pápa fennhatósága alatt működik. 
 

****** 
 

ARMENIA magyar-örmény havi szemle (Szamosújvár) 1890. októberi száma 
 

Történetünk koronájának drágakövei 
 
Jelen füzetben hű fordításban azon nevezetes, s eddig senki által közzé nem tett oklevelet nyújtom, 

mely az eretnek örmény nemzetnek a római anyaszentegyházzal még a leáldozó XVII. században, tehát 
mindjárt szeretett hazánkba való költözése után történt uniójának eddig teljesen nem tisztázott történetére 
a legtündöklőbb fényt veti s azt teljesen tisztába hozza... 

 
Nagyságos és Méltóságos Urak, Erdély Kormányzói és Felügyelői! 
 
Nagyságtok alulírott szolgái a legalázatosabban kinyilvánítjuk, a mennyiben ezen 1692. év június hó 

15-én, örmény időszámításunk szerint pedig 1141 év június 5-én*) egy részről főtisztelendő Virzirescus 
Oxendius püspökünk és a mindnyájuk fölé magasztalt római pápa Ő szentsége helynöke, más részről 
pedig az örmények papjai, névleg Náschun János és Álács András, visszatérve a kolozsvári 
országgyűlésről ide Beszterczére, Nagyságtoknak Kolozsvártt június 1-én kelt és az örmények ezen 
ügyében már harmadszor kiadott határozatát nekünk felmutatták és mely határozatukkal azt óhajtanák 
tudni, hogy mit jelentenek és hogyan értendők a gyergyói szerződésünkben** előforduló ezen örmény 
szavak: (Miér hájrenágán hávádovén)? 

Mi tehát ezennel örmény betűkkel ugyan, de, de nehogy további értelmezésre szükség legyen, latin 
nyelven feleletül adjuk, hogy a fenemlített szavak értelme ez: maradjunk meg őseink törvényei mellett; 
azaz tartsuk meg azon böjtnapokat, húsételeket, ünnepeket, egyházi énekeket, ugyanazon régi naptárt, 
egyházi öltönyöket s papokat, minők örökségképen őseinktől ránk szállottak; és pedig maradjunk meg 
ezek mellett a legszigorúbban, sem hely, sem idő ne késztessen bennünket ezekben a legkisebb 
változtatásra. Így tartottuk mi ezeket úgyis mind e mai napig, így tartotta s tartja ezt püspökünk is, 
főtisztelendő Virzirescus Oxendius s még a római pápa Ő szentségének parancsa sem bátorítá őt fel arra, 
hogy minket az ellenkezőjére bármiként kényszerítsen. 

A hitágazatok egyéb pontjaiban azonban az összes jó keresztény pápistákkal (így!), a katholikus 
lengyel, német és minden keresztény nemzettel egyöntetűleg azt hisszük és valljuk, a mit a római 
anyaszentegyház hisz és vall. Hiszünk ugyanis az egy Istenben és a teljes Szent-Háromságban, az Atya, 
Fiú és Szent-Lélekben; hiszszük, hogy mindhárman egy természetűek, végtelen örökkévalók s ugyanazon 
egy tisztelet és imádás illeti meg őket. Hiszszük, hogy az Isten fia, a valóságos Isten, a szűzanya Máriától 
való megtestesülése által valóságos emberré lett és pedig nem olyképen, hogy akár az Istenség, akár az 
emberi természet benne elkülönítve, avagy embersége Istenségével és Istensége emberségével 
összevegyülve lett volna; hanem mindkettő egyesült Krisztus személyében, ki érettünk született, meghalt 
a kereszten, harmadnapon halottaiból feltámadott, felszállott a mennybe, ül az Atya jobbján, el fog jönni 
az élők és holtak megítélésére s kinek uralma soha sem fog véget érni. Hiszünk a Szent-Lélekben, ki 
ugyanazon természettel, hatalom- és uralommal bír, kit ugyanazon tisztelet és imádás illet meg, mint az 
Atyát és Fiút és ki az Atyának a Fiú s Fiúnak az Atya iránt való végtelen és örökké való szeretete gyanánt 
minden időben és helyen mindennel bír, a mi s mintegy a Szent-Háromságnak befejezettsége. 

Hiszünk az egy, szent katholika és apostoli Egyházban. Hiszszük a hét szentséget, örményül (Jothén 
chorhurt jégégheczo) s hiszszük, hogy Jézus, a mi Istenünk alapította s rendelte ezeket az 
anyaszentegyház részére. Egyik szentség ezek közül a keresztség, örményül (Mégérduthiun génunkh) és 
hiszszük, hogy ez az Ádámtól reánk szállott bűnt lemossa és kiszabadítván bennünket az ördög és halál 
fogságából, Isten fiaivá ujjászül s hogy keresztség nélkül üdvözülésnek nincs helye. A második szentség a 



 
 

 
 

bérmálás, mely örményül (Myron vagy Trosmén) és hisszük, hogy ezen szentség a szent chrysmával 
(olaj) való megkenés által a keresztény lelket az ördög incselkedései ellen megerősíti s bizonyos 
különleges jegyével azt Krisztus katonájává avatja fel. Harmadik (t.i. szentség) a liturgia, azaz a 
Szentmise-áldozat, örményül (Bádárákh) és hiszszük, hogy miután a pap a felajánlottak fölött Krisztus 
szavait elmondja, azok, mik csak előbb kenyér és bor valának, azonnal és közvetlenül a mi Urunk Jézus 
igazi teste és vérévé válnak és lesznek s a kenyérből és borból mi sem marad fenn, csak is az Úr igazi 
teste és vére és pedig az, mely jelenleg a mennyekben van s ül az Atya jobbján és hogy ezen testet és vért 
esszük és isszuk, valahányszor áldozunk. 

Negyedik a gyónás szentsége, örményül Chostovánuthiun*** és hiszszük, hogy az ember a keresztség 
után elkövetett bűnének csak azon esetben nyeri meg bocsánatát, ha azt e szentségben a papnak 
meggyónja; hogy a pap a gyónó bűneit Istentől nyert hatalmánál fogva bocsátja meg és hogy a pap által e 
földön feloldozott és megbocsátott vétkek Isten előtt a mennyekben is fel vannak oldozva és meg vannak 
bocsátva. 

Ötödik az utolsó kenet, örményül (Vércsi odzumén). Hatodik az egyházi rend, örményül (Gárk 
Káhánájuthián) és hiszszük, hogy csak is ezen szentség részesíti a keresztény lelket a papság azon 
különös jellegében, melynél fogva az a szentmise-áldozatot élőkért és holtakért bemutathatja s a 
gyónásban a bűnök alól feloldozhat. Hetedik szentség a házasság, örményül (Bészág) és hisszük, hogy az 
ezen szentség által egybekötött két személy, míg mindkettő életben van, többé szét nem válaszható. 

Ezen szentségeken kívül hiszünk a Mennyek országában a jók és a pokolban a rosszak számára. 
Hiszszük, hogy a szentmise-áldozat, alamizsna, ájtatos tettek, böjt és az egyház imái nemcsak az élőknek, 
hanem még a holtaknak is üdvösek; de ez utóbbiakra nézve csak azoknak, kik könnyebb (bocsánandó) 
vétkekben múlva ki Isten igazságosságának csak ideiglenesen vannak alávetve. Hiszszük, hogy a szentek 
mennyei esedezései nekünk e földön hasznosak és ép ezért őket a mennyekben, szent ereklyéiket pedig a 
földön tiszteljük, képeiket tisztelettel illetve oltárainkra helyezzük s Isten előtt a mennyekben őket 
közbenjáróinknak tekintjük. 

Hiszünk a szent keresztben, melynek jele bennünket sok bajtól megóv. Hiszünk Istennek anyjában, a 
Boldogságos Szűz-Máriában, ki szeplőtelenül fogantatott; ki a Szent-Lélek által foganta és szülte meg 
szülöttjét, az Istennek fiát; ki miként a szülés előtt, úgy azután is szűz maradt; ki mint Istennek 
kiválasztottja testtel és lélekkel vitetett fel a mennybe és ott az összes angyalok és szentek fölé helyezve 
és megkoronázva, mint az összes teremtmények Királynője és Úrnője szerepel. Méltán tiszteljük tehát őt 
és dicsőítjük, kisebb tisztelettel ugyan mint Istenünket, de nagyobbal, mint az összes angyalokat és 
szenteket. Hiszszük a szentírást is; a zsinatok és az anyaszentegyház törvényeit, nem különben mind azt, 
mi a fenn leírtakkal megegyezik, kész-örömest megtartjuk. 

Megvalljuk azonban egyszersmind azt is, hogy mi a következőket jószántunkból csak is azért fogadtuk 
el, nehogy a római pápa Ő szentségével s Szent egyházával ellenkezésbe jöjjünk, úgymint: hogy papjaink 
a szent kehelybe néhány vízcseppet öntsenek; hogy azután, az Istentől mindenek fölé magasztalt római 
pápa Ő szentségét, mint az összes kereszténység fejét, tiszteljük és ünnepi imáinkban ő róla 
megemlékezünk, s csak ezért kértünk őtőle püspököt. 

Az összes itt előadottakat megtettük s meg is tartjuk, jóllehet őseink azt meg nem tették, sem meg nem 
tartották. Csak a valóságról nyilatkozunk tehát s hogy e nyilatkozatunknak annál nagyobb hitele legyen, 
kiadtuk jelen oklevelünket Beszterczén 1692. június 20-án, az örmény időszámítás szerint pedig 1141. 
június 10-én kérve mi itt egybegyűltek Bíránkat, hogy azt papjaink, nem különben idősb esküdteink közül 
választott 3-3 egyénnel mindnyájunk nevében aláírni s pecsétjükkel megerősíteni szíveskedjenek. 

 
Én+ P. András    Én + Jakab bíró   Én + P. János     Én + Nasturius    Én + P. Ámirá    Én + Andronicus    

Én + Arczas 
 
Mi alólírottak is 1692. águsztus 30-án, örmény időszámításunk szerint pedig 1141. áug. 20-án ezen 
átolvasott s hitünk és uniónk pontjairól szóló oklevélben közölteket az igazságnak teljesen megfelelőknek 
s megállapodásunkkal mindenben megegyezőknek ismerjük el és ép azért az összes örmények 
királybírójával egyetemben azt aláírjuk s pecsétünkkel megerősítjük. Besztercén k. m. f.  
 

Én + P. Pál szépvizi plébános    Én + P. Mihály felfalvi plébános és az összes örmények főesperese  
Én + Lukács bíró átolvastam s az abban foglaltakat valóknak ismertem. 

 



 
 

 
 

Közli ezen napfényre hozott eredeti oklevelet:                                              Dr. Temesváry János 
az aradi királyi főgimnasium tanára 

* 1141+551=1692 
** vagy az oklevél szavait használva „in contractu nostro Giurgioviensi" 
*** e szentség neve az oklevélben örmény betűkkel nem fordul elő. 

 
****** 

 
Újévi üdvözlet 

„Ez az újesztendő nagy bőséggel folyjon,  
Szomorúság a házunkra ne szálljon,  
Hanem a jó Isten sok jókkal megáldja,  
Égi harmatjával virágozza  
Jézus neve dicsértessék!,, 

 
Déllö, Székelyföld, 

 Bálint Sándor gyűjtése 
****** 

 
 
II. Karekin katolikosz Magyarországi látogatásának elmaradásával kapcsolatosan a hazai történelmi 

örménység nevében az MTI-nek eljuttatott nyilatkozat 
 

A hazai történelmi örménység nyilatkozata 
 
Az örménység 330 éve települt be tömegesen Erdélybe, Magyarországra, több évszázados 

menekülésük végállomására, hazánkba. Jelenleg létszámuk kb. 15 ezer főre tehető. Ezen magyar 
anyanyelvű, örmény szertartású római katolikus, református örménység az un. magyarörmények, akik 
örmény gyökereiket, kultúrájukat és hagyományaikat ápolják, szoros kapcsolatot tartanak fenn Erdélyben 
maradt kb. 10 ezer főnyi társaikkal, civil szervezeteikkel. Társadalmi elfogadtatásuk évszázadok óta 
kimagaslóan elismert. 

A XX. század végén betelepült örmény anyanyelvű örmény kisebbség létszáma kb. 100-200 főre 
tehető hazánkban, akik többsége szintén ápolja kultúráját, beilleszkedni kívánnak választott hazájuk 
társadalmába. Vallásukat tekintve - amennyiben megkereszteltek - az örmény apostoli egyházhoz 
tartoznak. Templomuk, imahelyük nem ismert. 

A hazai történelmi örménység szükségesnek tartja az alábbi nyilatkozatot megtenni az őket képviselő 
civil szervezet és az örmény kisebbségi önkormányzataik által. 

A Magyar Állam demokratikus kisebbségvédelmének köszönhetően alakulhattak meg nagyszámú 
helyi örmény kisebbségi önkormányzataink az ország különböző helyein, valamint a főváros kerületeiben, 
anyagi hozzájárulást biztosítva működésükhöz. 

A történelmi magyarörménység kisebbségi önkormányzatai és civil szervezete (Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület) társadalmi támogatottsága igen jelentős, kapcsolattartása a közösséggel 
rendszeres határon belül és kívül. 

A Magyar Állam jelentős anyagi támogatása következtében mód nyílt úgy a magyarörmény, mint az 
örmény anyanyelvű szervezetek kulturális, hagyományőrző, nyelvápoló tevékenységére, az örmény 
identitás erősítésére, a nemzetközi kapcsolatok ápolására. 

1999-ben megalakult ugyan az Országos Örmény Önkormányzat Avanesian Alex elnökletével, 
azonban kezdettől fogva működése törvénytelen, nem közösségi döntésen alapul, a hazai örmény 
közösségnek nincs beleszólása és tudomása tevékenységéről. A magyar anyanyelvű örménységet teljesen 
kirekesztette, nyilatkozataiban is kijelentve, hogy nem örmények, csupán az etnobiznisz miatt vállalják fel 
az örménységet. 

Avanesian Alex elnök és néhány fős tanácsadó testülete tevékenységének köszönhetően hazánkban az 
örménység társadalmi elfogadtatása veszélyben van, amely miatt a hazai történelmi örménység, a 
magyarörmények már tiltakozásukat fejezték ki és segítséget kértek úgy a hazai állami szervektől 
(NEKH, Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa), mint az európai örmény szervezettől, Jivan Tabibian 
örmény nagykövet úrtól, valamint a Magyar Katolikus Egyháztól, az örmény szertartású római katolikus 



 
 

 
 

egyházi elöljáróságoktól. 
Az elnök és szűk köre a hazai örmény anyanyelvű örménység egy csoportját, valamint nem örmény 

származású személyeket is félrevezetve 1998. novemberében létrehozott egy Magyarországi Örmény 
Egyház nevezetű szervezetet, amelynek nevében már megalakulása előtt nyilatkozatokat tett, ingatlan és 
egyéb jogügyleteket kötött törvénysértő módon. Ezen egyház elnökhelyettese Avanesian Alex, az 
országos elnök. Ez az egyház önhatalmúan székhelyként bejelentette magát az örmény szertartású római 
katolikusok Budapest XI. Orlay utca 6. szám alatt fekvő ingatlanába, elfoglalva templomukat, 
múzeumukat, könyvtárukat és levéltárukat, kizárva onnan a Magyar Katolikus Egyházat és a 64. 
részegyházát képező örmény szertartású római katolikusokat. Az ügyben a Fővárosi Főügyészség 
megindította a nyomozást (T.206/2000), amely jelenleg is folyamatban van. 

A hazai magyarörménység a Magyarországi Örmény Egyház bitorlása ellen segítségért és védelemért 
folyamodott a Magyar Katolikus Egyházhoz, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához 
és kérték a XI. ker. Orlay u. 6. számú ingatlan, valamint a nemzeti örökségünk részét képező múzeum, 
könyvtár állami védelem alá helyezését. Ingatlana védelmében és hitélete megakadályozása miatt 
segítségért folyamodott továbbá a Velencei Mechitarista Rendhez, a bejrúti örmény katolikus 
Pátriárkához, a vatikáni Keleti Kongregátióhoz, valamint Jivan Tabibian nagykövet úrhoz. 

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy II. Garekin Katolikosz magyarországi látogatásáról közösségünk 
semmilyen értesítést nem kapott, bennünket az országos vezetés értesítésre sem méltatott. Csupán néhány 
örmény anyanyelvű testvérünk kapott örmény nyelvű meghívót, azt is aláírás nélkül az utolsó nap. 
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Katolikosz látogatásának szándékát nem hozták nyilvánosságra, hogy a 
hazai örménység megismerhesse az ősi örmény egyház, az Örmény Apostoli Egyház vezetőjét, 
tájékoztathassa a hazai örménység hitéleti problémáiról. Ugyanígy nyilatkoztak örmény anyanyelvű 
testvéreink is, akik szerették volna tájékoztatni az egyházfőt a saját testvéreiktől elszenvedett 
sérelmeikről. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az egyházfő látogatásának meghiúsulása nem a fentiek 
meghiúsítása érdekében történt-e, politikai célzattal, hazánk lejáratásának szándékával. 

Közösségünk úgy határozott, hogy kirekesztettségünkről, az örmény szertartású római katolikus 
ingatlanunk és hitéletünk elleni támadásról, a hazai örménység történelméről és kultúrájáról a Katolikoszt 
levélben értesítjük, kérve segítő közreműködését. 

Avanesian Alex törvénytelen magatartása, felelőtlen viselkedése következtében a hazai örménység 
többévszázados pozitív megítélése veszélybe került. Nemcsak hazai, hanem nemzetközi vonatkozásban is 
félreinformálja a közvéleményt a médiumok felhasználásával a kül- és belföldi kapcsolataiban, de 
félreinformálja a hazai állami, kisebbségi szerveket, szervezeteket, az Örmény Köztársaság vezetését, az 
apostoli örmény egyházat is. Magatartásával nem a hazai örménység érdekeit képviseli, legyen az 
magyar, vagy örmény anyanyelvű. Kirekeszti a közösséget az érdekképviseletből, megakadályozza 
érdekérvényesítését. 

Budapest 2001. november 23. 
 
Aláírók: 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Dr. Issekutz Sarolta elnök sk. pecsét 
Budapest Főváros II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Zakariás Antal Dirán elnökhelyettes sk. pecsét 
Budapest Főváros VI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Wertán Zsoltné elnök sk. pecsét 
Budapest Főváros IX. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat Dr. Borszéki Béla elnök sk. pecsét 
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Miért maradt el II. Karekin katholikosz, az örmény egyházfő budapesti látogatása? 

 
Mint arról lapunkban már hírt adtunk, novemberben kútba esett „az örmények pápájának" magyarországi 



 
 

 
 

látogatása. Az 1700 évvel ezelőtt alapított örmény keresztény egyház vezetője, II. Karekin katholikosz 
azokban a napokban Ausztriában vendégeskedett, a bécsi érsekség által a keleti egyházakkal meglévő 
kapcsolatok ápolására és erősítésére létrehozott Pro Oriente Alapítvány meghívására. Logikusnak látszott, 
hogy a messzi Kaukázusból érkezett főpap közép-európai tartózkodását magyarországi látogatásra is 
felhasználja. Ezt szorgalmazták mindenekelőtt a hazai örmény önkormányzat vezetői, továbbá a 
pannonhalmi főapát (aki néhány éve az örmény vallási központban, Ecsmiadzinban járva még a mostani 
katholikosz elődjét hívta meg az apátságba), s bár állami szinten is komoly előkészületek történtek, az 
utolsó pillanatban Budapest lemondta a látogatást. A szokatlan fejleményről kérdeztük az örmény ortodox 
egyház középeurópai képviselőjét. Meszrob Krikorian érsek bécsi székhelyén nyilatkozott a 
Népszabadságnak. 

- Mit tud ön a magyarországi látogatás előkészítéséről? Ki volt tulajdonképpen a meghívó? 
- Jómagam az előkészületek tevékeny részvevője voltam. Bő egy éve, 2000. szeptember 21-én 

Budapestre utaztam, mert ottani híveim úgy tájékoztattak, hogy kormányuk nagy érdeklődést tanúsítana 
Őszentsége magyarországi meghívása iránt, sőt, hajlandó lenne őt államfőnek kijáró keretek között 
fogadni. 

- Az említett hívek alatt ön azokat érti, akik Magyarországi Örmény Egyház néven 1998-ban vallási 
közösséget hoztak létre? 

- Igen, s az örmény apostoli egyház részéről én vagyok a feljebbvalójuk. De én irányítom Bécsből 
Ausztria mellett a Skandináviában, Csehországban és Szlovákiában élő híveinket is. Visszatérve azonban 
a szervezésre: találkoztam az egyházi ügyekben illetékes államtitkárhelyettessel, Semjén Zsolt úrral és 
néhány munkatársával, s megbeszélésünkön többször is elhangzott, mennyire óhajtja Budapest ezt a 
látogatást. 

- De ezek szerint nem a magyar kormány hívta meg a katholikoszt. 
- Nem, de miután értesültek II. Karekin bécsi látogatásáról, számomra a beszélgetésünkből 

egyértelműen az csengett ki, hogy ezt a kínálkozó lehetőséget nem szeretnék elmulasztani. Kilátásba 
helyezték az államfői szintű fogadtatást, a parlament felkeresését is. 

- Szerepelt-e a forgatókönyvben találkozó a magyarországi örményekkel? Ezt azért kell 
megkérdeznem, mert az örmény származású magyarok egyes képviselői - akik néhány év óta rossz 
viszonyban vannak az országos önkormányzatuk vezetőivel - utóbb azt panaszolták, hogy kihagyták 
őket az előkészületekből. 

- Az önkormányzat vezetői, akik végig jelen lettek volna a hivatalos program eseményein, azt jelezték, 
hogy külön is szerveznek egy találkozót az örmény kulturális központban, s oda valamennyi csoport 
képviselőit meghívják. Azok ugyanis, akiknek ősei 300 évvel ezelőtt vándoroltak el szülőföldjükről, s 
előbb Erdélyben, később a mai Magyarországon telepedtek le, már nem tartoznak az apostoli egyházhoz, 
a római pápa fennhatóságát ismerik el, ugyanakkor saját szertartásrendjük szerint élik hitéletüket. De 
meggyőződésem szerint az ő számukra is emlékezetes maradt volna a találkozó az örmény történelmi 
egyház főpásztorával. 

- A „régi örmények" azt is nehezményezik, hogy az Orlay utcai templomot - amely az esztergom-
budapesti érsekség felügyelete alá tartozik - az országos önkormányzat vezetői, Alex Avanesian 
elnökkel az élen kizárólagos birtokukba vették, s a szent hely hovatartozása körül azóta is dúl a vita 
közöttük. Mit tehetett volna ebben a helyzetben a katholikosz az indulatok lecsillapítására? 

- Ezt a budapesti templomot a Magyarországon élő örmények évtizedekkel ezelőtt közösen vásárolták, 
s nemcsak a római pápát egyházfőjüknek elismerők, de az én közvetlen vezetésem alatt álló hívek 
felmenőinek a pénze is benne van, amit dokumentálni lehet. Ők kifejezték óhajukat, hogy időről időre 
örmény nyelven, az apostoli egyház szertartására is legyen itt lehetőség. Ezt én tudomásul vettem, és 
intézkedtem annak érdekében, hogy egyházunk küldjön papot magyarországi híveinkhez. 
Erőfeszítéseimet siker koronázta: egy fiatal pap ezen a héten érkezik Budapestre, hogy ezt a megtisztelő 
szolgálatot ellássa. 

- Ami nyilván örömet okoz majd az ön híveinek, ámde egyúttal elmérgesítheti a templom 
használatával kapcsolatos vitát is. 

- A templom esetében eddig is az volt a meghatározó, hogy ott örmények imádkoztak. Szerintem az 
egyházi hovatartozásuk, a különböző szertartási rendek gyakorlása elmarad jelentőségében amögött, hogy 
ilyen kicsiny, ráadásul a világban szétszórt nép, mint a mienk, mennyire képes az összetartásra, egymás 
megbecsülésére. Hát nem lehet egyazon templomban különféle rituálék szerint ugyanazt az Istent imádni? 
Szerintem lehet, és ennek felismerése jelentheti a megbékélés felé a döntő lépést. 

- Ezt az ügyet azonban a magyarországi örmények egymagukban nem tudják rendezni, itt tényleg 
szükség lenne a magyar katolikus és az örmény ortodox egyház közötti párbeszédre. 

- Valóban elég régóta folyik már a vita a budapesti örmény templom hovatartozásáról, s mi is kiváló 
lehetőséget láttunk volna arra, hogy a problémát a magyar katolikus egyház vezetőivel, testvéri légkörben 
áttekintsük. Meggyőződésünk szerint a megoldás kulcsa Paskai László bíboros úrnál van, tehát igen 
célszerűnek találtuk volna, ha Őszentsége II. Karekin találkozik a magyar katolikus egyház vezetőjével is. 

- Az esztergom-budapesti főegyházmegye azonban utóbb épp azt nehezményezte, hogy őket senki 



 
 

 
 

nem tájékoztatta a látogatás terveiről. Csordás Eörs prímási irodaigazgató lapunknak elmondta, hogy 
Paskai László azon az ominózus héten nem is tartózkodott Magyarországon. Eminenciád szerint ki és 
hol követte el a hibát? 

- A fejleményekben nyilván szerepet játszott, hogy október végén három hétre kórházba kellett 
vonulnom, így az előkészületekben, azok legvégső szakaszában nem vehettem részt. A szervezést a 
hazánkat Magyarországon is képviselő bécsi örmény nagykövetség vette át. Feltételezem, hogy a 
diplomaták alapvetően az állami protokollra összpontosították a figyelmüket, a program egyházi részét 
pedig magától értetődőként kezelték. Az is ismert volt itt Bécsben - Várszegi Asztrik főapát erről több 
üzenetet is küldött a Pro Oriente Alapítványnak -, hogy Pannonhalmán is nagyon várják a katholikoszt, 
legfeljebb az maradt kérdéses, hogy Budapestre menet vagy onnan visszaútban álljon-e meg az 
apátságban. A végül egyeztetett program szerint a magyarországi látogatás záróeseménye lett volna a 
pannonhalmi kitérő. 

- Ehhez képest mi történt valójában ? 
- A tervezett utazás előtt egy nappal, tehát november 20-án reggel a magyar Külügyminisztérium 

telefonon tájékoztatta bécsi nagykövetségünket, hogy a látogatást lemondják. Ezt később írásos üzenetben 
is megerősítették. Mi természetesen körbekérdeztük, akit csak elértünk, s az a meggyőződés alakult ki 
bennünk, hogy a váratlan és enyhén szólva szokatlan lépés mögött Paskai bíboros állt. Ő követelhette 
megbízottján keresztül a világi szervektől, hogy ne fogadják a katholikoszt, aki őt, az érseket nem kívánja 
felkeresni. De hát ez részéről teljesen téves helyzetmegítélés volt, hiszen mi soha nem állítottuk, hogy 
nem megyünk el hozzá, ellenkezőleg: jó lehetőséget láttunk volna egy ilyen találkozóban arra, hogy 
kapcsolataink egészét, benne a templom ügyét is, baráti, testvéri szellemben áttekintsük. 

- Hogyan reagáltak a budapesti visszalépés hírére? 
- Megdöbbenéssel, s nemcsak mi, de bécsi partnereink is, akik Őszentsége itteni programját szervezték: 

Schönborn bíboros és mások. II. Karekin egyházi és alapítványi meghívásoknak eleget téve látogatott 
ugyan Ausztriába, mégis fogadta őt Thomas Klestil államfő, Wolfgang Schüssel kancellár és Benita 
Ferrero-Waldner külügyminiszter is. Ami azonban a magyarországi látogatás lemondását illeti, ott én nem 
is az állami protokoll elmaradását sajnálom mindenekfelett, hanem azt, hogy nem került sor arra a 
párbeszédre, ami az ökumené lényege, ami a különböző egyházak közötti közeledést előmozdítja. Ezt 
nem akadályozhatja, ha vita vagy nézeteltérés van közöttünk, ellenkezőleg: párbeszéd útján juthatunk el a 
megoldáshoz, a megegyezéshez, a megbékéléshez. Ezúttal is megismétlem: nem állt szándékunkban 
elkerülni a találkozási lehetőséget a bíboros úrral, és azt a reakciót, amelyet bizonyos koordinációs hibák 
belőle kiváltottak, nem tudjuk utólag kritikátlanul elfogadni. Nem vagyunk ellenségek, országaink is régi 
barátok, a félreértések tisztázására más mód is akadt volna, mint az olyan túlzott, sértett reagálás, aminek 
most a tanúi lehettünk.  
Bécs-Budapest, 2001. december 

Farkas József György 
****** 

 
Magyar Nemzet, 2001. november 24. (szó szerinti utánnyomás) 

 
Hiába várták az örmény egyházfőt 

 
Az előzetes várakozásokkal ellentétben II. Karekin, minden örmények katolikosza mégsem látogatott 
Magyarországra. Csordás Eörs, az Esztergom-budapesti érsekség irodaigazgatója szerint Paskai László 
bíboros „tárt karokkal várta volna a katolikoszt".  
 
Munkatársainktól 

Már tavasszal megkezdődött az Örmény Apostoli Egyház alapításának 1700. évfordulójára időzített 
látogatás szervezése, s a katolikosz a hazai örmény híveken kívül találkozott volna a magyarországi 
egyházi méltóságokkal is - közölte lapunkkal Avaneszián Alex, a magyarországi örmény kisebbségi 
önkormányzat vezetője. Hozzátette: az utazás előtt pár órával a Külügyminisztérium arról értesítette II. 
Karekint, hogy technikai okok miatt mégsem tudják őt fogadni. Avaneszián szerint az ügy kínos, ezért 
kivizsgálásra szorul. Állítja: magyarországi örmény körökben közismert, hogy egy egyházi ügyekben 
felelős kormánytisztviselő még tavasszal nem kívánatos személynek minősítette II. Karekint. Hozzátette: 
a hazai örmények úgy érzik, hogy a magyarországi katolikus egyház „üldözi" őket. Semjén Zsolt, a 
kultusztárca egyházi ügyekkel megbízott helyettes államtitkára elmondta: ismeretei szerint a kormány 
egyetlen tisztviselője sem tett ilyen kijelentést. Csordás Eörs kijelentette: Paskai László bíboros tárt 
karokkal fogadta volna II. Karekint, hiszen fontos küldetésének érzi, hogy a Kelet és Nyugat közötti 
közeledést szolgálja. A magyarországi örmény hívek között azonban valóban vita van, amelybe a 
katolikus egyház nem szól bele. Horváth Gábor külügyi szóvivő elmondta: a tárcának csupán az lett volna 
a feladata, hogy II. Karekin a programot szervezze. 



 
 

 
 

(A híradás utolsó mondatából nyilván kimaradt a „számára" szó - a szerk.) 
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ARMENIA magyar-örmény havi szemle (Szamosújvár) 1890 december 
Miben állott őseink eretneksége? 

 
Ez oly speciális kérdés, a melyre adandó kimerítő válasz végett még a legnagyobb terjedelmű 

egyháztörténeti művekben is hiába lapozgatunk. Annyit tudunk, hogy 1672-ben Erdélybe költözött 
őseink, miként a velünk e hazában élő görög nemegyesült honfitársaink is, eretnekek voltak s 
bevándorlásuk után csak pár év múlva, a leáldozó XVII. század végén egyesültek a római kath. 
anyaszentegyházzal, melynek - maguk a széleskiterjedésű erdélyi megyét bölcsen kormányzó 
egyházfejedelmek meglepően egybehangzó véleménye szerint is - jelenleg kivétel nélkül oly 
tántoríthatatlan hívei. Tehát az örmények eretnekek voltak, s ennyi az egész, a mivel hazánkba költözött 
kedves véreinknek vallását illetőleg beérnünk kell. Kevés ugyan, s fölötte szűkmarkú egy oly dicső 
múlttal bíró nemzet ősi hazájában átélt aranykorszakára következő s több századot felölelő hanyatlás 
korának vallására vonatkozólag e válasz; de az egyházírók e kérdést, mint szerintük fölötte parányit, 
figyelmen kívül hagyták, papjaink pedig - az örmény papok - nem foglalkoztak azzal, nehogy 
önhibájukon kívül az eretnekséggel való kaczérkodás bűnébe essenek s így a római egyházzal fennálló s 
előreláthatólag örök időkre szóló egyesülésük őszintének ne tűnjék fel. Örmény testvéreink hazai 
történetének s lánglelkű apostolunk, Virzirescus Oxendius által a római egyházzal ünnepélyesen bevégzett 
uniónak első korszakában e kérdést még tisztázni lehetett volna, ma már azonban ez teljesen lehetetlen 
lenne, ha a főváros egyik legnevezetesebb könyvtára, a múlt füzetünkben is dicsőített tudomány-egyetemi 
„Errores Ecclesiae Armeniae" czím alatt Hevenesi, a tudós jezsuita s páratlan kutató kéziratai között egy 
iratot gondosan nem őrizne, melyet a lefolyt nyáron a hely színen huzamosabb ideig végzett buvárlatai 
alatt csekélységem ragadott ki a feledékenység pora alól s mely gyermeki egyszerűséggel és az 
egyházhoz való páratlan ragaszkodás mesterkéletlen, de annál vonzóbb színeivel ecseteli mindazon egyes 
pontokat, melyekben őseink a római egyház tévmentes szent tanaitól eltértek s ez által az egyház, a 
gondosan szerető anya karjaiból menekülve az ellentábort képező eretnekek - fájdalom - nem kis számát 
növelték. 

E rövid bevezetés után engedjék meg tisztelt olvasóim, hogy szólaltassam meg általam napfényre 
hozott iratomat, melyet ezennel hű fordításban bemutatok: 

 
Az örmény egyház tévelyei. 
1. „Az örmény egyház a chalczedoni negyedik egyetemes (oecumenicus) zsinatot nem csak el nem 

ismeri, hanem mi több még a fölött ünnepélyes átkot is mond s szent énekeiben ilyetén istentelen és 
káromló szavakkal illeti azt: Megtagadta az Urat a chalczedoni zsinat, jóllehet a szent atyák gyökerének 
szép bokra megtermette a hit virágát, Krisztus páratlan tanúját, szent Dioszkurt, ki ellenmondva a zsinat 
határozatainak átkot szórt Leo pápára és az ő gyűlöletes levelére.* 

Ezen megvetendő énektől ugyan a galabi örmény egyház csarnokai egy ideig nem visszhangzottak, de 
csak azért, hogy később az annál megszokottabbá váljék. 

2. Részleges hitvallásukban, melyet nagyobb ünnepeken, különösen a nagyböjt egyes vasárnapjain s 
valahányszor a keresztség, házasság és egyházi rend szentségeit kiszolgáltatják, az örmények a 
templomban ünnepélyesen elmondani szokták, Krisztusnak csak egy természetéről tesznek említést 
mondván: „Hiszünk Krisztus egy személyében, egy fajában és egy természetében"; vagy 
szertartáskönyveik szavaival élve: „Hiszünk az egy természettel egyesült személyben". Ami pedig e 
tévtanukat még kétségtelenebbé teszi, az azon körülmény, hogy a szövegben „az egy természettel" 
szavakat a hatodik esettel (in sexto casu) fejezik ki s így más értelme az idézett szavaknak nem lehet, mint 
az, hogy Krisztusban az egyesülés az egyik természet rovására történt, az az a két természetből egy lett. 
Már pedig ez Krisztus isteni és emberi természetét teljesen összezavaró Eutyches tana.** 

E tévtannak adnak az örmények akkor is kifejezést, midőn idézett énekükben ily szavakkal élnek: „A 
megtapintható ige a testben test nélkül lett testté s a két természet egygyé".*** 

A mi pedig az egyházaikban naponként olvastatni szokott szentek életét illeti, gyakran hangsúlyozva 
van abban, hogy mindazok, kik a Krisztusnak két természetéről szóló tant elfogadják, egyházi átokkal 



 
 

 
 

sújtattak és sújtatnak s gyakran káromló szavakban tör ki az a chalczedoni zsinat, szent Leo pápa, 
Marczianus császár s hitvese Pulcheria, mint olyanok fölött, kiknek kezdeményezésére s parancsára ült 
össze az említett zsinat. Ozni János, az eretnek tan főtámaszának pedig, mint a legszentebb férfiúnak 
életét olvassák. 

3. A szent mise kánonjában is említést tesznek ez utóbbiról (Odzni Jánosról), nem különben az 
eutychianusok három legfőbb vezérférfiáról, úgymint a szerzetes Barsanusról, Dioszkur egykori 
legmeghittebb emberéről, mint olyanról, ki a február elsején olvastatni szokott martyrologiumi szakaszuk 
szerint a khalczedoni zsinat leghevesebb ellensége volt s a Krisztus két természetéről szóló tanról hallani 
sem akart, sőt annak híveit átkokkal tetézte; azután Odzni Jánosról és Dattevi Gergelyről, kik egész 
életükben szívvel - lélekkel a római szent egyház és annak isteni hite ellen küzdöttek. 

4. Ugyancsak az örmény hitvallásban egy más tévtan is előfordul, a mennyiben az örmények hite 
szerint a felfeszített isteni Üdvezítő a pokolban az elkárhozott lelkeknek nemcsak hirdette szent tanát s 
azokat onnan kiszabadította, hanem egyszersmind a poklot le is rontotta s azt teljesen megszüntette. 

5. Az örmények néha állat-áldozatokkal is kedveskednek Istennek, nagycsütörtökön pedig dívik náluk 
a lábmosás, mint az utolsó kenet szentségének helyettesítője. 

6. A kehelybe a szentmisében csak bort öntenek, de vizet nem, nehogy ez által a Krisztus két 
természetére vonatkozó tant elfogadni s annak helyességét elismerni látszassanak. 

Ezek az örmények tévtanai, melyekhez néhány ferde szokás is járul. Sok helyen ugyanis a keresztség 
szentségének kiszolgálásakor a szentség alakját**** háromszor ismétlik s ugyanez alkalommal a 
megkeresztelt kisdedet nemcsak a bérmálás szentségében részesítik, hanem meg is áldoztatják. Az 
oltáriszentséget nem elzárt helyen, hanem, a mi igen gyakran előfordul, nős papjaik saját lakszobáikban 
maguknál tartogatják. S mi természetesebb, hogy ily esetekben nem részesül a legméltóságosabb 
oltáriszentség az őt megillető tiszteletben. A 15-16 éven alul levő gyermekek az Úr asztalához minden 
nehézség nélkül járulhatnak a nélkül, hogy a bűnöktől beszennyezett lelküket a gyónás szentségének 
felvétele által előbb megtisztították volna. 

Gyónásuk nem bír az egyház által előírt kellékekkel, mert a bűn nemeinek és számának elősorolását 
szükségesnek nem tartják. Nős férfiú neje életében második házasságra is léphet, csak a török vallásra ne 
térjen át." 

 
Eddig szól iratunk, melynek megértéséhez néhány megjegyzést kell fűznöm. 
 
 Eutyches, egy konstantinápolyi zárda archimandritája, az ötödik század közepén azon tévtannal lépett 

föl, hogy Krisztusban csak egy természet volt, miután az emberi természet az istenivel egyesülve ebben 
mintegy fölolvadt és eltűnt, miként egy csepp méz a tengerben, vagy egy kis viasz a tűzben egészen 
nyomtalanul elenyészik. Bár e tévtant a Flavian konstantinápolyi patriarkha elnöklete alatt 448-ban 
Konstantinápolyban tartott synodus kárhoztatta s Eutychest, mint tévtan hirdetőt állásától megfosztotta, az 
új tan hatalmas pártfogókra talált, különösen az iratunkban annyiszor említett és magasztalt Dioszkur 
alexandriai patriarkha személyében, ki a tévtant teljesen magáévá téve annak az ő elnöklete alatt 
Ephezusban 449-ben tartott gyűlés után számos párthíveket szerzett s messzeterjedő hatáskörében azt 
annyival is inkább kizárólagos érvényre emelte, mert a római pápa, a nagy Leo, minden törekvése a 
Dioszkurt dédelgető keletrómai császári udvar beavatkozásán hajótörést szenvedett. Így terjedt a 
szánandó tévtan, mely nemsokára lángtengerbe borította a hittani szőrszálhasogatásokban különben is 
gyönyörködő keletrómai birodalmat. Más fordulatot adott azonban az ügynek az Eutychest és Dioszkurt 
pártoló II. Theodosius császárnak 450-ben váratlanul bekövetkezett halála, mely Leo pápának s az 
elhunyt császár nővérének, az egyház látható feje előtt meghajló Pulcheria császárnőnek, Marcziánus 
császár hitvesének lehetővé tette, hogy az americai prairek égéseként terjedő baj megszűntetésére az 
egyetemes zsinatot, 451-ben Chalcedonba egybehívhassák. E zsinat csakugyan érvényre emelte az egyház 
Krisztus két természetére vonatkozó tanát, elvetette a monophysiták, azaz Eutyches nézetét s kimondta, 
hogy a megtestesült Jézus Krisztus valóságos Isten és egyszersmind valóságos ember, azaz Istenember, 
azért is két természet: isteni és emberi, ugyanily kétféle akarat is, de személy csak egy és pedig isteni van 
benne. 

Az egyház ezen itt kimondott tanának helyessége fölött legmeggyőzőbben érvel a hippói püspök, Szent 
Ágoston, erre vonatkozólag (Tract. 28 in Joannem) ezeket írván: "Az isteni Üdvözítő mindig úgy lépett 



 
 

 
 

föl, miszerint hinni kellett, hogy ő Isten és ember. Jézus eljárásairól szólva, esetről esetre arról tesz 
bizonyságot, hogy Jézus Krisztus Isten is, ember is egy személyben. Bethlehemben születik mint ember, s 
angyaloktól imádtatik is mint Isten; a napkeleti bölcsektől ajándékaikat fogadja mint ember, imádásukat 
mint Isten; tizenkét éves korában fölmegy a templomba mint ember, ugyanott az írások értelmét 
magyarázza a zsidó tudósok nagy ámulására mint Isten; - negyven napig böjtöl s megéhezik mint ember, 
ugyanakkor angyalok szolgálnak neki mint Istennek; - a kánai menyegzőn vendégképpen ül a 
meghívottak között mint ember, ugyanakkor az „egy szükségesről" beszél Máriának s a vizet borrá 
változtatja mint Isten; - könnyez Lázár halála fölött mint ember s föltámasztja halottaiból őt mint Isten; - a 
viharhányta hajóban fáradtan aluszik mint ember, ugyanakkor a szélvésznek parancsol mint Isten; - az 
utolsó vacsorát elkölti tanítványaival mint ember, ugyanakkor a kenyeret és bort teste- és vérévé 
változtatja mint Isten; - az olajfák hegyén vért izzad aggodalmaiban mint ember, ugyanott meggyógyítja 
Malchus levágott fülét mint Isten; - a kereszten szenved, vérzik, szomjazik, meghal mint ember, 
ugyanakkor a napot elsötétíti, a sziklákat megrepeszti, a földet megrengeti, a sírokat megnyitja s a 
halottakat feltámasztja mint Isten; - a sírban nyugszik testével mint ember, ugyanakkor a jámborul 
elhaltak lelkeit megy a limbusból a mennyekbe vezetni, majd önerejéből föltámad halottaiból mint Isten. 
Mint Isten mondja magáról: "Én és az Atya egy vagyunk" (Ján. X. 30.); mint ember szól, midőn ugyanott 
állítja magáról: „Az Atya nagyobb nálam" (Ján. XIV. 28.). S valóban - így folytatja ugyanazon szent 
püspök***** - ha képes az isteni mindenhatóság és bölcsesség az ember alkotásánál naponként azt tenni, 
hogy a lélek egyesülése által a testtel egy személy, egy ember; bizonyára képes volt az isteni és emberi 
természet ilyetén egyesülését egyszer, az emberiség megváltására az ő egyszülött fiában is eszközölni." 

E szent tan ellenkezőjét hirdette Eutyches s ennek el nem fogadása volt tehát, miként a keleten élő 
legtöbb keresztény népeknek, úgy örmény őseinknek is századokon keresztül legfőbb tévelye, melyre a 
többi kisebb-nagyobb hitbeli eltérések mint központra vihetők vissza. E tévtan padig ősi hazánkban annál 
szilárdabb gyökeret vert, mert a hódító perzsák minden lehetőt elkövettek, hogy az örmény nemzet s a 
keletrómai birodalom közötti szakadást megérleljék. 

Dr. Temesváry János 
az aradi királyi főgymnásium tanára 

 
 
* E levél alatt I. Leo pápának Flavian konstantinápolyi patriarkhához intézett azon levele értendő, melyben az egyház feje 

kárhoztatja Eutyches tanát s az az ellen küzdő patriarkhát további kitartásra buzdítja. 
** A keleti egyházban huzamosabb ideig virágzó tévtant monophysita névvel szokták az egyházi történetírók jelölni. 
*** Vagy a szöveg szavait használva: „Verbum palpabile in corpore sine corpore fit corpus et una natura ex duabus" 
**** A keresztség szentségének alakja (forma) alatt a szentség kiszolgáltatásakor használtatni szokott ezen szent igék "Én 

téged keresztellek az Atyának és Fiúnak és Szent-Lélek Istennek nevében. Amen" értendők. 
***** S. August Epist. 137 ad Volus c. 3. 

 
****** 

 
Híradó 

Köszönetnyilvánítás 
Megköszönjük a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, hogy a Fővárosi Örmény Klub 
működéséhez és az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek kiadásához 250 ezer Ft-al hozzájárult. 
 
Megköszönjük a IX. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 100 ezer Ft-os céladományát, amelyet az 
Erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Templomunk felújítása céljára az Örmény 
Alapítvány számára szán. A pénzadományt eljuttatjuk a címzetthez. 
 
Megköszönjük a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 200 ezer Ft-os adományát, amelyet a 
Fővárosi Örmény Klub működéséhez juttatott. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. 
--- 

 
December 16-án mutatkozott be hivatalosan is a kolozsvári roma fiatalokból és egyetemistákból álló 
„ROMANO SUNO" néptánccsoport. A bemutatón jelen volt Boros János, Kolozsvár alpolgármestere 
mellett Sebesi Karen Attila is, aki a Magyarörmények Romániai Szövetsége részéről köszöntötte az 
egybegyűlteket és a MÖRSZ különdíjával tüntette ki ALINA LACATUS-t, akit az egybegyűltek a roma 
bál királynőjévé választottak. Beszédében Sebesi Karen Attila külön kiemelte a kettős identitásúak (mint 
amilyenek maguk a román- és magyarajkú cigányok is!) kiemelt szerepét a román társadalomban.  

 



 
 

 
 

 
--- 

 
A Fővárosi Örmény Klub szokásos klubestje 2002 január 17-én lesz a Magyarok Házában, Budapest, V. 
kerület, Semmelweis u. 1-3 alatt, a Zeneteremben. 
 

****** 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

FELVÉTETETT Budapesten az Örmény Katolikus Egyházközség Bp. V. Semmelweis u. 9. II. em. 6. 
szám alatti hivatalos helyiségében, 1958. február 16-án az Örmény Katolikus Egyházközség 
Képviselőtestületének alakuló ülésén. 

P. Kádár Dániel Antal örmény katolikus lelkész, egyházi elnök a hitvallás elmondása után az ülést 
megnyitja, üdvözli a megjelenteket és a jegyzőkönyv vezetésére Tutsek János egyházközségi tagot kéri 
föl. - Megállapítja, hogy az alakuló ülés egybehívása szabályosan történt, annak tárgyáról a tagok az ülés 
megkezdése előtt több mint 24 órával írásban és szóban is értesültek.  

 
Az ülésen, mint a Képviselőtestület rendes tagjai az alábbiak jelentek meg: 
Bulsig József, Buslig Gyula, Csiky Lajos, Dániel Gyula, dr. Gerő József, Korbuly Domonkos,  dr. 

Kabdebó Sándor, ö. Ladó Jánosné, Mártonffy Béla, Mártonffy József, Moldován Kristóf, dr. Papp Antal, 
Sáhin Jenő, Tarpinián Avedisz, Tarpinián Avediszné, Tutsek János, dr. Verzár Gyula, dr. Zakariás Árpád, 
Zakariás János 
 
Távolmaradásukat igazolták:  
Vákár Tibor   Vákár Barna,  Vákár Artúr,  
Vákár Barnáné  Jaretzián Ara,  Csiky Vidor,  
Szertpétery Gyula,  dr. Potoczky Béla,  dr. Gámenczy Béla,  
Keve Jánosné,  Markovits István                               
 
Nem jelentek meg:  
Dr. Balta Béla,  ifj. Betegh Károly,  Csiky János,  
Csiky András,  dr. Duha Tibor,  dr. Forgách Károly,  
dr. Gopcsa Boldizsár,  Gopcsa Pál,  Honthy Józsefné,  
dr. Issekutz János,  Mányó Miklós,  Pálinkás Lászlóné,  
Petsits Béláné,  Simay Lajos,  Székelyhidy Géza,  
Szongott János,  Zakariás Antal,  dr. Zakariás Lajos,  
dr. Zakariás Richárd,  Zakariás Gyula 
 

Miután 20 tag az ülésen megjelent, elnök az ülést határozatképesnek jelenti ki és a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri dr. Papp Antalt és Mártonffy Józsefet. 

A napirend ismertetése után egyházi elnök felsorolja azokat a tagokat, akik a legutolsó 
képviselőtestületi választás óta haltak meg:  
 
dr. Avedik Félix, dr. Lukács György, dr. Pongrátz Simon, 
Izmael Ferenc, Buzogány Sámuel, dr. Issekutz Viktor, 
Szentpétery János, Árkossy Béláné, ifj. Árkossy Béla, 
Bátrin Miklós, Papp Lajos, Vákár P. Artúr 
 

Az elhunyt képviselőtestületi tagokért jelenlevők felállva egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet 
mondanak el. Egyházi elnök bejelenti, hogy dr. Gámenczy Béla világi elnök nagy elfoglaltságára való 
hivatkozással tisztségéről 1957. szeptember havában lemondott. 

Helyette és az elhunyt tisztikari tagok helyébe a budapesti Ált. Helytartó Úr Peisz Lajos leiratával az 
alábbi személyeket nevezte ki, illetve tisztségükben megerősítette: 

  
Világi elnök: 27.§./5/. és 74 §.   
dr. Zakariás Árpád  ügyvéd Bp. Izabella u.70. 
Alelnökök : 27.§./5/.    
Vákár Tibor  ép. mérnök Bp. Akadémia u. 11. 



 
 

 
 

Jeretzián Ara, György iparművész Bp. Eötvös u. 29. 
Gondnok : 27.§74/ és 75 §.    
Buslig Gyula  asztalos Bp. Peterdi u. 31. 
Jegyző : 27. §. /4/ és 76 §.    
Tutsek János  fényképész Bp. Tass vezér u. 28. 
Pénztáros : 27. § /4/ és 77 §.    
Korbuly Domonkos főrevizor Bp. Fehérvári u. 6. 
Ügyész : 27.§./5/.                                        
dr. Issekutz János  ügyvéd Bp. Tarcsai V. u. 19. 
 

Az Érseki Helytartó úr leiratának ismertetése után dr. Zakariás Árpád világi elnök köszönetet mond a 
belé helyezett bizalomért, ismét a Képviselőtestület tagjaihoz fordul, akik a kinevezést, illetve a világi 
elnöki tisztségben való megerősítést egyhangúlag elfogadták és helyeselték. 

Dr. Zakariás Árpád világi elnök jegyzőkönyvi dicséretben részesíti az Örmény Kat. Egyházközség 
Képviselőtestületének nevében a világi elnöki tisztségéről lemondott dr. Gámenczy Bélát s hálás 
köszönetét fejezi ki, hogy fáradtságot nem ismerve, önzetlenül éveken keresztül segítette az 
Egyházközséget. 

Ezután a világi elnök közölte a megjelentekkel, hogy a távozott egyháztanács tagokat újakkal kell 
kiegészíteni. 

Az Igazoló Bizottság tagjaiul közfelkiáltással 
dr. Gerő József  
dr. Papp Anta1 
Zakariás János egyházközségi tagokat választják meg. Az Igazoló Bizottság 

összeülése idejére az elnök az ülést felfüggeszti. 
Az ülés újból való megnyitása után Elnök ismerteti az Igazoló Bizottság jelentését, mely szerint az 

Igazgatási Szabályzat értelmében történt vizsgálat alapján az Igazoló Bizottságnak a Képviselőtestület 
megválasztott, illetve az elhunytak megüresedett helyét betöltött rendes tagjai ellen észrevétele nincs. 
Ennek következtében elnök a Képviselőtestülettel egybehangzóan annak rendes tagjait igazolt 
képviselőtestületi tagoknak jelenti ki. 

Elnök felhívására úgy döntöttek, hogy az Igazgatási Szabályzat 23.§.2. bekezdésében előirt esküt 
szentmise keretében fogják letenni, melynek időpontját írásban közlik az érdekeltekkel. 

Korbuly Domonkos pénztáros felkéri a Képviselőtestület tagjait, hogy Buslig Józsefet harmadik 
alelnökként válassza meg. Az indítványt elfogadták és Buslig Józsefet harmadik alelnöknek, egyhangúlag 
megválasztották. 

Az Igazgatási Szabályzat 41.§. a./ és 63.§. szerint az Egyházközség tanács tagjaiul az alábbiakat 
választották meg: 

 
Rendes tagok: 

1. dr. Balta Béla 11. Mártonffy József 
2. ifj. Betegh Károly 12. dr. Papp Antal 
3. Csiky János 13. ifj. Simay Lajos 
4. Csiky Vidor 14. Sáhin Jenő 
5. dr. Forgách Károly  15. Székelyhidy Géza 
6 dr. Gámenczy Béla  16. Szongott János 
7. dr. Gerő József 17. dr. Verzár Gyula 
8. Gopcsa Pál 18. Zakariás Antal 
9. dr. Gopcsa Boldizsár 19. dr. Zakariás Lajos 
10. Mányó Miklós 20. dr. Zakariás Richárd 
 

Póttagok: 
1. ö. Ladó Jánosné 4. Tiroján Baronir 
2. Pálinkás Lászlóné 5. Vákár Barna 
3. dr. Potoczky Béla 6. Zakariás Gyula 
 

Képviselőtestület póttagjai: 
1. Ajtony Artúr 9. Nits Károly 
2. Ákontz Miklós 10. id. Simay Lajos 
3. Bérczy Márton 11. Szrábián Imre 
4. dr. Korbuly Kornél 12. Szentpéteri Tibor 
5. Keve Jánosné 13. Tiroján Baronir 
6. Mártonffy Béla 14. Vákár Artúr 



 
 

 
 

7. Lengyel Bertalan 15. Vákár Barnáné 
8. Novák Ferenc 

 
Az Egyházközség Szakosztályai a következők:  
 
Felszólalási választmány: 41. §. b. bek. 83.§. 

dr. Karácsonyi Bálint  
dr. Gáspár Károly  
dr. Potoczky Béla  
Márdirosz Kristóf 
 

Számvizsgáló bizottság: 87. §. 
dr. Forgách Károly  
Csiky Lajos  
Zakariás János 

 
A.C. Szakosztályok:  
Hitbuzgalmi Szakosztály:  

Moldován Kristóf  
Sáhin Jenő  
Buslig József  
ifj. Beteg Károly  
Zakariás Antal 

Kulturális Bizottság:  
Vákár Tibor  
Buslig József  
Csiky András  
Korbuly Domonkos 

Szociális és Karitatív Bizottság:  
ö. Ladó Jánosné  
Árkossy Júlia  
Keve Jánosné  
Vákár Barnáné 

 
A tárgysorozat második pontja szerint Korbuly Domonkos pénztáros ismerteti az Egyházközség 1957. 

évi zárszámadását: 
Összes bevétel: 25.395,60 Ft.  

kiadás: 25.235,63 Ft. 
 

A bevételek adóbefizetés, segélyekből és adományokból tevődne. A Kiadások viszont házbér, villany, 
telefon, lelkészi tiszteletdíj. Korbuly Domonkos pénztáros megállapítása szerint az adóbeszedés 
elhanyagolt, sok a hátralékos. Fő oka az, hogy a hívek szétszórtan élnek, s az egyházközségnek rendes 
adóbeszedője nincs. Ennek rendezésére adókivető bizottságot javasol, mely bizottságnak a kivetésen kívül 
a beszedés is gondját képezné. 
A Képviselőtestület az adókivető bizottság megalakulását helyesnek tartja s egyhangúlag annak tagjaiul a 
következőket választja meg:  
Korbuly Domonkos,  
Buslig Gyula  
dr. Kabdebó Sándor  
Csiky Lajos az adóbeszedés módját a csekken történő befizetéssel javasolja. Sáhin Jenő a másik 
módszerként javasolja, hogy a családok legyenek felosztva a Képviselőtestületi tagok között. Maga 
részéről fölajánlja, hogy hetenként 3-4 órát ezen célból az egyházközség rendelkezésére áll. 
dr. Zakariás Árpád világi elnök indítványozza, hogy a régi adó hátralékokat törölje az adókivető bizottság 
és csak az 1956-57. évi adó befizetésére szólítsa fel a híveket. - Sáhin Jenő képviselőtestületi tag 
felajánlását elfogadja és megköszöni. 
 
A tárgysorozat harmadik pontjaként egyházi elnök felkéri Tutsek János jegyzőt, hogy olvassa fel Vákár 
Tibor építészmérnök levelét, melyet az Egyházközség Képviselőtestületéhez intézett. 

Tutsek János az alábbi levelet olvassa fel: 
 
T. Örmény Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete  
B u d a p e s t  V. Semmelweis u. 9. 



 
 

 
 

Kápolnánk megvalósítása érdekében mellékelten átnyújtom a Budapest XI. Orlay u. 5. számú telekre 
vonatkozó 1:200 alaprajzot és a kápolnaszárnyat ábrázoló utcai, valamint udvari távlati képet, 5 drb. 
fényképpel. 

Édesapám emlékére - engedtessék meg, hogy - a kápolna megvalósításának áldásos szándékára ezúttal 
felajánljam teljes építészmérnöki szaktudásomat. 

Magam, a magyarság érintetlen közösségének szemelőttartása mellett, - az Örmény Katolikus 
Egyházközségen belül - változatlanul szolgálni kívánom az emberi méltóság eszméit. 

Budapest, 1958. febr. 14. 
Vákár Tibor s.k. 

Melléklet:    1. alaprajz 
2. távlatikép,  
5. fénykép. 
 

Egyházi elnök sajnálattal menti ki Vákár Tibor építészmérnököt, egyházközség alelnökét, aki a kápolna 
építés terveiről számolt volna be, de elhunyt édesapja temetésére Romániába utazott. Így egyházi elnök 
mutatja be a rajzokat, fényképeket, a gyűlésen résztvevők érdeklődéssel szemlélik s megelégedésüknek 
adnak kifejezést. 

Egyházi elnök rövid történeti áttekintést ad, mely szerint az Egyházközség hazánkban 1922. évben 
alakult. Azóta többször felvetődött a kápolna építés terve, s közel 40 év után talán sikerül megvalósítani, 
hogy az örmény liturgiának szerény hajlék épüljön. Ezt az évet nagyon alkalmasnak tartja, mert a lurdi 
jelenések 100-ik évfordulójának megünneplésére szenteli az egyház, s az örménységnek mindig patrónusa 
volt a Boldogságos Szent Szűz. 

A XI. ker. Orlay utca 6. szám alatti ingatlan a lelkészség tulajdonát képezi felerészben, a kápolna 
megvalósítását, illetve építését is odaszánta a lelkészség. A kápolna építés költségeinek túlnyomó 
részbeni fedezésére egyházi elnök felajánlja Miskolc Tapolca, Kiss József u. 6. szám alatt lévő ingatlanát, 
illetve nyaralóját, melynek eladási ára cca. 160-180 ezer forint. Ezen összeget a kifizetés után a kápolna 
javára azonnal bankba helyezi el. Az ismertetett tervrajz megvalósítása kb. 200-250 ezer forintba fog 
kerülni. Javasolja, hogy alakítsanak kápolnaépítő bizottságot, melynek feladata lesz a kápolna terveinek 
részletes kidolgozása, munkálatok kiadása és szakszerű ellenőrzése. Elsősorban a hatóságoktól a kápolna 
építés engedélyének megszerzése. Ugyancsak a bizottság feladatát képezné a teljes anyagi elszámolás. 

 
A Képviselőtestület egyhangúlag az alábbi képviselőtestületi tagokat választja meg a kápolnaépítő 

bizottságba: 
Vákár Tibor Novák Ferenc 
Simay Lajos Tarpinián Avedisz 
Moldován Kristóf Buslig Gyula 
Szongott János 

 
A megalakult bizottság nevében Moldován Kristóf építészmérnök felszólalásában megállapítja, hogy az 

ismertetett terv reális és megvalósítását lehetségesnek tartja. Vákár Tibor visszatérése után a bizottság 
összehívását javasolja. 

Tarpinián Avedisz felszólalásában elmondja, hogy ő az első világháború után a török lemészárlástól 
megszabadult, azóta Magyarországon él s örömmel üdvözli a kápolnaépítés tervét. A több száz év óta itt 
élő örmények most megvalósulni látszik, hogy saját liturgiájuknak szerény hajlékot építsenek. A maga 
részéről hangsúlyozza, hogy erejéhez képest mindenben támogatja ezen nemes eszményt. 

 
Egyházi elnök megköszöni a felajánlott segítségeket s fölkéri dr. Zakariás Árpád ügyvéd, világi 

elnököt, hogy tegye lehetővé a lelkészség mielőbbi átköltözését a megvásárolt ingatlanba. Ebből ugyanis 
többféle előny származik: adómentesen lehetne bírni a lakást, a házbér fizetés megszűnne. Az objektumot 
egyházi épületté nyilvánítanák. 

Végezetül egyházi elnök P. Kádár Dániel örömének ad kifejezést, hogy mint bécsi mechitarista 
szerzetes - akik 25 éve vezetik a budapesti örmény katolikus lelkészséget és egyházközséget - a 
kápolnaépítés céljaira az első összeget, mint a mechitarista szerzet tagja felajánlhatta. 

Dr. Zakariás Árpád világi elnök felszólalásában legnagyobb fontosságot jelenleg a kápolna 
felépítésének tulajdonítja, valamint a lelkészség és egyházközség átköltözését az új házba. A 
Képviselőtestület tagjait felkéri, hogy a Kápolnaépítő Bizottságot munkájukban támogassák. Ugyancsak 
fontosnak tartja a megalakult kulturális bizottság feladatát, mivel az egyházközségnek Magyarországon 
speciális helyzete van. - Javasolja, hogy havonként legyenek előadások, ahol ismertetnék az örmény 
hagyományokat, kultúrát, az örménység jogi helyzetét. Az Ó haza történetét, a jelenlegi Arménia 
helyzetét, modern művészetét, irodalmát etc. Az Ó hazának elért magas kultúráját, aranykorszakát. 
Kimagasló egyéneknek életrajzát. A török lemészárlás után diaspórákban élő örmények helyzetét. Egyház 
jogait. 



 
 

 
 

Az anyagtár kimeríthetetlen, s nagyon fontosnak tartja ezeknek ismertetését, hogy az új generáció 
ismerje meg őseinek múltját és becsülje meg tradícióját. Végezetül megállapítja, hogy ha „nem vagyunk 
jó örmények, nem lehetünk jó magyarok." 

A Képviselőtestület az elnök javaslatait helyesli, elfogadja. 
Korbuly Domonkos felszólalásában kéri, hogy a Budapesten elhunyt örmény papok síremlékeit 

hozassa rendbe az egyházközség és dr. Puntgutz Vartanes Antal atyának állíttason síremléket. 
A Képviselőtestület ezen javaslatot is helyesli és a kivitelezéssel megbízza P. Kádár Dániel lelkészt, aki 

közli, hogy síremlék tervezésére Vákár Tibor mérnököt már hónapokkal előbb felkérte. 
Egyházi elnök bejelenti, hogy a most elhunyt Vákár P. Artúr lelkiüdvéért szentmisét fog mondani, 

annak időtartalmát a Képviselőtestület tagjaival közölni fogja. 
Továbbá a jegyzőkönyvet jóváhagyás céljából az egyházmegyei főhatósághoz beterjeszti. 

Több tárgy nem lévén egyházi elnök az ülést imával befejezi. 
 

KMF. 
A BUDAPESTI 

ÖRMÉNY KATOLIKUS 
EGYHÁZKÓZSÉG. 

 
Hitelesítők jegyzőkönyv vezető  
Mártonffy József                                            Tutsek János 
Dr. Papp Antal  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Világi elnök  egyházi elnök 
Dr. Zakariás Árpád                                    P. Kádár Dániel 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

****** 
1% 

 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 

erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek 
ajánlhatjuk. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelemadónk 
1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 

Öt éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 

Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során kis hányadban elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, 
hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására 
fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal 
önmagára is. Hiszen tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, 
örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az 
utókornak. Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - tehát önmagunknak 
is. 

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt, (vagy Ön által kért) 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 

A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-4 
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 

Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló technikai 
száma! 

Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar 
Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 

A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 



 
 

 
 

írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 

Köszönjük, hogy gondol ránk. 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
****** 

 
Idézni a betlehemi hangulatot... 

 
Mintha az ember a zűrös év végén még jobban vágyna arra a bizonyos betlehemi hangulatra, amelyről 

év közben oly könnyen elfeledkezik; mintha csak igen tudatosan, önmagát is temperálva, nemcsak várná, 
hanem aktívan keresné is a lehetőséget, hogy a betlehemi, jászolos, reménykedő hangulatban feloldódjék. 
Legalább egy-két napra... 

Legalább egy klubesten át. 
Ez az érzés bujkált bennem 2001. december 20-án, a soron következő, immár hatodik karácsonyi, 

ünnepi esten a Fővárosi Örmény Klub rendezvényén. Eléggé zűrös, gonosz hírekkel teli év volt a 200l-es, 
ha kinek-kinek egyénileg nem föltétlenül, de az emberiség egész közösségének mindenképpen. 

Rázzuk hát ki magunkból egy kicsi időre „a pusztulás útálatosságának" látványát, a háborúk hátterét, 
amely nem hősiesen eldörrenő lövegekből áll, mint a háborús játékfilmekben, hanem kínból, éhezésből, 
nyomorból, ivóvíz kereséséből, naponta megszenvedett túlélésből... felejtkezzünk el egy pillanatra 
azokról, akiken úgysem tudunk segíteni, de ha mi ép lélekkel túlélünk, akkor holnap, vagy holnapután 
még akár mi is segíthetünk rajtuk. 

Felejtsük el, hogy keresztény arcunkon éghet (éghet? lángolhat) a bőr a szégyentől, amikor egész 
magyar városok undorral tiltakoznak menekültek befogadása ellen és - hírlik - még papjaik sem dörögtek 
rájuk a szószékről, hogy „térjetek észhez, mert aki egyet befogad e nyomorultak közül, az engem fogad 
be"! (Ezt, mint tudjuk, az a karácsonyi Kisded mondta felnőtt korában, akinek anyját sem akarták sehol 
befogadni Betlehemben s kis híján az utcasarkon kellett szülnie...) 

Lássuk, felidézhetjük-e magunkban Betlehem hangulatát? 
*** 

 
Jó közösségben ez többnyire sikerül s december 20-án a Fővárosi Örmény Klub estjén sikerült is. 
Dr. Issekutz Sarolta elnök, a klub háziasszonya rövid beköszöntőjét azzal végezte, hogy elismételte 

egykori bevándorló őseink nyugati-örmény nyelvén: 
Snorhávor nor dári! Ez annyit tesz, hogy boldog újévet - mégha ükapánk esetleg meg is botránkozik a 

kiejtésünkön. 
Következett ezután Bach e-moll szonátájának I. tétele, Fogolyán Kristóf előadásában. Vajon, mennyire 

vagyunk tisztában azzal, milyen magas rendű zenét milyen magas szintű előadásban kapunk, amikor 
Kristóf efféléket játszik fuvolán? Hangszere mindig tisztán szól, nincs falzett, van viszont jó előadói 
szerkesztés, az egyes szekvenciák megfelelő, élvezetes ritmizálása. 

A Szongott Kristóf-díjak hagyományos átadása, amelyre immár harmadik alkalommal került sor, 
ezúttal két elhunytat idézett elénk. 

Issekutz Sarolta laudálásában ismertette P. Kádár Dániel Antal C.M.Vind apátplébános életét, aki 
posztumusz kapta az EÖGYKE hálája jeléül e díjat (a „C.M.Vind" rövidítés azt jelenti, hogy páter Kádár 
a bécsi mechitarista rend tagja volt). Amíg a beszéd tartott, igen halkan és nagyon találó módon a 
magnóról egy örmény saragán dallamát hallottuk. A díjat az elhunyt tisztelendő beteg rokona helyett 
ennek ismerőse vette át. 

A jelenlévők imádkoztak ezután az elhunyt plébánosért és az örmény katolikus plébánia további 
sorsáért, majd következett Szép Ernő Imádság című verse. Ezt Várady Mária színművésznő adta elő, aki 
a későbbiekben még Wass Albert-versekkel is megörvendeztette közönségét. 

A másik, ugyancsak posztumusz Szongott-díjat Szongoth Gábor bejelentése szerint a bizottság dr. 
Hovannesian Eghia ügyvédnek juttatta. A laudálást ezúttal Várady Mária tartotta az egykori, gödöllői 
ügyvéd tevékenységéről, aki számos, az örmény kultúrára vonatkozó könyv szerzője, vagy társszerzőként 
világra segítője volt. A díjat az elhunyt legidősebb unokája, dr. Tarján Tamás vette át. 



 
 

 
 

Ismét a zenéé lett a szó: Bach e-moll szonátájából a második tétel következett és Fogolyán Kristóf 
fuvolájából szállt, röppent, csilingelt és búgott a dallam. 

Hátra volt még egy, újonnan alapított díj átadása. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ugyanis úgy találta méltónak, hogy legalább 

szimbolikusan fejezze ki köszönetét azért az odafigyelésért, amivel munkáját és tevékenységét kíséri 
valaki. Idén első alkalommal a Kulturális Egyesület vezetősége és a közösség tagjai felruházták 
Weinwurm Árpád urat, a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságának 
elnökét, a tiszteletbeli örményt az EÖGYKE Fáradhatatlan Támogatója címmel. A közösség nevében az 
ANI-ból származó, 13-ik századi, örmény kódexlap másolatával díszített diplomát dr. Issekutz Sarolta 
elnök nyújtotta át Weinwurm úrnak, aki rövid beszédben köszönetet mondott, emlékeztetve, hogy éppen 
azért, mert nevéből következően ő is egy magyarországi kisebbségből származik, rokonszenvvel figyeli a 
magyarörmények munkáját. 

*** 
 
Hagyománnyá vált az is a Fővárosi Örmény Klub karácsonyi összejövetelein, hogy a Szent Család 

Plébánia hittanos színjátszói betlehemes játékot adnak elő, kedvesen, tisztán, ahogyan az a Betlehemhez 
és a gyermekszínjátszókhoz illik. 

Ezúttal igen érdekes anyag szerepelt Új Erdélyi Betlehemes címen az elmúlt, 20.-ik századi karácsonyi 
játékok közül, amelyeket dr. Kilián István történész professzor dolgozott fel és adott közre; felesége 
rendezte az előadást. 

Hol igen ismerős, minden más, népi betlehemes játékban elhangzó verseket hallunk, hol 
hasonlóképpen, csak máshonnan ismerős verseket. Rögtön az elején az Úr hangja elmondja, hogy Be van 
fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen... Merthogy Madách Imre tragédiájából hallódtak át 
a verssorok a népi szövegkörnyezetbe, vagy éppen - a háromkirályok bemutatkozásakor - József Attilától. 

Nagyon helyénvaló mindez. A betlehemes játék, hasonlóan a Születést, vagy a pásztorok imádását, a 
háromkirályokat ábrázoló európai festményekhez, soha nem foglalkozott egy valódi, távoli, Betlehem 
Effrata nevű porfészekkel. 

A Kisjézus világra született, minden ember számára, és a világ magáévá tette a betlehemet. S ahol 
karácsony táján jégcsapok lógnak az ereszről és a metsző szélbe emberfia csak jó bundában megy ki, ott 
az egykori pásztorok bajszáról is jégcsap lóg. Ahol pedig a pálmafák alatt még ilyenkor is 18-20 fokot 
mérnek, ott lobogó, csipkés selyemingben, rövid ujjra gyürkőzve járulnak a Kisded elé. Az egyik 
leghíresebb, kétszáz éve épült nápolyi betlehem változatos, szikláslombos mediterrán tájban mutatja, 
amint Mária a Kisdedet szép, reneszánsz oszlopok között tartja az ölében; gondolom, ha a norvégok 
katolikusok volnának, betlehemük egy fjord szélén, fenyők alatt álló boronaház volna... (Most már csak 
az a kérdés, hogy ha vannak az ausztrál bennszülöttek, a tasmánok, vagy a maorik között katolikusok, 
kialakult-e náluk betlehemes játék? S ha igen, talán kenguru vigyáz a Kisjézus bölcsőjére? Teljesen 
logikus és helyénvaló lenne.) 

A Wertán Kinga jelmezeiben megjelenő gyermekek-fiatalok az erdélyi falu, a hegyek közötti világ 
hangját hozzák, azt az abszurd népi látásmódot, amely a magyar kultúrkör sajátja. 

A klubest résztvevői hálás tapsviharral jutalmazták az ifjú színjátszókat. Aztán ajándékozás, 
beszélgetések a finomsággal teli asztalok körül. 

Végül abban a kicsi kosárkában, amellyel az EÖGYKE minden jelenlévőt megajándékozott, 
magammal vittem egy kis reményt. 

Snorhávor nor dári! dcs 
****** 

Híradó 
 
A Román Kisebbségi és Nemzetiségi Napok alkalmával Kolozsváron, dec. 14-16. között tartották meg a 
„Sokszínűség napjait", amelyen a Magyarörmények Romániai Szövetségét (MÖRSZ) Sebesi Karen Attila 
elnök képviselte. A kisebbségi médiák szekcióülésén SKA ismét felvetette a Tonic Rádió-ra vonatkozó 
tervezetet, melyet ezidáig több mint 45 kisebbségi és a legkülönbözőbb tevékenységi körrel rendelkező 
civil szervezet támogat. A tervezet egy olyan interkulturális, közösségi rádióállomásra vonatkozik, 



 
 

 
 

melynek műsorrácsában helyet kapnak a többségi román műsorok mellett, magyar, roma, zsidó, örmény, 
német, görög, albán stb. műsorok is. A Köztájékoztatási Minisztérium illetékesei, melynek keretében 
működik az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala is, személyesen Vasile Dincu miniszter teljes 
támogatásáról biztosította ennek az egyedi tervezetnek a kezdeményezőit és az eddigi akadékoskodásokat 
megpróbálják „más stratégiával és eszközökkel" elhárítani. 

Ugyancsak e rendezvénysorozat keretében zajlott december 15-én a kisebbségek gálaműsora is, 
melynek műsorvezetője Sebesi Karen Attila volt. Ezen felléptek a magyar, roma, német, örmény, zsidó 
közösségek csoportjai. 

****** 
 

Laudáció 
P.  Kádár Dániel Antal C. M. Vind 

Ani város c. apátja, örmény katolikus lelkész, főegyházmegyei tanácsos 

1916-ban született Erdélyben Désen, természetesen örmény családból. A család szerény anyagi 
körülmények között élt. Innen került a bécsi Mechitarista Rend iskolájába, majd szerzetesi közösségének 
tagja lett. 

Életcélja a missziós tevékenység volt, így került Budapestre is 1941-42-ben, amikor Pungutz páter 
teljesített a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészségen szolgálatot. 

Pungutz páter betegeskedése miatt megkérte, hogy segítsen a szolgálat ellátásában, majd vidékre 
költözésekor átvette a Lelkészség vezetését. 1944-től segédlelkész, majd kinevezett plébános. 

A háború alatt 1500 főre tehető az általa megmentett zsidó származásúak száma. Látogatta őket a 
gettóban, a kórházban és börtönökben. Szerzett számukra hamis okmányokat, Raul Wallenberggel 
sokszor találkozik ügyükben. A megmenekült zsidó származásúak köszönőlevelei a Budapesti Örmény 
Katolikus Plébánia irattárában 4 nagy albumban megtalálható (bár mi még nem láthattuk). 

Mindig elutasította, hogy segítségét nyilvánosságra hozzák, magától értetődőnek tekintette, hogy 
segítsen mindenkin. Természetesen az akkori államhatalomnak, majd a következő évek diktatúrájának 
nem tetszett tevékenysége, feljelentették, meghurcolták. 

Kénytelen utcaseprőként, műtősként, majd irodai alkalmazottként keresni megélhetését. 
A Semmelweis utcában megszervezte a hazai örménykatolikusok hitéletét, de közösségi életét, 

kulturális és hagyományőrző együttléteit is. Bármikor, bárki betérhetett oda, akár lelki vigaszért, akár 
segítségért. 

Neki köszönhető, hogy 1957-ben fele részben, majd 1970. október 17-én a másik fele részben a 
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség megvásárolhatta a Bp. XI. Orlay u. 6. szám alatti ingatlant, 
amely azóta is tulajdonát képezi. 

1958-ban az Örmény Szertartású Római Katolikus Egyházközség újjá alakuló közgyűlésén 
elhatározzák, hogy megépítik az örmény katolikus kápolnát az Orlay u-ban, amelyhez első adományozó 
P. Kádár Dániel apátplébános úr volt, ugyanis a miskolctapolcai kb. 160-180 eFt értékű házas 
ingatlanának eladási árát ajánlja fel a templom építéséhez. 

Gyűjt, kér, spórol, megvonja szinte magától az ételt is, hogy összejöjjön a pénz. A hazai örmény 
katolikusok igen nagy összegű adományokkal segítik tervét. Erdélyi útjai alkalmával is jelentős 
támogatásokkal tér haza. Külföldre is elmegy segélyeket, adományokat gyűjteni, amelynek következtében 
a plébánia 72-73-ban átköltözhet az Orlay u-ba, majd felépül a templomunk, haranglábunk. 1975-ben 
felszentelik a templomunkat, ahol örmény szertartás szerint magyarul misézik plébánosunk 
magyarörmény híveinek. A közösségi élet áttevődik gyönyörű ingatlanunkba, az egész örmény közösség 
örömére. 

Fáradhatatlanul gyűjti az örmény emlékeket, hogy létrehozza az Örmény Múzeumot a Plébániánk 
keretében. Meggyőzi magyarörmény híveit, hogy családi archívumukat, hagyatékukat adják át a 
múzeumnak, hogy a múlt emlékei szervezett formában kerüljenek megőrzésre, kutatható anyag maradjon 
az utókornak, hiszen a nemzeti kultúránk része. Sikerült. Csodálatos múzeumot, levéltárat és könyvtárat 
hagyott hátra számunkra halálakor. 

1988. augusztus 14-én halt meg, az Örmény Katolikus Székházunkban. Utolsó percig ellátta 
szolgálatát. 

Kívánsága szerint hamvait az Örmény Katolikus Kápolnánkban helyezték örök nyugalomra. 



 
 

 
 

Atyám! Ugye látod, mi történt azóta! Hogy megcsúfolták az örmény szertartású római katolikus 
hitéletünket a hitetlenek, illetve a nem tudni milyen hitet vallók. Hogy kizártak saját plébániánkból, 
templomunkból, múzeumunkból s elzárták levéltárunkat, könyvtárunkat előlünk. Hogy hiába van ott pl. 
Korbuly Domonkos teljes hagyatéka abból a célból, hogy tanuljunk belőle, nem juthatunk hozzá 
semmihez sem. Hogy még örménykatolikus hitéletünket is megakadályozzák, erőszakkal megzavarják. 
Sőt az utolsó napok eseményeiként nemcsak egy Magyarországi Örmény Egyház nevű ismeretlen hitéletű 
szekta, hanem a hazánkban nem létező ortodox örmény egyház papja is beköltözött a Budapesti Örmény 
Katolikus Plébániánkra. De szerencsére onnan az ortodox örmény papot Róma és a Velencei Mechitarista 
Rend összefogásával küldött örmény katolikus adminisztrátor eltávolította 3 nappal ezelőtt. A szekta 
azonban még bitorolja a miénket, de megteszünk mindent az eltávolításuk érdekében. 

Amit akartál, az elindult: mi örménykatolikusok kértük a múzeumunk közgyűjteménnyé tételét, hogy 
megmentsük múltunkat a jövendő számára. Ezt akartad Te is Atyám! 

Köszönjük, hogy elindítottál bennünket az életben s személy szerint én azt is, hogy segítségeddel - 
Atyám - eljuthattam 1970-ben magánturistaként másodmagammal az őshazába, megismerni a gyökereket. 

Atyám! Tudom hogy mindenről tudsz és segítesz bennünket. Tedd tovább is, mert még nincs vége az 
ellenünk való ármánykodásnak. Járj közbe Istenünknél, hogy vigyázzon a maroknyi örménykatolikusokra 
itthon is és otthon is Erdélyországban, szülőföldeden, szülőföldünkön. Könyörögj érettünk! 

 
A díjat testvére, a Győrben élt Nagy Jánosné sz. Kádár Lujza ez év júliusában történt elhalálozása 

miatt leánya, Szalai Rudolfné Nagy Ágnes venné át, azonban kórházi ápolása ebben megakadályozta, így 
azt győri megbízottjának adjuk át. 

dr. Issekutz Sarolta 
****** 

Laudáció 
 

Dr.  Hovhannesian Eghia  ügyvéd 
 
1885. április. 2-án született és 1948. aug. 15-én halt meg. Törökországi örmény családból származott. 

Nagyapja téglagyáros volt, közel a fővároshoz, Isztambulhoz az ázsiai parton, aki saját hajójával 
szállította áruját. Jobb patrícius család, elismert a fővárosban. 11 gyermeke volt. 

Édesapja, Onnig 1856-ban született Skutariban. Az örmény patriarchátus tisztviselője volt, később 
konstantinápolyi ügyvéd. Emellett a kurucsesmei örmény egyházközség titkára. 

Édesanyja a Márvány tenger európai partján született 1854-ben, korán elhalt. 
Öt gyermekük született, köztük Eghia, aki iskoláit Törökországban, Kartalban végzi, majd 

Bulgáriában, (Sumlában), Németországban. A törökországi örmény üldözés miatt menekülnek. Az 
örmény, török, francia nyelvet kitűnően elsajátítja. 

1901-ben kerül Budapestre, ahol a skót elemi iskolában magyar nyelvet tanul, majd a Damjanich u-i és 
a Barcsay u-i gimnázium tanulója. Egyetemi tanulmányait Budapesten kezdi (1907-1911), majd 
Heidelbergben és Lausannban végzi (1913-1914). 

Tehát francia, örmény, bolgár, német és magyar iskolák csiszolják elméjét, mélyítik tudását. 
1914-ben házasságot köt Ritter Juliannával, aki erdélyi lány volt. Három gyermeke született, akik 

közül leánygyermeke korán elhal. Két fia: Dr. Hovhannesian Yervant Károly (1920-1978), utóbb Tarján 
Károly névre magyarosította nevét, ugyancsak ügyvéd. Dr. Hovhannesian Zaven János, utóbb Lukács 
Jánosra magyarosította nevét (1921 -1995), aki Bottyán János és Bor Ambrus írói álnéven publikált. 
Szintén jogi doktorátussal ügyvéd lett. Útlevélkép háttérrel c. könyve a családról íródott. 

Öt unokája és eddig öt dédunokája született a díjazottnak. 
Dr. Hovhannesian Eghia ügyvédi pályája mellett - melyet Gödöllőn gyakorolt - sokat utazott, 

levelezett, kutatott. Foglalkoztatta az örmény történelem, a diaszpórában élő örmények élete, kultúrájuk, 
gyökerei. 

Átfogó, nagy munkái: 
1. Armenia népe, 1934. Gödöllő 
alcíme: Múltja, történelme. Irodalma, sajtója, művészete. 
Az örmény kérdés. Az örmény kolóniák. A magyarországi örmények. Részletes, igen átfogó munka, 



 
 

 
 

sok olyan ismerettel, amely örmény nyelvtudás nélkül nem vált volna általunk megismerhetővé. 
2. Hazai örmények a nemzet szolgálatában, 1940. Gödöllő. 
Függelékben a magyarországi örmény családok névsora. 
3. Az örmények c. közös munka, amely 1921-ben Budapesten jelent meg, közösen Dr. Ávedik Félixxel 

és Dr. Hermann Antallal. 
4. Szemelvények az örmény irodalomból. Lírikusok. 1942. Gödöllő. 
Valamennyi műve alapmű, a Szongott Kristóf által elkezdett kutató-feltáró megőrző munka XX. 

századi folytatása. Munkáiból ismerhetjük meg a XX. század első fele kiemelkedő magyarörmény 
személyiségeit is, életrajzi adatokkal, munkásságuk ismertetésével. Egyházi és világi személyiségeket, 
társadalmi, politikai, tudományos, művészeti életünk kiválóságait. 

Dr. Hovhannesian Eghia Törökországból indult, s hazájába, Magyarországra érkezett. Tökéletesen 
itthon érezte magát. Részt vett a magyarörmény társadalmi életben, a magyarörmények egyesületében. 
Segítette magyarörmény honfitársait, hogy minél többet tudjanak meg őseikről, történelmükről, 
kultúrájukról. Munkásságával felbecsülhetetlen értéket hagyott hátra számunkra. A díjat legidősebb 
unokája: Dr. Tarján Tamás veszi át. (Aki néhány köszönetet nyilvánító szót mondott és bemutatta a 6. 
unokát, a kéthetes Hovhannest.) 

****** 
        

„Őrizd meg a Te népedet békében..." - januári gondolatok 
 
Így imádkozik a pap az örmény szentmise végén: 
„Őrizd meg a Te népedet békében, Krisztus Istenünk, a Te szent drága kereszted árnyékában, 

szabadíts meg minden látható és láthatatlan ellenségünktől, tégy minket méltóvá, hogy hálaadással 
dicsőítsünk Téged, az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen." 

 
Ebben az évben is kiemelünk egy-egy útmutató gondolatot, s ehhez segítségünkre vannak a szertartási 

szövegek, melyeket közzéteszünk, néhai Kovács Géza székesfehérvári egyházmegyés lelkész 
fordításában. Most az év elején helyénvaló, hogy olyan imádságot idézzünk, melyből útravaló 
gondolatokat vihettek el a miséről távozók; bár ezzel az imával az isteni szolgálat már véget ért, de a nap, 
a hét, a hónap folytatódik. S ezek során legfontosabb a békesség, mert csak így élhetünk igazán. 
Sorozatunk címe is erre utal. (További havonkénti gondolataink alapját felváltva szolgáltatják az örmény 
liturgia eucharisztikus és halotti saragánjai. 

Dr. Sasvári László 
****** 

 
Gyulafehérvár, 2001. december 18. 
 
dr. Issekutz Sarolta 
elnöknő 
Budapest 
 
Szeretném megköszönni az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK hűséges küldését, mert így mindig 

tájékozódhatom a Magyarörmény mozgalom eseményeiről. ISTEN fizesse! A jövőben is 
kérem tisztelettel.  

 
 

 
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott új esztendőt kívánok a Tisztelt 

Elnöknőnek és az Egyesület minden tagjának 
 

****** 



 
 

 
 

Miről tanúskodik a kérdőív? 
 
Tavaly júniusi számunkhoz mellékeltünk egy kérdőívet, és arra kértük Olvasóinkat, hogy kitöltve 

küldjék vissza. Az összesítés és feldolgozás megtörtént, ideje beszámolnunk az eredményekről. 
Összesen 111 kérdőív érkezett vissza s ez nagy örömünkre szolgált. (A hasonló jellegű olvasói 

felmérések tapasztalatai szerint jó esetben az olvasók 5-7 százaléka juttatja vissza a kérdőívet.) Az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 1100 példányban jelenik meg; a példányszám egy része 
közgyűjteményekbe, felsőfokú tanintézetekbe, egyházi könyvtárakba jut, ezek természetesen nem töltik ki 
a kérdőívet s nem küldik vissza, csak a magánszemélyek. 

A 111-es szám tehát körülbelül 12 százalékos részvételt jelent, vagyis nagyfokú aktivitást, a lap iránti 
érdeklődést. 

Három esetben a kérdőívet ketten, egy másik esetben hárman írták alá, így a 111 ív összesen 116 
személyt jelent. 

A minta szerint olvasóink 56%-a férfi, 44%-a nő, (65, illetve 51 fő). 
Legfiatalabb férfiolvasónk 29 éves, míg a legidősebb 83, az átlagéletkor 58 év; a hölgyek túltesznek 

rajtuk, itt a legfiatalabb olvasó 22, míg a legidősebb 93 éves, de táboruk idősebb, az átlagéletkor 63 év. 
Kértük a lakhely (legalább az ország) jelölését is, itt csupán egy kérdőíven nincs válasz, egyébként 88-

an magyarországiak, egy belgiumi (!) válasz érkezett, a többi Erdélyből, Romániából (így Bukarestből is) 
jött. 

A válaszadók átlag életkora nem jelenti azonban az olvasótábor átlag életkorát, csupán azokét, akik 
közvetlenül kapják a lapot. De ehhez lássunk egy szívmelengető tényt. 

Megkérdeztük, hogy a kapott példányt átadják-e másoknak is? 78 kérdőíven válaszoltak igennel, egy-
két esetet kivéve konkrét számot is megadtak s ezeket összeszámolva 353 főt kapunk. Ha ehhez 
hozzávesszük a 78 tulajdonost is (aki továbbadja a lapot), kiderül, hogy egy példányt átlagosan 5,5 fő 
olvas. 

(Ez minden lap „elérhetőségi mutatója": minél magasabb a szám, annál több olvasót jelent a vásárolt, 
vagy - az EÖGYKE-Füzetek esetében - a küldött példányszám.) 

Csakhogy, természetesen mit sem tudunk a további 353 fő életkoráról, alaptalan feltételezésekbe nem 
bocsátkozhatunk. 

Lássuk most az Olvasók értékelését, kívánságait. (Itt a számokban eltérések mutatkoznak, ugyanis igen 
sok kérdőíven nem adtak választ minden kérdésre.) 

37-en kezdettől olvassák a lapot, 23-an 1998 óta, 16-an 1999-ben vették kézbe először, 14-en 2000-
ben, és csak négyen vannak, akik 2001 óta kapják, olvassák. 

29 kérdőív kitöltője átnézi az új lapot, és amit érdekesnek talál, azt elolvassa, a fennmaradó 82 kérdőív 
kitöltői mindent végigolvasnak benne. (Ez azt jelenti a szerkesztőség számára, hogy a továbbiakban sem 
lehet a lapban „fontos" és „kevésbé fontos" anyag.) 

6. kérdésünk így hangzott: elégedett-e a lap tartalmával? „Igen"-t 89-en jelöltek, a „többé-kevésbé" 
választ 17-en adták meg, míg a „nem"-re senki sem szavazott. (A 111 ismét nem jön ki, válaszok 
hiányában.) 

Számunkra ebből az következik, hogy bírjuk ugyan olvasóink bizalmát, mégis, inkább arra a 17 
szavazatra kell figyelnünk, akiknek vannak kifogásaik. Külön köszönjük a sok-sok értékes megjegyzést, 
sőt, levelet, amelyet igen sokan csatoltak a kérdőívhez. Ezekre igyekszünk folyamatosan, magánlevélben 
reagálni, hiszen a kérdőív nyilvános összesítésekor minden válaszadónak névtelennek kell maradnia. 

Igen érdekesen alakult a 7. kérdés, ahol azt kérdeztük, hogy „több", „kevesebb", vagy „egyáltalán ne 
legyen" a lapban bizonyos témakör. Mind az öt témakörnél a „több" győzött, az „egyáltalán ne legyen" 
pedig sehol sem kapott szavazatot. Az arányok a következők (az első szám a „több" válasz, a második a 
„kevesebb"): 

a) történelmi téma (84 - 7); b) híres emberekről szóló írás (74 - 8); c) a magyarországi 
magyarörmények mai életéről szóló írás (75 - 12); d) erdélyi közösségeink életéről szóló írás (80 -13); e) 
régebbi, vagy jelenlegi szokásainkra, életmódunkra vonatkozó írás (78 - 13). 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy többen odaírták: nem válogatnak a válaszok közt, mert jó a 
jelenlegi arány. (Ez a kérdőív hibája, hogy nem szerepelt ennél a pontnál a „változatlan" válasz 
lehetősége.) Mások igen belátóan hozzáfűzték a megjegyzéseikben, hogy bejelölték ugyan a témáknál a 



 
 

 
 

„több" választ, de tudják, hogy pénzkérdés, hiszen a lap terjedelmét kellene növelni. 
Tudatában vagyunk mi is, hogy nagyon-nagyon sok olyan anyag vár közlésre, amely hasznára válna 

Olvasóinknak, az egész örménymagyar-magyarörmény közösségnek. (Az egyik válaszadó felveti például, 
hogy sokkal nagyobb terjedelemben közölhetnénk írásokat Szongoth Kristóf Armeniájából.) Anyag, 
közölni való régi és új írás, tanulmány, elbeszélés, stb. valóban bőven akadna. Sajnos, a terjedelem 
növelésével nemhogy lineárisan, de szinte hatványozottan növekszik a költség is, kezdve a szövegek 
beírásától egészen a nyomásig - és a postáig. 

Ugyanilyen megjegyzéseket kapott 9. kérdésünk is: 80 esetben elégedettek a lap külalakjával, 22 
esetben „többé-kevésbé", míg egy válasz határozott „nem"-et mond. Ám itt is akadnak érdekes 
megjegyzések, valaki például azért jelölte meg az „igen" választ, mert úgy látja, csak több pénzzel lehetne 
szebbé tenni. Egy olvasó közepesen elégedett a lap külalakjával, de rögtön meg is jegyzi: „tudom, ez 
pénzkérdés". Egy másik válaszadó színesben szeretné látni a Füzeteket, ismét más nagyobb formátumban. 
Megjegyzéseikben legtöbben sokkal több képet szeretnének, és persze, jobb minőségben. Ez már 
kétszeresen is pénz kérdése, ráadásul a több kép ugyanakkora lapfelületnél sok szöveget szorít ki. 

Az általános értékelésnél (10. pont, „adjon osztályzatot"), a lap kapott két 1 -est, két 2-est, öt 3-ast, 40 
db 4-est és 57 db 5-öst. (Öt kérdőíven nem volt „osztályzat" bejelölve.) 

Ismét az a dolgunk, hogy ne a sok 5-ös osztályzatra függesszük szemünket büszkén, hanem a 4-esekre, 
akik tehát találnak kifogásolni valót, főként pedig az elégedetlen 3-as és 2-es osztályzatokra. (Csak 
érdekességként teszem hozzá: az egyik l-es félreértés lehet, mert egy olyan kérdőíven szerepel, amelynek 
kitöltője amúgy teljesen elégedett a lap tartalmával - 6. kérdés - és külalakjával - 9. kérdés.) 

A 8. kérdés válaszait hagytuk utoljára, hiszen ez azt célozta, hogy hírrel, híradással, kisebb-nagyobb 
beszámolóval minél többen s minél több helyről jelentkezzenek. De azt a választ, amely szerint szívesen 
írna-tudósítana, csakhogy nincs ideje, 31-en jelölték be. Természetes, hogy akik az „igen"-t jelölték, 
azokkal fokozatosan felvesszük a kapcsolatot. 

Összefoglalásul: ismételten köszönetet mondunk minden Olvasónknak, aki vette a fáradtságot és 
kitöltötte, valamint saját költségén el is küldte a kérdőívet. A számadatok az egyszerű összesítésen túl 
még sok meggondolni valót nyújtanak, mint említettük, nem csak az arányok, de a megjegyzések, 
javaslatok, kifogások is. 

Dávid Csaba 
****** 

 
Öt éve temettük el Keresztes Zolit 

 
Fél évtizede, 1996. november hetedik napján kísértük utolsó útjára a Házsongárdi Magyar 

Pantheonban a túlontúl korán eltávozott, még sok tervet és álmot szövő Keresztes Zoltánt. 
Kollégák voltunk Zolival - még gimnazista korunkból. A sport hozott össze bennünket. Más 

sportágban tevékenykedtünk, de egykori kincses városunk múlt századi hangulatában valamennyi 
sportoló voltaképpen egyetlen, közös családot alkotott... És az alkalmankénti iskolai vetélkedők, 
ünnepségek is így hoztak össze bennünket, őt, a piaristát, velünk, a refekkel, és így tovább... Később a 
hasonlóképpen nagy családot jelentő Bolyai Egyetemen szövődött tovább (nemcsak sport) barátságunk, 
hogy aztán, nem sokkal a Kolozsvári Rádiónak már 1954-es márciusi beindulásával még szorosabban 
kerüljünk egymás mellé. Ő belső, jómagam - azóta is - külső munkatársként. De a cél közös volt: a 
meglehetősen megszorított és szigorú feltételek között is az egyhangúnál, unalmasnál jobb adást juttatni 
adáskörzetünk magyar hallgatóihoz. A sportban ez viszonylag könnyebb volt. Ő viszont a rádiós műfajok 
úgyszólván valamennyi ágában jóval nehezebb körülmények között birkózott (birkózhatott!) meg ezzel a 
feladattal. Különösen, hogy egykori hadapród-iskolai tanulmányai, úgymond, káderszinten is akadályt 
jelentettek fáradhatatlan, megfeszített munkája végzésében. Ez is nagymértékben közre játszott, hogy az 
50-es évek végén koholt vádakkal, a közismerten legtöbbet dolgozó rádiós kezéből végleg kivették a 
mikrofont. És bár, végtére kényszer-munkahelyén, a könyvterjesztésben is derekas, lelkiismeretes munkát 
végzett, régi szerelmétől, a rádiózástól való megfosztása élete végéig nyomot hagyott lelkében. 

A könyvterjesztésben sem maradhatott végig. A jó értelemben vett és alkalmazott megkülönböztetés, a 
manapság gyakran hangzott pozitív diszkrimináció saját vesztét okozta. Így aztán régi kedvelt hobbijának 
a rejtvényszerkesztésnek szentelte életét. Éveken, évtizedeken át az ország sok százezer magyar 



 
 

 
 

rejtvényfejtőjének szerzett örömöt, biztosított kellemes időtöltést, szórakozást, kikapcsolódást a jóformán 
valamennyi belföldi napilapban és folyóiratban, évkönyvben, önálló kötetben szüntelenül jelen levő 
kereszt- vagy betűrejtvényeivel, vezetett maga összeállította műsorokat, vetélkedőket, kérdezz-felelek 
versenyeket elemistáknak, gimnazistáknak, egyetemistáknak. 

Egyik életre keltője volt az erdélyi magyarörmények egyesületének, újra indította az egykor Szongoth 
Kristóf alapította Arménia folyóiratot. 

Bár élete utolsó percéig sem tagadta, hogy legnagyobb fájdalmát a rádiótól való kényszer búcsú 
jelentette, rejtvényeinek sokszínűsége, gazdag, nevelő tartalma ékesen bizonyították, hogy változatlanul 
tartja magát a még a diákkorból, a Farkas utcai Piarista Gimnázium jeles tanáraitól tanultakhoz: az 
életben mindig becsületesnek, sportszerűnek kell maradni! Első a fair play! És Zoli barátunk, kollégánk 
ezt mindvégig szem előtt tartotta. 

Temetésének ötödik évfordulóján kegyelettel emlékezünk rá. 
László Ferenc 

SZABADSÁG kolozsvári közéleti 
napilap, 2001. november 7. 
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  

Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 
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Bálint Tibor - kitüntetése és eltávozása – 

 
Bálint Tibor kolozsvári író 2002. január 22-én vette át Rockenbauer Zoltán kultuszminiszter úrtól a 

Márai Sándor díjat az Iparművészeti Múzeum aulájában rendezett ünnepség kapcsán. Az ünnepségnek 
méltó keretet adott a „Nemzet, kultúra, örökség”, Millenniumi könyvmustra, amelyen a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma által támogatott közel kétezer könyv került bemutatásra. (Büszkén mond-
hatjuk, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiadó két könyve is megjelent: 
Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, valamint Az erdélyi 
magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identitástudata régen és ma c. kon-
ferenciakötete.) 

Gion Nándor méltatta a díjazottat, a következő szavakkal: 
„Egy igen tehetséges, sőt sikeres költő, aki általában a magasságokban lebegett, mesélte valamikor 

régebben, hogy valamelyik sikeres Könyvhéten dedikálás közben felfigyelt egy furcsa férfiura, aki této-
ván lapozgatta a pultra kirakott könyveket. Amolyan tanácstalan és tájékozatlan olvasónak vélte, szóba 
elegyedett hát vele, segíteni akart neki. Aztán meglepetten tapasztalta, hogy az illető módfelett tájéko-
zott az irodalomban és nem csak az irodalomban. Tájékozott polgár. Bálint Tibornak hívták a könyveket 
lapozó embert. A költő korábban néhányszor hallotta már a nevet, de mint afféle költő, nem foglalko-
zott behatóbban a szépprózai művekkel. A kötetlen beszélgetés után előkereste Bálint Tibor néhány 
könyvét. Előbb megállapította, hogy a tájékozott polgár írni is tud. Aztán megállapította, hogy egészen 
jó író. Majd pedig azt, hogy kiváló erdélyi magyar író. Tovább nem fokozta. 

Mondjuk ki tehát egész egyszerűen: Bálint Tibor magyar író. Csöndesen megírta a maga könyveit 
Kolozsváron, vagy annak környékén, és korunkhoz méltó elborzasztó kifejezéssel élve „versenyképe-
sen”, beépült az egyetemes magyar irodalomba. Valamivel szebben azt mondhatnánk, hogy a ma élő 
magyar prózaírók legjobbjai közé tartozik. Bizonyság erre az Önkéntes rózsák Szodomában, a Zokogó 
majom című regénye, vagy a Bábel toronyháza. És persze az elbeszélések és a mesék. 

Közben látszólag tétován lapozgat a könyvekben, a történelemben és napjainkban. Valójában nagyon 
céltudatosan csinálja. Ezt időnként még a lírai költők is észreveszik. 

Mert jó könyveket ír. A Márai Sándor díj rangot jelent. Kiváló író, tisztességes polgár adta hozzá a 
nevét. Bálint Tibor rászolgált.” 

Bálint Tibor a díjátadás másnapján, a kerekasztal-beszélgetés során elmondta: „Már csak azért is át-
hevít e megtisztelő díj, mert Márai Sándor munkáit már kora ifjúságomban megszerettem, és elbűvöltek 
igéző részleteikkel, őszinteségükkel, a sajátos iróniával, amellyel ellenpontozta vallomásait. Később 
magamban a Budenbrock házhoz, és sok vonatkozásban a Thibauld családhoz hasonlítottam ezt az alko-
tását. 



Az önként vállalt emigrációban is közel éreztem Őt, láttam a csonkig égő gyertyákat, és több külföldi 
kiadó jóvoltából, ahova a sors kegyéből eljutottam, megismerhettem későbbi naplóit is, ma pedig ott so-
rakoznak íróasztalom sarkán és az olvasólámpa közelében. Összerakva úgy olvasom ezeket a gyémánt-
szilánkokat, akár valami irodalmi breviáriumot, s ha kiválasztok egyet-egyet közülük, mindig lelki für-
dőt jelentenek számomra munkám megkezdése előtt. 

E brilliáns műhelyforgácsok egy nagyműveltségű, bölcs és elhivatott európai íróról vallanak, és csak 
sajnálni tudom, hogy remek rádió- és tévéjátékait nem hallhattam, nem láthattam, csupán nyomtatásból 
ismerem, a Jób... és a könyve című gyűjteményes kötetéből, amely a müncheni Griff kiadónál jelent 
meg. Márai Sándor tragikus halálának hírét megdöbbenve vettem tudomásul, és egyik nagy tanítómeste-
remként gyászolom Őt ma is a szívemben..." 

S amikor ezeket a szavakat hallgattuk, akik jelen voltunk Bálint Tibor barátaiként a díj átadási ün-
nepségen, majd a kerekasztal-beszélgetésen, még nem sejtettük, hogy utoljára voltunk együtt és utoljára 
hallhattuk magvas eszmefuttatását Márai Sándorról, az irodalomról. Kolozsvárra visszatérve, 2002. ja-
nuár 27-én szívinfarktusban váratlanul elhunyt, csöndesen, ahogyan élt és alkotott. Pedig csak 70 éves 
volt. S magával vitte csöndes szemlélődéseiből meg nem született remekműveit. Megint szegényebbek 
lettünk. 

Emlékét, beszélgetéseinket, művei mondanivalóját magunkban hordjuk, s próbálunk belőle meríteni. 
Büszkék vagyunk arra, hogy ismerhettük s hogy az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság nála ta-

lált otthont, felesége Bálintné Kovács Júlia elnökletével. Köszönjük Tibor, hogy kiálltál az 
örménymagyarok mellett, segítetted őket. Kérjük, hogy továbbra is egyengesd az útjukat. Szükségünk 
van rá. 

 
Bálint Tibor (1932-2002) 

 
Kolozsvárt született, élt és halt meg. Tanulmányait is szülővárosában végezte. A Napsugár szerkesz-

tője volt. 
Életműve: Csendes utca (1963), Búcsú a rövidnadrágtól (1964), Cérnakáplár (1964), Fekete Péter 

(1967), Önkéntes rózsák Szodomában (1967), Zokogó majom (1969), Császár és kalaposinas (1971), 
Sánta angyalok utcája (1972), mely drámáját Kolozsvárt mutatták be, Robot Robi kalandjai (1973), Ne-
kem már fáj az utazás (1973), Angyaljárás a lépcsőházban, Kenyér és gyertyaláng (1975), Zarándoklás 
a panaszfalhoz (1978), Látomás mise után (1979), Mese egy őrült kakaduról (1982), Én voltam a csá-
szár (1984), Kifli utca, zsemle szám (1978), Mennyei romok (1979), Családi ház kerttel (1986), A há-
romszáz esztendős pacsirta (1986), Nyargaló ihlet (1988), Égi és földi kvártély (1989), Bábel toronyhá-
za (1996). 

Díjai: A Román Írószövetség prózadíja (1963), a Kolozsvári Írók Társaságának díja (1979), Déry Ti-
bor-jutalom és Krúdy Alapítvány díja (1992), Soros ösztöndíj (1994), József Attila díj (1998), a Magyar 
Rádió és Magyar Televízió nívódíjai, Márai Sándor díj (2002). 

 
Az erdélyi sajtó is emlékezik az elhunytra... (két emlékező írás a kolozsvári Szabadság című napilap-

ból), 2002. február 4. 
 

A tehetség milliárdosa 
 
Több százan kísérték utolsó útjára szombaton délben a Házsongárdi temetőben a hetvenedik élet-

évében elhunyt kiváló kolozsvári írót, immár az égi sánta angyalok utcájából letekintő Bálint Tibort. A 
népes család mellett pályatársak, barátok, közéleti személyiségek, ismerősök, de főleg az olvasók népes 
táborából jöttek el búcsút venni a tragikus hirtelenséggel eltávozott írótól. Nem magunktól vagyunk 
azok, akik vagyunk - mondotta a szertartást végző Tőkés István, nyugalmazott református teológiai pro-
fesszor - tudnunk kell, hogy az Úr minden embert egy-egy vetőmagnak teremtett. S valóban, Bálint Ti-
bor jó vetőmagnak bizonyult, hiszen neve immár végleg összefonódott Kolozsvárral, a Zokogó ma-
jommal, az erdélyi, és az egész magyar nyelvterület irodalmával. Boldogok, akik sírnak, mert ők meg-
vigasztaltatnak, a kincses város szegény írója pedig tudott zokogni a közösségért, őt elsősorban „a hit, 
és a reménylett dolgok valósága" érdekelte. Te égen átsuhanó angyal - így kezdte a Magyar Írószövet-



ség nevében búcsúztatóját Szakolczay Lajos - ám ez az angyal megszökött a lét egy másik formájába, a 
halhatatlanságba, megszökött egy lázban fogant álomhajón, amelynek tengere Erdély, de óceánja egye-
temes. A magyar irodalmi élet Bálint Tibort életművéért halála előtt néhány nappal jutalmazta Márai 
Sándor díjjal, amelyet még átvett, de a legnagyobb elismerés elől - mondotta Szakolczay - Bálint Tibor 
álomba merült. Az Írószövetség ugyanis idén terjesztette Kossuth-díjra. 

A marosvásárhelyi írótársak, olvasók, barátok nevében Nagy Pál búcsúzott, aki a jelenkori magyar 
prózairodalom erdélyi ágának nagy egyéniségeként jellemezte az elhunyt írót. Teljességgel Kolozsvár 
írója volt - hangzott a búcsú - senki sem látott bele oly tökéletesen a sok arcú kincses város gazdag 
múltjába és jelenébe. Páratlan sikerű nagyregénye a Zokogó majom, semmit sem veszített erejéből, ám 
Bálint Tibor emellett vérbeli novellista volt és a miniesszék mestere. Lászlóffy Aladár így búcsúzott: 
Bálint Tibor, Kálmánka, a született szegény a tehetség milliárdosa volt. Nagyon szeretett ezen a nyelven 
írni, ezen a nyelven élni, és ezen a nyelven aludni a halált. 

A ravatal mellett elhangzó három búcsúbeszéd után a gyászmenet a sírig kísérte az író földi marad-
ványait, ahol a Napsugár, a Romániai Magyar Írók, a Romániai Pen-Klub nevében, s amint oly megren-
dítően mondta, szeretett szülővárosa, Kolozsvár nevében Fodor Sándor író búcsúzott. Több mint negy-
ven éve számoltam legjobb barátaim közé - mondotta Fodor Sándor - aki csak most okozta a legna-
gyobb csalódást, mert elhagyott. Minden ember, aki legalább egy fát ültetett, elmondhatja magáról, 
hogy nem élt hiába. Bálint Tibor egész virágoskertet telepített olvasói lelkébe, és soha nem adta el te-
hetségét a zsarnoki hatalomnak, bármilyen nehéz volt az élete. Személy szerint nem búcsúzom, hiszen 
majd találkozunk, de búcsúztasson Kolozsvár harangjainak muzsikája, hangzottak az elválás szavai Fo-
dor Sándortól. 

Köllő Katalin 
 

A gyémántfejű ember 
 
Ha az „úr" szót valaki a nevéhez hozzábiggyesztette, azonnal tiltakozott. - Csak Bálint Tibor, „úr" 

nélkül - mondta ilyenkor. A szomorú hírt, nagy fájdalommal, mégis így mormoltam magamban: Bálint 
úr örökre megpihent... 

Sokszor leírták, hogy a Zokogó majom című regényével új korszakot nyitott a magyar regényiroda-
lomban. Aztán rendszerint - jóval halkabban azt is hozzátették: annak sikerét későbbi alkotásai közül 
már egyik sem múlta túl. Pedig folytatása, a Zarándoklás a panaszfalhoz című is rendkívüli közönségsi-
kert aratott. 

Kolozsváron kezdte írói pályafutását 1953-ban az Igazságnál. Bukaresti kerülő következett, amely a 
Falvak Dolgozó Népe és az Ifjúmunkás szerkesztőségén keresztül vezetett, aztán visszatért Kolozsvárra, 
s nyugdíjazásáig a Napsugár című gyermeklap szerkesztője volt. 

A Napsugárnál abban az időszakban kiváló gárda dolgozott. A legendává alakult mesék szerint ott 
történt, hogy a szerkesztők és a lapot illusztráló neves képzőművészek, gyufás skatulyákon egymásnak 
rangokat osztogattak. A legnagyobb rang a „Bá" volt. Azt állítólag egyedül Nagy Imre, Erdély kiváló 
grafikus-festője érdemelte ki. A következő a ranglétrán az „Úr" volt, ezt mások mellett Fodor Sándor, 
Kányádi Sándor, majd később Bálint Tibor is megkapta. 

- Fodor úr, az más! Hozzá illik ez a szó! De hozzám?! Egy Pata utcai proli gyerekhez? Sehogy sem 
pásszol - szabadkozott valahányszor, amikor köszöntésem a Napsugárnál „rangosztás idején" kapott cí-
mére is utalt. 

Proli származására ugyanis legalább annyira büszke volt, mint a Zokogó majomra. S ezeknél csak 
egyik-másik remek novellájára, illetve a „köröm hátára" írt öt-tíz soros, magyar és világirodalmi klasz-
szikusok portréit megrajzoló „jegyzeteire" volt talán büszkébb. 

Bálint úr nyugdíjasként az utóbbi évtizedben hetente feljárt a Szabadság szerkesztőségébe, s miután a 
heti penzumát átadta, a szerkesztőség türelmesebbjeivel elbeszélgetett. Látogatásai nemegyszer hosszú, 
kedélyes vitába torkolltak a honoráriumok szimbolikus nagyságrendjéről, az íróember sorsáról. Szipor-
kázott, dőlt belőle a humor. Alapelve szerint rosszat nemigen mondott senkiről. Viszont, ha valakit na-
gyon meg akart dicsérni, mutatóujját intő szándékkal felemelte, és roppant komolyan közölte: 

- Az egy gyémántfejű ember! 



Novelláiban, regényeiben személyes élményeit örökítette meg, az egyszerű, külvárosi embereket, a 
hétköznapjaikat, az örömeiket és a kínlódásaikat. A dráma nála szinte mindig sajátos humorral kevere-
dett, s rendkívüli tehetséggel tudta a partikulárist egyetemessé formálni. 

Amikor utolsó regényét, trilógiája befejező részét, a Bábel toronyházát olvastam, túlon-túl hangos 
késő éjszakai kacarászásaim szomszédharagot váltottak ki. De Bálint úr prózáját elég nehéz lett volna 
vakbélgyulladásos komolysággal olvasgatni. Pedig a humoron kívül van a prózájában valami, ami sok-
kal inkább figyelmet érdemel. S ez a valami: a mondat. Egyszer valaki azt mondta: Bálint Tibor prózá-
jában a mondat olyan, mint a templomban az oltár. Igaza volt. 

Szerettem volna egyszer - majd alkalom adtán, gondoltam mindig magamban - valami ilyen nagysze-
rűt mondani-írni Bálint úrról. Immár örökké adósa maradok, de amilyen nagyvonalúnak ismertem, ezt 
talán megbocsátja nekem. Mint ahogyan az általa annyira szeretett anyanemzet is adósa maradt. Például 
a Kossuth-díjjal. Csak reménykedhetünk, hogy ezt is megbocsátja. Hiszen lágyszívű és gyémántfejű 
ember volt. 

Tibori Szabó Zoltán 
 

Bálint Tibor 
Egyszer én is harangoztam 

 
Hiába áltatjuk magunkat: a gyermekkor közvetlen élménye mindenkiben elmerül, s amit a letűnt 

időkből látunk és nézünk, nem az a gyerek látja és nézi, aki a történés pillanatában voltunk, hanem a 
közöttünk s az emlékek között álldogáló fiúcska vagy kislány. S ezáltal minden, ami velünk történt, egy 
fejlettebb értelem szűrőjén szűrődik át és már minősítést kap. De néha akadnak pillanatok, amikor a lel-
künk hirtelen viháncolni kezd vagy bukfencet vet, mert ráismert egykori önmagára: a közvetlen pilla-
natra. Akivel leggyakrabban esik meg ez a csoda, arról szokás azt mondani, hogy benne él a gyermek-
korában, jóllehet a kifejezés nem pontos, s legföljebb a hajlamot, az érzékenységet jelezheti, amellyel 
egy-egy ember életének első éveiből helyzeteket, eseményeket képes visszaidézni. 

Ha lehunyom a szemem és a szülőföldre gondolok, a külvárosokra és a belvárosi utcákra, a Házson-
gárdra meg a hóstáti negyedre, az Írisz-telepre és a Csillaghegyre, a Kálvária-templomra és a Rabok 
kertjére, gyöngéd képek vonulnak tova előttem, mint tavaszi félálomban, s ilyenkor látom igazán, hogy 
mi mindenre is emlékszem. Érzem, hogy a leheletem tej szagú, hogy zsenge bordáim szinte ropognak a 
friss levegőn, és járáshoz alig szokott talpam külön-külön csiklandozza valamennyi homokszem, mi-
közben leereszkedem valami homályos patakmederbe, a hatalmas és méregzöld keserűlapik közé, ahon-
nan hűvös iszapszag csap fel, és egy lila fazék sejlik elő a borzongatóan titokzatos parti bokor alól. 

A szülőföld lebegő teknő a bodzabokrok árnyékolta malomárok vizén és boldog sejtés, hogy az is-
meretlen kanyarok, sötét hidaljak, bolgárkertek paradicsomos mentaillatú partjai után egyszer kijutok 
majd a végtelen kék tengerre. 

A szülőföld három szem sárga szilva egy fekete sírkőlapon és az a gyerekes meggyőződés, hogy mi-
közben a kövön átmelegedett gyümölcsöt majszolom a Házsongárdi temetőben, dédnagyapáim húsából 
táplálkozom, akikhez lenyúlik a szilvafa gyökere. 

A szülőföld hársillatú szorongás, egy kép, amely fölidézi, hogy ott kuporgok a Farkas utcai vén fa 
lombjai között, s miközben óvatosan szedegetem a virágot, nehogy a járdán kocogó emberek észreve-
gyenek és fölhívják rám a rendőr figyelmét, egy szépen berendezett szoba homályát kémlelem, amely-
ben fiatal pár ölelkezik. 

A szülőföld egy apró hal, amelyet a lezárt malomárok pangó vizéből halásztam ki édesanyám sza-
kadt selyemharisnyájával, hogy aztán kannába téve átnyargaljak vele a városon, mintha meg volnék 
győződve, hogy a halacska hasában gyémántdarab rejtőzik. 

A szülőföld gyertyafényes viskóból kiszüremlő fohász, egy asszony suttogó hangja, aki kilenc keddi 
böjtöt fogadott, csak hogy előkerüljön a sárgafoltos macskája. 

A szülőföld édes és érces harangszó, amely az aranyló galuskákat ringatja a vasárnapi húslevesben. 
A szülőföld a katonazenekar felfújt képű trombitása, akinek ringatózó lépkedés közben a hátába lehel 

a nagydobot vonszoló póniló. 
A szülőföld az a hely, ahol legtitkosabb és legyötrőbb vágyam az volt, hogy legalább egyetlen napig 

magamban lehessek egy Chifor nevű tulajdonos szódavíztöltő telepén, s kedvemre leihassam magam a 
sasszájú üvegekből felszökő szénsavas életelixirrel... 



A szülőföld óriási hiripgomba, melynek tetejéről látni lehet a kék párában derengő kedves várost. 
A szülőföld a Szőke Szamos, amely egy tébolyodott pillanatában úgy rohant be a Gyalui-havasok fe-

lől a városba, hogy a kunyhóban, amelyet elragadott, még félénken pislogott a petróleumlámpa... 
A szülőföld az ősi református kollégium, amelynek ablakában sápadtan izzó arccal könyökölt Apác-

zai Csere János. 
A szülőföld Mátyás király csizmája, amelybe oly félénk kíváncsisággal pillantottam bele, akár egy 

vulkán kráterébe. 
A szülőföld nedves tornyok csillogása, eső utáni napsütés, kaporillat és Brassai Sámuel papírbillen-

tyűzetű zongorájának képzelmi halk akkordjai. 
A szülőföld az a város, ahol egyszer én is harangoztam, a Szent Mihály-templom tornyában csim-

paszkodva a súlyos kötélbe, miközben a diadaltól kiáltozni, a félelemtől pedig jajgatni szerettem volna, 
hiszen néha úgy éreztem, hogy a harang fölkap, és kiröppenek a fönti keskeny ablakon, ahol a galambok 
közlekednek, a harangozó azonban némán és szigorúan állt mellettem, mintha biztatna: húzzad csak, fi-
am, húzzad, a te városodnak harangozol estére, és úgy is illenék, hogy minden ittlakó egyszer harangoz-
zék ebben a toronyban. 

És azóta a szülőföld számomra halk, de folyamatos harangzúgás, amely a napfényt ringatja, és az 
aranyló galuskákat a vasárnapi húslevesemben, és a galambokat lebegteti a magasban, és a port a Má-
tyás csizmái körül, és elmélyíti a ráncokat Apáczai arcán, de egy kis mosolyt is megrezzent rajta, és hin-
táztatja a Szamos szőke habjait és a hársfák lombjait és az emlékeket és az eperszínű fényképeket a fa-
lon, nagyapám és nagyanyám arcát. És a szívemet, hogy erősödjék benne a bizalom: jó volt itt élni, eb-
ben a városban, ha olykor a szorongató idő körbefogta is, hogy vádaskodván meggyűlöltesse velünk őt: 
vajon a köveidet megehetik-e a bennrekedt éhezettek? - nevetett az arcomba. 

Én azonban leszegtem a fejemet és a földre néztem, hogy ne lássam a Város zavarát. Nem vágytam 
el se Párizsba, se Londonba vagy Rómába. Hiszen szülőt nem választhat az ember. Ami pedig a többit 
illeti: tudtam, hogy még a sírköveken is találok két-három szem szilvát, vagy pirosbelű körtét, mert Ko-
lozsvár szeszélyes lakói még a Házsongárdot is teleültették gyümölcsfákkal... 

 
* * * 

 
Tibor kedves! Szülőfölded harangzúgása halkan, folyamatosan hallik, csak most már Éretted. 

dr. Issekutz Sarolta 
****** 

„Őrizd meg a Te népedet békében..." - február 
 
„Istennek Báránya, akit mindenkor feláldozunk, és mégis élsz, jöjj, ó Ártatlan, erre az áldozatra! Te, 

aki feláldozod Magad közöttünk, hogy lecsillapítsd az Atyát, a dicsőült halhatatlan seregek kiáltására 
vedd el a világ bűneit, és emlékezzél meg a mi szeretteink lelkéről, akik hittel hunytak el Benned!" 

 
Amikor József és Mária elvitte a kisded Jézust bemutatni a jeruzsálemi templomba - amiről február 

2-án emlékezünk meg - azt nem csupán úgy kell tekintenünk, mint egy megtörtént eseményt, hanem 
szimbolikusan is szemlélnünk kell: Jézust bemutatják, de Ő lesz majd az áldozat, a kereszten és az euc-
harisztiában, hogy Isten jóakaratúlag tekintsen ránk és elhunyt szeretteinkre is. 

Dr. Sasvári László 
****** 

Felhívás! 
 
Az Esztergom Budapesti Érsekség - egyetértésben az örmény katolikus Pátriárka Őboldogságával - 

rendezni kívánja a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség ügyeit, köztük annak pénzügyeit is. Ennek 
szellemében külön számlát nyitott a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség javára történő befizetések, 
pénzadományok fogadására. 



Kérjük lapunk olvasóit, hogy ha befizetési célzatból felhívást és csekket kaptak P. Leszkovszki Pál 
és P. Vahan Hovagimian aláírással, akkor ne a levélhez csatolt csekket használják a befizetésekre, 
hanem az egyesületünknél hozzáférhető új csekket 

Az új bankszámlán gyűjtött pénz felett nem a jelenleg törvénytelenül működő, nem katolikus örmény 
egyháztanács, hanem a vitás ügyek rendezése után törvényesen kinevezett ideiglenes gondnokság, majd 
törvényes választással létrehozott Egyháztanács és a plébános fog rendelkezni. 

Kérjük, jelezze levélben, vagy telefonon, hogy ilyen csekket igényel, és azt postán megküldjük 
Önnek. 

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

****** 

Karácsonyi ünnep 
és ajándékozás a gyergyószentmiklósi örmény szertartású római katolikus templomban 

 
A nagy hidegek ellenére zsúfolásig megtelt ősi örmény templomunk melegséggel, nagy szeretettel 

várta 75 gyermekét, hogy a Jézuska által küldött ajándékot átvehessék az angyalkától. Ezt szép ünnepi 
műsor követte a „Pásztorjáték", amit 30 kisgyerekkel adatott elő Fejér Ilona tanárnő. 

Templomunk fénypompában úszott, de gyermekeink csillogó szemei tették még fényesebbé az ünne-
pet. Mindezt a melegszívű adakozók: a Szentmiklós Szervezet, az Egyháztanács és a hívek segítsége 
tette lehetővé. 

Reméljük, hogy évről évre szaporodik gyermekeink száma és hagyományainkat, melyeket őseinktől 
örököltünk, átadhatjuk nekik, hogy fennmaradásukért tovább őrizzék. 

Köszönet illeti főtisztelendő Hajdó István főesperes és főtisztelendő Páll Sándor urat, valamint Páll 
Árpád polgármester, Kercsó Attila alpolgármester és Nagy István városi főjegyző urakat, akik jelenlét-
ükkel személyesen is megtisztelték karácsonyi ünnepségünket. 

Hajdó István főesperes úr megnyitó szavaiból erőt merítve kértük a jó Istent, hogy tartsa meg e lelkes 
kis közösség egymás iránti szeretetét, hogy továbbra is összefogva hirdessük, Gyergyószentmiklóson 
olyan örmény hívek éltek és élnek, akik Istenbe vetett hitük erejével vallásukat megtartották s megtart-
ják. 

Ezért imádkoztuk el az Úr imádságát a „Miatyánkot". 
Gyergyószentmiklós, 2001. december 28. 

Dr. Simon Istvánné oltáregylet elnöknője 
 

****** 

A hónap szülötte: 
 
145 évvel ezelőtt, 1857. február 2. napján született Hollósy Simon festőművész Máramarosszigeten. 

1918. május 8. napján Técsőn hunyt el. Losonci Miklós írásával emlékezünk rá. (Utánnyomás a Mára-
marosi Hírnök, Millenniumi album 2000, Máramarossziget c. kiadványból, melynek kiadója a Hollósy 
Simon Művelődési Egylet.) 

 
Tisztelet Hollósy Simonnak 

 
Ismerjük jelentőségét, - fejet hajtunk munkássága és festői életműve előtt, - helye van a magyar Pan-

teonban. A nagy nevelők és művészetszervezők közé tartozott, - Székely Bertalan örököseként, Fe-
renczy Károly társaként, Vaszary János, Rudnai Gyula, Bernáth Aurél elődeként. Egyszemélyes főisko-
la volt Münchenben, Nagybányán és Técsőn, - sok magyar és külföldi növendékének adott hasznos ins-
pirációkat a természet tantermeiben, a nagybányai Zazar partján, Técső lankáin. Mednyánszky, Csont-
váry, Egry, Medgyessy képzőművészetünk géniusza lett. Hollósy Simon nem feledkezett meg arról, 
hogy festői önépítése mellett neki kötelező az utódokról is gondolkodnia, a jövőt egyengetnie. Ő, a ma-
gyarrá lett örmény igaz hazafi volt, és minden nép barátja egyben. A „Rákóczi induló"-ban fölfedezte, 



hogy a történelem főhőse a nép. E ködlő nagy tábla, melynek végérvényes formáját oly hősiesen keres-
te, méltó társa lett Repin „Kurszki körmenet"-ének, Courbet „Ornansi temetés"-ének, Munkácsy „Hon-
foglalás"-ának. Tetteiben, jelentőségében Kazinczy Ferenc és Osvát Ernő között ő képzőművészetünk 
nagy gondozója. A nyelvújítás után, a Nyugat nemzedéke előtt. Hollósy Simon nem is annyira a régi és 
az új között mérlegelt, minden idegszálával arra törekedett, hogy a jó diadalmaskodjon, a jó és szép 
művek sokasága. Az érték, az értékteremtés alapforrása volt. Egyéniség. 

Kiváló festő volt, még nagyobb művészetszervező és tanár, fontossága értékénél is többet jelent. Ő 
alapította a nagybányai Művésztelepet, később a técsői festőiskolát, de jelentős a kezdet is, müncheni 
tevékenysége. 

1857-ben látta meg a napvilágot Máramarosszigeten. Édesapja Korbuly Simon örmény kereskedő, 
mély hívője a 48-as szabadságharcnak, ekkor vette föl a Hollósy nevet. 

A máramarosi táj lett emberi és festői otthona, innen indult, ide tért vissza, képzeletében valóságosan 
is. Klimkovits Ferenc volt első tanára Budapesten, Münchenben 1878-ban Gabl és Seitz lettek tanárai az 
akadémián. Merre haladjon, melyik irányba, ez lett töprengéseinek tárgya és lényege. Rajztudása is arra 
serkentette, hogy a realizmus mestere legyen, az életkép elkötelezettje, törvényeit ne az impresszioniz-
mus határozza meg. Önmagát vállalta. 

A valósághűség valami hallatlan finomsággal ötvöződött, ez jellemzi 1883-as „Meditáló szerzetes"-
ét, a mű pompás kapuját és kertrészletét. 

Csibészes huncutság jelenik meg az 1884-es „Almatolvajok"-ban, ez is élet, méltó figyelemmel idé-
zi, akár később Ferenczy Károly a „Kavicshajigálók"-at. Leibl és Bastien Lepage idilljeit is folytatja 
magyar zamattal. München után felüdülést, új távlatot jelentett számára megérkezése Nagybányára 
1895-ben, ez lett a magyar festészet nyitánya, a műcsarnoki másodlagosság győztes ellenpontja. Magyar 
sors, hogy a nagybányaiak is összevesztek, Thorma János és Hollósy még párbajozott is. 1902-ben meg-
történt a szakadás, Hollósy megalapította a técsői művésztelepet, ahol a táj és a magyar, román, ruszin, 
zsidó etnikai környezet, a vásár sokadalma, a boglyák, tarlók, hegyek békéje inspirálta. 1904-ben itt 
végleg letelepedett, ahonnan időnként Máramarossziget, Gyalu, Debrecen, Szeged hívta, de rövid átme-
netek után mindig visszatért Técsőre. Técsőn magyar, szerb, orosz, lengyel tanítványai társaságában 
festi a Tisza-hidat, a titokzatos Nereszen hegyet, a szegényes parasztházakat. Lilás reflexek ejtik ámu-
latba és a nyár, a Kárpátok hegylánca és a kertek. Nem lett akadémikus, forradalmár újító sem, önmaga 
egyedi határai érdekelték, ahhoz maradt hű mindvégig. 

Már művészi pályájának kezdetén, az 1890-es években hallatlanul érzékeny, lírai hangulatú portrékat 
festett nagy rajzi magabiztossággal. E sorozatból kiemelkedik a leonárdói mosolyt „Nevető lány"-nyá 
fokozó arcmása 1883-ból. Az első mestermű az 1885-ös keltezésű „Tengeri hántás". 

A kukorica Amerika fölfedezése után hazánk második fő növénye a búza mellett. Munkácsy, Pirk 
János, Koszta József kukoricatáblái festészetünk kiemelkedő alkotásait jelentik Gadányi Jenő kukorica-
elemzése, Szinte Gábor „Ispán kút 2000-ben" című kukoricása mellett, amely Petőfi történetét regéli 
Márton Áron, Kőrösi Csoma Sándor, Bolyai János és Tamási Áron alakjával, Radnóti arcmásával. Hol-
lósy művének nagyszerű elődei és örökösei vannak. 

Nagy remekmű-társa Arany balladája, ahol a női anatómia, Matisse előtt három évtizeddel, kozmikus 
társításban jelenik meg elsőként az európai költészetben: „Kerek arca, maga mellyes, Teli a hold, most 
búvik fel." 

Hollósy Simon festményén Arany János felismerése néhány évvel később folytatódik a „Ki először 
piros csőt lel, Lakodalma lesz az ősszel" látványa a fiatal pár évődésében. Megindító a „Merengő" alak-
ja is, aki talán Vörösmarty nyomán is rózsát, nem rózsaberket tart kezében. 

Hollósy zsánerképei szintén érdekesek, bár korunk messzehullt e tematikától. A "Zrinyi kirohanása" 
azonban jelentős alkotás. Megkockáztatom, változatosságában rendkívüli, értékrendjét tekintve levegő-
sebb, stílusban Székely Bertalan „Egri nők" című alkotásával azonos rangú. 

A nagy mű, felejthetetlen alkotása a „Rákóczi induló", ez teszi maradandóvá Hollósy nevét a magyar 
képírásban. A csoportábrázolás és külön a zászlóvivő alakja remeklés, a nagy Rákóczi Ferenc fejedel-
met és szabadságmozgalmát Mányoki Ádám portréjához és Berlioz indulójához hasonlóan Hollósy Si-
mon festménye, számtalan vázlata teszi halhatatlanná. Érződik egy mélyen megfontolt, nagyszerű mun-
kamegosztás, - Réti a 48-as honvédeket örökíti meg, Thorma János a „Talpra magyar" hősi nemzedékét, 
Munkácsy Mihály a honfoglalást, Székely Bertalan a mohácsi csatamezőt és Eger diadalmas védőit, 
Benczúr Gyula Szent István alakját és Budavár 1686-os visszafoglalását, melyet Kodály Zoltán zene-



műve is magasztosan értelmez, - és Hollósy Simon Ady kuruc verseihez hasonlóan Rákóczi korát ábrá-
zolja a névtelen népi hősök kavargó menetével, mely festőileg Hollósyt a kurszki körmenetet jelenítő 
Repin és az ornansi temetést idéző Courbet eszményeivel és értékrendjével rokonítja. 

Hollósy Simon utat mutat előre is, hiszen „Öreg paraszt"-ja már Fényes Adolf napszámosait kezde-
ményezi együttérzésben és festői minőségben, megrázó „Falu bolondja" se marad társtalan, Barcsay Je-
nő a húszas évek végén szintén a falvainkban maradozó gyengeelméjűek sorsát sűríti figurájába. 

Öreg fáját 1916-ban festette Csontváry Magányos cédrusának, általa nem tudott utórezgéseként, 
mely „Önarcképéhez" méltó remeklés. 

Hollósy neve, művészete kincs, nem csituló üzenet, vele és általa nemkülönben gazdagabbak va-
gyunk mi magyarok, hiszen osztályrészünk, nemzetünk megtartó forrása, gyökere, holnapja az a hatal-
mas szellemi vagyon, melyet nemzetfönntartó erővel kultúránk teremtett. 

Losonci Miklós, Szentendre 
****** 

1%  1%  1%  1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelem-adónk (kétszer) egy százalé-

kát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek 
ajánlhatjuk. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-
adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 

Öt éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit rész-
ben megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hi-
szen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek-Füzetek hasábjain. 
Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a pályázatok 
során kis hányadban elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyomá-
nyaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. 
Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. 
Hiszen tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyö-
kereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. 
Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - tehát önmagunknak is. 

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt, (vagy Ön által kért) 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie. 

A kedvezményezett adószáma: 
18085590-1-41 

A kedvezményezett neve: 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus Egyhá-
zat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus 
Egyháza. 

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló 
technikai száma! 

Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Kato-
likus Egyházat, amelynek technikai száma 

0011 
A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja 

le. Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 

Köszönjük, hogy gondol ránk. 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

****** 

Álmok álmodói - Világraszóló magyarok 
Egy kiállítás margójára 

 



A Fővárosi Örmény Klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta szervezésében 24-en találkoztunk febru-
ár 1-én délután, hogy megtekintsük a sokak által még csak hallomásból sem ismert kiállítást. Hosszú 
órák múlva valamennyien azzal a meggyőződéssel jöttünk el a kiállításról, hogy ezt mindenkinek látnia 
kell, többször is, hogy minél több ember legyen még inkább büszke magyarságára, a magyar alkotó el-
me találékonyságára, nemzetközi hírnevére. 

A kiállítás helyszínét a Széna tér felől, a Millenáris Parkon keresztül közelítettük meg. Az egykori 
ipari környezetben, ahol korábban a Ganz gyár épületsora állt, ma 3,5 hektáros területen fekszik a Mil-
lenáris Park. A nemrég még majdnem teljesen beépített területen most közel 3 hektárnyi gyepet, több 
mint 3 ezer négyzetméternyi vízfelületet alakítottak ki, 358 fát és más, egyedi növényeket telepítettek. 
A park alapvetően két részből áll: egy motivációs és egy interaktív területből. A motivációs térben min-
den szokatlan téri elem arra szolgál, hogy felkeltse az érdeklődést és a látogató kedvet kapjon az alko-
táshoz (a tavat fák pettyezik, szőlő, dombok által közrefogott búzamező). Az egyes tereket térszervező 
elemek fogják össze: üvegfolyosó, gyeppadok. Rendkívül népszerűvé vált a Magyarországon első, inte-
raktív Zöld Péter népmese játszótér. Színpompás, festett, faragott játékai művészi igénnyel és sokszor 
kézi kivitelezéssel készültek. Ezáltal nemcsak az évezredes nemzeti hagyomány elevenül meg, hanem a 
népi kézműves-kultúra is. A játszótér 2001-ben az Ipari Formatervezési Nívódíj pályázat különdíját 
kapta. 

A Ganz gyár átalakított csarnokaiban 12.800 négyzetméteren valósult meg az „Álmok álmodói - vi-
lágraszóló magyarok" című kiállítás, amely a magyar tudomány, ipar, technika, művészet, kultúra leg-
fontosabb személyiségeit, a magyar lelemény legizgalmasabb kincseit mutatja be. A kiállítás az elmúlt 
két-háromszáz év kimagasló teljesítményei köré épül. 686 személyt és 290 műtárgyat láthatunk: jelen 
van a magyar vagy magyar származású Nobel-díjasok életműve, a kiemelkedő magyar szabadalmak, 
szellemi termékek, a tudományos, illetve műszaki gondolkodás elméleti és mindennapi gyakorlatban 
megvalósult formái, a magyar művészet legjava termése, s a legtágabban értett magyar alkotómunka, 
így többek között a sport minden olyan eredménye, amelyekben a magyar gondolkodás sokféle újszerű 
sajátossága, leleménye testet öltött. 

Közel 3 évig tartott a tartalmi előkészítés, amelyben 628 szakember vett részt a technika- és tudo-
mánytörténet, a természettudományok, a humán tudományok és a művészetek legkülönbözőbb területé-
ről. A munkát mintegy 250 múzeum, intézmény, magángyűjtő segítette. 

A lenyűgöző tartalmat lenyűgöző látványban tárják a látogató elé. 430 tartón selyemfotózással ké-
szült bemutatótáblák láthatók. A 25 látványtárban 11 ezer fotó közül válogatott képek, diák láthatók, az 
információs központokban 28 érintőképernyős monitor ad információkat. Ezen kívül a különböző pon-
tokon elhelyezett 32 monitoron további képanyaghoz lehet hozzáférni, a 6 vetítő filmjei pedig a kiemelt 
témaköröket mutatják be. 

A kiállítás Magyarországot mint a problémamegoldó gondolkodás, a találékony személyiségek hazá-
ját, a magyarságot mint sokoldalúan tehetséges, eszes, az újítás iránt fogékony népet mutatja be. A be-
mutatón az a törekvés érvényesül, hogy mindenfajta jelentős, megvalósult magyar ötletet megismerjen a 
közönség, a bonyolult jelenségek lényegét megőrző, közérthető formában. A rendezők izgalmas és sok-
színű kiállítás-technikai módszerekkel közelítik mindazt a szellemi kincset, amit honfitársaink megal-
kottak, vagy amivel a jelenben kísérleteznek. 

Érezhetően kifejezett célja a kiállításnak, hogy az alkotó személyiségeket a középpontba állítva, az 
alkotási folyamat eredményeinek ez ideig páratlan arányú és újszerű bemutatásával büszkeséget ébresz-
szen, és ösztönzést adjon a mai nemzedéknek.  

(A Millenáris Programiroda Kulturális Kht. ismertetője alapján összeállította I.S.) 
 
A kiállítás december 31 -ig látogatható minden nap 10-21 óra között a Bp. II. Kisrókus u. 16-20. 

szám alatt. Feltétlenül érdemes megnézni! Külön büszkeségre ad okot nekünk az is, hogy szép számban 
találhatók örmény származású magyarok a kiállítottak között. 

Találja meg Ön is és küldje be Szerkesztőségünkbe a kiállításon talált magyarörmények névso-
rát. Kedvcsinálónak álljon itt egy fotó magyarörmény hírességünkről. 

A legtöbb nevet beküldők között értékes könyvjutalmakat oszt ki az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület. 

 
* * * 



 
 
 
Szomorújelentés 
 
2002. január 3-án, 87 éves korában távozott el közülünk dr. Dobó Antalné (sz. Szentpétery Margit, 

anyja Csíkmindszenti Nagy Margit). 
Erzsébetvároson született, majd Kolozsvárra költözött, és ott élt 1961-ig, amikor családjával „hazate-

lepült" Magyarországra. Tehette, mert családja minden tagja, férje, dr. Dobó (Dzsokebin) Antal és fiai 
is Magyarországon (Erdélyben, Stájerlak-Aninán, illetve Kolozsvárott) születtek. Igen nagy áldozatok-
kal szervezte meg és vállalta az átköltözést, a megtelepedést Budapesten. Mindössze 4 bőröndöt enged-
tek áthozni a családnak, és a román állampolgárságról való lemondás feltételeként szabták meg a család 
vagyonával éppen megegyező összeg befizetését a - számára mindenkor megszállónak tekintett - román 
hatóságok. 

Budapesten éjt nappallá téve dolgozott családjáért, fiai taníttatásáért, újra otthont teremtve családja 
számára. Erős, kitartó és hűséges volt mindenhez, ami számára szent volt. Hitéhez, örmény és (anyai 
ágon) székely nemesi származásához, de mindenek előtt családjához és magyarságához. Erősen hitt Er-
dély visszatérésében, a megszállás megszűnésében. 

Nem ismert lehetetlent, hitt abban, hogy amihez hozzáfog, annak megvalósításában elnyeri a Jóisten 
segítségét. Egész élete története igazolja hitének igazát. Utolsó éveinek nagy fájdalma és próbatétele 
férjének elvesztése, majd 20 évi nélkülözése volt. Gyermekei és unokái körében élt élete utolsó éveiben. 
Rövid betegségben Budapesten hunyt el. A család és a barátok 2002. január 17-én búcsúztak el tőle a 
református egyház szertartása szerint. 

Emlékét megőrizzük! 
* * * 

 
Híradó 

 
Siófokról jelenti id. Aján Gergely, a Siófoki Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Előterjesz-

tett javaslataim alapján Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredán megalakították a Kiss Ernő és Lázár 
Vilmos cserkészcsapatokat. Így a szamosújvári Czetz János cserkészcsapattal együtt mindhárom 1848-
as magyarörmény hősünk nevét cserkészcsapat is megörökíti. Nyáron mindhárom cserkészcsapat egy-
egy őrsét Siófokon cserkésztáborozáson kívánjuk vendégül látni. 

--- 
Beszámoló: január 25-én az Erdélyi Magyarság folyóirat bemutatkozása kapcsán előadást tartott dr. 

Issekutz Sarolta a Magyarok Házában a hazai örmény szertartású római katolikus közösség hitélete és 
vagyona, Bp. XI. ker. Orlay u. 6. szám alatti plébániája, temploma, múzeuma elleni támadásról, az or-
todox örmények templomfoglalásáról. Az előadás az Erdélyi Magyarság c. folyóirat 48. számában meg-
jelent cikk, a „Magyarörmények - örménymagyarok. Gondolatok magunkról" kiegészítéseként hangzott 
el, az időközben történt eseményekről. Az elnök asszony tájékoztatójában kitért arra, hogy az ortodox 
örmény papot a Mechitarista Rend és a Katolikus Egyház közreműködésével sikerült az Orlay utcából 
eltávolítani, bár az ortodox örmények Magyarországi Örmény Egyház nevű szervezete még mindig ott 
van bejelentve; valamint arra, hogy a Magyar Katolikus Egyház most szembesült igazán az ortodox ör-
mények templomfoglalásával Magyarországon, amely ellen haladéktalanul fel kellett és fel kell lépni. 

--- 
A gyergyószentmiklósi örmény közösség nevében ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazok-

nak, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak egyházi épületeink javításához, de több esetben, mond-
hatnám megmentéséhez. 2001-ben műemlék-templomunk, papilakunk, temetőnk épületein ezen adomá-
nyokból végeztünk olyan munkálatokat, amelyek már föltétlenül szükségessé váltak. 

A több, magát megnevezni nem kívánó adományozó mellett föltétlenül szeretném megemlíteni a bu-
dapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet, amelytől több esetben kaptunk anyagi segít-
séget az elmúlt években, legutóbb 200.000 Ft-ot 2001 novemberében, melyet a templomon végzendő 
legszükségesebb javításokra fordítunk. 



Külön köszönetet szeretnék mondani a gyergyószentmiklósi származású Jakabffy Ernő úrnak, aki 
hazalátogatása alkalmával 260.000 Ft-ot adományozott egyházközségünknek. Ezen nemes adománya 
lehetővé tette, hogy a közel 40 éve a városra szomorúan lenéző, kirabolt és már csak csupasz falú, tető 
nélküli, csobothegyi örmény kápolna a régivel azonos formájú tetőszerkezetet kapott. Így sikerült meg-
menteni a teljes pusztulástól. Még üres, padló helyett fű zöldell benne, falairól leolvasható az összes 
lelkiismeretlen látogatójának névjegyzéke, berendezése természetesen nincs, de reméljük, újabb ado-
mányokból ezt is megoldhatjuk a közeljövőben. 

Lázár János  
Gyergyószentmiklós, 2002 január 5. 

--- 
Ismételten köszönetet mondunk mindazon magánszemélyeknek, akik a 2000 évi jövedelemadójuk 1 

%-át az egyesület részére szánták. Az APEH által átutalt 217.809 Ft-ot a Fővárosi Örmény Klub kultu-
rális rendezvényei színvonala emelésére fordítottuk, egy elektromos zongora vételára részbeni fedezé-
sével. 

--- 
Felhívás! 

 
• Keressük a Haraga család tagjait. Kérjük, hogy jelentkezzenek Szerkesztőségünknél. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az év végére szeretné megjelentetni a Gudenus 

János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét. Kérjük az érintett csa-
ládoktól a kiegészítések javítások mielőbbi megküldését. 

• Az EÖGYKE tervezi idén megjelentetni a nem nemesi örmény eredetű családok genealógiáját is az 
Erdélyi Örmény Múzeum sorozat részeként. Kérjük tehát a családok jelentkezését akár a Szerkesztőség, 
akár Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest Kiss János altbn. u. 61.). Kérjük az irato-
kat, adatokat mellékelni. 

****** 

Otthonról - haza 
Wertán Zsolt beszámolója a 2000. évi körutazásról, 6. rész 

 
Zetelaka környéke faleldolgozó vidék. Az itteni dolgos lakosság a lelkieket sem hanyagolta el, hi-

szen 30 zetelaki lett ferences szerzetes. Leghíresebb közülük Páter Boross Fortunát, aki a Ferences 
Rend történetét is megírta. A gyergyószentmiklósi úton elérjük Zeteváralja (Sub Cetate) települést. Fö-
löttünk ered a Nagyküküllő. A Zeteváralja-i víztározó a tavaszi hóolvadás vizét gyűjti. A vidék legré-
gebbi és leghíresebb fatelepe, a „Zsigmond" itt működik. Helyi mondás: „porból lettünk, de fából 
élünk" (Bethlen Gábor idejében a Gyulafehérvári Fejedelmi Palota tetőzsindelyét a zetelakiak készítet-
ték el). 

Jobbra letérünk az Ivó felé vezető utacskára. A Hargita az úti célunk. A Keleti Kárpátok 300 km 
hosszú láncához tartozik a Hargita is, 90 km hosszú, andezitből áll. A gleccserek csak a csúcsokat szab-
dalták fel, alakították ki a szép cirkuszvölgyeket. Az átjárókon alakultak ki a fontos utak. A völgyekben 
élnek a székelyek. A Szervátiusz művészpáros Tamási Áron síremlékét hargitai andezittömbből faragta. 

Ivó (Izvoáre), a hasonnevű patak völgyében fekszik, Zetelakához tartozik. Európában Románia a 
medveállomány tekintetében a 2. helyen áll. Erre is vadászgatott a nagy Népvezér, kinek viselt dolgai-
ról, vadászatairól Bálint Tibor „A Bábel toronyháza" c. könyvében ír. A szépséges erdei út jellegzetes 
növényei: teleki virág, farkasölő sisakvirág, acsa-lapu, rózsaszín vészvirág, termetes páfrányok. Ahogy 
magasabbra érünk, egyre kevesebb a lombos fa és cserje, uralkodóvá válnak az óriási lucfejedelmek. A 
kökényszemű cserkészkisasszony, Betegh Tünde megkérdi tőlem: „Tündérbácsi most mit ír? Amit a te-
hén kolompol?" 

Felérve lekászálódunk és gyalogösvényen haladunk törpeboróka teljesen lelapult bokrai között. A 
mélyedésekben zergeboglár és mocsári gólyahír. Könnyedén jutunk az enyhe hajlású tetőre, az 1801 
méter magas Madarasi Hargitára, amely tömbszerűen megmaradt. A geológiai erők nem szabdalták 
szét, mint a többi csúcsot. 

Szép kilátás körbe. Délkelet-délre a Mohos. A Szt. Anna tó alatt elrobbant a kráter, nem maradt meg 
a víztükör. Északra a Nagyhagymás, csúcsán az Egyeskő. A Juhos patak völgyén lehet lejutni a Békás 



szoroshoz. Ott van az Oltárkő, amelyről drága szüleink is sokat meséltek, 1150 m magas. Rajta túl a 
Gyergyói hegyek, majd pedig a Csalhó, 1907 méter magas konglomerátum. A legmagasabb helyen va-
gyunk. A Kopjafás fakeresztet a csikmadarasi hívek állították. 

A Madarasi menedékháznál fémtábla: „BOTH KÁROLY - a természetjárás fáradhatatlan úttörőjét 
érte utol a halál 1966 II. 20-án". A Déli Kárpátokban jelentős a juhtenyésztés. Szt. György napkor kihaj-
tanak, Szt. Mihálykor visszahajtanak. A juhosgazdák közösen építették fel az esztenát. A juhász termé-
szetbeni juttatásokat élvez és „kicsi pénzt" is kap. A szentgyörgy napi tej mérés eredménye határozza 
meg a juttatás mértékét. 

Visszatérőben említette dr. Szarka Gyuri bácsi, hogy a jelenlegi Székely Himnusz frisskeletű. 
Csanády György írta 1922-ben és Mihalik Kálmán szerzette a dallamát. Annakidején a diákok kirándul-
tak, találkozóikon énekeltek. Egy ilyen alkalomra készült az első két szakasz: „Kantate" címen. A ké-
sőbbiekben még hat szakasz jött hozzá. Csanády György székelyudvarhelyi ember volt. Nagy árat fize-
tett szép himnuszáért, mert a soviniszta hatalom feketelistára tette. Menekülnie kellett. Miként Vass Al-
bert, ő sem jöhetett többé vissza szeretett hazájába. Porait titokban hozták haza, hogy eltemethessék. 

Székely himnuszként korábban a Csiksomlyói Szűzmária szép egyházi éneke, a „Hargitai fecskema-
dár" szolgált, amely manapság is, de főleg Pünkösd ünnepén a nép ajkán zeng. 

Zeteváralja, Zetelaka. A tanító néni, aki a minket fogadó kedves gyermekműsor kis csapatát betaní-
totta: Ilyés Katalin. A Jóisten segítse őt is személyesen és a reábízottakat is, erőben, egészségben. Soha-
sem felejtjük a tiszta szavalatokat, énekszót... és mindent... 

6. nap. A Küküllő mentén haladunk, üledékes anyagú hegyek között. Fenyéd (Bradesti) székelykapu 
faragó központ. E vidéken nagyobb földgáz készletek vannak, mint amennyit el tudnak használni. A 
borvíz helyi kincs. Ha a mélyebb rétegekből érkező gázok vízzel találkoznak, összetételtől függően ke-
letkezhet borvíz is. Ha magukban törnek a felszínre, mofetáról beszélünk. A légzőszervi bajok kezelésé-
re messzeföldről is jönnek gyógyulni vágyók. 

Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), a legmagasabban fekvő város, 30 000 lakossal. Itt tartották 
a „mustrákat". 

Orbán Balázs szobrát nemrég avatták fel, anyai ágon görög származású. Amikor megpróbálta birto-
kait visszaszerezni, tartósan utazgatott a vidéken. Viktor Hugóval való megismerkedése következtében 
a fényképezéssel is kapcsolatba került, a tőle kapott 20 kilós fényképezőgéppel sok felvételt készített. 
Így került sor arra, hogy „A Székelyföld leírása" 6 kötetét a báró saját pénzén 1868-73 között megjelen-
tesse. 

Kabdebo nyomda: 1802-től működik. Ferences kolostor. Küküllő szálloda. Itt folyik át a Nagykükül-
lő. Balra, a Művelődési Ház, melyben a Tomcsa Sándor állandó színjátszó csoport, a nemzettudat helyi 
erősítője. A vonatközlekedés igen körülményes: csupán napi 2-2 járat. 

Versengés támadt a megyeközponttá válás ügyében Székelyudvarhely és Csíkszereda között. Csík-
szereda nyert, de régi központját széttúrta a kultúrálatlan hatalom. Oda erőltettek ráadásul 20% román 
hivatalnok réteget. Ettől Székelyudvarhely mentes maradt (elvétve veszteni is jó). Székelytámad vár 
romjai. A székely lázadás miatt János Zsigmond építtette a további ellenállások megelőzésére. 

Szejkefürdő, az itteni borvíz-forrás olajtartalmú, nem ajánlott. Jobbra a lankán, tíz gyönyörű 
székelykapun át sétálunk fel Orbán Balázs sírjához. Koszorúzás: dr. Issekutz Sarolta és a cserkészlá-
nyok. Ez már a harmadik emlékműve, néhány évtizede emelték. Ugyanis az elsőt kirabolták, a másodi-
kat földrengés pusztította el. A báró a közelben, Lengyelfalván (Polonita) 1828-ban, a falu végi Orbán 
kúriában született. Nagyon rossz út vezet oda. A helyiek a Legnagyobb Székelyként tisztelik. 

A domb túlsó oldalán van Farkaslaka (Lupeni), ahol 1897-ben Tamási Áron született. Székelyud-
varhelyen, majd Kolozsvárott tanult. Amerikából hazatérve írni kezdett. A legnagyobb székely író. 
Szervátiuszék emelték méretes síremlékét. A tényleges sír viszont a templom mögött, a két cserefa kö-
zött van. Vésete: „TÖRZSÉBEN SZÉKELY VOLT, FIA HUNNIÁNAK, HŰSÉGES SZOLGÁJA 
BOMLOTT SZÁZADÁNAK" A kopjafába vésve pedig: „BÁTYÁNK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA 4 
TESTVÉRE". Verset hallgatunk: Kányádi Sándor: „Tamási Áron sírjára". 

Legkisebbik húga még él és szívesen magyaráz minden érdeklődőnek. 
Szellemisége fenntartását szolgálja a Tamási Áron Alapítvány. Minden évben 3-3 diák felsőfokú ta-

nulmányokra ösztöndíjat kap, ha végzése után visszatér és szülőföldjén dolgozik. Az alapítvány jogi 
képviselője dr. Issekutz Sarolta. A teljes Tamási örökséget özvegyétől a pesti Petőfi Irodalmi Múzeum 
kapta, emlékszobát alakítottak ki, ahol a kutatók tevékenykedhetnek. 



Korond felé, jobbra óriási dombvonulat. Szénégető boksák. Három hétig rakják és ugyanennyi ideig 
fog égni. Balra vezet egy gyenge út Énlakára (Inlaceni). Igen elszigetelt, de éppen ez az előnye, mert 
200 éve változatlanul megmaradt a falu. A budapesti Belváros-Lipótváros juttat ide és Torockóra is 
anyagi segítséget. A falu fölött magasodik a „Firtos lova" szikla, tufa. Letekintve látjuk Farkaslakát és a 
„Szőke Nyikót". 

Északi irányba buszozunk a Hargita nyugati oldalán egy „Hargitai láz"-on, majd a Korond patakán 
át. Balra fent Atyha (Atia) falucska. A terület sós, földművelésre alkalmatlan, ezért már a 19. században 
fekete, mázatlan kerámiát készítettek. A korongozás később csaknem elhalt. Székelyudvarhelyen az is-
kolában viszont korongozást kezdtek tanítani és újra fellendült a kerámia készítés. 

Csikmadaras (Madaras) is korongozó falu (fekete kerámia). Helyi mondás: „Olyan falu Madaras, 
még a pap is fazekas". A halotti toron mázatlan edényből esznek, de utána összetörik, mondván: „porból 
lettünk és porrá leszünk". Ezért állandó kereslet van az edények iránt. Józsa Pál és Józsa Ilyes családja a 
leghíresebb. A „jóbeszédű Rózsika" elmeséli a korongozást. Korond (Corund), itt is bejáratott falutu-
rizmus van. 

Sóvidék. A felszínhez közel 2000 méter vastag sóréteg van. A só könnyebb a kőzetnél, mely lefelé 
törekszik. Ezáltal a sótömzsök felfelé kényszerülnek, a felszínre kerülnek. Kissé távolabb fekszik 
Parajd (Praid), sóbányája kevésbé látványos, de működik. Manapság is gyógyítanak benne. 

Itt nevelkedett Áprily Lajos. Emlékház. 
A Küküllő és a Nyárád mentén laknak a nyárádi, más szóval: gábor cigányok. Ők segítettek a ma-

gyaroknak a pogrom idején. Hargita és Kovászna megyében van tömbmagyarság, Maros megyében 
50%, míg a többi székelyföldi területen és a Mezőföldön csak szórványmagyarság él. 

Szováta (Sovata). A fürdőtelepen svájci stílusú villák. A Medvetó a 19. sz.-ban alakult ki, madártáv-
latból kiterített medvebőr alakú. A medve „fejénél" a felszínre só-sziklák nyúlnak ki, mert a felfelé 
kényszerült sótömzs a vékony fedőréteget átszúrta. A sósziklán dekoratív vonalú, korall szerű, sűrű ba-
rázdákat oldott ki a csapadék. A környező domboldalakból számos forrás táplálja a tavat, vize literen-
ként 250 g sót tartalmaz. Heliothermia: a nap melegíti, 4-5 m mélyen 60-70 Celsius fok meleg is lehet 
az elnyelt energia által. 

Nyárádremetén (Eremitu) született székely szülőktől Kovács Apollónia. A falu közepén Szászrégen 
felé jobbra térve, szerpentinen a mélybe ereszkedünk. E vidéken, a török-tatár betörések miatt, a 17.- 
18. sz.-ban a magyarság megfogyatkozott. A földesurak románokat hívtak be, akik megsokasodtak. A 
hírhedt pogromra a Görgény völgyéből, Maroshodákról (Hodac) hozták a leitatott vasdorongos embere-
ket Marosvásárhelyre. 

Szászrégen (Reghin), a Maros és a Görgény összefolyásánál, Magyarrégen és több falu egyesítésé-
ből jött létre, 40 000 lelket számlál. A 13.sz.-ban említik. A tatárjáráskor elpusztult. Szép evangélikus 
templom, előzőleg gótikus bazilika volt. A dombon is áll egy 14. századi evangélikus templom, tornya 
picit ferde. 

Szászrégen főterén sok szép polgárház sorakozik, 14 céh működött itt. Az 1860-as években a vasút-
hálózatba bekapcsolódott. Kós (Kosch) család. Kós Károly anyai ági ősei szíjgyártók voltak. Sokoldalú 
tevékenysége: építészet, irodalom, nyomdászat és politika. Egyike volt azon óriásoknak, akik Trianon 
után a mécsest magasra tartották. Itteni örmény családnevek: Urmánczy, Merza, Budurján, Vertán. 

Beresztelke (Breaza) után a Mezőségre jutunk. A Maros, Kis- és Nagyszamos folyik csendesen. 
Sütő András falujába tartunk. Felolvasás az „Anyám könnyű álmot ígér" c. könyvből, majd Kallós 

Zoltán énekel. 
Balra letérve Pusztakamarás (Camarasu). A jelenleg ortodox templomnál, a valaha makadám bur-

kolatú, poros utcán sétálunk. Egykor esős időszakban csak gólyalábon lehetett a sáros utcákon járni. 
Magyar utca 33. Sütő András szülőháza. Három fenyő és egy nyírfa kissé takarja a fájdalmas állapotú, 
neves hajlékot. Nem tud senki kulcsot adni, hogy megtekinthessük. 

Szamosújvár felé keskenyebb úton, változatos tájon utazunk. Tó, tó után, egész füzér a halastavak-
ból. Gyekei (Geaca) halastó, eleség után kutató gémekkel. Töltés és áteresz után folytatódik a víztükör, 
horgászok, nádas. Sok szép tájrészlet, újra tavak, egymás után. Cegei tavak. Cege (Taga) innen való a 
nemes Wass család. Barcsay Jenő festőművész is innen származik. Édesanyja Kabdebo Irén, tehát ő is 
örmény származású (valaki megjegyezte: „ez a kegyelemdöfés"). 

A szamosújvári templomnak regényes története van, éppúgy, mint a legendás Rubens képnek. A Sa-
lamon templomban 2 db örmény-magyar kétnyelvű fehérmárvány tábla, gyönyörű fakerettel: „ITT 



NYUGSZIK TODOROVICS MIHÁLY MINASZ HELYI ÖRM: KATH. PLÉBÁNOS... EGYHÁZI 
JOGAINK ÉS INTÉZMÉNYEINK LELKES VÉDELMEZŐJE... +1760.JANUÁR 3." A másik vésete: 
„HÍVEK EMLÉKEZZETEK MEG IMÁITOKBAN E TEMPLOM ALAPÍTÓIRÓL...SIMAY SALA-
MON ÉS NEJE ROSKA SZIRMA, SIMAY BOGDÁN ÉS NEJE CHÁSZO ULCHATUN..." Karátsony 
palota, Szamosújvár legszebb épülete: Történeti Múzeum, udvarán római kőfaragványok. A házak ma-
gas ácsolatú padlásain szárították a bőröket. 

Dés (Dej), történelmet élt templomát a románok felrobbantották. Ferences kolostor. Misztótfalusi Kis 
Miklós (1650-1702) nyomdász, könyvművész. Megmetszette az örmény betűket is. Hollandia után Ko-
lozsvárott főleg egyházi könyveket nyomtatott. Életrajzírója: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) erdélyi 
orvos, termékeny író. A dési sóbánya külföldi vegyipar részére termel. 

A nagy szombatos per a további vallásújítást akarta megelőzni. A szombatosokat bebörtönözték. 
Bonchida (Bontida) - a losonci Bánffy család építtette a kastélyt, az akkori Magyarország Versaillesét. 
Bánffy György Erdély kormányzója is volt. Bánffy Miklós: Erdély trilógia. A kastély 1944-ig tökéletes 
állapotban volt. A németek elrabolták a berendezéseket és fel is gyújtották. A megmaradtakat a lakosság 
hordta szét: lépcsőket, szobrokat, ablakkereteket... mindent. Két év óta, főleg magyar pénzből, állítják 
helyre: a tetővel kezdték, hogy ne romoljon rohamosan. Szép arborétuma is volt. 

Válaszút (Rasruci), itt született Wass Albert, nagy hazafi és kitűnő író. A Bánffyak huszártiszti lak-
tanyája, lovardája még a 30-as években. Wass Albert családja megvette. Ő Amerikában a befolyásos 
embereket iparkodott felvilágosítani a tényleges romániai állapotokról: hogyan is bánnak a nemzetisé-
geikkel. Felolvasás: Wass Albert: „Üzenet haza". 

Apahida (Apahida) egykor a kolozsmonostori apátság birtoka volt, akkor Apáthidá-nak nevezték. 
Kolozsvárra érünk. Szentpéteri katolikus templom. Szászfenes (Floresti) 9 km hosszan végignyúló tele-
pülés. I. Rákóczi György a lengyel trónra tört. A törökök a felbérelt tatárokkal verették meg a magyaro-
kat. A tatárok a feladatot túl is teljesítették, mert egész Erdélyt végigpusztították. A Szászfenesi csatá-
ban maga a fejedelem is halálos sebet kapott. 

 

****** 

dcs - úgyis mint krampusz – 
beszámolója a januári klubestről 

 
Hagyományteremtő lehet-e egy hirtelen jött ötlet? A Fővárosi Örmény Klub tavaly, 2001-ben ünne-

pelte meg először farsangi hangulatú, vicces-dalos esttel az újévet. Az ötlet egyszerűen csak „adódott". 
Támadt néhány ötletem, megírtam, csiszolgattam, Saroltának tetszett s elhatároztuk: legyen! 

Igen ám, csakhogy egy ilyen döntéssel megindul egy lavina: visszakozni nem lehet, csinálni kell! 
Természetesen, ötlet ötletet szült: a helyzet (vagy durvábban fogalmazva: a kényszer) szülte a továb-

bi ötleteket, hogy ne csupán három-négy percnyi, hanem úgynevezett egész estés műsor kerekedjék. 
Hogy aztán végül még az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek könnyed hangvételű „melléktermékeként" 
az Erdélyi Örmény Kacajok című vicclap is megszületett, az már szinte magától értetődő volt. Sikerült, 
jó hangulatú est lett belőle, Dinnyés Jóska dalaival megtűzdelve. Kell-e folytatni? 

Ez nem volt kérdés. Hadd legyen az évi tizenkét klubest egyike viccelődő-gúnyolódó, nevetős han-
gulatú. A kacagás életünk része, bár, sajnos igen ritkán van benne részünk. Lehet-e folytatni? Megismé-
telhető-e a vidám est úgy, hogy ne csússzunk buta ismétlésekbe? Megcsinálható-e, hogy a kacagás ka-
cagás maradjon és a viccesnek, vagy gúnyosnak szánt anyag ne süllyedjen olcsó poénkodássá? Ez 
ugyanis mindig nagy probléma; ráadásul a humor igen-igen nehéz műfaj. Gondoljunk csak arra, hogy 
ha valaki az utcán megbotlik és hasra esik, akadnak, akik jó nagyot tudnak röhögni rajta. Röhögni, de 
nem kacagni. Nem mindegy tehát, mit akarunk humornak tartani. 

Amúgy meg pamfletet, viccet, tréfás jelenetet nem jókedvűen szoktunk írni. 
Tévedne, aki úgy képzelné, hogy az ember ül a papír, az írógép, vagy a számítógép képernyője előtt 

és nagyokat kacarászva, rózsaszínű hangulatban írja a poénokat. Másként van ez; az embereket ugyanis 
viszonylag igen könnyű megríkatni. Ki tudja, miért, de elég, ha fölemlítünk valami magasztosan keserű 
témát és máris könnyeket csaltunk a hallgató, vagy az olvasó szemébe. Talán, mert szomorú, nehéz dol-



gokból bőven kijut mindannyiunknak... A nevettetőnek szánt dolgok létrehozása patikamérlegen mé-
ricskélő, komoly, sőt, szinte komor munka. 

Ha viszont kacagás az eredménye, akkor megérte. 
Nos, a Fővárosi Örmény Klub 2002. január 17-i klubestjével kapcsolatban ezúttal talán elmondhat-

juk: igen, megérte. (Bár, lévén a műsor összeállítója, az elhangzó szövegek írója és az egyik szereplő, 
veszélyes, ha most önmagamat minősítem. De a fel-felhangzó kacagás, a taps talán mégsem merő udva-
riasságot jelentett, mégiscsak mércéül szolgál és azt bizonyítja, hogy sikerült.) 

Különösképpen méltóan hangzott fel taps az elhangzó áriák nyomán. Zábó Gyula meleg árnyalatú 
baritonja és humorérzéke egyaránt hozzásegíti, hogy a választott zenében rejlő összes lehetőséget ki-
hozza. A zongorakísérőként szereplő Hosmann Erzsébettel pedig sok éves munka során annyira össze-
szoktak, hogy a közös produkcióban nincs semmiféle merevség, semmi zökkenő. Gyuszi érzi a közön-
séget, válaszolni képes arra az érdeklődésre, amely ott árad körülötte a levegőben (mert január 17-én 
áradt feléje, a zene felé az érdeklődés!), és Erzsébet képes az esetleges improvizációkat követni, tolerál-
ni. (Nem zenei improvizációra gondolok, hanem az előadásmód apró változásaira.) 

Így aztán elkezdtük egy vonalzó-vásárlós-vakarózós jelenettel... Ez az utolsó héten született, még-
hozzá azért, mert Zábó kijelentette, hogy a Berlioz-féle Bolhadallal szeretne kezdeni - no, gondoltam, 
vezessük be valamivel ezt a zenét, kezdjük el valamiféle „felütéssel" az estet. Ültem az íróasztalomnál, 
bámultam a levegőbe, „bolhászkodtam" Berliozzal s közben a könyvespolcomra tévedt a szemem, 
amelynek oldalán egy szegen lóg... a fémvonalzó. 

Operaénekes barátomról a közönség megtudhatta, hogy prózai színésznek sem utolsó. Valljuk be: két 
hangon előadva a Hacsek és Sajókian jelenet is jobban élvezhető... 

Aztán élvezhettük Papageno áriáját Mozart Varázsfuvolájából, később ugyancsak Mozarttól a híres 
Regiszteráriát. Ez kedvencem, már jónéhányszor hallottam Zábó Gyula előadásában, szeretem is, aho-
gyan ő énekli, de ennyire oldottan és könnyedén még soha nem láttam-hallottam tőle. 

Végül jött az énekes egyik kedvence, Dulcamara doktor áriája a Szerelmi bájitalból, Donizettitől. 
Ebben Zábó minden játékossága érvényesülni tud, olyannyira, hogy a csodaszereket tartalmazó fiolák -
amelyeket szerep szerint szétosztogat a doktor - valójában pálinkát tartalmaztak. Az illemtudó klubtag-
ok nem merültek el e „csodaszer" élvezetébe, így aztán az előadás után az énekes és a krampusz oszto-
zott rajtuk. 

S hogy mi történt még ezen a január 17-i klubesten? Illő módon felavatódott s bemutatkozott egy 
csodálatos szerzemény: az elektronikus zongora, amely részben a klubtagok egy százalékos adófelaján-
lásaiból született. Így hát a lelki gazdagodás mellé boldogan odatehetjük immár az anyagi gazdagodást 
is. A Korg gyártmányú hangszer ugyanis a jó minőségű erősítővel és két, hatalmas hangfallal kiegé-
szülve igen magasszintű kívánalmaknak is megfelel, igényes zene s igényesen adható elő rajta. Csak 
győzzük cipelni... 

Ha pedig mindehhez hozzátesszük, hogy a klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta zárásként örömteli 
tájékoztatást adott az Orlay-utcai templom ügyében (erről lásd lapunk Híradójában a részletesebb be-
számolót), akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy felszabadult, jó hangulatú klubestünk volt. 

 
* * * 

Idézet a január 17-ére megjelent Erdélyi Örmény Kacajok c. kiadványból 
Tudományos rovatunk 

Klón 
 
Mint azt olvasóink is tudják, a mai világ nagy kérdése a klónozás. 
Miről van szó? Eredetileg úgy szaporodunk, hogy a petesejt is, az ivarsejt is visz magával egy kettős 

spirált, a DNS-molekulát. Megtermékenyüléskor mindkettőjük DNS-láncából leválik az egyik fél, és ez 
a két, idegen fél alkot egy újat, vagyis elkezdődik az új egyed kialakulása. 

Ezért szoktunk családi körben vitatkozni: 
- A kis Géza pontosan olyan, mint az anyja! 
- Dehogyis, nézz csak rá, kiköpött apja! Tökéletes ellentét... látszólag! Mert mindkettőnek igaza van, 

hiszen a kis Géza DNS-ének egyik fele a mamától, másik fele a papától származik. Sokszor felsóhajtot-
tunk a történelem során, a nagyszerű, áldozatkész, tehetséges emberek láttán: 

- Hát, ilyenekből kellene, hogy több legyen! 



Lám, itt a klónozás történelmi lehetősége! Sutba dobhatjuk két különálló egyed DNS-láncának egye-
sítését, hiszen nem tudni pontosan, mi lesz belőle! 

Viszont maradéktalanul megismételhetjük az egyszer már tökéletesre sikerült egyedet! 
Lehetne sok-sok Deák Ferencünk, akik a Parlamentben ülnének. De szép is lenne! 
Lehetne sok-sok Bartók Bélánk, azaz nagyszerű, csodálatos zeneszerzőnk. Ilyenkor szokás közbe-

vetni, hogy igen ám, de mi van, ha klónozással sok-sok Rákosi Mátyásunk, vagy Szálasi Ferencünk len-
ne? (Pedig bizony ahhoz, hogy sok ilyen hülyénk legyen, egyáltalán nem kell klónozni őket...) 

Tiltakozom az ilyen megközelítés ellen. 
Igenis, legyen nekünk sok Deák Ferencünk. Bár fennáll a veszélye, hogy az egyikük magyar jog he-

lyett elektronikát tanul, de még addig sem jut el, hogy a számítógépből ki tudjon lépni. A másik Deák 
Ferenc-klón pedig például jazz-zenésznek megy, ám végül a hangszerek közelébe sem engedik, mert 
mindenáron kiegyezést szeretne létrehozni a szaxofon és a bendzsó alakja között. 

Az is igaz, hogy nem ártana nekünk sok-sok csodálatos zeneszerző, klónozzuk tehát Bartók Bélát! 
Bár... fennáll a veszélye, hogy ha az egyik klón például arabisztikát tanulna, ő lehetne az Al Khaida ve-
zető zeneszerzője, és a Cantata Profana helyett az „Irány a toronyház" című repülős indulót írná meg. 
Egy másik klón pedig - békés ember lévén - elmenne gyertyaöntőnek és természetesen régi, népzenét 
rögzítő fonográf-hengerekből öntene szép karácsonyi gyertyákat az erdélyi falvak lakói számára... 
Fennállanak efféle veszélyek, mégis amellett vagyok, hogy nagyjainkat klónozni kellene. 

Ismerek valakit - sajnos, a neve nem jön a szájamra - akinek a klónozása hatalmas előnyökkel járna 
például a magyarörmény közösség, az Orlay utcai templom, a bevándorolt örmények, de az egész ma-
gyarság számára is. Ha őbelőle sok-sok lenne, akkor létrejöhetne kis hazánkban a világ legegységesebb, 
legkeresztényibb, legnagyszerűbb egyháza, a keresztényi egyetértés valódi példája! Az illető néhány tu-
catnyi klónja képezné ugyanis a hívek seregét, az egyik klón pénztáros lenne, a másik sekrestyés, a 
harmadik fegyveres ajtónálló, a negyedik főpap, és így tovább. Ezekután már csak pénzre lenne szüksé-
gük, sok-sok pénzre, az pedig nekik mindig akad. 

Az eredeti donor maga lenne az isten. És soha, egyik hívő egyháztag sem mondana ellent annak, 
amit a másik hazudik, hiszen mindegyik ugyanő lenne. Egy bökkenő van: ebben az esetben ő maga ho-
gyan vágná át egymást? 

*** 
 
Magyarázzuk meg, miért volt a januári klubestnek Jész dágdág ángádsáburész... a címe: 
 

Jész dágdág ángádsáburész... Én alólírt ángádsábur... 
 

Szongott Kristóf idézi Etnográfiájában A farsang kötelezvényét, amely így kezdődik: 
Én alólírt ángádsábur, ki churuttal és kövér húslével vagyok elkészítve, fia vagyok tekintetes fodro-

zott, nagy fülekkel ellátott, töltött „pirahi" úrnak... 
(Vagy, amint az ő átírásában hangzott ez a szamosújvári örményeknél: Jész dágdág ángádsáburész 

hortorádz churutov u mészi ker survov....) 
Merthogy önmagukkal viccelődni erdélyi örmény elődeink is tudtak! Hogyne tudtak volna! A mene-

kült befogadottnak volt múltja, kultúrája s humorérzéke, anélkül hogyan is élte volna túl a megpróbálta-
tásokat! S hogyne tudtak volna viccelődni, néha maróan gúnyolódni, ha egyszer Erdélybe csöppentek, 
ahol ugyancsak évszázadok óta a humor és az önmagunkkal való gúnyolódás a túlélés egyik legfonto-
sabb eszköze! Szongott Kristóf csak a Farsang kötelezvényének első sorait tudja idézni, mert a többi, 
mint írja, elveszett. Talán egy tépett papircetlin találta a maradék szöveget, amikor társzekerekkel vitték 
udvarába Szamosújvár városi tanácsának elégetésre ítélt irattárát... 

Nos, folytassuk mai módon a Farsang kötelezvényét: 
Én alólírt ángádsábur, ki churuttal és kövér húslével vagyok elkészítve, miután újabban igen ritka 

vendég vagyok az Erdélyből származó örménymagyarok asztalán, úgy döntöttem és ezennel kötelezem 
magam, hogy igyekszem megjelenni náluk farsang alkalmával. Ha nem tányérban, hát a klubesten. Ka-
nalazzanak engem jó ízzel, és ne feledjék: a kövér húslé, amivel készítettek, a zöld, de savanykás 
churuttal gazdag; a belémfőtt fülecskék pedig vékony laskatésztába csomagolt, erősen fűszeres, erősen 
borsos hússal készülnek... Ezért aztán kissé savanykás, kissé csípős vagyok. 

Ezt ígérem. 



Kelt 2002 január 17-én                                                                                         aláírás: Ángádsábur 
 

       Következzenek a farsangi lap farsangi hírei: 
Az Erdélyi Érchegységben található Szemenik-hegység nagy szerpentinjén, ezer méter magasan bu-

gyogó forrásvizet a román környezetvédelmi hatóságok ihatatlanná nyilvánították, miután az Aurul 
Aranymocsok Kinyerő Rt a Tisza szennyezése miatt indított perben kijelentette, hogy a Tisza kárainál 
sokkal nagyobb mérvű kár érte a dák büszkeséget. Szemtanúk szerint a Szemeniken lévő forrást augusz-
tus végén több ízben letámadta egy magyar rendszámú autóbusz, melynek tagjai ittak, sőt, palackszámra 
vettek a forrás vizéből, így az funárilag tréfli lett. Wertán Zsolt magyar állampolgár fellebbezett az ügy-
ben, érvelése szerint ugyanis a magyar rendszámú busz tagjai nem vizet tettek a forrásba, hanem vettek 
belőle s az áramlás törvényei szerint ezzel nem is szennyezhették. 

Az ügyben a harmincharmad fokú falusi bíróság Sarmizegethusa de Jos nagytermét (hátul, a kocsma 
söntése mögött balra) kiüríttette és zárt tárgyalást rendelt el.  

* * * 
Gudenus János József új nyomdát keres. A nagyrabecsült genealógus ugyanis az erdélyi örmény csa-

ládok ágainak és bogainak feldolgozása során rájött, hogy papíron, egy síkban a feladat megoldhatatlan. 
Ezért kitalált egy olyan könyvet, amelynek lapjait kinyitva azokra merőleges lapok is nyithatók, ame-
lyekből viszont további merőleges lapokat lehet nyitni, hogy az unokatestvérekkel, keresztbe házasodó 
nagybácsikkal és unoka-dédnagy-szülőkkel súlyos erdélyi örménység családi kapcsolatai ábrázolhatók 
legyenek. 

Ötletét elmondta egy nyomdásznak, aki gondterhelten hallgatta a tervet. 
- Nézze, uram - tette hozzá Gudenus - az a helyzet, hogy ezeknél mindenki mindenkivel rokon.  
A nyomdász arca felderült: 
- Megvan! Csinálunk egy kosarat, beledobjuk a maga összes névcéduláját és mindenki azt húz ki, 

amit akar. 
Gudenus elképedt: 
- De mi ebben a nyomdai munka? 
- Hát az, hogy rányomtatjuk a kosár oldalára: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. 

* * * 
Egészségügyi tudósítónk szerint Jakabffy Ernő és Hanusz Gyula összefutott az orvosi rendelőben. 
- Mi bajod? - kérdezte Ernő. 
- Álmatlanságban szenvedek - vallotta be Gyula. 
- Képzeld, én is! - csodálkozott Ernő. - De tudod, mit? Ha ugyanaz a bajunk, menjünk be együtt, úgy 

hamarabb végzünk! 
Bent előadták a problémát, az orvos ráncolta a homlokát, majd megkérdezte: 
- Utoljára mikor aludtak jól? 
- Hát, én augusztusban, Tordaszentlászlón, azután a szilvórium után - vallotta be Jakabffy Ernő. 
- Így van, én is! - erősítette Hanusz Gyula. 
-Tordaszentlászlón nem csak pálinka van, hanem jó levegő és jó hangulat - magyarázta az orvos. - És 

mindez együtt hatott! Csakhogy, sajnos, én ezt az egészet, együtt nem tudom felírni. 
- Ki tudná felírni? - érdeklődtek. 
- Hát az Issekutz meg a Szarka! - hangzott az orvos válasza. Ernő és Gyula elképedt. 
- Doktor úr, ezt maga honnan tudja? 
- Uraim! Utoljára én is Tordaszentlászlón, az EÖGYKE-út révén aludtam igazán jól! 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001 évi pénzügyi beszámolója 
(Az EÖGYKE 2001 évi tevékenységéről a szöveges beszámoló a Füzetek 2001 dec. számában található)
  

Összes bevétel 3.756 e Ft 
Bevételek részletezése:  
támogatások összesen 3.654 eFt 
Országgyűléstől    300 eFt 
Nemzeti Kulturális Örökség Min.    550 eFt 
Városi és kerületi Örmény Kis.Önk. 2.165 eFt 



Főv. Közgyűlés Esélyegyenlőség Alap    150 eFt 
Egyéni támogatások    271 eFt 
APEH 1 %    218 eFt 
Országos Örmény Önkorm.    - 
Kamat        4 eFt 
Tagdíjbevétel      98 eFt 
Előző évi pénzmaradvány    571 eFt 
 
Összes működési kiadás 3.610 eFt 
szem. juttatás      - 
munkaadói jár.      - 
dologi kiadás összesen 3.610 eFt 
 
Dologi kiadások részletezése  
anyagköltség    241 eFt 
fejlesztés    502 eFt 
bérleti díj /rendezvény/      23 eFt 
posta    342 eFt 
telefon    250 eFt 
útiköltség és szállítások    714 eFt 
könyvkiadás    998 eFt 
szervezetek támogatása    228 eFt 
rendezvények ktg.    185 eFt 
egyéb    124 eFt 
 
Budapest 2002. január 30.  

 dr. Issekutz Sarolta 
 elnök 

* * * 
 

Ha valakit meg akarsz ismerni, ne a barátait kérdezd, ők csak jót mondanak róla, ne az ellenségeitől 
érdeklődj, ők rossz fényben fogják feltüntetni. Vizsgáld meg cselekedeteit és pontosan megtudod, 

ki kicsoda. 
 

       ****** 

Ne ijedjen meg, kedves Olvasó! 
Nem rólunk szól az alábbi tájékoztatás! 
Lapzárta után jelent meg az alábbi cikk! 

 
„ÁSZ: az örmények rosszul bántak a pénzzel 

 
Munkatársunktól 
Nem egyértelmű, félreérthető az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó 

szabályozás - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a terület ellenőrzése után. Az ÁSZ ezért 
azt javasolja a kormánynak, hogy gondoskodjon a szabályok összehangolásáról. 

A számvevők megjegyzik: a vizsgálatokat az is nehezítette, hogy az önkormányzatok a mindennapi 
munkavégzés során anyanyelvüket használják, némelyek a működésükhöz kapcsolódó dokumentumo-
kat (szabályzatok, költségvetések, zárszámadások) is csak ezen a nyelven készítik el. Az örmény ön-
kormányzat vizsgálata során azonban nem a nyelvtudás hiánya okozott igazán nehézséget. Az önkor-
mányzat elnökének az ÁSZ-jelentéshez csatolt lakonikus nyilatkozatából kiderül: „1996-98 között az 
Országos Örmény Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolói nem készültek el, könyvvezetés nem 
történt." Így a testület például nem tudott elszámolni az 1996-ban egyszeri állami vagyonjuttatásként 
kapott részvényekkel. Az biztos, hogy a pakettet 1997-ben eladták, s abból diszkont kincstárjegyeket 



vásároltak, ám 1999-ben már semmilyen értékpapír nem volt a testület birtokában, s a nyilvántartások 
ezzel kapcsolatos gazdasági eseményt (vétel, eladás, árfolyamveszteség vagy nyereség) sem regisztrál-
tak. Az ÁSZ a gazdálkodási fegyelem súlyos megsértése miatt az önkormányzat elnökének felelősségét 
is felvetette." 

Népszabadság 2002 február 7. számának első oldala 
 
A cikkben írtakra részletesen a következő lapszámunkban visszatérünk. 
Egyenlőre csak annyit jegyzünk meg, hogy tiltakozunk az általánosítás miatt. 
Mi, erdélyi származású magyarörmények, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és 
társszervezetei, magyarörményei nem tartozunk a cikkben írt „örmények" közé. 
Egyébként mi magunk is hosszú évek óta felhívtuk az illetékesek figyelmét az Országos Örmény Önkor-
mányzatban tapasztalt törvénytelenségekre. 

Szerkesztőség 
****** 

Olvasói levél 
 

Adatok P. Kádár Dániel életrajzához 
Posztumusz kapta meg a Szongott-díjat P. Kádár Dániel és ebből az alkalomból megjelent az életrajza a 
Füzetek ez év januári számában. Engedtessék meg, hogy kiegészítsem. 
1916. február 25-én született és tudomásom szerint édesanyja volt örmény. Bécsben szentelték pappá 
1940. február 11-én. Az adat és a továbbiak is részben az 1982. évi esztergomi schematizmusból szár-
maznak. Bécsben a mechitarista kolostorban van 1940-43-ban, de még az utóbbi évben Szépvízen kisegí-
tő lelkész, majd plébános 1946-tól, közben 1950-ig több általános iskolában hitoktató. Lakása: Budapest 
V. Teleki Pál u. 8. Ekkor a liturgiákat a Bazilika Szent Lipót kápolnájában tartotta. Akkor ez a kápolna 
egy függönnyel volt leválasztva a sekrestyétől, s nem kizárólagosan csak örmény katolikusok használták. 
(Ma fallal leválasztva a Szent Jobb kápolna.) 
Az örmény katolikus egyházközség 1949-ben költözött a Semmelweis u. 9. II. emeletére egy többszobás 
lakásba, ahol az egyik udvari szobát kápolnává alakították. Ide otthonukból kikergetett apácákat is befo-
gadott Kádár atya, s üldözött jezsuita szerzetesnek is megengedte, hogy itt misézzen. Kezdeményezője 
volt a Solidaritas Háziipari Szövetkezetnek, mely apácáknak és szerzeteseknek nyújtott megélhetést. 
1961-64 között működésében akadályozták, börtönbe is vetették. (Ezalatt Petul Márton helyettesítette.) 
1970-ben kapta az apáti címet. 
(Az Andrássy úton az 1930-az években volt az örmény lelkészség és kápolna, az időt és a házszámot pon-
tosan nem ismerjük. Az akkori Görögkatolikus Szemlében egy alkalommal szerepelt írás, itt tett látoga-
tásról.) 

Dr. Sasvári László 
 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 

magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott adományokat, továbbítjuk azokat. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni.  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007 
 
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 havonta megjelenő kiadványa  
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Szerkesztő: Dávid Csaba, Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401  

Nyomdai munkák: Timp® Kft., Tördelés: Szőke Szabin, Gáspár Miklós 
 



ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 

VI. évfolyam 61. szám  
2002 március 

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

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 

Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
„ Őrizd meg a Te népedet békében..." 

„Te, aki meghaltál a keresztfán, és legyőzted a halál hatalmát, bocsáss meg a Te elhunyt szolgáidnak, 
mikor majd eljössz megítélni azt, amit Te alkottál hiba nélküli kezeddel." 

Keresztfa és feltámadás! Nagypéntek és Húsvét! A kettő elválaszthatatlan. Az életünk is kettős. Az 
említett két ünnep ebben az évben március végére esik. Ősi örmény szokás szerint a nagy ünnepek máso-
dik napján az elhunytakról is megemlékeznek. Helyénvaló hát a könyörgés elhunytjainkért is. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

 
Pomogáts Béla 

Ady és Erdély 
 
Ady Endre gondolkodását és költészetét, politikai nézeteit és közírói tevékenységét nem lehet Erdély 

nélkül megérteni. Ő maga a Partium öntudatos szülötte, a „vén Szilágy" patriótája, Nagykároly és Zilah 
neveltje volt. Verseiben és más írásaiban nem egyszer idézte fel szülőföldjének természeti és emberi vilá-
gát, kultúráját és történelmét. Ennek a szülőföldnek, Érmindszent környékének minden apró mozzanatát a 
költészet tárgyává, sőt mitikus tárggyá tette. Ahogy sokat idézett versében: a Séta a bölcső-helyem körül 
címűben is. Ebben a versben a hajdan volt Bence (bencés?) kolostor régen elnémult harangját szólaltatta 
meg újra, a „száraz, szomorú, repedt" Ér, az „ős dicsőségű Kraszna-árok" holt virágaira mutatott, a „truk 
horda dúlta" Kótó falu legendáját idézte, majd közvetlenül szülőfaluját szólította meg: 

„Ez itt a falu, az én falum, 
 Innen jöttem és ide térek.  
Mindszentnek hívják hasztalan,  
Mert minden gonosz rajta van,  
S itt, jaj, átkos, fojtó az élet." 

 
„Átkosnak, fojtónak" érezte történelem alá süllyedt, mindentől elhagyott szülőföldjének életét, ilyen-

nek látta a szilágysági, partiumi tájat, amelyet nem egyszer elátkozott, és még többször dicsőített. Hiszen 
az „a föl-földobott kő", amelyhez másik híres versében önmagát hasonlította, nemcsak Magyarországra 
hullott mindig vissza, hanem közelebbről a Szilágyságra is, ahová a költő valami ősi ösztöntől és nem 
közönséges ragaszkodástól vezérelve Párizsból is, Budapestről is mindig vissza- és visszatért. A szülőföld 
ilyen módon - sokan beszéltek már erről - Ady költői világában mitikus természetet és jelentőséget ka-
pott; ilyen mitikus költői holdudvar övezte a tágasabban értelmezett szülőföldet is, amelynek a Szilágy-
ság, a Partium csak mintegy elővidéke volt. Erdélyre gondolok, amelyet Ady mindig saját szűkebb hazá-
jának tekintett, kifejezésre juttatva költészetében és prózai vallomásaiban egy „erdélyi patrióta" érzéseit. 

A szülőföld iránti hűséget egészítette ki és tette teljessé a családi hagyományok iránt kinyilvánított el-
kötelezettség. A költő mindig önérzetesen beszélt arról, hogy származása a történeti Partiumhoz, illetve 



Erdélyhez köti. „Az Ady-család - írta 1909-es Önéletrajzában - egyébként Szilágyság egyik legrégibb 
családja, ősi fészke Od, Ad, később Diósad, s a terjedelmes Gut-Keled nemzetségből való." Ez volt az 
apai ág, édesanyját Pásztor Máriának hívták, nagyapja Pásztor Dániel református lelkésznek került Ér-
mindszentre, ahol feleségül vette az egyik gazda: Kabay Gábor leányát. A költő felmenői szinte paraszti 
sorban élő „hétszilvafás" nemesek voltak, szülőháza inkább paraszti porta, mint nemesi kúria. 

Ady ezt az anyai ágat örmény eredetűnek tartotta, A magyar Pimodán című 1908-ban keltezett vallo-
másos írásában olvassuk a következőket: „Anyai ágon nagysorig kálvinista pap és tanító az ősöm, de 
Gáboriánoknak hívják őket, s ez gyanús: ezek nem ezeréves magyarok, ezeket nagyobb nyugtalanság 
hozta el erre, mint az ősmagyar lovasokat. Van is egy tradíció a különös, kenetes foglalkozásokat űző s 
éppen nem kenetes famíliában, hogy mielőtt Kálvin hite eljött volna Magyarországra, a Gáboriánok ör-
mények és pápisták voltak." 

Kétségtelen, hogy Ady külső megjelenésében, különösen arcberendezésében és szemeiben volt valami 
keleties jellegű. Erről nem csak közismert fotográfiái tanúskodnak, hanem kortársai, így Bölöni György, 
Czóbel Béla, a festő vagy Pintér Jenő, az irodalomtörténész, aki nagyméretű irodalomtörténeti munkájá-
ban (Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés) arról beszélt, hogy valójában Lédának is: „az 
idegen rassz ötlött legelőször is a szemébe, az érdekes kreol-arc, a cigányos külső, a szemek fekete lobo-
gása", és azt állítja, hogy Ady „bár büszke volt a régi magyarságára, egyik anyai elődjének keleti vérében 
kereste a maga költői különösségeinek magyarázatát". Érdekes, hogy Illyés Gyula is utal egyik versében a 
költő külsejének embertani jellegzetességeire: az 1961-ben közre adott Új versek című kötetében olvasha-
tó A faj védői című költeményében, amely ironikus szavakkal utasítja el az úgynevezett „magyar faj" 
eszméjét, és ennek során a horvát vonásokat viselő Zrínyi Miklósra és Babits Mihályra, a „lengyeles" 
Szabó Lőrincre, a „mongol" Tamási Áronra, a „fél-kún, fél-román" József Attilára és rögtön a vers első 
sorában „Ady dúlt örmény-arcára" hivatkozik. 

Kovalovszky Miklós, aki Emlékezések Ady Endréről című hatalmas, ötkötetes munkájában a költő éle-
tének minden fellelhető adatát összegyűjtötte, tulajdonképpen kétségbe vonja az örmény származás hipo-
tézisét, azt azonban ő is elismeri, hogy Ady megjelenésében keleties vonások voltak felismerhetők, külö-
nösen a költő nagy és sötét szemeiben, ezeket összeveti azzal a leírással, amelyet Franz Werfel a Musza 
Dag védőiről ír; a német írónak csupán egyetlen megállapítását idézem: „Az örmények szeme csaknem 
mindig nagy, az évezredes fájdalom arcának ijedt, nagy szeme" . Kovalovszky kételyeit némiképp ellen-
súlyozza, hogy ő is elismeri: a költő önmagáról kialakított képében fontos szerepe volt az örmény, egyál-
talán a keleti ősökről kialakított képzeteknek. Erre utal Ady költészetének számos keleti motívuma is, 
például a „Jöttem a Gangesz partjáról", „Szent Napkeletnek mártírja vagyok", „Ős Napkelet olyannak 
álmodta / Amilyen én vagyok" „Bíbor palástban jött Keletről / A rímek ősi hajnalán." , „Szent Kelet vesz-
tett boldogsága" sorok. 

Kétségtelen, hogy Ady Endre anyai családjának örmény gyökereit a további kutatásoknak kell felderí-
teniük, és ezt megállapítva vissza is térhetünk a költő „erdélyiségének" vizsgálatához, ahhoz, hogy való-
jában hogyan látta és miként ítélte meg Erdély történelmi sorsát és esélyeit. 

Ady „erdélyi patriotizmusának" lényeges eleme volt ugyanis az a gondolata, hogy a 19. század fordu-
lóján kétségtelenül társadalmi válságba és a nemzeti önismereti válságba jutott magyarságnak miként 
kellene megújulnia, miként kellene saját múltjának tanulságait megszívlelnie. 

A megújulás érdekében, a történelem csapdáinak elkerülése céljából Ady rendre Erdély példáját mutat-
ta fel a tájékozódni kívánó elmék előtt. A Figyelő című folyóiratban 1905-ben megjelent Ismeretlen Kor-
vin-kódex margójára című nevezetes vallomásos írásában, miközben Kolozsvár nagy szülöttének: Hu-
nyadi Mátyásnak a „napkirályi" emlékét idézte fel, arról beszélt, hogy a történelmi Erdély mindig köze-
lebb állott a nyugati civilizáció eszményeihez és szellemi áramlataihoz, mint a szűkebb értelemben vett 
Magyarország, sőt, a maga szabadelvűségében és vallási-politikai türelmességében nem egyszer megelőz-
te a nyugati világot. „Erdély adta nekünk a Napkirályt - írta Ady -, Erdély szerezte a mohácsi veszedel-
met, hogy megszabaduljon tőlünk. Neki volt Fráter Györgye, ki tudta, hogy kell a törökkel bánni s távol 
tartani tarkónktól a simogató német kezet. És Erdély látott elsőnek mélyen be Európába. Jött a nagy ég-
szakadás, jött a protestantizmus és Erdély érezte legjobban, hogy ez lesz az ötödik, hatodik vagy nem 
tudom hányadik honfoglalás, de az lesz. S odakapcsolta magát Európához, lelkébe engedett mindent, ami 
jött s produkálta a legmerészebb s legmagyartalanabb produkciót: az egészen újat." 

Ady Erdélyt állította követendő példának a századforduló nehezen tájékozódó, identitászavarral küsz-
ködő magyar közélete elé, és ebben a példaállításban alighanem kettős szándék és tanulság rejlett: egy-



részt meg akarta védeni, a magyarság számára meg akarta tartani Erdélyt, amelyről a kiegyezés korszak 
kormányainak többsége megfeledkezni látszott, amelyet legalábbis gazdaságilag és kulturálisan nem tá-
mogatott, minden hathatósabb intézkedés nélkül eltűrte, hogy az erdélyi föld tekintélyes része idegen kéz-
re kerüljön, és az erdélyi magyar, nevezetesen székely népfelesleg elhagyva szülőföldjét, idegenben ke-
ressen boldogulást. A századvég és a századelő kormányai, hihetetlen történelmi rövidlátással, megfeled-
keztek a magyar Erdély érdekeiről, nem tettek kísérletet a nemzetiségi kiengesztelődés politikájával, min-
dössze „sajtórendészeti" kérdésnek tekintették a nagyromán irredenta törekvéseket, nem kezdeményeztek 
önálló erdélyi gazdaságépítő és telepítési politikát, és többszörös sürgetés ellenére sem hoztak olyan tár-
sadalompolitikai intézkedéseket, amelyek támogatták volna az erdélyi magyarságot, és tudatosították vol-
na a magyar impériumra leső veszélyt. Jóllehet kerek félévszázad állott volna rendelkezésükre 1867 és 
1918 között annak érdekében, hogy stratégiai megoldást találjanak Erdély nagy történelmi kérdéseire, és 
valamilyen „svájci" jellegű megoldás révén, amelyet különben Ady barátja és eszmetársa, Jászi Oszkár is 
javasolt, próbálják rendezni az erdélyi románok és németek jogos követeléseit. 

Erdély mint történelmi és kulturális régió szinte eltűnt a századelő Budapesten központosított Magya-
rországán: az 1867 után helyreállított unió jóformán felszámolta az országrész régi hagyományait és vi-
szonylagos különállását (amelynek fenntartása a svájci jellegű közigazgatási rendezés megalapozása lehe-
tett volna). Ady erősen helytelenítette ezt az állapotot, mint 1908. szeptember 27-én Nagyváradon A Hol-
nap című antológiai bemutatkozó ünnepségen tartott előadásában kifejtette, az erdélyi hagyományok el-
sorvadása az egész magyarság kárára történt: „Erdély, a régi Erdély, mindig magyarabb és sokkal 
európaibb volt, mint a nyolcfelé osztott és béna Magyarország. Kazinczy fejében süröghettek a nagy ne-
vek: Dávid Ferenc, Bethlen, Apáczai Csere, Bolyai, Wesselényi stb. Nagy névsor lenne, de elég ennyi, 
hogy egy csodálatos, alig érintett titok fátyolához jussunk. Erdély, amely büszke, szabad államként tár-
gyalt Angolországgal, Franciaországgal, Svédiával, Hollandiával, Lengyelországgal, a birodalmi császár-
sággal, természetesen az ottomán birodalommal, magyar gyűjtőlencséje volt minden európai kulturális 
sugárnak. Az unió megölte Erdélyt, habár 1867 után még sokáig, pár évtizedig, az erdélyi nyugtalan, csa-
lafinta elme teret kapott politikában, irodalomban, tudományban. Most már nincs Erdély, s emléke sincs 
kézzelfoghatóan (...) az az Erdély, amely enyhítő körülménye volt Magyarországnak, s ahol Kazinczy 
Ferenc jól mulatott, nincs többé." 

Ady ugyanakkor Erdély sajátos történelmi és kulturális karakterét állította előtérbe, amelyet különben, 
a maga szabadelvű hagyományaival, politikai realizmusával érvényes mintának tekintett a nagy etnikai 
tömbök közé szorított és ezért nemzeti létében mindig is veszélyeztetett magyarság számára. Ennyiben 
Ady a transzilvánizmus, az „erdélyi gondolat első megfogalmazói közé tartozik, sőt éppen az Ismeretlen 
Korvin-kódex margójára az első azoknak az írásoknak a sorában, amelyek még jóval a trianoni „impéri-
umváltozás" és az első világháború előtt a transzilvánista gondolatnak hangot adtak. Nemcsak megelőzte, 
hanem meg is ihlette azokat a későbbi, már a tízes években fellépő kezdeményezéseket, így Bárd Oszkár 
1911-es kolozsvári Haladás című lapját, Kós Károly 1912-es sztánai Kalotaszeget, Egyed Zoltán és Kál-
lay Miklós 1914-es dési Erdélyi Figyelőjét, Sütő Nagy László 1915-ös Kolozsvári Szemléjét és 
Szentimrei Jenő 1918-as ugyancsak Kolozsváron közreadott Új Erdély című folyóiratát, amelyek Erdély 
önmagára találását és az erdélyi tradíciók életre keltését sürgették. Ez utóbbi különben „programadó" 
írásként a költő külön engedélyével a szóbanforgó esszét közölte. Ilyen módon az Ismeretlen Korvin-
kódex margójára és ennek írója a háborús megpróbáltatások között őrlődő és a trianoni rendezéssel elsza-
kított Erdély magyar szellemi megújulásának ösztönzője lett. 

Ady mitikus országrésznek látta Erdélyt, egyszersmind történelmileg veszélyeztetett területnek, hiszen 
a huszadik század első két évtizedében már tudni lehetett, hogy a bukaresti kormánypolitikát mind erő-
sebb és nyíltabb hódító törekvések vezérlik, és az erdélyi román nacionalista párt vezetőitől sem volt ide-
gen az országrész elszakításának gondolata, habár a nyilvános propagandát fékezte az az óvatosság, 
amellyel a román politikusok viseltettek a budapesti kormánnyal szemben. Ady mindazonáltal az elsők 
között ismerte fel a magyar Erdélyre leső históriai végzetet, és már 1905-től kezdve kifejezésre juttatta 
aggodalmait (miközben azok, akik őt hazafiatlansággal vádolták, könnyűszerrel siklottak át az erdélyi 
magyarság súlyos helyzete fölött!) 

Igen sok szókimondó és gyötrő publicisztikai írás mutatja ezt, így a Budapesti Napló 1905. január 21-i 
számában közölt Elnémult harangok, a lap május 24-i számában közre adott Se treasca, a Huszadik Szá-
zad című folyóirat 1912. november-decemberi számában megjelent S ha Erdélyt elveszik, a Nyugat 1915 
augusztusi számában olvasható A magyarság háza, a Világ 1915. július 25-i számában írott Lenn, Erdély 



földjén és más hasonló írásai, ezek mind annak a történelmi szorongásnak adnak hangot, amelyet a költő 
érzett szülőföldjének várható sorsa miatt. Jellemző dolog, hogy ezek az írások Ady Endre publicisztikai 
műveinek kritikai kiadásában sem kaptak helyet, minthogy állítólag „sértették egy szomszédos nép érzé-
kenységét." 

(A második részt következő számunkban közöljük.) 
 

* * * 
Ady Endre:  

Ismeretlen Korvin-kodex margójára. 
(Sírás és panaszkodás)  

(részlet) 
„Úgy gondolom, meg kellene próbálni Kazinczyval Erdélyből kiásni, ha élt s megtermékenyíteni, 

megszaporítani azt a magyar típust, mely nem medve, holott Erdélyben több a medve. Ha száz évekkel 
hátrább cammogunk és csak cammogunk és újat nem tudunk adni, hacsak ha nem antikulturálisat, mi lesz 
velünk? Nem elég, ha vannak Apáczai Csere Jánosok, ha nem mély a néplélek, hiába dobjuk bele a mé-
termázsás követ is, nem fröccsen fel a víz egy méternyire sem. Csakugyan mi vagyunk azok, akiknek 
nem jutott a nemesebb fajok szükséges szenzibilitásából? Erdély mást bizonyít, próbáljuk Erdélyt folytat-
ni, hátha lehet." 

 
* * * 

Az örmények és a pénz - 
milyen örmények és milyen pénz? 

 
Keseregjünk-e vagy felháborodjunk? 
Az örmény származású közösségeket régóta foglalkoztatja a kérdés, különösen azóta, hogy a Népsza-

badság február 7-i száma első oldalon közölte az Állami Számvevőszék megállapításait, amelyeket az 
Országos Örmény Önkormányzatnál (OÖÖ) folytatott vizsgálatból szűrtek le. 

Idézzük: „...a testület például nem tudott elszámolni az 1996-ban egyszeri állami vagyonjuttatásként 
kapott részvényekkel. Az biztos, hogy a pakettet 1997-ben eladták, s abból diszkont kincstárjegyeket vá-
sároltak, ám 1999-ben már semmilyen értékpapír nem volt a testület birtokában, s a nyilvántartások ezzel 
kapcsolatos gazdasági eseményt (vétel, eladás, árfolyamveszteség vagy nyereség) sem regisztráltak. Az 
ÁSZ a gazdálkodási fegyelem súlyos megsértése miatt az önkormányzat elnökének felelősségét is felve-
tette." 

Minket, örmény származású magyarokat - tudjuk, szándékolatlanul - de sért a híradás címe: „az örmé-
nyek rosszul bántak a pénzzel". (A legkevésbé sem az a baj, hogy a Népszabadság ír a dologról! Épp el-
lenkezőleg...) 

Ezután más lapból megtudtuk, hogy az ÁSZ illetékese ügyészséghez fordult panaszával, miután a 
rendőrség feljelentésük ellenére sem indított nyomozást hanyag kezelés miatt, hanem továbbküldte az 
ügyet az APEH Bűnügyi Igazgatóságához: megítélhető-e a számviteli fegyelem megsértése? „Érthető" : 
ha az ÁSZ több mint tízmilliós hiány miatt feljelent, akkor előbb meg kell vizsgálni, hogy hiányzik-e az a 
tízmillió, amelyet nem találnak... 

Végülis örülhetnénk: fény derül arra, hogy valahol, valami nincs rendben. 
De kik ezek „az" örmények, akik tíz milliót kézen-közön elhánynak? 
Örüljünk, vagy keseregjünk? Hiszen „mi már szóltunk"! Magánszemélyek, önkormányzati képviselők 

és civil szervezetek évek óta jelezték már, hogy valami nincs, nagyon nincs rendben az Országos Örmény 
Önkormányzat működése körül. 1998 március 2-i dátummal dr. Issekutz Sarolta örmény kisebbségi kép-
viselő (visszaigazoltan) juttatott el beadványt a Köztársasági Elnöki-, a Miniszterelnöki-, a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségi Hivatalba, a Belügy- és Igazságügyi Minisztériumokba, a Kisebbségi Ombudsman-
hoz, a Legfőbb Ügyészséghez, az ÁSZ-hoz, stb. Mondhatni, válasz, főként pedig érdemi válasz nélkül. 

Aján Gergely, a Siófoki Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke (akit 1999 januárjában - majdnem 
egyetlenként a hazai, ú.n. történelmi örménység képviselői közül, ám a harmadik legtöbb szavazattal - 
beválasztottak az országos önkormányzat tagjai közé), megelégelve az OÖÖ elnöke, Avanesian Alex és 
szűk csoportja ügyködését, már 1999 augusztus 15-i dátummal ezt írta: 



„Ez évben az OÖÖ a magyar államtól 26 millió Ft támogatást kap, különböző jogcímeken. Mire költik 
el ezt a hatalmas összeget? /.../ Mit és kiket képviselnek az elnökségben túlsúlyban lévő, Szovjetunióból 
betelepült örmények? Csak nem az elnök úr bebetonozását és magyarörmény-ellenes határozatainak biz-
tosítását? /.../ 

Miért mondtak le azok a magyar-örmény fiatalok, akik nemcsak pénzügyi előkészítő bizottsági tagsá-
gukról, de országos mandátumukról is lemondtak?" 

Hasonló tartalommal, kérdésekkel fordult Aján Gergely a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 
(NEKH) akkori elnökéhez, Doncsev Tosóhoz: „Éves, jóváhagyott munkaterv nincsen! Nincsenek munka-
bizottságok! Egyáltalában szervezett tevékenység nincsen. Az elnökségnek éves ülésrendje nincsen. Az 
elnökség összehívása spontán, rendszertelenül történik. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvek nem ké-
szülnek, az elnökség tagjai nem kapják kézhez. 

Nagy nehézségek árán megalakítottunk egy pénzügyi előkészítő bizottságot, amelyből három tag, ami-
kor belenézett a kialakított pénzügyi körülményekbe és összetűzésbe került az elnök úrral, nemcsak a 
pénzügyi bizottsági tagságról, hanem az országos elnökségi tagságról is lemondott! 

Az elnök, Avanesian Alex úr a lemondások után olyan ülést hívott össze, amire én meghívót sem kap-
tam, mivel ezt megelőzően bíráltam az 1999-es költségvetés silány és tartalmatlan tervezetét..." (Mindkét 
írás nyílt levélként megjelent az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetekben - a kulturális egyesület lapja 1999 
szept. ill. okt. számában). 

Az anomáliák, sőt, vélhető törvénytelenségek ügyében még ugyancsak 1999-ben 6 szervezet írt felje-
lentést a Fővárosi Főügyészséghez, ezt 2000-ben megsürgették, majd 2001-ben ismét... A kisebbségi om-
budsman 1997-től, a NEKH elnöke 1998-tól szinte évenként kapott jelzést. A siófoki Aján Gergely 1998-
ban is, 1999-ben is vizsgálatra kérte az ÁSZ-t. 

Örülhetünk (?), hogy ez 2001-ben végre megtörtént. 
Az elmúlt napokban, az ÁSZ-jelentésre hivatkozva dr. Issekutz Sarolta, mint az Erdélyi Örmény Gyö-

kerek Kulturális Egyesület elnöke, ismételt levélben kérte a kisebbségi ombudsmant, hogy szíveskedjék 
vizsgálatot indítani. Idézzük: 

„Évek óta jeleztük minden fórumon, így t. Kisebbségi Biztos Úrnál is a törvénysértések sorozatát, a 
pénzügyi anarchiát, sajnos eredménytelenül. Emiatt egyébként 1999-ben az újonnan alakult Országos 
Örmény Önkormányzat teljes Pénzügyi Bizottsága lemondott, sőt, mandátumát is visszaadta. Azóta sem 
történt semmi a törvényes működés helyreállítása érdekében.../.../ 

Tisztelettel kérjük, hogy a hazai örmény közösség jó hírneve érdekében Avanesian Alex elnök ellen a 
büntetőeljárást megindítani szíveskedjék." 

Feljelentések, beadványok és kérelmek sorolásán túl említsünk valamit, hisz talán kevéssé világos a 
közvélemény előtt: ki kicsoda? Honnan vannak örmények, örmény származásúak Magyarországon? Az 
1993-as Törvény a Nemzeti és Etnikai Kisebbségekről megállapítja, hogy nemzetiség az a népcsoport, 
amely legalább száz éve él Magyarországon. 

Több mint 300 éve települtek be menekült örmények az Erdélyi Fejedelemségbe; lettek aztán magyar 
anyanyelvűvé, mindig őrizve örmény származásuk tudatát. Eredeti szakmáik, az ipar és kereskedés tisz-
tességes művelésével vívtak ki jó nevet a magyarság körében. Adták aztán a magyar nemzetnek Kiss Er-
nő és Lázár Vilmos aradi vértanút, Hollósy Simon festőművészt, Csiky Gergely drámaírót, kiegyezéskori 
minisztereket, Korbuly Bogdánt, a kolozsvári színház intendánsát, az Ady által kedvelt irodalmár Zu-
bolyt, stb., számos közéleti, gazdasági, művészeti, szellemi kiválóságot is. 

Röviden: általuk - a három évszázada itt élők által - lehet nemzeti kisebbségi az is, aki néhány évtizede 
vándorolt be Szovjet-Örményországból, másként csak „bevándorolt" státusza lehetne, akár a 
távolkeletieknek, akik pedig, ugye, sokkal-sokkal többen vannak... 

Visszatérünk az eredeti kérdésre: keseregjünk-e vagy felháborodjunk? 
Keseregjünk? Hiszen az évszázadok óta itt élő, örmény gyökerű magyarok, a történelmi örménység jó 

nevét piszkítják be azok, akik mindent kisajátítva, mint „az" örmények szerepelnek. Több „színben" is 
szerepelnek. Például az 1998-as önkormányzati választások előtt folyvást a két aradi vértanúra hivatkoz-
tak, majd miután megszerezték a stallumot, kezdtek „elhatárolódni": aki nem tud örményül, az nem is 
örmény... talán az Olvasók még emlékeznek ezekre a csúsztatásokra. 

Aztán jött a további kirekesztősdi... S aki ma nem tud tíz millió forinttal (közpénzzel) elszámolni, an-
nak kedvenc hivatkozása, hogy „etnobiznisz" folyik. 



Felháborodjunk? Hiszen a törvénytelenségekre hiába igyekeztünk felhívni az illetékesek figyelmét. 
Hiszen, ha efféle témában, a hazai örménységet érintő kérdésekben a média bármikor is megkérdezett 
valakit, az csakis a már említett, s most elszámolni nem tudó országos elnök, Avanesian Alex volt. 

Mi, magyarörmények pedig itt vagyunk, meg lehet kérdezni minket. És itt is leszünk, a szülőföldün-
kön, magyar anyanyelvű és érzelmű állampolgárokként, akiket sért, ha összemosnak bennünket az elkö-
vetőkkel. 

Bizony, meg lehetne hallgatni olykor a mi szavunkat is. Még akkor is, ha elmagyarosodtunk. 
2002. február 15. 

id. Aján Gergely Gergely 
Siófoki Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Fancsali János  
Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

dr. Issekutz Sarolta  
Bp. II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkorm. elnöke 

Szongoth Gábor  
Bp. XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkorm. elnöke  

Dávid Csaba  
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
 
A fenti szöveg általunk rövidített változata „Milyen örmények, milyen pénz?" címen megjelent a Nép-

szabadság március 1-i, pénteki számában. 
* * * 

 
Egy szaros tehén bepiszkolja az egész csordát! 

(erdélyi örmény közmondás, örményül:) 
Meg khákhod govmé gilozne éz polor csurdán! 

 
* * * 

 
Vizi E. Szilveszter 

Issekutz Béla 
(1886-1997) 

 
ISSEKUTZ BÉLA, a modern magyar gyógyszerkutatás megalapítója, egy iskola megteremtője, a XX. 

századi magyar kísérletes orvostudomány egyik legjelentősebb személyisége. Azt hirdette, hogy a jó ku-
tató „a titkot csikarja ki a természettől”, mint a jó kőműves, téglát téglára halmoz, sokat dolgozik. 

 
Életútja 

 
Erdélyben, Kőhalmon született 1886-ban. 1908-ban végezte el az orvosi egyetemet Kolozsvárott. 

Harmadéves medikus korában az egyetem Kísérletes Gyógyszerhatástan és Gyógyszerismeret Intézeté-
ben, JAKABHÁZY ZSIGMOND professzor mellett gyakornok lett. Az intézeti könyvtár rendezése során 
az egyébként kíváncsi természetű fiatalember egy, a szintetizált kémiai anyagok gyógyhatásáról szóló 
német nyelvű könyvre bukkant. Elolvasta és elhatározta, hogy kora divatjától eltérően, amely a „fűben-
fában orvosság" alapelveire épült, a növényi kivonatú gyógyszerek, teák, főzetek helyett ő a legmoder-
nebb kutatási irányt követi, és a vegyészek által előállított vegyületek terápiás hatásait kezdi el kutatni. 

Főnöke, JAKABHÁZY ZSIGMOND Lipcsében BÖHM-nél, majd Strasbourgban 
SCHMIEDEBERGNÉL és Grazban MOELLERNÉL töltött éveket, elsajátítva a szakterület legnagyobb 
alakjaitól a gyógyszerkutatás új elgondolásait. ISSEKUTZ BÉLA tőle tanult, sőt szoros rokoni kapcsolat-
ba került mesterével, hiszen leányát, JAKABHÁZY MÁRIÁT vette feleségül. 

1913-ban jelent meg A gyógyszerismeret tankönyve, melynek szerzői: JAKABHÁZY ZSIGMOND 
egyetemi tanár és ISSEKUTZ BÉLA egyetemi tanársegéd. Ebben az évben nevezték ki a gyógyszerisme-
ret nyilvános rendes tanárává, és 1914-ben a kísérletes gyógyszertan és az újabb gyógyszerek magántaná-



rává. 1914-ben, mint nyilvános rendkívüli tanár oktatta a gyógyszertant. 1919-ben már rendkívüli egye-
temi tanár, amikor Erdély elvesztése után a Károlyi-kormány nevezte ki tanszékvezetővé. A magyar kor-
mány 1920 januárjában először Debrecenbe küldte, majd ősszel került Budapestre, ahol a kolozsvári és 
pozsonyi menekült egyetemen folytatta működését. Budapesten először a Chinoin gyógyszergyárban ka-
pott kis laboratóriumot, ZECHMEISTER LÁSZLÓVAL és FÖLDI ZOLTÁNNAL kezdett el dolgozni. 
Orvostanhallgatók részére Budán, a Szegényház utcai iskola épületében, amelyet átalakítottak, kezdte 
meg gyógyszertani és kórélettani előadásait. Gyógyszerészeknek gyógyszerismeretet adott elő. Az 1921. 
évi XXV. törvénycikk Szeged városának egyetemet biztosított, így a kolozsvári egyetem tulajdonképpen 
Szegedre került. Kolozsvárról a két JANCSÓ MIKLÓS, apa és fia, PURJESZ BÉLA, VESZPRÉMI DE-
ZSŐ, JENEY ENDRE, REINBOLD BÉLA, DÁVID LAJOS és ISSEKUTZ BÉLA már Szegeden dol-
goztak. 1921. október 10-én megnyitották az egyetemet és 12-én elhangzottak az első előadások. Itt került 
hozzá az ifjabb JANCSÓ MIKLÓS, a kedvenc tanítvány, aki APÁTHY ISTVÁNTÓL tanulta a szövetta-
ni festési eljárásokat. Itt bizonyította be, hogy az inzulin a máj szénhidrát-anyagcseréjére fejti ki hatását, ő 
dolgozta ki a perfúziós izolált máj módszerét. 1925-ben, mint az egyetem dékánja meggyőzte a mindig 
egyetembarát SOMOGYI SZILVESZTER polgármestert, hogy most már tovább kell fejleszteni az egye-
temet: végleges épületek, modern klinikák épüljenek. KLEBELSBERG KUNÓ támogatásával, aki Sze-
ged országgyűlési képviselője is volt, a terv megvalósult. 1927-ben REINBOLD BÉLA, az orvosvegytan 
professzora, az egyetem rektorának váratlan halála után Issekutz lett a rektor. Erről így ír: "Igen nagy 
megértésre találtam Magyari Zoltán miniszteri tanácsosnál, az egyetemi ügyosztály vezetőjénél. Javasla-
tunkra pályázatot írtak ki a Fogadalmi templom környékének rendezésére és a Dóm tér olyan kialakításá-
ra, hogy a tér északi és nyugati oldalát a vegytani, ill. az orvoskari intézetek, a délit pedig a templom fog-
lalja el." Két év múlva már elkészült az egész Dóm tér, mely gyönyörű keretül szolgál a szegedi ünnepi 
játékoknak is. 

A szegedi egyetemnek két évig dékánja, egy évig rektora volt. Kevesen tudják, hogy fontos szerepet 
játszott SZENT-GYÖRGYI ALBERT hazahívásában. Erről HAJDUSKA ISTVÁNNAK A magyar 
gyógyszerek, magyar kutatók című könyvében így nyilatkozott: 

"Nagyon szerettem teniszezni. A BBTE sportklub pályájára jártam játszani. Egy alkalommal megis-
merkedtem az egyesület díszelnökével: Demény Károllyal, akinek a lánya Szent-Györgyi Albert felesége 
volt. Az 1927-28-as tanév alatt villamos szerencsétlenség érte a szegedi egyetem akkori jogászrektorát, s 
meghalt. Decemberben engem választottak utódává. Két hónap múlva elhunyt az orvoskémiai tanszék 
vezető professzora. Nyomban megkezdtem az akciót Szent-Györgyi Albert hazahívására. Fölajánlottam a 
tanszéket. Elfogadta. Csupán azt kérte, még egy esztendeig hadd időzhessen az Amerikai Egyesült Álla-
mokban, mert fontos kísérletsorozatát szeretné még befejezni. Természetesen beleegyeztünk. Egy évig 
magam helyettesítettem. 1931-ben érkezett haza. Magával hozott egy erősen redukált anyagot, amelyet a 
mellékveséből állított elő. Már Szegeden végzett kísérleteiből megállapította, hogy ez a C-vitaminnal azo-
nos. 

Ezután kezdte el kutatni, milyen forrást találhatna a C-vitamin nagybani előállítására. Szerencsés kéz-
zel a zöldpaprikához nyúlt. Néhány nap alatt megállapította, hogy a zöldpaprika könnyen előállítható 
alakban s nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, amelyet aszkorbinsavnak nevezett el. Ezt a vegyületet 
az intézetben 1934-ben már kilószámra állította elő." 

1939-ben jött fel Budapestre, ahol az egyetem gyógyszerismeret tanszékének vezetője lett. 1939-1962 
között a gyógyszertan tanszékvezető egyetemi tanára, közben az MTA 1939-ben megválasztotta levelező, 
majd 1945-ben rendes tagjává. A Pázmány Péter Egyetemen 1942-44 között az orvoskar dékánja. 1945-
60 között tudományos rektorhelyettese volt. 1952-ben Kossuth díjjal tüntették ki, megkapta a Semmelwe-
is- és Jancsó- emlékérmet is. A Magyar Népköztársaság Érdemrend V. fokozata, a Munka Érdemrend 
(1956-62), ennek arany fokozata (1966) és a Magyar Népköztársaság Zászlórendje (1976) jelzik munká-
jának hivatalos megbecsülését. A Magyar Farmakológiai Társaság elnöke, majd haláláig tiszteletbeli el-
nöke volt. 

Még Szegeden történt, hogy a Richter gyógyszergyár felkérésére a kloroformot és az étert hasonlította 
össze, megvizsgálta, nem mérgezőbbek-e, mint a külföldiek? Ezzel tulajdonképpen bioekvivalencia vizs-
gálatot végzett. Az évszázad elején magyar orvosok bizalmatlanok voltak a magyar készítményekkel 
szemben, a hazai hagyományokhoz híven azon a véleményen voltak, hogy a külföldi a jobb! A betegek is 
a német meg a svájci készítményekre esküdtek. Egy kedves, de ISSEKUTZ BÉLÁRA jellemző történet, 
amely a kor, a 20-as, 30-as évek sajátossága is, és amelyet ő mesélt el egy interjúja alkalmából. Egy te-



kintélyes és népszerű orvosprofesszor kijelentette: ő elvből nem használ magyar gyógyszert. A jelenlevő 
ISSEKUTZ szelíden érdeklődött: „Ugyan mit szólna ahhoz, professzor úr, ha betegei elhatároznák, hogy 
ők pedig elvi okokból nem kezeltetik magukat magyar orvosokkal?" 

Részt vett a Chinoin szintetikus úton előállított első új gyógyszerének, a Novatropinnak kifejlesztésé-
ben. Ezt a homatropinnak metil-nitráttal, később metil-bromiddal való reagáltatásával állították elő. Az 
első világháború kezdetén ISSEKUTZ BÉLA kutatásai eredményeképpen azt javasolta, hogy kombinál-
ják a novatropint és a papaverint. Ez a Troparin néven forgalomba hozott első Chinoin-készítmény, amely 
diadallal tört be Európa piacaira is. Ez a megoldás lett bel- és külföldön egyaránt a prototípusa a 
simaizomgörcsöt oldó gyógyszerkombinációknak. 

Budapesti működése alatt főleg a Chinoin gyár vegyészeivel működött együtt. Az eredeti magyar 
gyógyszerek előállítása terén az áttörés, a döntő fordulat azonban három év múlva következett be a vize-
lethajtó Novurit fölfedezésével. A felfedezésben FÖLDI, a Chinoin vegyésze a társa. Zemplén tanítvány 
FÖLDI ZOLTÁN és kollégája MÁRKUS, a külföldön használatos vizelethajtó Salygran példájából kiin-
dulva, öt új, higanytartalmú szerves vegyületet állított elő. ISSEKUTZ BÉLA végezte a farmakológiai 
vizsgálatokat. Megállapította, hogy hatásosak, sőt felfedezte, ha az új vegyületet a teofillinnel házasítja, 
akkor az eredményességét a tízszeresére fokozhatja. Így született meg a Novurit. Ennek a mintájára csak-
hamar az összes külföldi készítményt, így a Salyrgant is kombinálták teofillinnel. Közben újabb megálla-
pításokra jutott. A kombináció eredménye, hogy a higanyos húgyhajtók helyi izgató hatása megszűnt. A 
Novurit után következett 1959-ben a ma is használt Hypothiazid felfedezése. Kedvencével, a több nyelvet 
beszélő munkatársával, VEREBÉLY NADINNAL, a híres sebész lányával dolgoztak együtt. A kísérlet-
hez a Chinoinban szintetizált, negyvenkilenc egymáshoz hasonló vegyületből válogatták ki a legmegfele-
lőbbet. A fantasztikus nemzetközi versenyre volt jellemző, hogy úgyszólván ugyanazon időben három 
gyár hozta ki - egy amerikai, egy svájci és a magyar - a hasonló vegyületet. 

Az ország első és azóta is egyetlen Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetét 1952-ben alapították. 
DOBI ISTVÁN, az Elnöki Tanács akkori elnöke írta alá az alapító okiratot. 1954-ben RUSZNYÁK IST-
VÁN, az Akadémia akkori elnöke, intézeti igazgatói, TÖRŐ IMRE professzor, az Akadémia akkori V. 
(Orvosi) Osztályának titkára osztályvezetői és ISSEKUTZ BÉLA professzor, az V. Orvosi Osztály egy-
kori nagy öregje, szintén osztályvezetői kinevezést kapott. 

Nyolcvanegy éves volt, amikor elkezdett dolgozni az 1968-ban megjelent művén, amelynek címe: id. 
Jancsó Miklós és ifj. Jancsó Miklós, a két orvostudós. ISSEKUTZ BÉLA a tanítványai közül ifj. JAN-
CSÓ MIKLÓST tartotta olyan géniusznak, mint SZENT-GYÖRGYI ALBERT. Többször javasolta 
JANCSÓ MIKLÓST Nobel-díjra. 

Kevesen tudták, hogy ISSEKUTZ kiváló sakkozó volt, a magyar levelezési sakkválogatott tagja, és 
nyugdíjasan egyre több időt szentelt kedvenc szellemi sportjának. 

Utolsó éveiben SZENT-GYÖRGYI ALBERTHEZ hasonlóan a rákkal kezdett el foglalkozni. Elgondo-
lásait az 1969-ben megjelent könyvben (The Chemotherapy of Cancer), az Akadémia Könyvkiadó gon-
dozásában jelentette meg. Nagy nemzetközi keresztes hadjáratot hirdetett, a polcokon lévő fellelhető ösz-
szes kémiai anyagnak a megvizsgálásával gondolt rálelni a rák gyógyszerére. A könyvének már nem volt 
semmilyen visszhangja. Ez elkedvetlenítette. Nem vette figyelembe, hogy a világ megint megváltozott. 
Ahogy a századforduló első évtizedeiben a kémiai indíttatású, tehát a vegyészek által előállított kémiai 
anyagokhoz kellett biológiai hatást találni, e könyve megírásakor már megváltozott a világ: a felfedezett 
biológiai hatáshoz kerestek kémiai anyagokat. Ezt a nézetet képviselte utóda, KNOLL JÓZSEF. De ez 
már egy másik történet. 

 (Híres magyar orvosok - Galenus, Budapest, 2000) 
 

* * * 
Március 15: 

1848 
 
Sok-sok leírásból, köztük elsősorban Petőfi Sándor naplójából, Jókai Mórtól tudjuk, mi történt ezen a 

napon. Sorbavették azokat az eseményeket, amelyekben személyesen részt vettek. 
Márpedig mindenben részt vettek. Leírták a kora délelőtti jeleneteket a Pilwax Kávéházban, a híres 

eseményt, hogy miként nyomtatták ki - cenzori engedély nélkül - a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot, a 
szabad magyar sajtó első két, tavaszt hozó fecskéjét Landerer és Heckenast nyomdájában, a Múzeum-



kerti nagygyűlést (ma így mondanánk), ahol a Nemzeti dal refrénjét már az egész tömeg mondotta a köl-
tővel együtt, a délutáni eseményeket, Táncsics kiszabadítását, a Helytartótanács ülésére behatoló (azaz: 
nyilvánosságot, nyilvános döntéseket követelő) tömeg viselkedését, egészen az esti, Nemzeti Színház-beli 
előadásig. 

Vértelen forradalom volt, Széchenyi még gúnyolódott is, hogy „esernyős forradalom" ... (A huszadik 
század vége itt-ott megismételte ezt a csodás, össznépi hangulatot: volt „szegfűs forradalom", volt „bár-
sonyos forradalom" ... Ilyen értelemben 1848 március 15. példát adott az egész, későbbi Európának: nem 
csupán július 14. lehetséges, lövésekkel, rohammal és a Bastille lerombolásával; nem csupán október 23. 
lehetséges, állami orvlövészekkel és órák alatt az egész városra kiterjedő tűzharccal, idegen tankok beha-
tolásával...) 

Méltán vagyunk büszkék 1848 március 15-re. Ők, az akkori márciusi fiatalok „csináltak meg minket". 
Azok az emberek határozták meg új nemzettudatunkat, amely más, modernebb, konstruktívabb, mint volt 
1848 előtt. 

Nem véletlen, hogy március 15-e másfél évszázadon át mindig a legnagyobb nemzeti ünnepként élt a 
magyar köztudatban, a nemzeti közérzelemben. Most, hogy hivatalos állami ünneppé vált, méltó helyet 
kapott a naptárban. Adja Isten, hogy a hivatalos ünneppé válás, az ezzel járó „kötelező" iskolai ünnepé-
lyek, az aktuálpolitikára sandító szónoklatok ne sorvasszák el az emlékét. Adja Isten, hogy az akkor, ott 
jelenlévő és tevékeny emberek ne váljanak rideg bronzszoborrá. Ha már másfél évszázadon át - hol így, 
hol úgy - hiába igyekezett a mindenkori hatalom jégbe merevíteni, szoborrá tenni azokat az élő embereket 
(lásd a hivatalos kisajátítás elleni gyönyörű tiltakozást például Babits Mihály Petőfi koszorúi című versé-
ben), akkor most adja Isten, hogy március 15-e maradjon minden rendű, rangú és származású magyar 
március 15-éje. 

Élő, értelmesen lázadó, s főként tisztességes - igen, ismételjük, mert nagyon fontos: tisztességes - em-
berek voltak azok, akik 1848 március 15-én „megcsinálták" az új, modern, magyar nemzettudatot. 

Hogy miként? Először is: ők aznap délelőtt, a Pilwaxban nem azt határozták el, hogy „gyerünk törté-
nelmet csinálni!", hanem tették, amit becsületesnek éreztek. Másodszor is: ugyanez. Harmadszor is: 
ugyanez. 

Jókai Mór szavaival idézünk fel most néhány pillanatot. 
(Részlet a Tengerszemű hölgy c. regényből, amely először 1890-ben jelent meg; érdekesség; hogy a 

könyv sorrendben négy angol, egy dán, két horvát, egy lengyel és egy lett, valamint két német kiadást is 
megért. Az idézett részlet március 15-én játszódik. A szövegben felvillanó „ Gertrúd királyné" pedig nem 
más, mint Laborfalvi Róza, a Nemzeti Színház művésznője, épp március 15. következtében Jókai felesé-
ge.) 

„- Hát az a bécsi német, akit mi annyit szidalmazunk, íme vérit tudja ontani a szabadságért; és mi, di-
csekedő magyarok ülünk a kályhasutban! " - kiáltá elkeseredve Petőfi. 

Nem kérvényezünk többet az országgyűléshez: ez süket! Kiáltsunk a nemzethez: az meghallja. 
Ekkor írta meg a „Talpra magyar"-t. 
Korán reggel, még lámpavilágnál jöttünk össze négyen az én szobámban: Petőfi, Vasváry Pál, 

Bulyovszky Gyula és én. 
Társaim engem bíztak meg, hogy fogalmazzam a pesti pontokat népszerű, mindenki által egyszerre 

megérthető, rövid modorban. Amíg én azzal elkészültem, afölött vitáztak, hogy hát azután mi lesz? - A 
leghevesebb volt közöttük Vasváry Pál. Hatalmas, ifjú atlétai alak. A kezében volt egy tőrpálca, agancs-
fogantyúval, azzal hadonázott, amíg egyszer a meglódult tőr kiguvadt a hüvelyéből s egyet malmozva a 
levegőben, keresztül repült a fejem fölött, a hegyével a falba fúródva. 

„Szerencsés omen!" kiálta Petőfi. 
A kiáltvány készen volt; siettünk ki az utcára. Az „asszony"-nak nem szóltunk semmit. Mindegyi-

künknél volt fegyver: én azt a híres párbajelintéző duplámat dugtam a zsebembe. 
A többit úgyis untig tudja már mindenki. Hogy kezdődött, hogy nőtt meg az emberlavina? Milyen szó-

noklatot tartottunk a piacon? 
De nem elég a beszéd: tenni is kell valamit. 
Legelső tett legyen a szabad sajtó gyakorlatba vétele. 
A tizenkét pesti pontot és a kiáltványt a nemzethez; meg a „Talpra magyar"-t kinyomatjuk a cenzor 

engedélye nélkül. 
A Landerer és Heckenast nyomda lett megtisztelve az erőszakolt dicsőséggel. 



A nyomdásznak, természetesen, hatósági engedély nélkül valamit kinyomtatni nem volt szabad. Ma-
gunk gyürkőztünk neki és dolgoztunk a kézi sajtón. A betűszedőt, aki az első szabad szót kiszedte, 
„Potemkin"-nek hítták. 

Amíg Irinyi és a többi fiatal író a sajtónál dolgozott, azalatt az én feladatom volt a Hatvani-utcát egész 
hosszában megtöltő közönséget szónoklattal tartani. Nem tudom én, hol vettem? Jött magától. 

Az én kedves hű kortársam, Szontágh Pál még most is idézget egy-egy égdöngető frázist, amit akkor 
hallott tőlem s mégsem felejtett el. 

„...nem! hazámfiai, nem az az igazi hős, aki meg tud halni a hazáért; hanem aki ölni tud a hazáért: ez 
az igazi hős!" 

Ilyeneket mondogattam én akkor! 
Eközben elkezdett esni az eső, ez a legreakcionáriusabb ellensége minden forradalomnak. - Az én né-

pemet az sem széleszté el. - Azonban az egész utca megtelt egyszerre kifeszített esernyőkkel. 
- Ej, urak! - mennydörögtem én onnan az utcai szegletkőrül. - Ha már az esőcseppek ellen is ernyőt 

húztok fel; hát ha nemsokára golyók fognak hullani, az ellen mit feszítetek ki? 
Csak akkor vettem észre, hogy nem csupán urak vannak körülöttem, hanem hölgyek is. Egypár 

közülök egészen odafurakodott a közelembe. 
Az egyikben felismertem „Gertrúd királynét" . 
Fején tollas kalap volt, nagy pálmavirágos persa shawlba volt burkolva. Kalap és öltöny ázott. 
Már találkoztam vele egypárszor Szigligetiéknél. 
Felszólítottam a hölgyeket, hogy menjenek haza, itt mind összeáznak s még egyéb véletlen is történhe-

tik velük. 
- Értünk se nagyobb kár, mint önökért - volt rá a válasz. 
Meg akarták várni, míg a nyomtatványok elkészülnek. 
Nemsokára előtámadt Irinyi a nyomdaablakban. Hogy az ajtón lehessen kijönni, arról szó sem volt. 

Kezében tartá a szabad sajtó legelső nyomtatványait. 
Azt a jelenetet - ah, azt nem tudom leírni, mikor a legelső szabad lapok kézről kézre lettek adva. „Sza-

badság! Szabadság!" Te első napsugara egy új, jobb századnak. Te kezdő betűje az Evangéliumnak! Lát-
hatóvá téve egy papírlapon. A szabad sajtónak: a paradicsomi mindent tudás fájának legelső gyümölcse. - 
Minő tombolás támadt, mikor ezt a tiltott gyümölcsöt kapkodták! Milyen Galilei-rugás volt ez ennek a 
földtekének! 

Hej, te sajtószabadság! Te hétfejű sárkány! De sokszor megharaptál azóta! De én mégis áldom azt az 
órát, amelyben a tojásból kikelni láttalak! és segítettem is benne. 

A kezdő betű tehát le volt írva. - De még csak a kezdő betű. 
Fiatal írók, diákok, ügyvédek, heves fejű népek csoportosultak a láthatatlan zászló körül: hol van még 

az egész nemzet? Hogyan hódítja azt meg az „ige"? 
/.../ 
Az is szép jelenet volt. A városház terme zsúfolásig tömve: aki beszélni volt hivatva: a zöld asztalra 

állt fel s aztán ott is maradt, úgy, hogy utoljára az egész magisztrátus, a vármegye, meg az én társaim 
mind az asztal tetején álltunk. - A láng terjedt! - A polgármester, a derék Rottenbiller a város erkélyéről 
hirdeté ki az ezerfejű sokaságnak, hogy Pest városa magáévá teszi a tizenkét pontot. Ezzel aztán a lavina 
magával ragadta a polgárságot is. - De még azzal nem volt vége. Délután özönlött az utcára a munkások 
tömege s valahonnan zászlót is kerítettek, a három szent szó felirattal: „Szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség!" S a zászló oly csodalény, mely mindig előre akar menni. 

 
* * * 

 
1%  1%  1%  1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelem-adónk (kétszer) egy százalékát 

erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-
adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 



Öt éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek - Füzetek hasábjain. Akik 
részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a pályázatok során 
kis hányadban elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagsá-
gunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és 
szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel te-
hetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek - tehát önmagunknak is. 

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által mellékelt, (vagy Ön által kért) 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie. 

A kedvezményezett adószáma: 
18085590-1-41 

A kedvezményezett neve: 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus Egyházat, 
amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egy-
háza. 

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló tech-
nikai száma! 

Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 

0011 
A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 

Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 

Köszönjük, hogy gondol ránk. 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
* * * 

Otthonról - haza 
BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN 

2002 
az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET HONISMERETI programja 
 
Útvonal: Budapes-Ártánd-Zetelaka-Székelyvarság-Ditró-Gyergyószentmiklós-Csíkszépvíz-Tusnád-

Bálványosvár-Kézdivásárhely-Kézdiszentlélek-Esztelnek-Gelence-Kovászna-Bácsfalu-Brassó-
Barcarozsnyó-Törcsvár-Tömösi-szoros-Fogaras-Kissink-Talmács-Nagyszeben-Torockó-
Tordaszentlászló-Csucsa-Rév-Nagyvárad-Ártánd-Budapest 

Időtartam: 7 nap (2002. augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: Budapesttől Budapestig kb.: 2350 km 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt. 
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, túracipő, fürdőruha, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig 
 

FŐBB ESEMÉNYEK 
 
- Koszorúzás az 1848-49-es szabadságharcosok emlékművénél a Tömösi-szorosban 
- Találkozó a székelyföldi magyarörményekkel Csíkszépvízen 
- Örmény emlékek Ditrón, Gyergyószentmiklóson (Szent Anna kápolna) és Talmácson 
- Búcsújáró hely a Perkő tetőn 



- Ferences kolostor Esztelneken 
- Árpádkori Szent László freskós templom Gelencén 
- Vár, várkastély és erődtemplom-látogatás Nagyváradon, Fogarason, Törcsváron, Barcarozsnyón,   
   Kissinken, Kis- és Nagydisznódon 
- Barangolás Úz Bence nyomában a székelyek hegyi tanyavilágában Székelyvarságon 
- Brassó panorámája a Cenkről 
- Mofettázás a Torjai Büdös barlangban 
- Piknik a Görgényi havasokban 
- Az élő székely népi mesterségekkel ismerkedünk (ványolás, zsindelymetszés, korongozás) Székely    
  varságon és Réven 
- Furulyás Kisegyüttes új műsora Zetelakán 
- „Adjon Isten békét, kedvet!" Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium előadása Nagyváradon 
- Búcsúvacsora Magyarfenesen 
- Székely, hétfalusi csángó és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismer 
  jük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát 
 
Részletes program 
 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról; Határátkelő: Ártánd; Transzfer: Bu-

dapest és Zetelaka között, alkalmi megállókkal; Szíveslátás: Zetelakán Sándor Olga portáján; Estebéd és 
szállás: az 1., 2. és 3. napon Zetelakán székely családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Székelyvarság (ismertető az iskolá-
ban és barangolás Úz Bence nyomában), piknik a hegyen, műhelylátogatás (kádár, ványoló, zsindelymet-
sző), Zetelaka (Furulyás kisegyüttes új műsora), tábortűz 

3. nap: Látnivalók: Ditró, Gyergyószentmiklós (Szent Anna kápolna), Csíkszépvíz (találkozó a szé-
kely örményekkel) 

4. nap: Látnivalók: Csíkszereda (könyvvásárlás, piac), Tusnád, Büdös barlang (mofettázás), 
Bálványosvár, Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek (Perkő tető - búcsújáró hely), Esztelnek (ferences kolos-
tor), Gelence (Árpád-kori templom Szent László freskóval); Estebéd és szállás: az 4. és 5. napon 
Bácsfaluban hétfalusi csángó családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

5. nap: Reggeli: az 5. és 6. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Brassó (panoráma a Cenkről, Szent 
Bertalan templom), Törcsvár (királyi várkastély), Barcarozsnyó (szász parasztvár), Tömösi-szoros (1848-
49-es szabadságharc emlékműve) 

6. nap: Látnivalók: Fogaras, Kissink (szász erődtemplom), Talmács (örmény emlékek), Kis- és Nagy-
disznód (szász erődtemplomok), Nagyszeben, Torockó; Búcsúvacsora: Magyarfenesen, Csányi Éva kis-
vendéglőjében; Szállás: Tordaszentlászlón, faluturista gazdaságokban (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

7. nap: Reggeli: a szállásadóknál; Látnivalók: Csucsa, Rév (vászonedények), Nagyvárad (várlátoga-
tás), Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium műsora (dal, vers, próza) - fakultatív program; Határát-
kelő: Ártánd; Érkezés: Budapestre 21 óra körül 

Részvételi díj: 33.000 Ft/fő 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a szállás, az ellátás és a belépők árát, kivéve a fakultatív 

programot és a buszköltséget, amely 15.000 Ft /fő. A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, 
közös megegyezés alapján részben módosítható. A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, fel-
olvasásokkal, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 

Jelentkezés az utazásra: az autóbuszköltség befizetésével az egyesület irodájában vagy a klubban. 
 

* * * 
 
 
 



Otthonról - Haza 
Wertán Zsolt beszámolója a 2000. évi körutazásról - befejező rész 

 
7. nap. Büszkék vagyunk dolgos, erkölcsös és mélyen vallásos örmény őseinkre. Bárki olvashatja a 

szamosújvári örménykatolikus nagytemplom sekrestyéjében a ministránsok szentmise előtti fohászát és 
mise utáni hálaadását. Utóbbi ekként cseng: „Jézus, örök örömöm, jóságodat köszönöm, szolgálhattam 
oltárodnál, kegyelmeddel megáldottál. Ha házadat elhagyom, kísérj minden utamon. Ne felejtsem soha 
orcád, s add, hogy méltó legyek Hozzád." 

Tordaszentlászló (Sávaghisla) után déli irányban haladunk a gyalui havasok lábában felfelé. A látni-
valók mellet Szarka Gyuri bácsi szívünket, lelkünket most is gazdagítja: Reményik Sándor: „Benéz a ha-
vas". Utána Bálintné Kovács Julika: „Szülőföld" és Bálint Tibor: „Egyszer én is harangoztam" felolvasá-
sával kényeztet minket. A busz a szerpentinen kapaszkodik, Oláhléta (Lita), majd pedig Magyarléta 
(Liteni) következik. 

A Hesdat patak a mészkőbe mélyen bevágta magát. A Tordai hasadék is hasonlóan képződött, mondája 
ugyan másról regél. Védett területen járunk. A rómaiak építették meg az út elődjét, melyen főleg sót szál-
lítottak Torda (azidőben Potaissa) és Kolozsvár (Claudiopolis) között. Az Erdélyi Szigethegységhez 
igyekszünk. Üledékes kőzetek, kristályos palák alkotják. Északon a Szamos, nyugaton a Körösök, délen 
pedig a vulkánikus Erdélyi Érchegység határolja. A vastartalmú limonit miatt itt a talaj vöröses, de a pa-
takok is rokon színűek, amelyek a kőzetet átmossák. 

Szerpentinen ereszkedünk a völgybe, egyre mélyebb bevágásban visz az út. Ámulatba ejtő, változatos 
tájképek. Elöregedő vidék, sok ház üres már. Az ifjúság messze utazik, hisz tanulási lehetőség sincs. 
Járabánya (Barisoara), az Aranyos völgye következik. Itt tartják a legtöbb bivalyt, nagy szerepük volt a 
bányászat fénykorában. Alsójára (Iára) - eléggé igénytelenné vált a falu, amióta a magyarok megfogyat-
koztak. A Jára pataka alakította a tájat. Járaszurdok (Surduc), teljesen románlakta vidék: itt a völgyek-
ben a mokányok, fent a hegyekben pedig a mócok élnek. Borrévnél (Buru) torkollik a Jára az Aranyosba. 

Gyuri bácsi a vidék vasércbányászatáról, főleg a torockói életről és vastermelésről beszél. A Székelykő 
tövében fekvő Torockót (Rimetea) az osztrákok 1704-ben felégették. A hagyomány szerint azóta piros itt 
a gyász színe. Az „Egy az Isten" című regényében Jókai Mór részletesen leírja az unitárius városkát. A 
külföldön is tanult Zsakó István találkozott Jókaival és meghívta ide. Emléktábla van a Zsakó-házon. 
Zsakóék a Mikó családba beházasodtak. 

Néprajzi és bányamúzeum, igen becses gyűjtemény. (A torockói népviselet messze földön híres volt 
már a 19. században.) A felső utcasorban a volt bányatulajdonosok módos házai állnak. A házakat zöm-
mel a többi utcában is helyrehozták, amiért Európa Nostra díjat kaptak. Sziklasírok. Minden évben 
élménydús „farsangtemetési" ünnepélyt rendeznek. Igen bővizű terület, sok portáról egy-egy forrás vize 
csillog elő. „Tarua", ez az, ami ma már nem létezik - keskenyvágányú vonat, a neve „Mokanyica", mivel 
itt a „mokányok földjén" haladt át. 

Mélységes bevágásban, igen változatos szép vidéken az Aranyos folyó mentén kelet felé gurulunk a 
75-ös úton. Alsóaklosnál (Ocolis) jobbról torkollik az Aranyosba egy patak, amely a Gyalui havasokból 
érkezik. Aranyoslonka (Lunca Ariesului). A mokányok és a mócok jó fafeldolgozók. Fatárgyakat, cseb-
reket, létrákat stb. készítenek és piacon, vásárban csere-kereskedelem formájában értékesítik áruikat. Há-
zaikat is fából építik, ugyan az alsó szintet kőből rakják. Helyi mondás szerint „fából van itt még a vaska-
rika is". Hosszú hajukat a móc férfiak régen varkocsba fonták, aminek románul moc a neve. (Moc'an: az 
erdélyi román nyelvben havasi pásztor; mocan'esc: hegyi, havasi.) 

Topánfalva (Campe /a térképen: Cimpeni/, Topesdorf), a móc főváros. Kitáruló, széles, többágú 
völgyben helyezkedik el. Az Aranyos vize idáig még kristálytiszta. A réz-, vas- és kőbányászat, valamint 
az ipari tevékenység miatt innen már szennyezett. Az osztrákok ellen 1784-ben zendülés tört ki. Horia, 
Closka és Crisan vezette, de leverték. Társaik árulták el őket és ki is szolgáltatták az osztrákoknak. Gyu-
lafehérvárt a Károly-kapu fölötti cellácskákba kerültek és a népet a kerékbetörés végignézésére kényszerí-
tették. Crisan előzőleg azonban öngyilkos lett: felkötötte magát. 

A keskenyvágányú vasút itt délre, Abrudbánya (Abrud, Gross-Schlatten) felé kanyarodik. Az Ara-
nyosból völgyzárással fjordszerű tavat duzzasztottak. 

Északnak vágva, szintén a 75-ös úton, 15 kilométer megtétele után Aranyosvágásra (Vadu Motilior) 
jutunk. 



„Ahogy fennebbecske kerülünk, látjuk, hogy két ház között két kilométer távolság is van. Ritkán talál-
koznak egymással a mócok" - magyarázza Szarka Gyuri. 

Elszórt házakat látunk az út mentén. Ezért szokás itt, hogy a Tyúkhegyen (Gaina) „leány vásárokat" 
tartanak, valóságosan meg is kötik a vásárt. Itt régebben is „jámbor" társaság élt, az osztrákok is kihasz-
nálták őket. Az osztrák oldalon álltak 1848-49-ben is, például Nagyenyeden 700 főt mészároltak le. Ott 
emléktábla is emlékeztet erre. E vidékről Avram Iancu is toborzott embereket. Trianont követően Avram 
Ianku oly nagy becsbe került, hogy országszerte szobrokat állítottak neki, mi több, szülőfaluja, Ácsva is 
az ő nevét hordozza. 

Pipálnak a hegyek. 
Czárán Gyula, szintén örmény származású, ősei Lengyelországból telepedtek ide. A Bihar szerelmese 

volt. E vidéken való barangolásait biharolásnak, a mócok lakta vidéket pedig „Mócopotámiá"-nak nevez-
te. Sírfelirata: „Csak az hal meg, akit elfelejtenek". Czárán turisztikai-szervező munkáját Gyurka László 
folytatta, aki aztán egyszer az Erdélyi Kárpát Egyesület egyik túráján lezuhant... 

A mócok völgye, fent itt-ott pici házacskák. Fehérvölgy (Albac) jó gyalogtúra lehetőségek kiinduló-
pontja. Karszt-fennsik. A Köveskörös völgye is alkalmas a szép túrákra. Egy-egy víznyelőben a búvópa-
tak el-eltűnik. Ha viszont bő csapadék van, ideiglenesen tóvá alakul. 

A Bánffy nemesi család különböző ágainak itt birtokai voltak. Jégbarlang. Közeledünk Aranyosfőhöz. 
A kanyargós szerpentint itt-ott alámosta a víz. A magas vízjárás egy helyütt 2000-ben az útnak majdnem 
fele szélességét elhordta. 

Aranyosfő (Scárisoara), 1162 méter magasságra hozott fel minket „Béla bácsi", az autóbusz vezetője. 
Források erednek jobbra, balra. A patakszerű folyócskán, fából „vízfrissítő" lépcsőket készítettek. Csak 
fenyvesek ölelnek körül. Nyugat-délnyugatra a Nagybihart látjuk, a Szigethegység legmagasabb csúcsát 
(1849 m). E vidéken fatemplomok vannak. A Máramaros vidéki híres középkori fatemplomok belsejét 
freskók is ékesítik. 

Az Aranyosfőtől a Honorrétre, vagy a Karsztvidékre lehet túrázni. Sok barlang és szép túralehetőség 
kinálkozik. 

Lepus (Arieseni). A szurdokjellegű, magasodó vonulat az út két oldalán eddigre már véget ért. Kisvár-
tatva felérünk a Bihari hegység Virtop hágójára. A szomszédban a Virtop csúcs, 1160 m. A Trianonban 
elszakított részeken ezek a barangolások teszik nekünk lehetővé, hogy ilyen sok szépet láthassunk, mint 
például itt is. Fehérmegye határa, átlépünk Bihar megyébe. Közelben, északi irányban van a Rozsdasza-
kadék, amit már egyszer láthattunk. Még sok szép látnivalót hagy a Béla bácsi vezette busz hátra, de már 
mindegyikünkben valami belső hang döngicsél a hazaérkezéssel kapcsolatban... 

Hartvik püspök legendája szerint: Szent László Szent István „tetemeit" székesfehérvári sírjából ki-
emeltette és jobb alkarját épségben találta. A magyarság nemzeti ereklyéjének őrzésére alapította 1083-
ban a Biharmegyei Szentjobb (Saniob) apátságot a Szalárdi járásban. 

Kényszerűen kalandos sorsa folyamán a szent relikviából részeket leválasztottak, de csuklója nekünk 
megmaradt. Méltóságteljes körbehordozása a Szent István napi körmenetek fényét emeli. Tavaly, az ál-
lamalapítás millenniumi ünnepségein diadalmas országos körútra is indult, örömöt keltve és bizakodást 
hintve sok sok magyar testvérünk szivébe. 

Hallottam, hogy 1956-os magyar emigránsok Fatimában lélekemelő Kálváriát építtettek. Az utolsó, 15. 
stációja a Feltámadást szimbolizálja, amelyet a lajosmizsei hívek emeltettek. Kápolnáját a Magyarok 
Nagyasszonya embermagasságú, carrarai márvány szobra ékesíti. Fején a magyar Szentkorona, lábához 
hazánk címerpajzsa támaszkodik. Ezen viszont a Kisjézus is helyet kapott. Ujjacskáját felemelve, min-
tegy figyelmezteti a Szűzanyát: „...Ne feledkezzél meg szegény magyarokról!" Hiszen tudjuk, hogy Szent 
István királyunk a koronával együtt a magyar nemzetet és az országot is a Szűzanya védelmébe ajánlotta. 

Az összeurópai ellentámadás idején, Budavár 1686-os ostrománál a budavári Nagyboldogasszony 
templom (akkoriban: Szulejmán szultán dzsámi) mellett is robbanás történt. A templomban egy befalazott 
kis fülke takarófala kidőlt és a Szűzanya fennséges szobra láthatóvá vált. Az egyébként is szorongatott 
török védők ettől igencsak megrémültek, rossz jelnek tartották. Valóban, kevéssel később, szeptember 2-
án a budai várat elfoglalták az egyesült keresztény seregek. 

Történelmünk folyamán, a múlt évtizedekben is óriási tragédiák, veszteségek és hihetetlen szenvedé-
sek érték nemzetünket, de mégiscsak élünk! 

Kérlek, ne csóváld a fejed, nyájas olvasó, hogy majdnem két évvel ezelőtti erdélyi barangolásunkról 
szóló beszámolómat az egész magyarság iránti lelkesültséggel és aggódással fejezem be. De a tanulságos 



és szép kirándulás újbóli átélésekor megrészegedik az ember. Olyankor pedig hadd mondja azt, ami a 
szívét nyomja. 

Wertán Zsolt 
* * * 

Választások - 2002 április 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetése arra kér mindenkit, hogy vegyen részt a 

választásokon és tegye le szavazatát a lelkiismerete szerint. Válassza mindenki a jobb pártot. 
Javasoljuk: a sok-sok mérlegelendő szempont között érdemes figyelembe venni közösségünk szem-

pontjait is. Mely pártok támogatták inkább magyarörmény kulturális közösségünk működését? Örmény-
katolikus templomunk visszaszerzéséért folytatott harcunkat? Erdélyi magyarörmény testvér-
közösségeinket? 

Ha bármi kétely támad Önökben, lapozzák fel újságunk korábbi számait, kellő tájékoztatást találnak 
benne. Ne feledjék: döntésük, szavazatuk közösségünk folytatólagos jövőjét is befolyásolja! 

 
* * * 

Hiradó 
 
Február 22-én Budapest II. kerülete adott otthont a hazai polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők 

találkozójának a Millenáris Parkban, „A városi polgármesterek randevúja" címmel. Pazar rendezéssel, jól 
sikerült pódiumbeszélgetéssel - miniszterekkel, államtitkárokkal -, majd kiállítás-látogatással, ebéddel és 
jótékonysági esttel látta vendégül a kerület a megjelenteket. Meghívottként részt vett Issekutz Sarolta, az 
EÖGYKE elnök asszonya is. 

--- 
A Fővárosi Örmény Klub március 21-én du. 17 órától tartó klubdélután programja: Murádin Jenő 

művészettörténész (Kolozsvár) vetítettképes előadása: „Papp Gábor, egy magyarörmény festő Kolozsvár 
és Szeged között". Ezután Szilvay Ingrid és Fogolyán Kristóf előadóművész Johann Sebastian Bach 
műveiből ad elő a szerző születése évfordulóján (1685 március 21). 

--- 
Április 18-án du. 17 órától a Fővárosi Örmény Klubban vendégünk lesz a nagyváradi Kiss Stúdió 

Színház. Molnár Ferenc: A cukrászné c. vígjátékát adják elő. 
--- 

Keressük a Petelei család tagjait. Szeptember 13-án ünnepeljük Petelei István erdélyi magyarörmény 
író születésének 150. évfordulóját. Szeretnénk a család tagjaival együtt ünnepelni. 

--- 
Keressük a Haraga család tagjait genealógiai kutatásunkhoz. 

--- 
Március 1-én a Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívására előadást tartott dr. 

Issekutz Sarolta a hazai örmények helyzetéről és problémáiról. Az estet kisiskolások kedves énekműsora 
nyitotta meg, majd jóízű beszélgetéssel zárult a régió magyarörménységének találkozója. 

 
* * * 

Egy könyvről 
amelyről sok minden jut eszünkbe... 

 
Gyergyószentmiklós monográfiája: végre! Legfőbb ideje volt, hogy egy ilyen könyv megjelenjen! Ha 

közelebbről is megismerkedünk vele, az öröm erősödik, mert múltról és jelenről, földrajzi fekvésről és 
kulturális életről, földtani viszonyokról és egyházakról egyaránt találunk benne leíró, összegző tanulmá-
nyokat. 

A fejezetek nagyobbik részét a kötet szerkesztője, Garda Dezső írta, aki mondhatni polihisztori tájéko-
zottsággal - amellett, hogy végigvezet a város történetén - ír mezőgazdaságról, iskolaügyről is. De lássuk 
elébb a várostörténetet. Már csak azért is, mert Szentmiklós történelmében akad jónéhány olyan esemény, 
amelyben a XVII. században odatelepülő örmények ugyancsak lényegi szerepet játszanak. 



Ismét és ismét kiderül, mint annyiszor életünk során, hogy érdemes visszalapozni a konkrét esemé-
nyekhez... Ha nem tesszük, akkor óhatatlanul csak a bevett, megszokott, netán elkoptatott vélekedéseket 
ismételgetjük. Pedig a történelem konkrétumai - s ezt sugallja Garda Dezső tanulmány-sora is - meglepő-
ek; néha-néha még szebbek is, mint hinnők. De semmiképpen sem iskolásan egyoldalúak. 

Tudjuk például, s emlegetjük, hogy a betelepülő örmények beilleszkedtek. Hozzátesszük mindig, hogy 
a helybéliek befogadták őket. S nem vesszük észre, hogy néha - akaratlanul is - az újabbkori állapotokat 
vetítjük vissza a két és fél, három évszázaddal korábbi állapotokra. (Magyarán: „ha ma így van, akkor 
bizonyára tegnapelőtt is így volt".) 

Példaként lássunk egy érdekes eseménysort a Gyergyószentmiklós története a XVIII. században és a 
XIX. század első felében címet viselő fejezetből. 

„A XVII. század második felében letelepedő örmények először is a vidék kereskedelmét kaparintották 
meg. Ezek a családok ugyanis részben üzleteket nyitottak, másrészt pedig a Moldva felé irányuló nagy 
állat- és fakereskedelemmel foglalkoztak. A XVIII. század első felében megalakultak az örmény céhek, 
amelyek közül a tímárok és a mészárosok szakmai szervezetei emelkedtek ki. Gazdasági erőforrásaik 
révén nemcsak, hogy megszerezték a gyergyószentmiklósi piac feletti egyeduralmat, de a visszaélésektől 
sem riadtak vissza. Így például közülük sokan összevásárolták a gyergyói piac termékeit, majd ezeket 
háromszoros áron értékesítették. A település társadalmára a legnagyobb veszélyt az örmények 
kocsmárlása jelentette, ugyanis kihasználták a székely férfiak italszeretetét, és a hitelezett pálinkák révén 
próbáltak birtokot szerezni. Mindez igen nagy elégedetlenséget okozott a székely családok körében." (51. 
lap) 

Ezért aztán különféle módokon korlátozták, szabályozták az örmények mészároskodását, a kocsmatar-
tást, stb. Egy település, vagy tágabb környék két népcsoportja között az efféle feszültség nem szokott jóra 
vezetni... Ám olvassuk tovább Garda Dezsőt: 

„Az osztrák katonai hatóságok a székelyeknek a sorozatos háborúk következtében beálló elszegénye-
dését az örmények gazdasági tevékenységével magyarázták, sőt még az örményellenes uszításoktól sem 
riadtak vissza. /.../ 

Az osztrák politika körülményei közt, mely az együtt élő népek egymásra uszításán alapult, nem jöhe-
tett létre megbékélés. Olyan körülmények között, amikor az örmény kézművesek és kereskedők gazdag-
sága állandóan növekedett, s ezzel szemben a székely katonacsaládok elszegényedése fokozódott, a 
Habsburgok képviselőinek nem volt nehéz félrevezetniük a katonaközösség (értsd: székelyek - dcs) tagja-
it." (58-59. lap) 

Ha nem ismernők a későbbi történelmet, bizony feltehetnők, hogy a helyzet iszonyú gyümölcsöt ho-
zott... Hiszen az efféle előzmények (mondjuk így: „felvezetés") után az idézet így szokott folytatódni: 
„Így aztán zavargások kezdődtek és a székelyek rátámadtak az örményekre, óriási vérengzést vittek vég-
be, míg a császári csapatok ölbetett kézzel szemlélték... stb." De ezt a mondatot a történész Garda nem 
írta le, mert nem kellett leírnia! Mert ez Erdélyben, a székelyek és örmények között nem esett meg...! 
Pedig az osztrák Bucow tábornok szívesen megvárta volna, hogy a gyergyói székelység pogromok során 
kiirtsa az örményeket. Utána „pacifikálhatta" volna az elszabadult székelyeket... (Hiszen amúgyis ezt tette 
Madéfalvánál!) 

Kedves Olvasóim, remélem, nem értik félre az ellentétként felvillantott történelmi horrort. Ilyen s ha-
sonló tragédiák gyakran történtek a világon, még a Kárpát medence táján is; oszd meg és uralkodj. De 
Gyergyószentmiklóson s akkor, székelyek és örmények között nem így történt. A szerző kevéssel később 
említi is, hogy például a legelő kérdésében is folyvást torzsalkodó két közösség azonnal egyként lépett 
fel, ha a földesúr (akkoriban - akkor éppen 1794-ben bizonyos gróf Lázár Zsigmond) hatalmaskodásai 
ellen kellett védekezniük. (60. lap) 

Magyarán: nem éppen az első perctől kezdve tündérmese az a beilleszkedés. Ráadásul minden adva 
volt a tragédiához: elavult, feudális katonaszervezetben élő, egyre jobban szegényedő „őslakos", mellette 
a korszerűbb, kereskedelmi gondolkodású, viszonylag tőkeerős és egyre gazdagodó „jövevény", valamint 
a harmadik, szükséges elem: a külső felbujtó... 

S mégis, pogrom helyett lett együttműködés, fegyveres gyűlölködés helyett a másikon való gúnyoló-
dás, viccelődés, aztán fokozatos befogadás és fokozatos beilleszkedés. Ki tudja, miféle apróbb-nagyobb 
tények, gazdasági, kulturális és más szempontok alakították a két közösséget s hajtották arra, hogy az 
osztrák uszítás csődöt mondott? De jó lenne, ha egy író, aki jártas szűkebb hazája, Gyergyó sokszínű kul-
túrájában, megírná azt az időutazásos mesét (regényt, színjátékot), amelyben a főhős a mai nap gyergyói 



tudatával visszalátogatna a XVIII. század utolsó évtizedeinek Szentmiklósára, s megdöbbenve nézne kö-
rül. Mit látna? Bizonyára akadna egy korabeli Rómeó és Júlia (székely legény s örmény leány, vagy ép-
pen fordítva), akiket tiltanak egymástól; de akadnának más Rómeók és Júliák, akiket saját közösségükön 
belül tiltanak a vagyoni különbség miatt; miközben a poszesszorátus pénzelt emberei, vagy az osztrák 
tisztek mondogatják a székelyeknek, hogy „minden bajotok az örmények miatt van"; miközben az ör-
mény korcsmáros méri a pálinkát (jó drágán), de azért el is beszélget a korcsmába betérő székellyel; mi-
közben a székely vérbenforgó szemekkel arra gondol, hogy van neki otthon vasvillája; miközben... mi-
közben... 

Miközben az időutazásban élő főhős kétségbeesve látná, hogy bizony napról napra egyre szörnyűbb a 
helyzet, gyűlöli egymást a két közösség, véres, fekete felhők közelednek... Aztán időutazásból felébredve 
boldogan nézné meg a történelemkönyvet, amelyben: a pogrom elmarad... S nézné a családfát: amelyből 
nyilvánvaló, hogy ő talán épp annak a székely s örmény Rómeónak és Júliának a leszármazottja... 

De ne adjak utasításokat másoknak, hogy mit írjanak, inkább én írjak tovább a Gyergyószentmiklós 
monográfiája című könyvről. 

Seer Mihály Földrajzi jellemzés című fejezetéből például megtudjuk, hogy mennyire kontinentális 
Gyergyó éghajlata: előfordult itt már 1,4 Celsius fok júliusban és mínusz 36,5 fok januárban, de volt már 
plusz 18 fok is januárban és 35,5 fok augusztusban. 

Dr. Jakab Gyulától olvashatunk a földtani szerkezetről, majd a történelmet tárgyaló fejezetek után az 
ipartörténetről Márton Lászlótól. Ezután következik az iskolák története, majd a művelődési élet (ez há-
rom szerző, Blénessy Jenő, Kercsó Attila és Bajna György munkája), amelyből például megtudjuk, hogy - 
mint országszerte sokfelé  - az 1848/49-es szabadságharc után fejlődött erősebben, a polgárosodó körül-
mények között. 

„Első erre utaló emléknek számít az a kézzel írott hirdetés, ami 1853-ban kelt, s amellyel az örmény 
műkedvelő színjátszók közönséget toboroztak." - tudjuk meg a tanulmányból, amely például azt is említi, 
hogy a város lakosa, Zárug János fél évszázadon át bocsátotta saját, gazdag színpadi ruhatárát a színját-
szók rendelkezésére. 

„1984-ben fiatal műszaki értelmiségiek (műszakiak! - dcs) Bocsárdi László vezetésével megalakították 
a Figura Színjátszó csoportot /../, amely 1990-től hivatásos státuszt kapott. 

Képtelenség a gazdag anyagot mindenre kiterjedően ismertetni. Néhány más fejezet után következik az 
egészségügy történetének tárgyalása (s ezen belül a járvány- és közegészségügy harcosának, a legendás 
dr. Fehér Dávid alakjának felvillantása, akinek köszönhetően a „ Fehér Dávid ablakai" elnevezés máig él) 
után következik a gyergyószentmiklósi római katolikus egyházközség, majd a helybeli zsidóság történe-
tének rövid ismertetése. (Ez utóbbi közösség nagy alakja Salamon Ernő költő, akit munkaszolgálatosként 
Ukrajnában gyilkoltak meg 1943-ban.) 

A gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyházközség című fejezetet - Selyem Norbert tollából - 
témájánál fogva is meg kell néznünk közelebbről. 

A Szentmiklóson megtelepedett örmények templom és iskola céljára kezdetben a helyi katolikusoktól 
béreltek épületet, Verzár Oxendiusz hittérítő munkája változást hozott a szemléletben s a számában meg-
gyarapodott közösség Mártonfi György püspök közbenjárásával a kölcsönkápolnát megvásárolta. Miután 
ez szűk volt, Thoroszean Simon örmény pap 1730-ban építési engedélyt kapott, majd 1734-ben a régi 
helyén új kőkápolna épült, védelmi körfallal. 

A beszenteléskor az akkori egyházi vezetőség tagjai: „Thoroszean Simon plébános, Khosza Száhágián 
János pap, Akoncz Gergely fia Tódor gondnok, Czifra Donik Lukács «marsalek» (az ú.n. templomi menet 
vezetője) valamint Lukács Miklós kántor. "-sorolja a fejezet szerzője. (A „marsalek" elnevezés külön ér-
dekesség: egyértelmű emléke annak, hogy Erdélybe sok örmény család Lengyelországból települt be.) 

De ugorjunk a mába: Selyem Norbert megállapítja, hogy a XX. század vége fellendülést hozott az 
egyház életében Páter Fogolyán Lukács Miklós munkássága révén. 

„Halála után az örmény egyházközösség mintegy 200 tagjával, melyből csak néhány vallja magát ör-
ménynek, újra római katolikus papok segítségével éli meg vallásos életét, próbálja megőrizni identitástu-
datát." 

A helyi református egyházközség rövid története után (Ősz Elődtől) érdekes összeállítás következik 
Városunk kiemelkedő személyiségei címen. Sok-sok értékes, ismerős és becsült név közül most csak 
egyet említsünk: Gyergyószentmiklós katolikus káplánja, s ugyanitt az Állami Főgimnáziumban hittanta-
nár 1925-től 1928-ig Márton Áron volt... 



Őszintén javasolom mindenkinek, hogy vegye meg, vegye kézbe, forgassa. Akkor is, ha ez a tartalmas 
mű szebb kivitelt érdemelt volna. A rossz minőségű papíron (amelyen Balázs Miklós láthatóan gondosan 
készült felvételei érdemtelenül gyengén mutatnak), egyenetlen, csúnya a nyomás, bár tudom, részben ez 
is papír kérdése. Rémületesen sok a sajtóhiba, a kötetben majdnem végig gyűröttek a lapok. Ez - feltéte-
lezésem szerint - a gyenge papírminőségen túl (pénzkérdés!) a szétzilált, öreg gép hibája (pénzkérdés!), 
amelynek hengere némi gépmesteri figyelmetlenség mellett „meghúzza" a papírt. De talán a gép minden 
tengelye kotyog s a legnagyobb figyelem is hiábavaló. 

Kár. Gyergyószentmiklós is, a kötet gondos szerkesztője és szerzői is jobbat érdemelnének. 
 

Megjelent a Státus Könyvkiadónál, Csíkszeredában, 2001-ben. 
dcs 

* * * 
Olvasói levél 

 
Dr. Száva T. Sándor: Észrevételek Gudenus János könyvéhez, a szépvízi Császár / Zakariás  

családokkal kapcsolatosan 
 
A család eredeti neve „Khonthikár", ami örményül királyt jelent és innen magyarosodott „Császár" 

formára a betelepedést követően. Még tovább lépve, 1807-től kezdődőleg a család egyes tagjai a 
Szépvízen született Khontikhár Zádig (Zádig=Zakariás) keresztneve után családnévként kezdték használ-
ni a Zakariás nevet. Csak példának okáért említsem ükanyámat, aki Császár Mária név alatt szerepelt, míg 
édes testvére Zakariás Lukács név alatt van eltemetve Szépvízen. Így került sor arra, hogy rossz adatokból 
kiindulva többen tévesen sorolták a szépvízi Császár család leszármazottait azon „ch"-ás Zachariás csalá-
dok közé, akik a betelepüléskor Besztercén, Erzsébetvároson és Szamosújváron telepedtek le és később 
nemességet szereztek, de amelyeknek semmi közük nem volt a szépvízi „Császárok"-hoz (esetenként 
alias Zakariás), ahogy ezt Gudenus János „Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája" c. 
könyvében írja. A Császár család nem szerzett nemesi címet se, mint ahogy ezt is tévesen közli Gudenus, 
mert akkor az ilyent logikus, hogy Khonthikár név alatt kapták volna. Egyébként hivatalosan bizonyítható 
nemességet Szépvízen csak Szentpéteri János és testvére, Mihály szerezett 1840. jul. 19-én, amiről vi-
szont egyáltalán nem tesz említést Gudenus. Ezt teljes bizonysággal ellenőrizni lehet a meglevő anya-
könyvek alapján, ahol a Szentpéteriek esetében pl. ettől a dátumtól kezdődőleg a nevük elé odatették a 
nemességet jelentő „nob." szócskát. A Khonthikár család eredetileg a kézdivásárhelyi Kantán telepedett 
meg és innen költözött Szépvízre 1703-ban vagy 1704-ben. Azt a családfőt, aki Szépvízre költözött, 
Khonthikár Miklósnak hívták és az ő fia volt az a Khonthikár Zádig /l706-1782/, aki a tulajdonképpeni 
szépvízi családalapító volt. A kérdés csupán ott tevődik fel, hogy a most készülő „Nem nemesi eredetű 
örmény családok genealógiája" c. könyvben hogyan lesznek elhelyezve azok a szépvízi Császár neveze-
tűek, akiknek édes testvéreik Zakariás néven már bekerültek tévesen a nemesek közé. Mint ahogy őseink 
közül sokan magyarságuk bizonyítására és erősítésére pénzzel vettek nemességet (mert lehetett), napja-
inkban talán nem volna etikus dolog annak eldöntése ismeretségi alapon, hogy ki melyik könyvbe kerül 
be. Az utólagos „mea culpa" sem állja a helyét, mert 100 év távlatából ki tudja majd eldönteni az igazsá-
got. A dokumentumnak szánt irodalom az nem üzlet, az a teljes valóságot kell tükrözze, mert mi sajnos 
megyünk, de a könyv maradandó lesz az utókor számára! 

 
*** 

 
Gudenus János József: Amikor 1997-ben egy magyarörmény kiállítás apropóján felvetődött, hogy 

összeállítjuk az örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiáját, még távlati tervekben sem szere-
pelt, hogy majdan a nemességet nem szerzett családok anyaga is feldolgozásra kerül. Éppen ezért arra 
törekedtünk, hogy az erdélyi örmény családokból - függetlenül attól, hogy nemes, vagy nem nemes, minél 
több adatot regisztráljunk és a könyv rendeltetésének megfelelően, az utókor számára azokat megőrizzük. 

Ez az elv érvényesült a könyv szerkesztése során, amely a nemességet nyert családok nem nemes ágait 
is feldolgozza, sőt, olyanokat is, akik névviselők ugyan, de bizonyíthatóan nem tartoznak ezekhez a csa-
ládokhoz. (Pl: az igen nagy létszámú Gajzágók, Korbulyok, Novákok stb. nemesi ágai csupán néhány 
nemzedéket tesznek ki.) Ezen elv alapján került a könyvbe a Császár-Zakariás család is azzal az 504. ol-



dalon tett megjegyzéssel, hogy „Az 1750-ben magyar nemességet nyert Zacharias János családjához való 
kapcsolata ismeretlen", quasi nem azonos azzal. 

Szentpéteri János és testvére, Mihály 1840-es, állítólagos nemesítéséről nincs tudomásunk, sem a szak-
irodalomban, sem a nemesítéseket regisztráló Liber Regiusban nem található. 

Most, hogy még nagyobb vállalkozást indítunk el a nem nemesi származású magyarörmény családok 
genealógiájának összegyűjtésével (az Angyaltól a Zsumerdig családig), módot kerítünk arra, hogy a Csá-
szár-Zakariás család is félreérthetetlenül a megfelelő kategóriába sorolódjék. 

Köszönjük dr. Száva Sándor hasznos észrevételét s ezúton is kérjük munkánk sikere érdekében, hogy 
bocsássa a szerkesztőség rendelkezésére a birtokában lévő, fenti családra vonatkozó kiegészítő és helyes-
bítő adatait. 

*** 
 
A kiadó megjegyzése: Válaszként arra, hogy „talán nem volna etikus dolog annak eldöntése ismeret-

ségi alapon, hogy ki melyik könyvbe kerül be" és „a dokumentumnak szánt irodalom az nem üzlet": távol 
áll mind a szerzőtől, mind a kiadótól bármiféle üzleti érdek. Gudenus a kiadási költségek javára lemon-
dott a szerzői tiszteletdíjról és csupán tiszteletpéldányokra tartott igényt. A szerkesztő, az illusztrátor, a 
könyv tervezője, az anyaggyűjtés végzője is mind honorárium nélkül végezte munkáját. 

A könyv költségei csak a papír és a nyomda árát jelentették. 
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék,,,” 
(Vörösmarty Mihály)  

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
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„ Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Élet Kenyere, a halhatatlanság előíze, szent, kimondhatatlan, félelmetes Titok, aki leszállottál az ég-

ből, hogy az emberek élete légy, add nekünk élő és elevenítő ajándékodat, akik éhezők vagyunk, hogy 
élvezhessük édességedet". 

Az egyház kívánsága, hogy a húsvéti időben járuljunk a szentségekhez: tartsunk bűnbánatot és része-
süljünk az eucharisztiában. Jézus az Élet Kenyere, lelkileg táplál, de közben nem feledkezhetünk el arról 
sem, hogy a lelki éhség mellett van testi éhség és szenvedés is. Különösen ez a hónap alkalmas arra, ami-
kor az örmények szenvedéseire emlékezünk. Egyben pedig bízunk Jézusban, hogy mindenkit táplál ir-
galmával és kegyelmével. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

Pomogáts Béla 
Ady és Erdély 

(második, befejező rész) 
 
Az újságcikkek és folyóiratjegyzetek mellett igen sok költői mű is erdélyi élményeket rögzített és erdé-

lyi szorongásokat fejezett ki, így a Magyar jakubinus dala, A fajtám takarója, az Intés az őrzőkhöz és más 
versek. Ady erdélyi költeményei közül ezúttal kettőt szeretnénk kiemelni és részletesen bemutatni, két 
olyan költeményt, amely mintegy jelképes módon is kifejezésre juttatja mindazt, ami Ady Endrét Erdély-
hez fűzte: az egyiknek a Kalotaszentkirály, a másiknak Csucsa a szülőhelye. A Kalota partján és az Em-
ber az embertelenségben című versekre gondolok: mindkettő egy-egy rendkívül élesen és tragikusan 
megváltozott történelmi helyzetnek állít emléket, és egy-egy különlegesen zaklatott érzelmi helyzet kez-
dő, valamint végső pontját jelöli meg. 

A Kalota partján egy 1914 júniusi vasárnap élményét örökíti meg, még a szarajevói merénylet és az el-
ső világháború kitörése előtt. Ady ekkor menyasszonyát látogatta meg Csucsán, másnap vele és özvegy 
Török Károlynéval, Boncza Berta nagyanyjával átkocsizott a közeli Kalotaszentkirályra, ahol rokonai: a 
Visky-familia tagjai éltek. „Délelőtt érkeztek - írja egy beszámolójában Kós Károly -, és Szentkirályra 
érkezve Zentelke kálvinista népe éppen a templomból igyekezett kifelé. És aki valaha látta Kalotaszeg 
magyar népét templomba vonuláskor, avagy templomból széledéskor, aki tudja, hogy Szentkirály-
Zentelke magyarsága egyike a gyönyörű kalotaszegi nép leggyönyörűbbjének, és ez a falu maga is a leg-
szebbek közül való, aki elképzeli a szentkirályi kálvinista templomot, ahogyan a dombon, a lombok kö-
zött áll, a domb alatt kanyargó Kalota vizét a nagy út hídjával, azontúl a lombos, virágos, színesen ékes 
falut, melynek népe páratlan ősi viseletében, méltóságosan, lassan jő ki a cinteremből, az tudja, hogy en-
nél csudálatosabb kép alig-alig lehetséges." 

Ennek a csodálatos vasárnap délelőttnek a verőfényes hangulatát és tündöklő paraszti pompáját örökí-
tette meg a költemény: 



„Pompás magyarok, templomból jövet  
Mentek át a Kalota folyón  
S a hidat fényben majdnem fölemelte  
Az ölelő júniusi nap." 
A költőt ez a „pompás" és „tempós vonulás" ejtette rabul, a budapesti irodalmi és politikai élet ideges 

mozgalmassága után boldog örömmel adta át magát annak a békének és nyugalomnak, amelyet a falusi 
ünnep és az ünneplő falusi nép, egyáltalán az „örök falu" árasztott magából. Ezt a szinte időtlen, termé-
szeti nyugalmat ellensúlyozta az a boldog vibrálás, amelyet az éppen születőben lévő szerelem és a szere-
tett leány közelsége keltett a költőben: 

„S reám nyilaz a nyugtalanság:  
Leány-szemek, Sorsom szemei,  
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves,  
Vidám kamasznak látom magam." 

A két érzés: az a biztonságtudat, amelyet az ünneplő falusi emberek ősi nyugalma és méltósága keltett, 
és az a vibráló nyugtalanság, amelyet a kibontakozó szerelem érzése okozott, egyetlen költői élményben 
sűrűsödött össze, az idill élményében, amelyet Ady szinte váratlan kegyelmi ajándékként üdvözölt. Ennek 
az idillnek a világát a békesség, a biztonság és a szeretet élményei alakították, és maga a költő is úgy 
érezte, hogy a kalotaszentkirályi vasárnap délelőtt végre olyan értékekkel ajándékozta meg, amelyeket 
régóta nélkülözött: 

„ Csönd, június van a szívemben,  
Átalvonult templomi népség  
Belémköltözött áhítata  
S e percben a Kalota partján  
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom." 

Erdély egyik arcát ez a kalotaszentkirályi vasárnap jelölte meg Ady számára: az emberi méltóság, a 
pompás ünnep, a mindig is becsült emberi közösségben és a születő szerelemben megtalált biztonság, 
áhítat és nyugalom. Az ünnepi idill, amely vergődő szívének végre valamilyen megbékélést adott. De volt 
Ady számára a magyar Erdélynek egy másik arca is: a szenvedő, vergődő és elvesző Erdélyé, amely fölött 
a kíméletlen történelem már kimondta az ítéletet. A költő a világháború kitörése után iszonyatos lelki 
válságba került, akkor zajlottak küzdelmei Bertuka kezéért a hajthatatlannak bizonyuló Boncza Miklós-
sal, költészete körül ismét örvényleni kezdtek az értetlen támadások, és ő mindenképpen úgy látta, hogy a 
háború, az általános öldöklés mindent elsodort, amiben reménykedett: elsodorta a magyar átalakulás és 
újjászületés terveit ugyanúgy, mint a közép-európai népek megbékélésére irányuló elképzeléseit. 

Kiábrándultsága és kétségbeesése csak fokozódott a múló idővel és a mindig új izgatottságot keltő há-
borús eseményekkel. Most nem közismert költeményeire (Nótázó, vén bakák, A mesebeli János, Cifra 
szűrömmel betakarva, Egy háborús virágének, A halottak élén, Krónikás ének 1918-ból, Az utolsó hajók, 
Üdvözlet a győzőnek) gondolok, hanem bizalmas barátaihoz intézett leveleire. 1915 júliusában például 
Hatvany Lajosnak arról ír, hogy „az öngyilkosság gondolatával foglalkozik". Kétségbeesése akkor telje-
sedik ki igazán, midőn 1916 augusztusában a román hadsereg hitszegő módon rátámad Magyarországra, 
és bevonul a védelem nélkül maradt Székelyföld déli részébe: foglalásait mindenütt pusztítás, erőszak és 
ártatlan emberek legyilkolása kíséri. Fél-Erdély menekülni kezd, agyonzsúfolt vonatokon s az országuta-
kat ellepő szekérkaravánokon fut észak felé: a menekülők nagy csapatai a Kolozsvárról Nagyváradra ve-
zető úton sietnek biztosabb vidékekre, és az összetorlódott szekérfolyam, a megviselt, kialvatlan, éhes és 
kétségbeesett emberek ott vonulnak el Ady szemeláttára a csucsai „vár" alatt. 

A román támadás hírét hallva Ady először arra gondol, hogy minden elesettsége és betegsége ellenére 
is kiáll a közélet küzdőterére, sőt a fegyveres harc vállalásától sem idegenkedik. 1916. augusztus 19-én 
Fenyő Miksának írott levelében a következők olvashatók: „én hetek óta a megőrüléstől félek, s ez a neu-
raszténia mindenféle narkotikumom fokozásával jár. Még ma, a román háború megtudásának napján, 
aránylag nyugodt vagyok, s tudok talán írni egy levelet, mert akaratszűkösebb lényt nálam még nem lát-
tál. Rom vagyok, nem «étkezem», veronállal nem alszom, sovány, halnivaló. Hic Rhodus: nem kívánnék 
meghalni mégsem, míg szenvedéses életem munkája a maga tűzpróbáját meg nem állotta. De viszont én 
(kiben komoly és komor hitem szerint magyar fajomnak fátuma és kínja él) nem maradhatok el, mikor ég 
a ház, s ha talán egy öntőnyi vizet vihetek, nekem ez súlyosabb kötelességem, mint másnak". 



A menekülő Erdélyt látva azután minden korábbinál emésztőbb kétségbeesés fogja el: „sok héten át: - 
írja ugyancsak Fenyő Miksának szeptember 29-én - a nevemet sem tudom leírni; ellenben van egy jó re-
volverem. Katonákat, menekülteket vendégeltem, s félig megőszültem. Aludni, enni nem tudok, leron-
gyolódtam teljesen. Eddig féltréfa volt a neuraszténiám, s most tudtam meg, milyen a komoly." Mint Ki-
rály István Intés az őrzőkhöz című könyvében rámutatott, az Erdély bukását érzékelő Adynak két tekin-
tetben is le kellett számolnia nagy ideáljaival: már 1916 őszén át kellett élnie a történelmi ország közele-
dő vesztét, egyszersmind „a tervezett, vágyott Duna-völgyi rendnek, a kelet-európai népek egymásra talá-
lásának, az internacionalista hitnek, reményeknek messzire tűntét". 

Ezekből a csalódásokból született meg egyik legnagyobb költeménye: az Ember az embertelenségben, 
amely amellett, hogy megrendítő vallomást tesz a háborús éveknek és Erdély bukásának lelki következ-
ményeiről, szembe is fordul ezekkel a következményekkel, s a „magyarság" és az „emberség" eszménye-
inek szerves egységét felmutatva próbál kiemelkedni abból a lelki összeomlásból, amelybe a csucsai or-
szágúton menekülő erdélyi ezrek kétségbeejtő látványa taszította: 

„És most mégis, indulj föl, erőm,  
Indulj föl megintlen a Földről.  
Hajnal van-e, vagy pokol éjfél?  
Mindegy, indulj csak vakmerőn,  
Mint régen-régen cselekedted." 

A költemény nagyívű jeremiádban" (Ady maga nevezte így) adott képet a mélyen átélt gyötrelmekről, 
arról a „Tébolyról", amelyet a háború személyes közelségbe jutott eseményei okoztak, a reménytelenség-
gel, a kétségbeeséssel, mindazonáltal valódi értékeket állít szembe: „az űzött magyarsággal" szembe az 
„ékes magyarságot", a jelen szörnyűségeivel szemben a „béna szívben" őrzött „szebb tegnapot", az em-
bertelenséggel az „élek, kiáltok másért" emberségét. Ady versében egyszerre van jelen a konkrét törté-
nelmi helyzet és a feloldó erkölcsi igazság. Pontosan, érzékletesen és hitelesen láttatja a menekülő Erdély 
szenvedéseit: 

„Borzalmak tiport országútján,  
Tetőn, ahogy mindég akartam,  
Révedtem által a szörnyűket:  
Milyen baj esett a magyarban... 
 
„ Óh, minden gyászok, be értelek,  
Óh, minden Jövő, be féltelek  
(Bár föltámadt holthoz nem illik)  
S hogy szánom menekülő fajtám." 

De éppen a történelmi katasztrófa személyes átéléséből merít erőt az erkölcsi ellenálláshoz és eszmé-
nyeinek újólagos kinyilvánításához: 

„Ékes magyarnak soha szebbet  
Száz menny és pokol nem adhatott:  
Ember az embertelenségben,  
Magyar az űzött magyarságban,  
Újból-élő és makacs halott. 

Erdély tragédiája Adynál végül is az emberiség nagy eszményeibe vetett hitet erősítette meg, azt a 
meggyőződést, hogy a „magyarság" és az „emberiség" ügyét egymástól nem lehet elválasztani. 

 
* * * 

Téka Művelődési Központ 
(Szamosújvár) 

 
Az 1989-es változások nem érték teljesen felkészületlenül az erdélyi, romániai magyarságot. Másként 

nem lehet magyarázni azt a lázas és sikeres intézményteremtő és újrateremtő hullámot, amely napjainkra 
letisztult, célszerűsödött, szilárd medrekbe helyezkedett. Magyarázat lehet az itt élő közösségek erős in-
tézményteremtő képessége, amint azt már a XVII-ik században Apafi Mihály fejedelmünk is kiemelte. 

Szamosújvár, ez a csendes Kis-Szamos menti barokk városka sem volt kivétel. A második világháború 
végéig több tucat egyesület, baráti társaság, alapítvány szolgálta az itt élő polgárok közművelődési, szoci-



ális, oktatási, szabadidős igényeit. A városalapító örmények ekkor már öntudatos örménymagyaroknak 
vallották magukat, példát mutatva arra, hogyan lehet az ősi közösséghöz hű maradni, miközben cselekvő, 
hasznos és alkotó polgárai választott, befogadó hazájuknak. 

De mindez már a múlté. A kommunista rendszer először anyagi alapjaiktól fosztotta meg őket, betiltot-
ta önszerveződő civil szervezeteiket, majd őket is szétszórta a nagyvilágba. Megmaradt viszont a város 
szellemisége, hordozzák épületek, temetők, templomok, megmaradt őslakosok és olyan betelepedett kö-
zösségek, melyek tudatosan keresik a város gyökereit, vállalják szellemiségét és azt a feladatot, hogy 
mindezt az egyetemes értékekhez viszonyítva korszerűen továbbfejlesszék. 

Ilyen indíttatásoknak köszönhetően jött létre 1993-ban a Téka Művelődési Alapítvány. Alapelvünk az, 
hogy a közművelődés, a közösség és ifjúságszervezés sajátos eszközeit felhasználva megszervezzük a 
korszerű hagyomány és - értékközvetítést városunk lakói számára. Azt akarjuk, hogy az itt élő emberek 
ne csak egyszerű lakosok legyenek, ne csak belakják a város által nyújtott tereket, kihasználják a lehető-
ségeket, hanem cselekvő, felelős polgárokká váljanak. Ehhez meg kell ismerniük a város szellemiségét, 
hagyományait, értékeit és azokat a lehetőségeket, amelyeket ki lehet használni a XXI. század körülmé-
nyei között. Sokan a múlt század ötvenes, hatvanas éveiben telepedtek be, kiszakadva egy szerves, szigo-
rú belső törvények által irányított faluközösségből. Hatalmas értékválság alakult ki: „sem ott, sem itt". 
Éppen ezért alapítványunk egyik kiemelt célja a környező falvakban még élő, eredeti népi műveltség és 
értékrend megmentése, átmentése városi környezetbe. Ilyen megfontolásokból kezdtük el tíz évvel ezelőtt 
a táncház szervezést. 

Munkánkban kiemelt szellemi és erkölcsi támogatást kapunk városunk mindazon lakosaitól, akik tuda-
tosan vállalják, származásuknak és neveltetésüknek köszönhetően az említett feladatokat. Vannak köztük 
örménymagyar őslakosok, műszaki és humán értelmiségiek, vállalkozók, munkások stb. Ugyanakkor a 
kezdetektől fontos volt az ifjú generáció aktivizálása, közösségi felelősségtudatának kiépítése. A mai ro-
mániai viszonyok között talán ez a legnehezebb. A gazdasági válságjövőképük kilátástalansága, kiván-
dorlás, beolvadás stb. megnehezíti a hangadó közösséghez való csatlakozást. 

A kezdet könnyebb volt. A kilencvenes évek elején táncházat, versenyeket, vetélkedőket, szórakoztató 
rendezvényeket stb. szerveztünk és jött a fiatalság. Később a lelkesedés alábbhagyott, betört a „kábelkul-
túra", rohamosan terjedtek a könnyen emészthető, igénytelen zenei ízlések, egyszóval elkezdtünk „ameri-
kanizálódni" a szó legrosszabb értelmében. 

Így aztán menetközben kellett váltani. A táncház és az általunk létrehozott Kaláka Néptáncegyüttes 
igényes fiatal közösségére támaszkodva (kb. 30-40 fiatal) megkezdtük egy közösségi tér kiépítését. Elő-
ször is intézménnyé váltunk, létrehozva a Téka Művelődési Alapítványt. Pályázati úton az Illyés Közala-
pítvány „Magyar Ház" programjának köszönhetően saját ingatlanunk lett: ez a Téka Művelődési Központ. 

Egy közösségi ház a közösség iránti felelősséget is jelenti. Célunk, hogy alternatívát nyújtsunk a vá-
rosnak az említett közösségromboló hatásokkal szemben. Ezért, az önkéntesség szellemében, közössé-
günk tartalékait mozgósítva megkezdtük egy esztétikus, célszerű környezet kialakítását. Pályázati úton, 
vagy saját erőből szereztük, szerezzük be a megfelelő, lehetőleg korszerű infrastruktúrát. 

Jelenleg ez az intézmény fontos szerepet tölt be a város közművelődésében. Elsősorban fiatalok láto-
gatják, hetente több százan. Itt hoztuk létre a város egyetlen magyar nyelvű, intézményi könyvtárát. A 
meglévő, kb. tízezer kötetet megpróbáljuk folyamatosan fejleszteni, gyarapítani, korszerűsíteni. 

A legsikeresebb tevékenységek a népi műveltség értékeinek ápolása, népszerűsítése körül fejlődtek ki. 
A Kaláka néptáncegyüttes eddig 7 műsort állított össze, melyekkel több mint 200, elsősorban bel-, de sok 
külföldi előadást tartott. A Kaláka az egyetlen erdélyi amatőr néptáncegyüttes, amely 7 éve tart rendsze-
resen előadásokat a mezőségi és erdélyi szórványtelepüléseken, falvakban és városokban. Hetente nép-
tánc oktatást szervezünk óvodások, általános- és középiskolások, valamint 18 éven felüliek részére. Eb-
ben hetente több mint 400-an vesznek részt. Kilenc éve folyamatosan működik a pénteki nagy Táncház, 
ami Erdély szerte ritka teljesítmény. Kézműves műhelyt indítottunk, tűzzománc és kerámiaégetést taní-
tunk, nemezeléssel, gyöngyfűzéssel, kasírozással, stb. foglalkozunk. Szintén a népi kultúrához kapcso-
lódnak olyan önálló, időszakos rendezvények, mint az Észak-Mezőségi Népdalverseny, Mezőségi Feszti-
vál, a széki és mezőségi bál, Nemzetközi Ifjúsági Néptánctalálkozó, Tóvidéki Népismereti Tábor, Nem-
zetközi Gyerek néptánctalálkozó, Csángó Konferencia, Betlehemes Találkozó, Honismereti Tábor. 

A fenti tevékenységek mellett a Téka Központ más igényeknek, ízléseknek is meg akar felelni. Infor-
matika tanfolyamok, körök, felkészítők, vetélkedők, időszakos szórakoztató rendezvények jelzik ezt a 
szándékot. Eddig tizenkilenc képzőművészeti kiállítást nyitottunk meg. Ugyanakkor helyet biztosítunk 



meghívottak rendezvényeinek. Előadásokat, fellépési lehetőséget biztosítunk bel- és külföldi művészek-
nek, csoportoknak, előadóknak. 

A 2000-ik évtől két új irányban fejlődtünk tovább. Sikerült a népi műveltség oktatását választott tan-
tárgyként beiktatni a helyi magyar iskola órarendjébe, felhasználva a Téka szakképzett oktatóit és infrast-
ruktúráját. Másrészt, következetesnek maradva azon célkitűzésünkhöz, hogy támogatjuk a mezőségi 
szórványmagyarságot, 2002 szeptemberétől bentlakást nyitunk a Ház tetőterén olyan mezőségi gyerekek 
számára, akiknek anyanyelvükön nincs továbbtanulási lehetőségük a szülőfalujukban. Ezt a programot a 
helyi református egyházzal és a magyar iskolával közösen valósítjuk meg. 

Úgy gondoljuk, tizenegy év munkájával sikerült kidolgoznunk egy életképes modellt, amely a helyi sa-
játosságokból, az itt élő közösség valós helyzetéből kiindulva korszerű alternatívát nyújthat korunk kihí-
vásaira. 

1995 végén költöztünk be, 1997. január 12-én volt a Központ ünnepélyes felavatása. Azóta folyamato-
san zajlik az épület átalakítása, célszerűbbé tétele, berendezése. Nehéz és költséges munka, amelyet na-
gyobbrészt saját erőből, önkéntes alapon oldunk meg. Szeretnénk minél jobb lehetőségeket biztosítani 
ahhoz, hogy változatosabbá tegyük a központ tevékenységét. Keressük a kapcsolatokat a hasonló jellegű 
intézményekkel, hogy korszerű továbbképzési lehetőségeket biztosítsunk fiataljainknak. 

Téka Alapítvány  
Balázs-Bécsi Attila 

 
(Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-ben kötött együttműködési megállapodást a 

TÉKA Művelődési Alapítvánnyal és segíti e magyar szórványközpont felbecsülhetetlen tevékenységét 
szerény lehetőségei szerint: könyvtárállománya gyarapításával, használt-számítógép adományaival, közös 
rendezvényekkel.) 

* * * 
Gondoskodó emberi kapcsolatok 

Számítógépek és pénzadomány az örménymagyaroknak 
 
Amint arról tegnapi lapunkban röviden beszámoltunk, adomány átadásra került sor a Magyar Köztár-

saság Főkonzulátusán, ahol számítógépeket és pénzösszegeket vehettek át erdélyi örménymagyar alapít-
ványok, a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) által szervezett gyűjtés 
nyomán. Az átadáson Alföldi László főkonzul köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta: amikor meg-
tudták, hogy az egyesület adományt gyűjt, szívesen vállalták a szállítást és az átadási ünnepség megszer-
vezését, ezzel is segítve az egyesület munkáját. Ezek után dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnök asszo-
nya vette át a szót, aki megköszönte a főkonzulnak a segítséget, majd hangsúlyozta: az öt éve megalakult 
egyesületnek a mostani gyűjtés alatt több célkitűzése volt. Először is a számítógépek megkönnyítik az 
együttműködést az erdélyi egyesületekkel, másodsorban pedig elősegítik a fiatalok bekapcsolódását a 
munkába. Harmadik célkitűzés a magyar szórványközpontnak - a szamosújvári Tékának - támogatása az 
oktatásban, ezáltal a jövő nemzedékének megsegítése. Végül a negyedik cél: a szellemi örökség felkuta-
tásához és helyi feldolgozásához nyújtott segítség. Issekutz Sarolta ezek után felsorolta a hat erdélyi ala-
pítványt, ahova eljutnak az adományok, és átadta az adományleveleket azok elnökeinek. Ezek szerint 
egy-egy-egy számítógépet kapott a Magyarörmények Romániai Szövetsége, elnök Sebesi Karén Attila; az 
Armenia Örménymagyar Baráti Társaság, elnök Bálintné Kovács Júlia; a Csíkkörzeti Örmény-Magyar 
Közösség Szentháromság Alapítvány, elnök Ajtony Gábor; a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 
Egyházközség nevében Lázár Alfréd; valamint az Erzsébetvárosi Örmény Alapítvány, elnök Calinescu 
János. A szamosújvári Téka Művelődési Alapítványnak, melynek elnöke Balázs-Bécsi Attila, 13 hálózat-
ba kötött gépet, valamint három darab önálló számítógépet adtak át, az oktatás megkönnyítésére.  Száz-
ezer forint készpénzt adományoztak a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyházközségnek, és száz-
húszezer forintot az erzsébetvárosi örmény alapítvány számára, templomaik felújítására. Az adományle-
velek átadása után az elnök asszony megköszönte az adakozóknak, akik hozzájárultak az egyesületek 
megsegítéséhez: Riesz Miklós Alapítvány Budapest, elnök dr. Bánfi Tamás, Bakay Istvánné és Gáspárné 
Katalin, báró Heim Pál, rétháti Kövér István, Sasi Nagy Pál és Balogh Jenő. Az átadási ünnepségen fellé-
pett Sebesi Hripszimé Tündér. 

Köllő Katalin 
(Megjelent a kolozsvári Szabadság napilap március 21-i számában) 



* * * 
Mi badmer, oh, mi badmer... 

 
A cím jelentése: El ne mondjad, el ne mondjad... 
A cím idézet: egy Hratch Katcharenz nevű örmény költő verséből való refrén, amelyet valamikor 1915 

után írt és amelyet dr. Hovhannesian Eghia műfordításának köszönhetően ismerünk, megjelent Gödöllőn, 
1942-ben. 

Akkor éppen másutt, másokat gyilkoltak, ugyancsak örök igazságokra hivatkozva, ugyancsak tömege-
sen, legfeljebb nem olyan kisipari módszerekkel, mint Atatürk hívei 1915-ben az örményeket a szíriai 
sivatagban. Tudta-e ezt a műfordító, a magyarrá vált örmény, az 1915-ös menekült, a gödöllői ügyvéd? S 
ha nem tudta... akkor is emlékezett. Az elűzött, az árvává tett, az „igazságtevések" után életben maradt 
ugyanis emlékezik. Úgy látszik, ez sohasem veszti érvényét... 

Azóta is emlékezünk. Hovatovább már nem csupán mi, örmények, vagy örmény származásúak, de má-
sok is. Bár igaz, mi kissé másként gondolkodunk, mint a szemérmes, gyötrődő Katcharenz: igenis, mondd 
el, mondd el, mondd el minden idegennek, hogy soha se menjen feledésbe és mindig, mindenki tudjon 
róla! Hogy senki se feledje el, végre egyszer mindenki tanulja meg: aki jogra, múltra, hagyományra, ősi-
ségre vagy bármilyen élettérre, eszmére hivatkozva árvává tesz másokat, akár képletesen is hontalanságra 
ítél, az... az gyilkos. 

 
Hratch Katcharenz  
Fájdalmak 
Az áprilisi nemzedéknek. *) (részletek) 
 
Valahányszor egy hajlékban  
Gyermekeket látok együtt,  
Kik ugyanazt az élőlényt  
Édesanyának szólítnak;  
Közös ünnepi asztalnál  
És közös kandalló mellett  
Áldott kenyeret, boritalt,  
Pezsgő életet, megértést,  
És virágos, meleg mosolyt: 
 
Eszembe jut gyermekkorom,  
Mely anyátlan volt és hontalan;  
Déli tájak**) sivár pusztáin  
El nem múló napok,  
Éhínség és szomj egyaránt.  
Halál, halál, keserűség  
S sűrű zápora könnyeknek!  
Óh ne mondjad el, el ne mondjad  
Ne mondjad el idegennek! 
 
Mikor egymásba fonódva  
Ifjú lelkeket látok én,  
Ifjú lelkeket látok én,  
Örök hűséget, szerelmet,  
Mint fogadnak honi földön;  
Tanújuk az ég odafönt,  
Isten adja össze őket. 
 
S a férfi szántja ősi földjét  
És aratja tízszeresét.  
De, amikor a haza szent szava  



Hadba szólítja őt hirtelen,  
Ősi rögének védelmében  
A zászló mellett esik el,  
És énekli: „Életemet  
Íme, visszaadom neked".  
Óh, mily nemes befejezés! 
 
Én is gyermeke vagyok ám 
Egy nemes, ősi nemzetnek, 
Nagy múlttal, dicsőséggel. 
Üldözötten, szétveretten. 
Ám, de nem akar meghalni, 
És nem ijed meg a harctól 
Egy nemzet, mely még nem múlt el! 
 
El ne mondjad, el ne mondjad,  
Ne mondjad el idegennek! 
Mi badmer, oh, mi badmer,  
Mi badmer, zajn odarin! 
 
*) Áprilisi nemzedék: az 1915. év áprilisában a törökországi örménylakta területekről (Konstantinápoly és 

Szmirna kivételével) az egész örménységet a szíriai sivatagba deportálták. Áprilisi nemzedék a deportálás során 
elpusztult szülők árván maradt gyermekei.  

**) A szíriai sivatag, ahová az örményeket deportálták. 
 
Hratch Katcharenz: 1912-ben született; 1927-ben a Velencei Mechitarista Rend Moorat-Raphael In-

tézetébe lépett be és a középiskolai tanulmányait ott végezte. Az irodalommal - különösen a lírai költé-
szettel és műbírálattal - már ifjú kora óta foglalkozik: Azok közé tartozik, akiket a világháború alatti (az I. 
világháborúról van szó - dcs) és az azutáni események hontalanná tettek. Egészen fiatalon kellett elmene-
külnie szülőföldjéről. Egyik levelében a következőket írja: „Eszembe jutnak a végnélküli utak, a vérten-
gerek és a könnyáradatok." Számos verse fajtájának akkori szenvedéseivel foglalkozik. Olaszországban 
él. (Dr. Hovhannesian Eghia: Szemelvények az örmény irodalomból, 1942, Gödöllő) 

 
* * * 

Híres szentmiklósiak 
 
(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 

József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 
 

Bálint Ákos 
(Csíkszentimre, 1893.- Gyergyószentmiklós, 1985.) Kántortanító. A csíksomlyói tanítóképzőben nyert 

oklevelet 1912-ben. 1918-tól 1953-ig Gyergyószentmiklóson tanító és az örmény hitközösség kántora. A 
város zenei életének irányítója. Népdalgyűjtő, zeneműveket szerez. Több kiadásban jelent meg a tan-
könyve az ÖRÖMÁBÉCÉ és olvasókönyv... (1922), valamint módszertani munkája a Mesés vezérfonal 
az ÖRÖMÁBÉCÉ-ből való olvasás-írás tanításához... (1924). A Beethoven centenáriumra dalegyleti 
zsebkönyvet adott ki (1927). Zeneműve a Gyilkostó-szonáta. 

 
Cziffra Mihály 
Gyergyószentmiklósi örmény kereskedő és vállalkozó a századfordulón. Fáradozásainak köszönhetően 

a petróleumlámpát villanyvilágítás váltotta fel a városiasodó Gyergyószentmiklós utcáin 1902-1903-ban. 
Az első gyergyói villanytelep 1902-ben létesült, az első villanygyújtás időpontja Gyergyószentmiklóson 
1903. március 15. 

(folytatjuk) 
* * * 



Zenés klubest a fővárosi örményeknél 
 
Március 21-én a Fővárosi Örmény Klub soron következő találkozóján Murádin Jenő kolozsvári művé-

szettörténész tartott diavetítéses előadást Papp Gábor, egy magyarörmény festő Kolozsvár és Szeged kö-
zött címen. (Az előadás szövegét jelen számunkban, a klub-beszámoló után közöljük.) 

Az előadás után remek hangversenyben volt részük a jelenlévőknek. 
A zeneszerző ugyanis, akinek műveit Lakatos Orsolya, Szilvay Ingrid és Fogolyán Kristóf adta elő, 

nem más volt, mint maga Johann Sebastian Bach. 
Szilvay Ingrid bevezetőjében elmondta, hogy a zeneszerző-óriás 1685-ben pontosan március 21-én 

született Eisenachban, és 1750 július 28-án hunyt el Lipcsében. A hangverseny tehát - mondhatni - „szü-
letésnapi" volt. Bach édesapja, Johann Ambrosius udvari és városi muzsikus volt, a kamaszkorú Johann 
Sebastian pedig szülei halála után bátyjához, Johann Christoph-hoz került, aki orgonista volt. Ezt a ze-
nész-családi hagyományt gyermekei is folytatták: a nagy Bach húsz (!) gyermeke közül fiai, Wilhelm 
Friedemann, Carl Philipp Emmanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian ugyancsak zenei, 
zeneszerzői pályára lépett, de unokatestvérei és azok gyermekei közül is sokan ezt a pályát művelték: a 
zenetörténet összesen 12 Bachot tart számon a családból. 

Ükapja Veit Bach sütőmester volt, aki Thüringiából egy időre Pozsonyba költözött, majd visszatért. 
Ennek fia, Hans (tehát Johann Sebastian dédapja) már zenész volt Erfurtban. 

Szilvay Ingrid elmondása szerint Bachot született szemrendellenesség gyötörte, amelynek következ-
ménye, hogy élete utolsó három évében megvakult, ám a halála előtti pillanatokban ismét látott. 

A klubesten Lakatos Orsolya zongoraművész a G dur toccatát adta elő, ezután Szilvay Ingrid és 
Fogolyán Kristóf az E dur fuvola-csemballo szonátából játszott két tételt. A nagy tetszés, a szűnni nem 
akaró taps arra késztette Szilvay Ingridet, hogy ráadásul eljátszotta az E dur preludium és fugát, amely 
orgonára készült, majd a Cisz dur preludium és fuga hangzott fel. 

Zárásul a művésznő kedvencét, az esz mol preludiumot játszotta el, amely csemballóra született. 
Az első tavaszi nap zenével gazdag klubestjét, a magas színvonalú hangversenyt a jelenlévő, nagyszá-

mú közönség hosszas tapssal köszönte meg. 
Ezúttal is köszönjük a kimagasló élményt! 
                                                                                                                                                        dcs 

* * * 
Murádin Jenő 

Papp Gáborról 
 
A századforduló eszmekörében élt és alkotott a tragikus sorsú festő. Ha tanulmányait, hosszas külhoni 

tartózkodását nem számítjuk, életének színtere Kolozsvár és Szeged. Budapesttől távol, a sokkal szeré-
nyebb lehetőségeket kínáló „vidéken" próbált tehát megkapaszkodni. Nem volt újító, kissé távolról szem-
lélte a változásokat, de a magáénak tudott eredményekből az utolsó időkig, betegsége jelentkezéséig 
semmit nem engedett. 

Pályája kezdetén, a budapesti főiskolán Székely Bertalan irányította fejlődését. Mesterétől a dolgok ap-
rólékos megfigyelését és valósághű ábrázolását sajátította el. Münchenben az akadémizmus szellemében 
tanult, majd Hollósy körében a természetelvű festészet nagyszerű lehetőségeire érzett rá. „A plein air első 
magyarországi sikereiben ott ragyogott a Papp Gábor neve is" - jegyzi meg találóan Szentiványi Gyula. 
Ha pedig sorsa nem alakul olyan mostohán, ez a megállapítás nem a kutatómunka földerítő tényeiből iga-
zolná önmagát. Még abban sem volt szerencséje, hogy élete nagy művét egy-kettőre megvásárolták tőle. 
Az Exhumálás, melyben korai eszményeit megvalósította, nem állt ott képtártermekben, hogy alkotója 
pályakezdésének eszményeiről valljon. 

Papp Gábor a római katolikus egyház anyakönyve szerint 1872. szeptember 19-én született Kolozsvá-
ron. A születése éve körüli bizonytalanságot eloszlatja a Kolozsvári Állami Levéltárban őrzött anyakönyv 
hiteles tanúságtétele, s helyesbíti a több helyütt 1873-ra tett hibás adatot. 

A szülők kolozsvári polgárok; apja, Papp János, mint az erdélyi kereskedők közül oly sokan, örmény 
származású ember volt. A város főterén, a déli oldalon az egykori reneszánsz házak boltíves falai közé 
szorítva állott a kis fűszerüzlet, ahol a festő apja, s néhanapján anyja is a pult mögül a legjobb 
zöldségmagvakkal szolgálta ki a hóstátiakat, a város kertgazdálkodóit. Papp János második felesége, No-



vák Jozefa szintén kereskedő családból származott. Egy följegyzés a festőt örmény és székely szülők 
gyermekének mondja. 

A Papp család szorgos, tisztes munkával házat szerzett magának; a városi háztulajdonosok már rangot 
jelző polgárainak sorába lépett. Papp Gábor szülővárosában végezte iskoláit, s mivel apja kereskedőnek 
szánta, a kereskedelmi középiskolát is. Oly nagy volt azonban a vonzódása a rajz, a festészet, a művésze-
tek iránt, hogy húszéves korában beiratkozott az akkor Mintarajziskolának nevezett budapesti képzőmű-
vészeti főiskolára. Várakozásainak nem felelt meg azonban az ottani képzés jellege és módja. Mint pálya-
társai közül annyian mások, csakhamar ő is Münchenben folytatta tanulmányait. 

Két év után, Hollósy köréhez csatlakozva, a körülrajongott mester müncheni szabadiskolájának lett a 
növendéke. Lyka Károly Magyar művészélet Münchenben című könyvében „a kolozsvári Papp Gábort" 
1895-től számítja a Hollósy-iskolához tartozó tanítványok közé. 

Réti István leírásából idézhetjük magunk elé a résztvevők alakját, személyiségét. 
Hollósy társaságában volt Papp Gábor is, „a fekete örmény fiú", aki alkatának külsődleges faji jelleg-

zetességében mesterére hasonlított. Széles, nagy arca, hollófekete haja mutatott erdélyi örmény származá-
sára. S mint a pályatársak közül annyi másnak, neki is életre szóló élménye lett a nagybányai táborverés, 
a kolónián töltött feledhetetlen nyarak emléke. Vallomásos soraiban erről így tett tanúságot: „A kilencve-
nes évek elején föllépő újítók engem is magukkal sodortak az új művészi irányba. Ahhoz a művészcso-
porthoz szegődtem, amely Hollósy Simonban tisztelte (az imádásig) mesterét, apostolát. 1896. május 6-án 
én is bevonultam Nagybányára a Hollósy-iskolával, és szorgalmas elmerüléssel kezdtem a természet ta-
nulmányozásához". 

Mester és tanítvány között kölcsönös volt a vonzalom. Hollósy is megtartotta emlékezetében hűséges 
növendékét. Úgy jellemezte őt, mint akinek művészi érzékenysége a saját bátyjáéhoz, az egykor szintén 
festőnek készülő Hollósy Józseféhoz volt hasonlítható. Keltezetlen levelében írta: „Egy Papp Gábor nevű 
örmény fiú tanítványom volt a nyáron. Ez a rendkívül tehetséges fiú a legerősebb typusa a keleti fajnak, 
akárcsak Józsi... Bizonyítványt adtam neki, az akadémia pecsétjével ellátva, olyat, amilyent még művész-
növendék nem kapott". 

Szülővárosába Papp Gábor azzal az elhatározással tért haza, hogy tanulmányai után, immár kész festő-
ként, elhivatottsága mellett bizonyítson. Méretre is impozáns, nagy kompozíciós mű megfestésébe kez-
dett. 

Hallomásból ismert, valóságos esetet dolgozott föl. Valahol Szatmár vármegyében történt: egy falusi 
lányt eltiltottak a kedvesétől. Bánatában a lány „világgá ment", a nagyvárosban elzüllött. Nagybetegen 
tért haza a szüleihez, meghalt, és titokban eltemették. Amikor a hatóságok tudomására jutott a dolog, föl-
bontották a sírt, orvosi vizsgálatnak vetették alá a holttestet. 

A festő a megkívánt kompozíció szerint rendezte át az exhumálás elképzelt jelenetét. Hordágyon fek-
szik a halott, föléje hajol az orvos, aki boncköpenyében láthatólag éppen munkához fog. Oldalt a vizsgá-
lóbíró, a falu jegyzője és két csendőr képviseli a hatóságot. Középpontban, exponált helyen áll a paraszt-
legény, akinek döbbent arcán a jelenet egész tragikuma tükröződik. Végül a keretet a kíváncsi nép bővíti 
ki, amelyet a csendőrök a nyitott sírtól távol tartani igyekeznek. A festményt a temető bágyadt délutáni 
fénye foglalja finom tónusegységbe. 

Tájképfestészete a plein air naturalizmustól az impresszionizmus felé haladt, mint ez a nagybányai 
művészek többségére is jellemző. A müncheni szellemű narratív témákat olyan kompozíciós művek vált-
ják föl, amelyekben - képi metafórát alkotva - sorskérdésekre keresett választ. Párizsban lehetősége nyí-
lott arra, hogy az egyetemes művészet friss eredményeivel megismerkedjék. Hasznosítható lehetőségeket 
tapogatott ki, de nagyon óvatosan, visszafogottan. Az akkor már régen halott Edouard Manet festészetét 
csodálta meg, s tekintette példának művészetében azt, ahogyan a nagy francia mester az impresszionista 
festésmód és a kompozíciós témák szilárd rajzi szerkezete között valósította meg elképzeléseit. 

Papp Gábort elsősorban portréfestőként tartjuk számon. Kenyerét, megélhetését biztosították a meg-
rendelések, de hiba lenne csupán erre vezetni vissza arcképfestői munkásságát. Nagy mesterségbeli tudás-
sal megfestett, kiváló portrék sorozata került ki műterméből. Több olyan munkájáról tudunk, amelyeknél 
a megrendelés indítékként egyáltalán nem jöhetett számításba. Ilyenek önarcképei, a kortárs művészet 
(zene, festészet) jeleseiről készült képmásai vagy allegorikus portréi. 

A Kolozsvár és Szeged vonzáskörében dolgozó festő viszonylag ritkán jelentkezett budapesti kiállítá-
sokon. Budapesten végül is egyetlen alkalommal szervezett munkásságáról számot adó, visszatekintő 
jellegű tárlatot. Kiállítása 1924-ben a Nemzeti Szalonban nyílt meg. 



Reménytelen feladat nyomon követni, hova kerültek Papp Gábornak az erdélyi mágnásokról s a száza-
delő kolozsvári társadalom élvonalbeli személyiségeiről festett portréi. Két világháború, a kisebbségi 
sors, a kommunista üldöztetés családi kultúrákat szüntetett meg. A portrék örökösei közül sokakat kitele-
pítettek, börtönbe zártak, vagyonuk a fosztogatók kezére került, s igen sokan végül elhagyták az országot. 
A képek egy részének fölbukkanásában csak reménykedni lehet. 

Halálakor Lyka Károly méltatta munkásságát a Magyar Művészetben. 
Juhász Gyula egy kései emlékezésében 1936-ban idézi még egyszer a festő és szegedi pályatárs emlé-

két. Úgy érezte, a személyes kapcsolaton és barátságon túl, a lelket pusztító betegséggel, a depresszióval 
folytatott kilátástalan küzdelem is rokonította őket. A sorssal - saját sorsával is - perelve mondott hát bú-
csúbeszédet felette. „Sokat gondolok mostanában Papp Gáborra, aki a nagybányai festőiskola legtehetsé-
gesebb, legígéretesebb növendéke volt, akitől mesterei a legtöbbet várták. Az első képei igazolták is ezt a 
várakozást. Hatalmas művészet sugárzott ezekről a képekről. De aztán belopakodott a művész testébe a 
betegség, megmérgezte a testét, végül megölte. Hát hová lett ebből a beteg testből az a lélek, amely meg-
teremtette azokat az első, ígéretes képeket". 

Marádin Jenő 
* * * 

 
Tavaly decemberi számunk 3. oldalán közöltük az EÖGYKE 200l-es évről szóló beszámolóját dr. Issekutz Sa-

rolta elnöktől; idén februári számunkban a 34. oldalon közzétettük a pénzügyi beszámolót; most a feladattervet 
tesszük közzé: 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2002. évi feladatterve 
(elhangzott a zárszámadó közgyűlésen) 

 
1. Információs központ üzemeltetése: számítógép, telefon, fax, internet, posta és személyes kapcsolattartás útján 
2. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havilap kiadása 
3. Füzetek évkönyv kiadása: I-II. kötetben 
4. Fővárosi Örmény Klub havi rendezvényei minden hónap 3. csütörtökén a Magyarok Házában 
5. Kiállítások: 
- Örmény kódexek, egyházi zene 
- Armenoid tipusok, örmény családok Örményországban és Erdélyben. Erdélyi örmény fotóművészek, fotómű-

helyek 
- Örmény népviseletek, viseletek. Az örmény díszítőművészet: hímzések, szőnyegművészet 
- Örmény temetőink. A kereszteskövektől az emlékhelyekig. (Örményország, Moldva, Erdély és Mo.) 
6. Könyvkiadás: 
- IV. jubileumi konferencia kötete (2001. szeptember Kolozsvár-Szamosújvár) 
- Gergelyfi Sándor /Bíró Sándor/- Kiss Ferenc Utazás Magyarországra, Ausztriába, Cseh- és Morvaországokba 

1853 
- Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája: Pótkötet 
- Gudenus János József: Örmény eredetű magyar családok genealógiája 
- Erdélyi örmény receptek 
- Erdélyi örmény ki-kicsoda 
7. Barangolás őseink földjén aug. 22-28; aug. 24-én erdélyi örmény találkozó Csíkszépvízen. 
8. Szeptember 13. Petelei István erdélyi örmény író születésének 150 éves évfordulója - emléktúra 
9. Október 6., október 23. méltó megünneplése 
10. Októberben - 330 éve Magyarhonban rendezvénysorozat: „Atyánkfia Apafi Mihály...!" Kolozsvárott, a 

Magyarörmények Romániai Szövetsége rendezésében. 
11. Szongott Kristóf díj átadása a decemberi karácsonyi klubdélutánon. 
12. Októberi kisebbségi önkormányzati választásokra jelöltállítás. 
13. Erdélyi szervezeteinknek segítségnyújtás: pénz, számítógép, könyvek stb. 
14. Magyarországi és erdélyi könyvtáraknak, közgyűjteményeknek, civil szervezeteknek könyvadományok és 

az EÖGY füzetek rendszeres megküldése. 
 
A feladatterv pénzügyi alapja: 
- Tagdíj 
- Jövedelemadó 1%-a 
- Magánszemélyek adományai 
- Pályázati támogatások: Parlament 600 eFt, NKÖM és Fővárosi Közgyűlés, stb.( az EÖGYKE eddig 9 pályáza-

tot nyújtott be) 



- Együttműködési megállapodással a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása és tagszerveze-
tei külön támogatásai. 

dr. Issekutz Sarolta elnök 
* * * 

Híradó 
Helyesbítés: 
Az EÖGYKE-füzetek előző, 2002. márciusi számának 32. oldalán akaratlanul hibát követtünk el: a 

Novák családot tévedésből azokhoz a családokhoz soroltuk, amelyeknek nemesi ágai csupán néhány 
nemzedéket tesznek ki. A valóságban az igen kiterjedt, 1753-ban nemesített Novák család valamennyi 
ága nemes, nincs tudomásunk nem nemesített ágról. A tévedést az okozhatta, hogy a családnak 1886-ban 
és 1887-ben vásárhelyi illetve szentmiklósi előnevet nyerő ágai valóban csak néhány nemzedéket tesznek 
ki. A tévedésért az érintettek szíves elnézését kérjük. 

* * * 
Szegedről kaptuk az alábbi kedves híradást: húsvéti jókívánságai mellett dr. Tóth Rózsa ezt írja: 
„Március 23-án lepergett a megismételt örmény rendezvény, Verzár Kati és Kövér Laci felesége meg 

leánya háziasszonyi ténykedésével. Tüzes Bálint volt a vendég, aki könyvét mutatta be, és előadást hall-
hattunk az örmény vallás, de általában az örménység történetéből, egy szakdolgozat apropóján. Harmati 
Rózsa húsvéti ételeket ismertetett. Utána közös ebéd volt, a szokásos, finom, bográcsos marhapörkölt". 

*** 
Március 23-án felejthetetlen délutánban volt részünk a Vasas Művészegyüttes Alapítvány székházában 

Budapesten. A Móduvának nagy a szélye című program dr. Andrásfalvy Bertalan előadásával kezdődött. 
Ennek címe A moldvai csángómagyarok története, amely után Petrás Mária csángó iparművész és Cso-
ma Gergely fotóművész kiállítását tekintettük meg. Ezután következett az egész délutánnak címet adó 
műsor, Kóka Rozália előadóművész, a Népművészet Mestere és Petrás Mária előadása. Közreműködött a 
Szeret Együttes. Végezetül Petrás Mária elénekelte a csángó himnuszt, amelyet a nagyszámú közönség 
megrendüléssel hallgatott végig. Együtt éreztünk a magyar nemzet részét képező csángómagyarok múlt- 
és jelenbeli nehéz sorsával. 

*** 
 

Felhívások! 
 
Keressük a Haraga és a Petelei család tagjait. Kérjük, hogy jelentkezzenek Szerkesztőségünknél. 

*** 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az év végére szeretné megjelentetni a Gudenus Já-

nos József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét. Kérjük az érintett - külö-
nösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztő-
ség címére. 

Kérjük jelezni, ha téves adatközlést észleltek. 
Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű magyar családok genealógiája 

című kiadvány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, 
akár Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztő-
ség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni. 

*** 
Az EÖGYKE megkezdte egy Erdélyi magyarörmény szakácskönyv előkészítő munkálatait. Kérjük, 

küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják ki-
válogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről nem 
szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - azon-
ban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küldjék 
be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is 
ott szerepel - a könyvben is. 

* * * 
„Másokat rábírni a jóra példa és tett által, ez volt életem célja." 

Brunszvik Teréz (1775. VII. 25-1861. X.) 
* * * 



 
Kedves Olvasóink! 

 
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz! 
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI-KICSODA című kiadvány összeállításához, 

amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket szeretnénk összegyűjteni. 
Hosszantartó és felelősségteljes munka ez. Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó em-
berről, aki örmény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe. Kérjük: az adott 
személy nevét, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény családok leszár-
mazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos fokozatai megjelölését, valamint 
tevékenysége rövid leírását (negyed- vagy fél oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is 
lehet. Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel kapcsolatban 
valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában. Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét 
is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk. Kiket kere-
sünk? Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s akik-
ről illik, vagy illenék tudnunk: a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, 
gazdasági, oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű alakjait. 
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem könnyű munka. 
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely eldönti, hogy 
végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI-KICSODA című kiadványba. Segítségüket elő-
re is köszönjük! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Postacím: 1251 Budapest Pf., 70. E-mail: magyar.ormeny@axelero.hu Fax: 201-2401. 
 

*** 
Kiállításokra várunk anyagokat a következő témakörökben: 
1. armenoid (antropológiai) típusok bemutatása - fotókiállítás; 
2. erdélyi örmény fotóművészek, fotóműhelyek 
3. temetők, emlékhelyek, stb. bemutatása 
Jelentkezni, anyagokat átadni az előbbiekben már jelzett helyen, az EÖGYKE székhelyén lehet, illetve 

a jelzett postafax- ill. e-mail címeken lehet jelezni. 
* * * 

 
A Fővárosi Örmény Klub következő találkozója április 18-án 17.00 órakor kezdődik a Semmelweis ut-

cai Magyarok Házában. 
A műsor ezúttal - mint azt már jeleztük - a nagyváradi Kiss Stúdió Színház előadása: 

 
Molnár Ferenc 
A cukrászné 

vígjáték két részben 
 

Szereplők: 
Kiss Ödön Dobos Imre 
Ilona, a feleség Kiss Törék Ildikó 
Vadász Lajos ifj. Kovács Levente 
Jóska, Kézbesítő, Kapitány, 
Tanácsos, Orvos Varga Vilmos 
 

Rendezte: 
Kovács Levente (Marosvásárhely) 

 
* * * 

 



 
Gevork Emin 
 
Kegyetlen kor ha rádtaposna 
 
Kegyetlen kor ha rádtaposna:  
végül fegyvered csak a szó. 
Ne feledd: egyazon ólomból készül  
a betű... s a golyó! 
                                     (Kerék Imre fordítása) 

* * * 
 

Emlékezzünk elhunytakra... 
 
Ismét érkeztek szomorújelentések... 
2002. március 5-én váratlan hirtelenséggel elhunyt Dr. Sasi Nagy István nyugalmazott egyetemi do-

cens, életének 83. évében, 54 éves házasélet után. Porait március 28-án a Fasori református templom ur-
natemetőjében helyezték örök nyugalomra. 

*** 
 
86 évesen hunyt el Dr. Kenyeres Miklósné, Elzi, akit a Rákoskeresztúri Új Köztemető szóró parcellá-

jában búcsúztattak március 22-én. 
* * * 

 
Elhunyt  Dr. Benedek Tibor Géza orthopéd-baleseti sebész, osztályvezető főorvos, egyetemi docens. 

Áldásos életének 83-ik évében, 2002. április 3-án hosszú, türelemmel viselt szenvedés után érte a halál. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása április 19-én, pénteken a Kálvin téri református templomban lesz. 

 
Közösségünk az elhunytak emlékét kegyelettel megőrzi. Nyugodjanak békében ! 
 

* * * 
Karácsonyi Péter (1940-2001) 

 
2002. április 20-án lesz hat hónapja annak, hogy az erdélyi örmény eredetű, közismert zenetanár és 

karmester: KARÁCSONYI PÉTER visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Karácsonyi Péter 1940. március 25-én, Budapesten született. Egyenes férfiúi ágon az 1716-ban 

Botosani-ból, az újonnan alapított erdélyi örmény városban, Szamosújváron letelepedett GRATIAN nevű 
moldvai dúsgazdag és nemes ősének a nyolcadik leszármazottja volt. Vele, a Karátsonyi/Karácsonyi csa-
lád ezen ága is kihalt. Gratiannak a három fia: Karátsonyi Kristóf, Mihály és Lukács, úgy a maguk, mint a 
feleségeik és az utódaik részére, 1749-ben Mária Terézia császárnőtől megszerezték a nemesi címet. Kü-
lönösen a Bánságban hatalmas birtokokat vásároltak, majd Kristófnak a negyedik leszármazottja: Guidó 
1859-ben grófi rangot kapott. Valamivel később a császári belső titkos tanácsosok sorába is felvették. 
Guidó volt az, aki 1847. január 5-e és 11-e között Liszt Ferencet a moldvai jászvárosi útjára is elkísérte és 
utazási költségeit fedezte. 

Karácsonyi Péter 1956-ban a nagykárolyi elméleti líceumban érettségizett. Tanulmányait Temesváron 
elektrotechnikai képzéssel bővítette, majd az Utászi és Hidászati Almérnöki Intézet kurzusait végezte el 
(1962). De nagy „szerelme" a zene volt. Ezért a kolozsvári Gheorghe Dima Zene Konzervatóriumba irat-
kozott be, diplomáját 1965-ben kapta meg. Ekkor hazatért Nagykárolyba, mint a helybeli kultúrház Diák 
Énekkarának a karmestere. Ebben a minőségben, egy súlyos baleset által kiváltott, idő előtt bekövetkezett 
rokkant-nyugdíjazásáig dolgozott (1990 - hátgerincrepedés és súlyos májsérülés). 

1965-ben megalapította a „Kastélyosok" néven működő kamara-zenekart, a „Kis-Kastélyosok" és a 
„Nagy-Kastélyosok" énekkarát, valamint a „Kastélyosok Triója" ének-együttesét, melyet két leánya: Zsu-
zsi és Ila, valamint Antal Hajnalka képezett. A Nagykároly környéki népi zene szorgalmas tanulmányozó-



ja és élvezője volt. Mind a négy „Kastélyosok" zene együttessel úgy belföldi, mint külföldi hangverse-
nyeken nagy sikereket aratott (például a Siculus díj; 1970, 1990), valamint a Budapesten, 1997. november 
14-e és 17-e között rendezett Második Örmény Ifjúsági Találkozó hangversenyének nagydíja.  

Kevesen tudták, hogy szenvedélyes filatelista is volt. Bélyegalbumai a környék legértékesebb tárgyai 
közé tartoznak. 

De mindezen elfoglaltságai ellenére sohasem feledkezett meg örmény eredetéről. Örmény szövegű da-
lokat is betanított, vagy felvett videokazettára és CD-re. 

Nagy szorgalommal és odaadással gyűjtötte az örmények történetére vonatkozó könyveket és forráso-
kat. Örmény könyvtára minden témabeli kutató részére irigylésre méltó adattárat képez. 

A májcirózis végső stádiuma 2001. október 20-án kiragadta az élők sorából. A nagykárolyi Mesterré-
szi temetőben lévő családi sírboltba temették. Halála, az erdélyi örmények számára egy lelkes kultúrem-
berüknek elvesztését, személyesen számomra pedig egy őszinte jó barát, valamint az erdélyi örmények 
történetének tanulmányozásában annyi odaadással közreműködő kisegítőmnek az eltűnését, mindannyi-
unk részére pedig kedves emlékének örökké fennmaradását jelentette. 

Isten nyugtassa békében. 
Barátja és közvetlen, kölcsönös segítője: 

Gazdovits Miklós  
Bukarest 2002. március 20. 

* * * 
Viszonylagos tavasz 

 
Végül is az egész csupán annak a ténynek a következménye, hogy a Föld forgástengelye 23°27' (azaz 

23 fok 27 perc) nagyságú szöget zár be a keringési síkkal, az ekliptikával. Ezért aztán a földrész, ahol 
lakunk, néha elfordul a Naptól, néha meg éppen feléje fordul. S most, hogy feléje fordultunk, tavaszodik. 
Teljes egészében a nyári napforduló idején „hajlunk" a Nap felé, ezért akkor a legrövidebb az éjszaka. 

Persze, nálunk, az északi féltekén. Merthogy a Föld ellentétes oldalán, a déli féltekén a szentivánéj az 
év legsötétebb napja, ekkor leghosszabb az ő éjszakájuk. 

Minden viszonylagos, vagy inkább: nézőpont kérdése? Itt van ez a ragyogó tavasz, amely lehet hideg, 
szeles, zord hangvételű, telis-tele kifizetésre váró fűtés- gáz- és villanyszámlákkal... de mégiscsak tavasz. 

A lányok már alig bírnak magukkal, hogy legdivatosabb cuccaikat vegyék föl (ez a fiatalabbaknál 
most éppen talán zsákvászonra emlékeztető, slampos holmikat jelent; egy bizonyos, hogy a „lányom le-
hetne" korosztály tavaszi divatszíne a fekete). Amikor ezeket a sorokat írom, éppen szombat van, és Bu-
dapesten (tucatnyi más európai városhoz hasonlóan) sok ezren vágnak neki az amatőr sport nagy, tavaszi 
eseményének, a Vivicittának, azaz a városvédő futásnak. Tavaly itt, a Duna partján nyolcezren voltak... 

Tavasz van, április. Az a hónap, amikor az 1915-ös törökországi genocídiumra emlékezünk, az iszo-
nyat és embertelenség áprilisára. Ahogyan dr. Hovhannesian Eghia írja a műfordításában Hratch 
Katcharenz (e számunkban közölt) verséhez csatolt lábjegyzetben: „Áprilisi nemzedék: az 1915. év áprili-
sában a törökországi örménylakta területekről (Konstantinápoly és Szmirna kivételével) az egész örmény-
séget a szíriai sivatagba deportálták. Áprilisi nemzedék a deportálás során elpusztult szülők árván maradt 
gyermekei". 

Hát ilyen is lehet a tavaszi napsütés. Vagy inkább: ilyenné is tehetik vad embertelenségek. 
Volt azonban április Magyarországon az úgynevezett dicsőséges tavaszi hadjárat idején is, 1849-ben! 

Amikor a Dráván túl kivételével mindenütt az országban határon túlra szorították az osztrák csapatokat. 
Igaz, Bécs ekkor már Szentpétervárral tárgyalt a magyarok elleni orosz segítségnyújtásról, szép lassacs-
kán készülődtek Ivan Paszkijevics ágyúi és a kozák dzsidások, hogy aztán Segesvár mellett a legszebb 
magyar tavasz költőjét is fegyver élre hányják - így aztán „kétélűnek" tarthatjuk azt a tavaszt. Pedig... 
pedig bizony tavasz volt az a javából, a híres április 14-i függetlenségi nyilatkozattal az élén. S ez az ápri-
lis csúcsosodott május 21-én abban, hogy Görgey felszabadította Budavárát. 

Tavasz van, habár nálunk a meteorológiai viszonyoktól függetlenül nemrég novembervégi, sötét fel-
hőkkel terhes, fagyos idők járták. Sokan sokakról sok rosszat mondtak. Jó ismerősök összevesztek, szom-
szédok nézték egymást gyanakodva: ez a „másik" párthoz húz... (Szomorú lettem, amikor a tavaszi napsü-
tésben megláttam a plakátot, amelyen az egyik párt frontemberének arcképére lövészeti célkeresztet raj-
zoltak a mindenhová festéket szórók. Két sarokkal arrébb ugyanez, más kézzel, az ellentétes frontember 
arcképén...) 



Baj, hogy szép, tisztes tartalmú fogalmakat, tucatnyi nemzedék óta nemes tartalmú szavakat, elnevezé-
seket össze-vissza rángattak, agyonhasználtak. Mondhatni: lehasználták őket. 

Olyan könnyű sebet ejteni a fogalmakon, utána a gyógyulás mindig sokkal lassúbb és nehezebb. 
Eszembe jut, hogy valamikor az ötvenes évek végén egy német költő (akkori megjelölés szerint: nyu-

gatnémet) írt egy verset, amely arról szólt, hogy több mint egy évtizednek kellett elmúlnia, mire ő képes 
volt nyugodtan pillantani a hanga nevű virágra. A hanga, amelynek vagy négyszáz változata létezik, első-
sorban a Fokföldön él, Európában viszonylag ritka. Egyik-másik változata havasi növényként nálunk is 
honos, és ott van köztük ez a kicsi, kedves, apró virágú növény, a hanga. Német neve: die Erika. 

A lelkiismeretes német költő szomorúan érezte, több mint egy évtizeden át, hogy az erikáról az „Erika" 
jut eszébe, a rettentő emlékű, világháborús német induló, amely lehasználta, megmocskolta a szegény 
hanga német nevét. 

Nálunk, még nem is olyan régen, április 4-én hivatalosan és kötelezően lelkendezett az ország. Ne fe-
ledjük el, mert volt, akkor is volt, ha ránk erőltetve volt. A honvédelmi minisztert Czinegének hívták, 
minden április 4-én díszszemlét tartott a Hősök terén, beleüvöltve üdvözletét a megafonba. Város-szerte 
járta a vicc: 

- Mikor kezdődik Budapesten a tavasz? 
- Amikor a Ligetben megszólal a cinege. 
A haza, nemzet, hűség, haladás, visszahúzó erők, árulók, stb. fogalmait azokon a tavaszokon nyúzták, 

lehasználták. Pedig őriznünk kellene szavainkat, fogalmainkat, jelképeinket. Nem az változtatja rossz 
irányba a nyelvet, ha egy irodaházra kiírják: „For Sale", a magyar „Eladó" helyett (mintha bizony szegény 
amerikai üzletember tanácstalanul és magányosan sétálna a városban, hogy hát hol is egy eladó irodaház, 
és ha nem angolul írják ki, akkor soha rá sem jön, hogy bizony van itt egy ilyen...). Nem, nem ez piszkítja 
a nyelvünket, mert ez csak felszínes és mulandó kapkodás. 

Emberi, szép szavaink és pontos, korrekt fogalmaink, jelképeink elmocskolása, egyetlen rész-
jelentésre való korlátozása az, ami sokkal inkább pusztító. 

Egy ideig tanultam India művészettörténetét, tudom például, hogy a Szúrádzs Nap-templomokban sok-
féle jelképes faragvány található. A Napkerék egyik ábrázolási válfaja például a horogkereszt - láttán 
mégsem India művészete jut eszembe, hanem a hátam borsózik. Újabban egyre-másra már az Árpád-ház 
címer-sávjairól sem a magyar középkor fénye jut eszembe. 

A földműves egyik legnagyobb fizikai erőfeszítése, szimbolikus jelentőségű munkája során, aratáskor 
használták a sarlót. (Egy alkalommal engem is, kamaszodó városi fiút, igyekeztek megtanítani a használa-
tára, kevés sikerrel. Alig három-négy maroknyi kalászt sikerült levágnom, igazi eredménynek számított 
viszont, hogy a sarló hegye nem találta el a lábikrámat.) De ha a sarló jelét látom, mégsem az ifjúkori, 
kedves-bumfordi emlék jut eszembe, hanem gondolatom - sajnos - a lehasznált indiai Nap-jelkép mellé 
sorakozik és undorodom. Újabban nevetni próbálok. Kinevetni. 

 
Talán a humor segíthet a csökönyös gonoszkodások feloldásában... 
Amikor a hatvanas évek végén, az „újgazdmeh" vagyis a Kádár-féle új gazdasági mechanizmus ké-

rész-életű bevezetésekor felújították a Széchenyi-hegyen, a Fogaskerekű végállomásánál álló, híres üdü-
lő-szállót, elnevezési botrány robbant ki. Eladdig, két évtizeden át ugyanis Vörös Csillag volt szegénynek 
a neve, ám ekkor visszatették a régi elnevezést: Golf. 

Lett is felháborodás... végül levették a „népnyúzó, kapitalista" feliratot, s hosszú ideig nem volt a szál-
lónak neve. A Szabad Európa Rádióban pedig a londoni magyar humorista, Mikes (vagy Gallikusz?) a 
vitáról írt glosszáját így fejezte be: 

- Kompromisszumot javasolok a Kádárkormánynak: a szálló neve legyen „Vörös Golf emblémája pe-
dig zöld mezőben keresztbe téve sarló és golfütő... 

Nagyot nevettünk rajta, jó recept volt. A morbid ideológiákkal ugyanis vitatkozni nem érdemes. Ki 
kell nevetni őket. 

 
Tavasz van, április, amikor Áprily Lajos szép verse szerint a hegytetőre kiálló diák „egy ős Evoét a 

fénybe kiált!" 
Tavasz van, mert a Föld forgástengelye 23°27'-es szöget zár be az ekliptikával. Ha a Föld forgástenge-

lye merőlegesen állna a keringési síkra, akkor a Sarkokat mindig csak vízszintes fénysugár érné, s az 



Egyenlítőn mindig merőlegesen sütne a Nap. Nem változnának az évszakok, sem az északi féltekén, sem 
„odalent" délen. Nem volna tavasz, nyár, ősz, tél. 

Pedig tudjuk, hogy amiként a tavasz hozhat jó időt is, rosszat is, úgy a tél szintén. 
De tavasz van, s Isten segítsen minket. 

dcs 
* * * 

Örmények Gyergyószentmiklóson 
 
Március 5-én szervezték a Fogarassy Mihály Általános Iskolában az „Örmények Gyergyószentmikló-

son" elnevezésű vetélkedőt. 
Ebben a témában először tavaly szerveztek vetélkedőt, de a szervezők, Páll Ildikó és Hideg Csaba val-

lástanár, valamint a verseny anyagának összeállítója, György Mózes Árpád történelemtanár szeretnének 
hagyományt teremteni a kezdeményezéssel. 

A cél: megismertetni az iskola diákjaival e kis közösség szokásait, életének, munkásságának sajátossá-
gait, a városunkban levő örménykatolikus templomot és temetőt. Tartozunk ennyivel, ha már olyan ki-
váltságosak vagyunk, hogy azon hat erdélyi település közé tartozunk, ahol örmények éltek, élnek. Nem 
akarjuk tagadni, hogy gazdagítottuk egymás kultúráját, és ez ma is így van, bár e közösség tagjai nagyon 
megfogyatkoztak. Örömmel támogattuk négy évvel ezelőtt az örmény közösség kérését, hogy az örmény 
származású gyerekek számára templomukban tartsák az elsőáldozást. 

Az idei verseny meghívottja Dr. Simon Istvánné, az örmény katolikus egyház Oltáregyletének elnök-
nője volt, aki beszélt az oltáregylet kialakulásáról, szerepéről, majd örmény nyelven miserészleteket éne-
kelt el, valamint a Miatyánkot. 

A versenyen hat, két-két fős csapat vett részt a hatodik osztályokból. Három forduló alatt mérhették 
össze tudásukat; hét kérdésre kellett kiszabott idő alatt válaszolniuk, majd tesztlapot töltöttek ki, végül 
újra hat kérdés következett. A szünetben került sor Dr. Simon Istvánné előadására. 

Nagy izgalmak között, a szurkolók lelkes biztatása mellett zajlott a verseny. Érdekesség, hogy a ver-
senyzők olyan kérdéseket is kaptak, amelyekre csak a templom és a temető meglátogatása nyomán szer-
zett ismeretek alapján válaszolhattak. Közös műemlék látogatást is tartottak hétfőn, március 4-én. 

A nyertes csapat: Fülöp Ágnes - Koncz Dalma VI. B; a második díjat György Réka - Jipa András VI. 
A vitte el, a III. díj az Elekes István - Laczkó Zsombor VI. B csapatnak jutott. 

Szeretnénk köszönetet mondani ezúton is az F&F International Kiadó és Nyomdának, személyesen 
Fodor Mihály igazgató úrnak, akinek lelkes támogatása nyomán minden versenyző emléklapot és ajándé-
kot kaphatott, a nyertesek pedig értékes jutalmat. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki Dr. Simon Istvánné-
nak és az örmény katolikus egyház gondnokának, Zárug Aladár úrnak, aki bemutatta a templom és a te-
mető jellegzetességeit odalátogató diákjainknak. 

A szervezők 
* * * 

A Don-kanyar emléke Hidegkúton 
 
Április 21-ig tekinthető meg egy kiállítás, amelyre hangsúlyozottan hívjuk fel a figyelmet és invitáljuk 

Olvasóinkat. Dr. Szentpétery Tibor „Hatvan éve történt a Don-kanyarban (1942)" című dokumentum-
kiállításáról van szó. A Hidegkúti Galéria (1028. Budapest, Máriaremetei út 37.) adott helyet dr. 
Szentpétery Tibor fotókiállításának, melyen 125 dokumentumfotó látható. A megnyitót Szabó Péter had-
történész tartotta, közreműködött Venczel Vera színművész, valamint Nemes Kata és Dorka furulyán. A 
dokumentarista fotóművész, dr. Szentpétery Tibor beszédéből idézünk, amelyet a megnyitó alkalmából 
mondott: 

 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Köszönöm, hogy megjelenésükkel megtisztelték ezt a kiállítást, ahol a képeim bemutatásával megem-
lékezhetünk a XX. századi magyar történelem egyik véres tragédiájáról. 

60 év távlatából a képek az 1942. évi Don-kanyar eseményeinek egy-egy pillanatát idézik. Senki ne 
keressen a képeken szadista/horror - jeleneteket, mert a haditudósítónak feladata nem a rettenetkeltés, 
hanem a megnyugtatás volt. A propaganda eszközével hidat képeztünk a frontkatona és az 



otthonmaradottak között: a fotók, a filmhíradók, az írott sajtó és a hangos riportok célja a hátországbéliek 
jogos aggodalmának enyhítése, csillapítása volt. 

A m.kir. Honvédségnek egy Tudósító Százada volt, melyen belül a doni fronton 6 tudósító raj műkö-
dött. Az egyiknek én voltam a parancsnoka. Rajunk mozgása a kijelölt 50 km-es frontszakaszon belül 
korlátlan és a csapattestektől független volt. Tevékenységünket a Fővezérség irányította, de ha nem volt 
közvetlen parancs, a tudósításra alkalmas témákat magunk kerestük meg. 

A tudósítás úgy valósult meg, hogy a filmes mozgó eseményt forgatott; a fotós riportra éhesen járta a 
terepet; az újságíró élményszerűen írta le a valós történeteket; a hangos riporter pedig beszéltette a front-
katonákat. Az így készült nyersanyagokat a Vezérkari Főnökség Budapesten körültekintően cenzúrázta, 
és csak az engedélyezett anyag került a nyilvánosság elé, azaz: vetítették a mozikban, megjelentették a 
napilapokban, folyóiratokban, szóró cédulákon és egyéb közkézen forgó sajtótermékekben, illetőleg a 
Rádió közvetítette a megvágott hangos riportokat. 

Én viszonylag rövid időt töltöttem a Keleti Fronton, mert június közepétől augusztus 15-ig (Nagybol-
dogasszony napjáig) láthattam el feladatomat, amikor is a fényképezőgépemmel együtt megsebesültem. 

A frontvonalban töltött 10 hét alatt 30 kisfilm-tekercset exponáltam, melyekből kb. 1000 felvétel ke-
rült ki. Ebből a mennyiségből az elmúlt évtizedek során szerencsés körülmények között kb. 700-at sike-
rült megmentenem az utókornak. 

Képgyűjteményemnek az ad felbecsülhetetlen értéket, hogy a honvédség teljes fotóanyaga (több tíz-
ezer felvételt megörökítő filmtekercs) 1943 januárjában félelemtől gerjesztett, bűnös elhatározás követ-
keztében elpusztult. Távollétemben a filmtekercsekből összeálló gurigákat az egyik állományunkhoz tar-
tozó katona benzinnel leöntötte, meggyújtotta, megsemmisítette - tehát az 1938. évtől katalogizált és a 
legújabbkori magyar történelmet dokumentáló eseményekről készült negatívjaink semmivé lettek. 

Elöljáróban már most elhárítom magamtól azokat a vádakat, amelyeket a 10 év előtti kiállításom ven-
dégkönyvéből olvastam ki, vagyis azt, hogy képtudósításaim egyoldalúak és nem törekedtem a teljes va-
lóság bemutatására. Az egyik vádra a válaszom: azért nem fényképezhettem a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő munkaszolgálatosok jelenlétét a doni események során, mert a mi frontszakaszunkra nem vezényel-
tek munkaszolgálatos egységeket. A másik vádra, hogy miért nincsenek a bemutatott képek között a visz-
szavonulás mérhetetlen szenvedéseit ábrázoló jelenetek? Válaszom: 1942 augusztusában sebesültem meg, 
és a szovjetek 1943 januárjában indított, mindent elsöprő front-áttöréskor én még súlyos sebesülten fe-
küdtem a korházban. 

Kérem megértésüket és a kiállítás képeit úgy nézzék végig, hogy ezen ábrázolások mögött egy tudósító 
munkája és kb. 125 ezer honvéd hősi helytállása, mérhetetlen szenvedése és pusztulása is rejlik..." 

2002. március  
dr. Szentpétery Tibor 

 
(A kiállítás április 21-ig hétvégeken 10 és 16 óra között tekinthető meg, hétköznapokon előzetes meg-

beszélés szerint -telefon: 392-0860; Hidegkúti Galéria 1028 Budapest, Máriaremetei út 37.) 
 

* * * 
Otthonról - haza 

BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN 
2002 

az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET HONISMERETI programja 
 
Útvonal: Budapes-Ártánd-Zetelaka-Székelyvarság-Ditró-Gyergyószentmiklós-Csíkszépvíz-Tusnád-

Bálványosvár-Kézdivásárhely-Kézdiszentlélek-Esztelnek-Gelence-Kovászna-Bácsfalu-Brassó-
Barcarozsnyó-Törcsvár-Tömösi-szoros-Fogaras-Kissink-Talmács-Nagyszeben-Torockó-
Tordaszentlászló-Csucsa-Rév-Nagyvárad-Ártánd-Budapest 

Időtartam: 7 nap (2002. augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: Budapesttől Budapestig kb.: 2350 km 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt. 
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, túracipő, fürdőruha, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig 



 
FŐBB ESEMÉNYEK 

 
- Koszorúzás az 1848-49-es szabadságharcosok emlékművénél a Tömösi-szorosban 
- Találkozó a székelyföldi magyarörményekkel Csíkszépvizen 
- Örmény emlékek Ditrón, Gyergyószentmiklóson (Szent Anna kápolna) és Talmácson 
- Búcsújáró hely a Perkő tetőn 
- Ferences kolostor Esztelneken 
- Árpádkori Szent László freskós templom Gelencén 
- Vár, várkastély és erődtemplom-látogatás Nagyváradon, Fogarason, Törcsváron, Barcarozsnyón,   
   Kissinken, Kis- és Nagydisznódon 
- Barangolás Úz Bence nyomában a székelyek hegyi tanyavilágában Székelyvarságon 
- Brassó panorámája a Cenkről 
- Mofettázás a Torjai Büdös barlangban 
- Piknik a Görgényi havasokban 
- Az élő székely népi mesterségekkel ismerkedünk (ványolás, zsindelymetszés, korongozás) Székely    
  varságon és Réven 
- Furulyás Kisegyüttes új műsora Zetelakán 
- „Adjon Isten békét, kedvet!" Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium előadása Nagyváradon 
- Búcsúvacsora Magyarfenesen 
- Székely, hétfalusi csángó és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismer 
  jük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát 
 
Részletes program 
 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról; Határátkelő: Ártánd; Transzfer: Bu-

dapest és Zetelaka között, alkalmi megállókkal; Szíveslátás: Zetelakán Sándor Olga portáján; Estebéd és 
szállás: az 1., 2. és 3. napon Zetelakán székely családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Székelyvarság (ismertető az iskolá-
ban és barangolás Úz Bence nyomában), piknik a hegyen, műhelylátogatás (kádár, ványoló, zsindelymet-
sző), Zetelaka (Furulyás kisegyüttes új műsora), tábortűz 

3. nap: Látnivalók: Ditró, Gyergyószentmiklós (Szent Anna kápolna), Csíkszépvíz (találkozó a szé-
kely örményekkel) 

4. nap: Látnivalók: Csíkszereda (könyvvásárlás, piac), Tusnád, Büdös barlang (mofettázás), 
Bálványosvár, Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek (Perkő tető - búcsújáró hely), Esztelnek (ferences kolos-
tor), Gelence (Árpád-kori templom Szent László freskóval); Estebéd és szállás: az 4. és 5. napon 
Bácsfaluban hétfalusi csángó családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

5. nap: Reggeli: az 5. és 6. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Brassó (panoráma a Cenkről, Szent 
Bertalan templom), Törcsvár (királyi várkastély), Barcarozsnyó (szász parasztvár), Tömösi-szoros (1848-
49-es szabadságharc emlékműve) 

6. nap: Látnivalók: Fogaras, Kissink (szász erődtemplom), Talmács (örmény emlékek), Kis- és Nagy-
disznód (szász erődtemplomok), Nagyszeben, Torockó; Búcsúvacsora: Magyarfenesen, Csányi Éva kis-
vendéglőjében; Szállás: Tordaszentlászlón, faluturista gazdaságokban (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

7. nap: Reggeli: a szállásadóknál; Látnivalók: Csucsa, Rév (vászonedények), Nagyvárad (várlátoga-
tás), Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium műsora (dal, vers, próza) - fakultatív program; Határát-
kelő: Ártánd; Érkezés: Budapestre 21 óra körül 

Részvételi díj: 33.000 Ft/fő 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a szállás, az ellátás és a belépők árát, kivéve a fakultatív 

programot és a buszköltséget, amely 15.000 Ft /fő. A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, 
közös megegyezés alapján részben módosítható. A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, fel-
olvasásokkal, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 



Jelentkezés az utazásra: az autóbuszköltség befizetésével az egyesület irodájában vagy a klubban. 
 

* * * 
Olvasói levél 

Tisztelt Szerkesztőség! 
 
Az EÖGY-füzetek februári számában megjelent Wertán Zsolt beszámolójának soron következő része 

Otthonról-haza címen, ami sok érdekességet ismertet Erdély múltjából és jelenéből. 
Sajnos, a végén egy kis hiba is becsúszott. A szászfenesi csatában nem I. Rákóczi György, hanem fia, 

II. Rákóczi György szenvedett vereséget. 
A többi helytáll. II. Rákóczi György valóban a lengyel trónt akarta elnyerni. Ez nem sikerült, főleg két 

okból. Egyrészt a katolikus lengyelek húzódoztak a református királytól (a Rákóczi-család akkor még 
protestáns volt), másrészt a szultán (akinek legalábbis formálisan hűbérese volt) is ellenezte szándékát, 
mivel bizalmatlanná vált irányában. A bécsi udvar ugyanis tudtára adta, hogy II. Rákóczi György törökel-
lenes szövetséget kíván kötni az udvarral. 

A fejedelem mindezek ellenére hadsereggel tört Lengyelországba, trónigényének fegyveres úton való 
érvényesítése céljából. A lengyelek azonban ellenálltak és a szultán a krimi tatár kánt küldte Rákóczi el-
len. Rákóczi súlyos vereséget szenvedett, katonái közül nagyon sokan tatár fogságba estek, köztük a ké-
sőbbi fejedelem, Apafy Mihály is. A továbbiakban Rákóczinak már a fejedelmi szék megóvásáért kellett 
harcolnia. Több csatát vívott, majd az Erdélybe törő tatárok ellen harcolva, a szászfenesi csatában súlyo-
san megsebesült és sebeibe rövid idő múltán belehalt. 

Noha a két személy apa és fia, egyéniségük, politikájuk és annak következményei között mégis nagy a 
különbség. I. Rákóczi György folytatta Bethlen Gábor politikáját, kormányzásuk alatt Erdély békében élt 
és virágzott. Mindezt tönkretette II. Rákóczi György megalapozatlan külpolitikája. 

Tisztelettel 
Gyertyánfy Géza 

 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
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„ Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Igaz Világosság és Fénysugár, Napkelet és az Atyának Képmása és Egyszülöttje, aki hét oszlop-

ra építette szent egyházadat, kövér borjút rendeltél benne áldozatra: add nekünk is, hogy bölcses-
séged asztalánál táplálkozhassunk." 

Sok szép szimbolikus kifejezés van ebben a saragánban, ezek Krisztust illetik. De mi a hét oszlop? A 
hét szentség. A kövér borjú pedig a tékozló fiú hazatérésére emlékeztet, hisz a példabeszédbeli apa a hiz-
lalt borjút ölette le, a lakomához. Abból az alkalomból is megfelelő most ezekre gondolnunk, mert pün-
kösd ünnepe május hó idejére esik, s ez az ünnep az egyház születésnapja. Az egyházban vár minket, té-
kozlókat a szentségekben jelenlevő és működő Jézus. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

Sajó Sándor 
(1868. nov. 13. Ipolyság - 1933. jan. 7. Budapest) 

 
MAGYARNAK LENNI... 

 
A Magyar Tudományos Akadémia Farkas-Raskó jutalmával kitüntetett költemény 

 
Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?  
Magasba vágyva, tengni egyre-lent;  
Mosolyogva, mint a méla őszi táj,  
Nem panaszolni senkinek, mi fáj;  
Borongni mindig, mint a nagy hegyek,  
Mert egyre gyászlik bennünk valami:  
Sokszázados bú, melyet nem lehet  
Sem eltitkolni, sem bevallani.  
Magányban élni, ahol kusza árnyak  
Bús tündérekként föl-fölsirdogálnak,  
S szálaiból a fájó képzeletnek  
Feketefényű fátylat szövögetnek  
És bút és gyászt és sejtést egybeszőve  



 
Ráterítik a titkos jövendőre...  
Rabmódra húzni idegen igát,  
Álmodva rólad: büszke, messzi cél,  
S meg-megpihenve a múlt emlékinél,  
Kergetni téged: csalfa délibáb!...  
Csalódni mindig, soha célt nem érve,  
S ha szívünkben már apadoz a hit:  
Rátakargatni sorsunk száz sebére  
Önámításunk koldusrongyait... –  
Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:  
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 
 
Magyarnak lenni: tudod, mit jelent?  
Küzdelmet, fájót, végesvégtelent.  
Születni nagynak, bajban büszke hősnek,  
De döntő harcra nem elég erősnek;  
Úgy teremtődni erre a világra,  
Hogy mindig vessünk, de mindig hiába:  
Hogy, amikor már érik a vetés,  
Akkor zúgjon rá irtó jégverés...  
Fölajzott vággyal, szomjan keseregve  
A szabadító Mózest várni egyre: 
Hogy porrá zúzza azt a szirtfalat,  
Mely végzetünknek kövült átkaul,  
Ránk néz merően, irgalmatlanul,  
S utunkat állja zordan, hallgatag...  
Bágyadtan tűrni furcsa végzetünk,  
Mely sírni késztő tréfát űz velünk,  
S mert sok bajunkat nincs kin megtorolni:  
Egymást vádolni, egymást marcangolni! 
- Majd, fojtott kedvünk hogyha megdagad,  
Szilajnak lenni, mint a bércpatak, 
Nagy bánatoknak hangos lagziján 
Nagyot rikoltni: hajrá! húzd, cigány! - 
Háborgó vérrel kesergőn vigadni, 
Hogy minekünk hajh! nem tud megvirradni, 
Hogy annyi szent hév, annyi őserő, 
Megsebzett sasként sírva nyögdelő, 
Mért nem repülhet fönn a tiszta légben, 
Munkás szabadság édes gyönyörében, - 
Hogy mért teremtett bennünket a végzet 
Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... 
Tombolva inni hegyeink borát, 
Keserveinknek izzó mámorát, 
S míg vérünkben a tettvágy tüze nyargal, 
Fölbúgni tompa, lázadó haraggal, - 
S mikor már szívünk majdnem megszakad: 
Nagy keservünkben, 
Bús szégyenünkben 
Falhoz vágni az üres poharat... 
- Én népem! múltba vagy jövőbe nézz:  
Magyarnak lenni oly bús, oly nehéz!... 
 



De túl minden bún, minden szenvedésen,  
Önérzetünket nem feledve mégsem,  
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,  
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!  
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,  
Mely itt reszket a Kárpátok alatt.  
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:  
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;  
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,  
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,  
Féltőn borulni minden magyar rögre,  
S hozzátapadni örökkön-örökre!... 
 

* * * 
A reformkor csalogánya 

Szoprán hangja már a temesvári zárda énektanárának feltűnt - Arany verset írt hozzá - 
Bemutatták Donizettinek is 

 
Hollósy Kornélia Júlia Klára a Temes megyei Gertenyesen született 1827. április 13-án. Apja, 

Korbuly Bogdán gazdag örmény család sarja, s csak 1832-ben változtatta nevét Hollósyra, amikor nemes-
séget kapott. Anyja Csausz Magda, a pesti egyetem orvosprofesszorának nővére. Házasságukból tíz 
gyermek született. Kornélia a tizenegyedik, s születése anyja életébe került. 

Szoprán hangja már a temesvári zárda tanulójaként feltűnt énektanárának, s tanítani kezdte. Kornélia 
15 éves korában kikérte apai örökségét, és Bécsbe ment. Egy évig tanult Salvi Máténál, aki bemutatta 
Donizettinek, ő viszont beajánlotta Francesco Lampertihez Milánóba. Kétévi tanulás után Korfuban éne-
kelte az akkor 19 éves, sudár termetű leány Verdi Ernanijának Elviráját. Torinóban ismerte meg a buka-
resti staggione vezetője, s szerződtette. A Bukarester Deutsche Zeitung 1845. december 8-i számában írta 
róla: „Minden művészetbarát számára igazi, nagy örömet szerzett, hogy végre ismét meghallgathatta Bel-
lininek ezt a kedves, szép művét. Hollósy kisasszonynak pedig a jó ízlését bizonyítja, hogy fellépése tár-
gyául az Alvajárót választotta... A vendégszereplő kiváló tehetsége megérdemli, hogy teljesítményének a 
legnagyobb figyelmet szenteljük, és azt osztatlan elismerésünkben részesítsük... Hollósy kisasszony 
énekművészetéről a legmelegebb szavakkal kell megemlékeznünk. Hangjának fiatalosan szép zománca, a 
könnyed, akadálytalan énekkészség, a ragyogó, szárnyaló trillák, mindenekelőtt pedig hangszínének lágy, 
elégikus csengése vitathatatlanul bizonyítják művészi tehetségét és színpadra termettségét... Ragyogó 
művészi tulajdonságai hatalmas és biztos alapot nyújtanak ahhoz, hogy Hollósy Kornélia kisasszony mai 
teljesítményét elsőrangúnak és kiválónak ítéljük..." A kritika jó hosszúra nyúlt. A fiatal magyar énekesnő 
mély benyomást tett a bukaresti közönségre, amely ünnepelte és visszavárta. 

Már kész művészként tért haza 1846-ban, s június 4-én Temesvárott bemutatkozott rokonságának és a 
magyaroknak. Petrisevics Horváth Lázár, a Honderű és Frankenburg Adolf, az Életképek szerkesztője 
javaslatára Ráday Gedeon gróf felkérte néhány vendégszereplésre. 1846. július 23-án lépett föl először a 
Nemzeti Színházban Donizetti Linda di Chamounix címszerepében. Még néhány nagy sikerű fellépés 
után, augusztus 24-én 4000 forint tiszteletdíj és két jutalomjáték fejében, minden intrika ellenére első lírai 
énekesnőnek szerződtették a pesti Nemzeti Színházhoz. 

Schodelné első igazi riválisa, a korszak rendkívüli jelentőségű primadonnája lett, lírai és koloratúrsze-
repekben egyaránt kiváló. Az idő, melyben Hollósy Kornélia a Nemzeti Színház tagjává lett, igen szép, 
termékeny: a magyar reformtörekvések kora volt. Szerződtetésével megszűnt a lármás harc, s ő hamaro-
san egész Pest kedvence lett. A költők verset írtak hozzá, a politikai és társadalmi élet nagyjai is igen sze-
rették. 

A Nemzeti Színházban már az 1840-es évek közepére az olasz énekiskola lett uralkodóvá, s ennek le-
tisztult változatát adta Hollósy Kornélia is, az 1846-ban szerződtetett koloratúrcsillag. Az 1842-es színhá-
zi törvénykönyv a mesterrel való előzetes konzultációhoz kötötte az énekszólam énekesi megváltoztatá-
sát. De maga Erkel is bővítette utóbb műveit. Az énekesi változtatásokat Hollósy is követte, amikor betét-
áriát illesztett Lortzing Cár és ács című vígoperájába, ugyanő A sevillai borbély 1847. április 13-i előadá-



sán Rosina énekleckéjeként Egressy Béni Petőfi-dalait énekelte ismétlést követelő nagy sikerrel. Ő volt az 
első Melinda Erkel Ferenc Bánk bánjában. 

1848. május 13-án mutatta be a színház Mercadante Saverio nagyoperáját, a Horatiusok és 
Curatiusokat, ezt Hollósy Kornélia jutalomjátékul választotta. A darab jól illett a forradalmi idők szelle-
méhez, s nagy publikumot vonzott. A gyorsan változó politikai események őt egyébként sem hagyták 
érintetlenül. Részt vett néhány demonstrációban Kossuth mellett. Az 1848-as őszi szezon első bemutatója 
szeptember 16-án Császár (Kaiser) György A kunok című 4 felvonásos eredeti operája volt (szövegét 
Kirchlehner Ferenc írta), amelyben Margit szerepét alakította. A Budapesti Divatlap ezt írta róla: „Hol-
lósy a művészi virtuozitás minden bájával feldíszíté jó szerepét, s a második felvonásbeli magyaros szel-
lemű párdala és magánáriája mindenkire elragadólag hatott." Végül az opera 1872-ig állandó műsordarab-
ja lett a Nemzetinek. De a tervezett bemutatók száma meglehetősen leapadt. 

Hollósy az első megszállás idején nem hagyta el Pestet. 1849. március 31-én adták elő Bellini Puritá-
nok című operáját, de a színház szinte sosem telt meg, ezért inkább egyveleget adtak elő Szabad hangok 
címmel, amelyben Hollósy népdalokat énekelt. Kossuth tiszteletére június 9-én még színre került Erkel 
Hunyadi Lászlója, Schodelnével Szilágyi Erzsébet, Hollósy Kornéliával Gara Mária szerepében. A kriti-
kák szerint „...a nádor páholya érintetlenül állt a színházban, maga Kossuth bérelt páholyból tapsolt a for-
radalmi eszméknek". 

Hollósy Kornéliának Schodelné visszavonulása után sok dolgot adott a színház, minden harmadik-
negyedik napon fellépése volt. December 29-én bemutatták Doppler Ferencnek, a Nemzeti fuvolaművé-
szének magyar tárgyú kétfelvonásos operáját Ilka és a huszártoborzó címmel. Az opera nagy sikert ara-
tott, bár a kritikusok véleménye igen eltérő és szigorú volt. Hollósyról azonban mindenki elragadtatással 
írt. 

Egyidejűleg szinte hihetetlen hír lát napvilágot: Hollósy távozni készül attól a színháztól, amelybe 
nagy nehézségek árán jutott be, s ahol háromévi működése alatt annyi dicsőséget aratott. Elhatározta, 
hogy visszavonul, illetve külföldre megy. 1850-ben Bécsben aratott nagy sikereket (öt estén énekelt az 
Alvajáró, Lucia, Hugenották, Linda és Ördög Róbert koloratúrszerepeiben), noha akkor a magyar név 
nem volt előnyös hangzású Bécs magasabb köreiben, s itthon is rossz néven vették tőle ezt a vendégjáté-
kot. Innen Varsóba ment, ahol 13 hónapot töltött páratlan sikerrel. 1852. április elején családjához ment 
Aradra, április 12-én pedig házasságot kötött Lonovics Józseffel (aki később Csanád megye főispánja 
lett). Egerbe költöztek, férje apjához, itt született első fiuk, Gyula. Apósa halála után, 1853 tavaszán 
Bécsbe költöztek, ahol a száműzetés után letelepedett Lonovics érsek lett mentora. Ott született korán 
elhunyt második gyermeke, Ferenc. Még ez év őszén felkereste őt gróf Ráday és Erkel Ferenc, hogy visz-
szacsalogassák a Nemzeti Színházhoz. Válasza ez volt: „Hat szerepben fellépek díj nélkül, s ha úgy tet-
szem, mint régebben, akkor szerződöm." 1854 tavaszán hazajött családjával, s először Császár György 
dallamos operájában, a Kunokban nagy tetszést aratott. Most már megkötötte a szerződést évi 8505 forint 
fizetéssel, és 1862. július 29-ig tagja maradt a színháznak. 

Ez a nyolc év volt Hollósy Kornélia fénykora: nem túl nagy terjedelmű, de páratlan csengésű hangja, 
ragyogó trillái világhírű koloratúr énekesnővé avatták. Repertoárja egyre bővült: már 25-30 operában 
énekelt. Híre mindjobban terjedt, túl a haza határain is. Ő a sok külföldi hívás ellenére itthon maradt, mert 
éppen az abszolutizmus idején a magyar népdalokkal akarta kifejezni hazafiasságát. Ezeket a népdalokat 
előtte senki sem énekelte, s utána is csak Blaha Lujza. Arany János 1857-ben e sorokat ajánlotta Hollósy 
Kornéliának: 

„Egy nép lakik, túl a tengeren,  
Hol délre lejt az Alpok alja  
Hol fűszeres völgy, rónaság 
Az erdős Appennint uralja:  
Hajdan dicső nemzet, ma rab; - 
S hogy láncza csörgésit ne hallja  
Énekkel űzi bús neszét  
S az érczigát enyhíti dalja.  
Oh! hát dalolj nekünk!..." 

Hollósy Kornéliának igen nagy szerep jutott az 50-es, 60-as évek társadalmi, sőt politikai életében is. 
Lonovicsék házában szívesen látott vendég volt a közélet minden számottevő tagja. Szalonjának központ-
ja mindig ő maga volt, s ezt a szerepet fényesen töltötte be. 



Kellő időben, dicsősége tetőpontján érlelődött meg benne a visszavonulás gondolata. 1862. július 29-
én búcsúzott el a pesti közönségtől Erkel Bánk bánjának Melinda-szerepében. De a búcsúest nem a teljes 
visszavonulás kezdete volt. 1862-ben vidéki körútra indult. Debrecen, Kolozsvár, Szamosújvár, Dés, Ma-
rosvásárhely, Kassa, Léva, Miskolc, Rimaszombat, Szatmár, Nagyvárad, majd rövid pihenő után Makó, 
Baja, Sopron, Pozsony, Győr, Pécs, Komárom, Balatonfüred, Ungvár, Losonc, valamennyi egy-egy fé-
nyes hangversenye emlékét őrzik. 

1864 nyarán végleg elhagyta a fővárost, s férje dombegyházi birtokára költöztek. Színpadi ruháit sze-
gényebb színésznőknek ajándékozta, pompás jelmezeit szegény templomoknak adta. Utoljára nyilváno-
san 1865-ben, a Nemzeti Színház 25 éves jubileumán lépett föl, s Liszt Ferenc csodálkozva kérdezte: mi-
ért nem marad ez a ragyogó tehetség továbbra is színpadon? Ő azonban családjának akart élni. Gyakran 
bejártak Makóra, a megye székhelyére, s itt részt vett a társadalmi életben. 1888. szeptember 7-én Csa-
nádpalotán Kelemen László emlékoszlopának leleplezésekor Ő volt az ünnepség védasszonya. Makó vá-
rosa nem volt hálátlan: 1903-ban épült állandó színháza az ő nevét viselte egészen elbontásáig, előcsar-
nokát a művésznő bronzszobra díszítette, sőt egy kis utca is őrizte nevét. S aztán jött a nagy influenzajár-
vány, mely 1890. február 10-én örökre elnémította a magyar csalogány hangját. 

Alpár Ágnes Népszabadság, 2002. április 13. 
 
Hollósy Kornélia leszármazottai, unokája, dédunokái közöttünk élnek, álljon itt a leszármazot-

tak családfája: 
 

Krivinai Lonovics József II szül: 1824., megh: 1902, Csanád vm. főispánja 
Neje: Hollósy Kornélia szül: 1827 ápr. 13., megh: 1890 febr. 10. 
1. László II szül: 1882., megh: 1945 Zalaegerszeg 
2. Mária-Kornélia szül: 1883 aug. 27., megh: 1942 júl. 19.  
    Férje Csáky Armand gróf, szül: 1880., megh: 1951 jún. 29. 
2.1. Mária szül: 1907., megh: 1972, Férj: Abaffy Ferenc 
2.1.1. Andrea megh: ? 
2.1.2. Ádám megh: ? 
2.2. Kornélia szül: 1910 ápr. 16., Férj: Dr. Bisztray Tamás (bisztrai) szül: 1910 márc. 2., megh:      
       1988 aug. 15. 
2.2.1. Péter szül: 1938 okt. 27., Neje: 1. Ladics Mária szül: 1939 

                                                                            2. Szabó Zsuzsanna szül: 1948., elvált 1991 
2.2.2. Borbála, Mária szül: 1940 szept. 5., Férj: Varga Géza, szül: 1923., megh: 1991 
2.2.2.1.      Thomas szül: 1967 nov. 25. 
2.2.2.2.      Clara szül: 1969 okt. 11., férj: Manuel Gonzales (Manny) 
2.2.2.2.1.   Lucán szül: 1997 jún. 23. 
2.2.2.2.2.   Ruby szül: 1998 júl. 29. 
2.2.3. Kornélia, Márta szül: 1942 okt. 2., Férj: Káplár László szül: 1946 ápr. 30., házasságk.    
          1980 nov. elvált: 1991 nov. 
2.2.4. Tamás szül 1948 dec. Neje Kóté Éva szül: 1951 szept. 
2.2.4.1.      Zsolt szül: 1981. dec. 2. 
2.2.4.2.      Richárd szül: 1983 jan. 2. 
2.2.4.3.      Andrea szül: 1948 márc. 4. 
2.3.   Ilona szül: 1913., megh: 1920 

* * * 
 

„Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" 
Egy kiállítás magyarörmény hírességei (sorozat): 

Hollósy Simon (1857-1918) festő 
 
A müncheni akadémiára járt, itt festette sokat reprodukált művét, a Tengerihántást (1885). 1886-ban 

Münchenben megnyitott magániskolájában a friss naturalista törekvések felé terelte lelkes tanítványait. 
Fiatalabb festőtársai - Réti István és Thorma János - bíztatására 1896-ban nyári iskolát nyitott Nagybá-



nyán, mely a napfényben fürdő természet megfestésének inspirálója lett idehaza is, s a magyarországi 
művészet megújítását hozta magával. 1901-ben kivált a Nagybányai Művésztelepből, és Técsőn szerve-
zett szabadiskolát. 1898-tól éveken át küzdött - megnyugtató eredmény nélkül - a Rákóczi-induló című 
összefoglaló festménnyel, amelyben a történeti tematika, a társadalmi ítélet és az új festésmód szintézisé-
re vágyott. 

„Hollósy Simon elmenése a legfurcsább gondolatokra késztet és jogosít, mert hogy ez már megint egy 
átkozottan magyar és tragikus távozás. Ugye, hogy a magunk gusztusa és rejtett ravaszsága szerint vala-
mikor fölszabadítottuk a jobbágyokat s a jobbágyság mégis megmaradt? Szegény úri és művész Hollósy 
Simon egy ilyen magyarul fölszabadult valaki volt, aki nem tudta mit kezdjen a szabadságával. Egy képé-
re nagyon emlékszem, ahol sokaságos figurával dolgozik gyönyörű színekben, de bizony ezek a figurák 
alig láthatják s találják meg egymást. Úgy képzelem, hogy Hollósy Simon ilyenféle képekkel akart örülni 
az ő felszabadultságának, holott mestere volt a rajznak. 

Robusztus, nagy magyar piktor, akire szinte rákényszerít irodalmiságomban a Vajda Jánosra mutatás, 
mert ijesztően hasonló sorsúak. 

Magyar és alkotásra hívott zseni volt és nagyszerű pedagógus: ezt is lehetne néhány klasszikus példá-
val magyarázni. Ezt a furcsa, bánatos nagyságát a kiemelkedő magyar géniusznak, ki oltári szentségétől 
majdnem megfosztva, él mégis, s örül, hogy új életeknek, új művészegyéniségeknek szolgálhat. Nem 
hiszem egy percig, hogy ne fájlalta volna a legönösebb, legművészibb dicsőséget, de azt se, hogy nem 
valósággal művészet volt neki a tanítás. Még öreg sasnak se mondhatom, mert nem volt öreg, csak éppen 
a nagyon magasat nem tudta beszárnyalni." 

(Ady Endre 1918) 
* * * 

 
A márciusban Kolozsvárott rendezett nagysikerű kiállításra emlékezve közöljük a Sza-

badság 2002. március 16-i számából: 
 

Kopacz-ikonográfia 
 
Honnan tudhatnánk, hogy amit pillanatnyilag érzékelünk, az a valóság? - teszi fel a kérdést katalógusa 

mottójában Kopacz Mária. S ami Platontól napjainkig a filozófia egyik meglehetősen elvont drámai alap-
kérdése, ha más szinten is, de konkrét tartalomra lel a képzőművész ars poeticájában, s a tárlatlátogatónak 
a kiállítás képeihez való viszonyulásában. 

Ebből a némiképp filozofikus szempontból kiindulva szemlélem a kiállított anyagot. Szemlélem, mon-
dom, mert igyekszem első látásra nem viszonyulni, nem besorolni, nem osztályozni, bármennyire ma-
kacskodik is a rendszer teremtésére idomított értelmem. Mi az, amit látok? Mit ébresztenek bennem a 
képsorok? Mit látott bennük a festő, amikor életet adott nekik? S mi közük ezeknek a munkáknak a 
kérdőmondathoz, amelyet fejtegetésem kezdetén idéztem? Nem hinném, hogy azoktól a kérdésektől, kér-
dezőktől igyekszik védeni magát, amelyek, akik a valószerűség hiányát kifogásolják képein... 

A megnyitón, s utána személyes beszélgetések során, a látásmódok, megítélések tág skálájával szem-
besültem, és állapítottam meg, hogy mennyire mást vélünk felfedezni, mi nézők, ugyanazokon a munká-
kon. Tehát véleményemmel menthetetlenül magamra vagyok utalva, a saját látásom, ízlésem, értékítéle-
tem ketrecébe vagyok zárva. 

A színkavalkád és a tematika - amely főleg a cirkusz, a cirkuszi kelléktár és menazséria világát idézi - 
tökéletes harmóniában van. S ez már szinte elég is a sikerhez. Sellők, madarak és madáremberek, állatok 
és félig állat, félig-negyedig ember fantázialények, artisták, bohócok tánca kavarog a vásznakon. Jobban 
mondva ennek a nagy kavargásnak, ennek a pillanatra meg nem álló, pillanatra sem szünetelő körforgás-
nak, tumultusos zajlásnak, tarka kavalkádnak a darabkáit rögzíti a művész. A tudatalatti valóságfoszlá-
nyait vetíti ki képzelete és pillanatnyi hangulata különbejáratú, privát képernyőjére és teremti meg festői 
világát, talán úgy is mondhatnám: tárulkozik ki a néző előtt. Minden festői eufemizmus, finomkodó 
takargatózás nélkül meri vállalni önmagát. Teheti. Hiszen világa olyannyira gazdag, olyannyira összetett, 
hogy éppen eme tökéletes hangulati - lelki sztriptíz révén válik izgalmassá, izgatóvá, egyénivé és megis-
mételhetetlenné. Olyan festői védjegy ez, - amely nem szorul a különféle áramlatok mankójára, a nagy 



mesterek meghosszabbított kezeujjának a kutatására. Mert e kutatás eleve kudarcra lenne ítélve. Kopacz 
Mária olyan, amilyennek mutatja magát. Lehet szeretni vagy nem szeretni, de hasonlítgatni nemigen. 

S hogy miért éppen a cirkusz? Ürügy. Minden merő kelléktár. S mégis, ennek dacára is maga az élet. 
A lét nagy folyamának egy akrillal fára, farostra rögzített-megörökített, a művészi átlényegítés megannyi 
szakaszán edződött, parányi atomja. A tudatalattiból feltörő, magának agresszíven utat kereső, nyomuló 
aprócska létszubsztancia. Az imigyen összeálló kompozíciók nem narratívak, de egy hangulati közeg 
megteremtése szempontjából fölöttébb beszédesek. Számomra a látvány sem nem vidám, sem nem drá-
mai, vagy ha kell, mindkettő: e jegyek együtt vannak, kölcsönösen feltételezik és kioltják egymást. S ta-
lán ekképp járulnak hozzá a láttatás teljességéhez. Egy hangulati világ figuratív képi vetületével állunk 
szemben, amely arra hivatott, hogy bennünk, nézőkben is felidézze azt az eksztázissal rokon hangulatot, 
amelyet a művész a teremtés pillanatában érezhetett. S amelynek megjelenítését e kelléktár felhasználásá-
val tudta megvalósítani. 

A kitűnő rajzkészséggel megáldott grafikus ezúttal sem hazudtolta meg magát, csupán műfajt váltott és 
immár festői vízióinak keresett és talált megfelelő közeget. Úgy is mondhatnám: megszüntetve tartotta 
meg sajátos formanyelvének szellemiségét, maradt hű önmagához. Nem egy művészi bukfenc az, amit 
most kínál nekünk a kolozsvári Szentegyház utcai galéria tágas termeiben, amelyek szinte roskadozni 
látszanak eme festői bőbeszédűség láttán. Ez a részleteiben elnagyoltan is kidolgozott-kiművelt festői 
világ szerves része, folytatása, összegezése mindannak, amit Kopacz Mária az évtizedek folyamán kiér-
lelt, s amelynek most, sajátosan sziporkázó színvilágát is megcsillantva teremtett létjogosultságot. 

A művészi szándék, legalábbis, ha igényt tart a művészi jelzőre, sohasem programatikus. A lét mögötti 
transzcendentális tartalom kifejezésére szolgál. Olvasata többértelmű, mert örökérvényű érzelmekre, in-
dulatokra épít. Ha át is lépünk egy kor traumáin, belecsöppenünk egy másikéba. Nem beszélve az egyéni 
lét örökérvényű ellentmondásairól: életről, halálról, reményekről, csalódásokról, beteljesülésekről és ki-
ábrándulásokról. Ez Kopacz Mária világa, itt nyüzsögnek, forognak, libbennek, lebegnek valós valótlan-
ságai, valószerű fantázialényei, karikáznak át egyik élethelyzetből a másikba. A Kopacz-féle ikonográfia 
kulcsa a kerék. Ez a legtöbb munkán megjelenő, akár személyes ismertetőjegyként is értelmezhető jel, 
amely talán nem is annyira az agyonhangoztatott játékosságra, mint inkább a munkák látványon túli filo-
zófiai üzenetére utal. A lét és nemlét, a különféle élethelyzetek, állapotok, valós és képzeletbeli metamor-
fózisok örök körforgásának a felvillantására. Emlékeztető arra, hogy minden mulandó, és emlékeztető 
arra, hogy ugyanakkor minden állandó is. Emlékeztető a létre magára, amelynek éppen e kettősség a lé-
nyege. 

Németh Júlia 
* * * 

 
GAJZÁGÓ SÁNDOR ÉS GROSS ARNOLD KIÁLLÍTÁSA ELÉ 

 
Hölgyeim és Uraim! 
 
Mindig nagy öröm számomra, amikor grafikai kiállítást nyithatok meg, különösen akkor, ha két ilyen 

kiváló művész, mint Gajzágó Sándor és Gross Arnold műveit mutathatom be. A grafika hosszú éveken át 
mellőzött műfaj volt hazánkban. Leginkább illusztrálásra tartják alkalmasnak, pedig az erőteljes fekete-
fehér tollvonásokból kialakuló képek ábrázoló és hatóereje semmivel sem marad el a festményeké mö-
gött. Grafikusnak lenni könnyű, vélik sokan, hiszen rajzolni könnyebb, mint festeni, ez azonban egyálta-
lán nem igaz. Aki néhány vonallal, pár alakkal, egyetlen szál papírral és tollal-ceruzával vagy éppen tus-
sal képes kifejezni egész sorstragédiákat, életeket és lelkületeket, az valódi művész. Amikor pedig néhány 
vonal, a papír síkjában megelevenedett rajz képes elvarázsolni bennünket, akkor valódi ünnepet ül a mű-
vészet. 

De miért hangsúlyozom következetesen a két műfaj nevét, hát nem mindegy melyik melyik? Egyálta-
lán nem. Gajzágó Sándor nemes egyszerűséggel, tömören és mesterien kidolgozott rézmetszeteket hozott. 
Ez a technika rendkívül nehéz, hiszen a rézlemezbe hidegen, metszőkéssel vésik, azaz hogy metszik a 
rajzot. A munka lassú és fáradságos, mivel metszeni csak egy vízszintes tengely mentén lehet, így az íve-
ket és hajlatokat csakis a lemez forgatásával lehet kialakítani. A kés éles, a lemez néha ellenáll, és az el-
rontott vonalakat nemigen lehet korrigálni. 



A kivételes kidolgozás, a formai tökéletesség azonban nem a tartalom, a mély gondolati háttér hiányá-
nak elkendőzésére hivatott munkáin. Éppen ellenkezőleg. Súlyos vonalakból komponált alakjai szinte 
lebegnek, mint Giotto freskóin vagy a gótikus táblaképeken. Ugyanolyan rejtélyesek, mély titkokat, böl-
csességeket és szimbólumokat hordozók ezek is. Gajzágó Sándor úgy fűzi össze figuráit, és úgy alakít ki 
teret, helyszínt, jelent, múltat és jövőt velük, hogy érezzük: bölcs megfontolás, hosszas elmélkedés áll az 
alkotás hátterében. Olyan ez, mint amikor valaki néhány odaillő, egyszerű, mégis súlyos szót mond ahe-
lyett, hogy hosszasan fecsegne. 

Gross Arnold pedig a rézkarc műfajának valóságos megújítója. A rézkarc abban különbözik a rézmet-
szettől, hogy a lemezt saválló réteggel vonják be, ebbe karcolják a rajzot, majd a lemezt savba mártják, 
ami a vonalak mentén kimarja az anyagot. Ez az eljárás sokkal aprólékosabb kidolgozást, finomabb vo-
nalhálót és mintázatot tesz lehetővé, viszont abszolút kompozíciós készséget és mesteri rajztudást kíván. 

Képei különös, egyfajta megbonthatatlan, organikus egységbe olvadó kompozíciót alkotnak. Minden 
reális és szürreális részletnek helye, értelme és célja van. A tökéletes harmónia alapja pedig a természettől 
ellesett csodák feltárása, hiszen még a leginkább kitaláltnak vélt árnyalatokat is kedvenc ásványaitól vette 
kölcsön. Gross Arnoldnak csak a természet megfellebbezhetetlen harmóniájához méltó tökéletes kompo-
zíció, rajz és kidolgozás felel meg. 

Nekünk pedig mindez a felüdülés, a lelki béke, az újjászületés élményét adhatja. 
Kívánom, hogy nyitott szemmel, és nyitott szívvel gyönyörködjenek Gajzágó Sándor és Gross Arnold 

műveiben. 
dr. Sinóros Szabó Katalin  

művészettörténész 
(Elhangzott a Budaörsi Örmény Önkormányzat ápr. 15-i kiállítás megnyitóján.) 
 

* * * 
DÁVID DEZSŐ EMLÉKEZETÉRE 

(1896-1981) 
 
Kézdivásárhelyen volt kereskedő és a mindnyájunk által ismert Dávid Antal-Iván regényíró nagybátyja 

volt. Dezső nagyapja még Csíkszépvízet tartotta szülőhelyének, de apja már feladta a Szépvízhez való 
kötődést és Kézdivásárhelyt választotta a családalapítás helyéül. A Szépvízhez való kapcsolatokat azon-
ban továbbra is ápolták, mert a család többségi része továbbra is ezen a vidéken élt. 

Dávid Dezső az I. világháború végén mint 75 %-os rokkant, otthon Kézdivásárhelyen tartózkodik. A 
román frontról hazatérő magyar katonák éjjel-nappal özönlöttek át a városon, s elvakultan lövöldöztek 
fegyvereikkel a levegőbe. Néhányan, itthon levő idősebb és rokkant katonák összeálltak és miután sok 
hazatérőtől el tudták venni a fegyvert, sikerült a garázdálkodókat ártalmatlanná tenni. Mikor a 
kézdivásárhelyiek is hazatértek a frontokról, megalakították a nemzetőrséget, parancsnok Kolozsváry 
László 24-es honvéd őrnagy. Beosztott tisztek Császár János, Finta Sándor, Péter Amadé és dr. Dávid 
István a gazdasági hivatal vezetője. 

A román megszálló csapatok lassanként megszállták Brassót, Sepsiszentgyörgyöt és más helységeket 
is. Csak 1918. nov. 10-én hallották, hogy az ő városuk is megszállás alá kerül. 

Érintkezésbe lép Király Aladár akkori háromszéki főispánnal, aki ama bejelentésére, hogy az ojtozi 
szorost védeni fogják: a legszigorúbban utasítja, hogy a román reguláris megszálló csapatoknak minden-
ben legyenek segítségére. A főispán parancsa másnap nyilvánosságra jut és megkezdődik a bomlás. A 
nemzetőrség parancsnoka már másnap elutazik, hatáskörét a román csapatoknak febr. 12-én megtörtént 
bevonulásáig ifj. Nagy Ferenc honvéd százados látta el. 

Febr. 13-án kezdődött a rettenetes élet. Este 8 órán túl nem volt szabad az utcán járni, rendelet rendele-
tet követett, természetesen román nyelven, amit senki sem értett. Napnap után megbotozták a polgárokat 
és külön engedély kellett annak, aki este egyik házból át akart menni a másikba. Nemsokára házkutatást 
tartottak nála, de minden eredmény nélkül. Minden okuk megvolt arra, hogy a házkutatást megtartsák, 
mert mikor a megszállás híre járt és mikor megtudták, hogy több elszállító tiszt nem jöhet Magyarország-
ról, a még kezeik között levő négy gépfegyvert, gyalogsági fegyvereket, sok muníciót és kézigránátot 
elrejtették a hősök temetőjébe és a római kath. temetőben levő családi kriptájukba. 1920. febr. 1-én éjjel 1 
órakor a Tanácsház-utcai szülői házat katonaság vette körül. Legénylakásának ajtaját a detektívek feltör-
ték, revolvert fogtak rá és követelték, hogy azonnal kövesse őket a rendőrségre. Tiltakozott a brutális fel-



lépés ellen, de hasztalan. „Feljelentés érkezett ön ellen, azonnal jöjjön velünk" mondották. Hajnali három 
órakor érkeztek a rendőrségre. Maier rendőrkapitány nagyon udvariasan fogadta, de minden udvarias 
mondatának meg volt a maga fullánkja. Maier rágyújtott és őt is megkínálta. Arra való hivatkozással, 
hogy nem dohányos, a cigarettát nem fogadta el. „Pedig a gőggel most alább kell hagynia a magyarok-
nak" mondotta. „Most a mi számunkra következik ezer esztendő". Jegyzőkönyv aláírása után elviszik az 
új úton levő ügyészségi fogházba. Másnap reggel négy szuronyos katona között felvitték a rendőrségre. 
Ekkor már ott volt Brassóból négy magasrangú katonatiszt, 5 detektív és Zernoveanu őrnagy a vezérkar-
tól. Az ő jelenlétében történt meg a kihallgatás. A tárgya: Ismeri-e az ékszerlopási ügyet? Végül kibökték, 
hogy ő összeköttetésben van a magyar hadsereggel, annak itteni szervezője és időnként nagyobb összege-
ket kap, sőt most is vár pénzt. A gyanúsításra azt felelte, hogy mint alacsony rangú katona semmiesetre 
nem volna alkalmas ilyen megbízatásra. Megígérte, hogy az esetleg kapandó pénzt rögtön felhozza a 
rendőrségre. Jegyzőkönyv után ismét visszavitték az ügyészség fogházába. Útközben a csendőrlaktanya 
előtt egy hang felszólítására a katonák felvitték a laktanyára. Az irodában az íróasztalnál egy barátja 
Minisca főhadnagy ült. Láttára felugrott és a kezében korbáccsal közeledett feléje. Fenyegetésére, hogy 
ha hozzányúl, a székkel agyonveri, a „barátja" ismét parancsot adott a katonáknak, akik visszavitték a 
fogházba. 

Másnap testvérbátyja dr. Dávid István és dr. Herepey Iván látogatták meg. Utóbbi arra kérte, hogy 
mindent valljon be, mert különben az egész családra borzasztó sors vár. Este a vacsorát hozóban felismeri 
egyik unokanővérének a fiát, Schüle Viktort, aki aznap jött hozzájuk látogatóba. Megtudva, hogy mi tör-
tént, bejött a fogházba, hogy nem akar-e valamit üzenni. Schülének megmondja, hogy a gépfegyverek 
már a pincében vannak. Ezen az éjjelen megint felvitték a rendőrségre, ahol ráordítottak: 

„Hallja kérem!! Van nekem más módszerem is, amihez nyúljak, ha maga még most sem akar vallani! 
Tud-e arról, hogy a kath. temetőben, a hősök sírjaiban a nemzetőrség több vagon fegyvert és lőszert du-
gott el? Tud-e arról, hogy a saját családi kriptájukban gépfegyverek vannak elrejtve?" - Tagadó válaszára 
jegyzőkönyvet vesz fel. Másnap kivitték a temetőbe, ahol a muníciót hamar megtalálják, de a gépfegyve-
rek nincsenek sehol. Már a koporsókat akarják feszegetni, de ettől a szándékuktól dr. Molnár Dénes, az 
akkori polgármester garanciájára elállanak. Házában kimerték a kút vizét, és a gépfegyverek valóban elő-
kerültek. A víz kiszivattyúzása közben letartóztatták édesapját, bátyját dr. Dávid Istvánt és unokaöccsét 
Schüle Viktort. Megállapították, hogy a fegyvereket újabb helyre csak a család többi tagjai rejthették el. 
Rokonainak igazolására most már ő is bevallja, hogy a gépfegyvereket a temetőből a pincébe Császár 
Jánossal és Bándy Bélával együtt vitték át. Csak később tudta meg, hogy a fegyvereket a fogházi beszél-
getés után Schüle Viktor dobta a kútba. Tettét Schüle nyíltan be is ismerte. Február 14-én Fogarason át 
Nagyszebenbe viszik társaival együtt. Társai Nagy Ferenc, Császár János, Bándy Béla, Nagy Árpád, 
Zsigmond Gerő, Péter Amadé. Közben ide érkeztek a temesvári levente per vádlottjai is, név szerint: dr. 
Márton Albert, Marx Dezső, Michel Ferenc, Srauder György, Schreiber István, Dér István és Török La-
jos. 

Májusban tartották meg a főtárgyalást, a védelmet 10.000 lejért egy Matescu nevű ügyvéd vállalta el. 
Nagy Ferencet felmentették, a többiek egy-két havi börtönbüntetést kaptak. Schüle Viktort egy havi elzá-
rásra és 2000 lejre ítélték. Dávid Dezső másfél évi börtönt és 10.000 lej pénzbüntetést kapott. Az ítélet 
ellen egyedül ő fellebbezett, ami újabb 50.000 lejbe került. Szökése már teljesen elő volt készítve, de 
hozzájut egy újsághoz, amelyben a közkegyelemről szóló rendeletet olvasta, s így ő is elállt szökési tervé-
től. Később oda kerültek a „nagyváradi per" vádlottjai is: Csécsy huszár ezredes, Cserey alezredes, 
Jankovits bíró, Örley közjegyző, Lukács bíró és mások. Szeptember 6-án átvitték Kolozsvárra, ahol egy 
Fabius nevű ügyvéd vállalta a szabadlábra való helyezésének kieszközlését. Hosszú ideig tartó herce-
hurca után október 21-én, az amnesztia rendelet alapján szabadon bocsátották. Hat hétig minden nap déle-
lőtt tíz órakor jelentkeznie kellett a rendőrségen. Később az is kitudódott, hogy ki volt az árulás megszer-
vezője. 

1916-ban a belügyminisztérium egy Tóth Kálmán nevű detektívet küldött Kézdivásárhelyre, aki ké-
sőbb a román siguranca szolgálatába állott. Tóth 20.000 lejt ígért a két árulónak. Kiszabadulásuk után 
visszajöttek és a rendőrségen jelentkeztek a vérdíjért. Meg is kapták. Húszezer lejt nyomtak a kezükbe. 
Nemsokáig örülhettek a Júdás pénznek, mert mikor távoztak, az egyik szobában elvették tőlük a pénzt, 
megverték és a rendőrségi épületből kirúgták őket. A nemezis Tóth Kálmánt is elérte. Innen Csehszlová-
kiába ment, ahol hasonló szolgálatokat teljesített. Egy ízben Magyarországra utazott, itt letartóztatták és 
ezért meg más ügyekért életfogytiglani fegyházra ítélték. Árulók sorsa. 



dr. Száva T. Sándor (Bécs) 
 

Híradó 
 
A szamosújvári Salamon-templom ünnepe 
Ünnepeltek a szamosújvári örmények. E hét elején került sor a Szamos menti municipium legrégebbi 

templomának, a Salamon templomnak búcsú ünnepére. A templomot a tehetős helybeli örmény, Simay 
Salamon építette 1723-ban. Ez volt az örmények első temploma, amelyet majd a főtéri székesegyház fel-
építése követett. A búcsú ünnep alkalmával tartott szentmisét Geréb Péter besztercei római-katolikus lel-
kész celebrálta. A zsúfolásig megtelt templomban fellépett a besztercei Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági 
énekkara és citeraegyüttese, de külön színfoltot jelentett az ünnepségen a helyi örmény közösség jól is-
mert kórusa is. 

Erkedi Csaba  
kolozsvári Igazság napilap 2002 április 11. 

* * * 
 
Április 14-én ünnepeltük a Reménység Szigete 10 éves jubileumát, amelynek során a Magyarországon 

élő erdélyiek találkozójára került sor az Erdélyi Gyülekezet szervezésében. Az egésznapos rendezvényen 
találkozhattunk Tőkés László királyhágómelléki református püspök úrral és Jakubinyi György gyulafe-
hérvári érsek úrral, akik a megemlékező istentiszteletet, illetve római katolikus szentmisét celebrálták. 
Láthattuk a Reménység Szigete 10 éve c. kiállítást, néptánc bemutatót, részt vettünk Németh Géza alapító 
lelkész kopjafájának koszorúzásánál, erdélyi tárgyú könyvek bemutatóján, de élvezhettünk hazai ízeket is 
finom kürtöskalács formájában. Jó volt együtt lenni és reménykedni a Reménység Szigetén. 

*** 
Április 15-én közösségünk szép számban vett részt a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által 

szervezett és rendezett Gajzágó Sándor és Gross Arnold képzőművészek közös kiállítása ünnepi megnyi-
tóján a Jókai Mór Művelődési Központ kiállítótermében. Gajzágó Sándor rézmetszetei és Gross Arnold 
rézkarcai igen nagyszámú közönséget vonzott e főváros-közeli helyszínre. A kiállítást dr. Sinóros Szabó 
Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki alapos elmélyültségről tett tanúbizonyságot a kiállító művé-
szek munkásságát, technikáit illetően. Közvetlen hangvétele, választékos kifejezésmódja, a művészek és 
művészetük iránti alázata méltán vívta ki a közönség tapsát. A műsorban helyet kapott a Vivaldi Művé-
szeti Iskola fuvolaszakos leánynövendékei kedves műsora és Várady Mária gyönyörű versmondása is. 
Különösen Wass Albert interpretálása volt kimagasló. 

Fancsali János elnök bemutatta a Budaörsi Örmény Önkormányzat által indított Magyar-Örmény 
Könyvtár sorozat legújabb kötetét, A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei címmel. A meg-
jelent kötet Gyergyószentmiklós anyakönyveit tartalmazza 1725-1905-ig, (születések, házasságok, halá-
lozások )első kötetként, amelynek folytatását is hamarosan megjelentetik. Az est vizuális és szellemi él-
ménye, a jóízű beszélgetés művészeinkkel, egymással ismét bebizonyította a magyarörménység aktivitá-
sát, kulturális értékeink megismertetésének és megismerésének igényét. 

/A kiállítás megnyitó beszéde a 12. oldalon, míg a bemutatott kötet bevezetője a 22. oldalon olvasható. 
Szerk./ 

*** 
 
Április 18-án a Fővárosi Örmény Klubban a nagyváradi Kiss Stúdió Színház vendégjátékát élvezhet-

tük. Molnár Ferenc A cukrászné c. vígjátékát adták elő. A két felvonásos darab igazi kikapcsolódást ho-
zott a zsúfolt „cukrászdai közönségnek". A fény és hang effektek, a rendezés és nem utolsó sorban a kitű-
nő színészi játék méltán aratott nagy sikert a már jól ismert színészpáros, Kiss Törék Ildikó és Varga Vil-
mos jóvoltából. Dobos Imre a férj szerepében és ifj. Kovács Levente alakítása is remek volt. A felforróso-
dott hangulat és a szűnni nem akaró taps mindezt kellően honorálta. 

*** 
 
Április 25-én a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat vendégei voltunk az Örmény Geno-

cídium 87. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, az önkormányzat XIII. Dunyov u. 2. szám 
alatti székhelyén. 



Már az utcán feltűnt a hatalmas magyar és örmény lobogó a kapu két oldalán. Az ünnepi díszbe öltö-
zött terem női kezek munkáját dicséri. Fehérbe öltözött emelvényen virágkoszorúban égő gyertya, a nem-
zeti lobogók, a halk zene, mind-mind fokozta az emlékezés gyászát. A XX. század első, sokak által alig 
ismert, a törökök által mindeddig el nem ismert népirtása általunk sohasem feledhető. Kötelességünk az 
emlékezés lángját életben tartani és ezzel is tiltakozni a világban máig dúló nép és nemzetellenes terror-
cselekedetek ellen. 

A megemlékezés az örmény himnusz felhangzásával vette kezdetét, majd Forgách Sándorné rétháti 
Kövér Ilona halk zenei aláfestéssel, nagy átéléssel adta elő Sahaziz Szempad: Az örmény fogoly imája, s 
a dr. Hovhannesian Eghia által fordított Hratsch Katcharenz: Azt mondják nekem /A vértanuk emlékére/ 
c. versét, dr. Kiss Margit olvasta fel azt az örmény genocídiumot és utóéletét összefoglaló tanulmányt, 
mely a szisztematikus népirtás ördögi módozatait és számszerű eredményét is részletezi, úgy a törökök, 
mint a szovjet éra által elkövetettem Füleki Balázs kerületi örmény elnök magvas összefoglalója és a ma-
gyar himnusz zárta a méltóságteljes megemlékezést, amely után még hosszú órákig beszélgettünk az el-
hangzottakról, valamint jelenünk aktuálpolitikai kérdéseiről. 

* * * 
 
A Fővárosi Örmény Klub következő délutánja május 16-án, csütörtökön du. 17 órakor lesz, amelyen 

Köllő Katalin kolozsvári újságíró és előadóművész Csiky Gergely magyarörmény író, színműíró mun-
kásságát mutatja be. Az irodalmi műsor közben Kirkósa Orsolya, kolozsvári drámai szoprán magánéne-
kes, a Magyar Állami Operaház tagja Gustav Mahler dalokat ad elő, zongorán kísér Dallos Erika /Magyar 
Állami Operaház/. Mindenkit szeretettel várunk. 

 
Erdélyi örmény közmondás 

A milyen hangon beszélsz, olyan hangot fogsz hallani: Iszov czánov zuruczisz, ámbesz czán bilészisz. 
* * * 

Felhívások! 
 
Keressük a Haraga és a Petelei család tagjait. Kérjük, hogy jelentkezzenek Szerkesztőségünknél. 

*** 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az év végére szeretné megjelentetni a Gudenus Já-

nos József Örmény nemesi családok genealógiája pótkötetét. Kérjük az érintett - különösképpen a 
Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére. 

Kérjük jelezni, ha téves adatközlést észleltek. 
Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű családok genealógiája című kiad-

vány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, akár 
Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztőség 
címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni. 

*** 
 
Az EÖGYKE megkezdte egy "Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait. Kérjük, 

küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják ki-
válogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről nem 
szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - azon-
ban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küldjék 
be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is 
ott szerepel - a könyvben is. 

*** 
 
Kedves Olvasóink! 
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz! 
 
Az EÖGYKE hozzákezdett a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadvány összeállításához, 

amelyben az örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket szeretnénk összegyűjteni. 



Hosszantartó és felelősségteljes munka ez. Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó em-
berről, aki örmény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe. Kérjük: az adott 
személy nevét, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény családok leszár-
mazottja az illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos fokozatai megjelölését, valamint 
tevékenysége rövid leírását (negyed vagy fél oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is le-
het. Kérjük, jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel kapcsolatban 
valamiféle dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában. Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét 
is, hogy az adatokat hitelesíteni, az esetleges dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk. Kiket kere-
sünk? Magyarörmény származású nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak, s akik-
ről illik, vagy illenék tudnunk; a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, 
gazdasági, oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű alakjait. 
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem könnyű munka. 
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely eldönti, hogy 
végső soron ki az, aki bekerül a MAGYARÖRMÉNY KI KICSODA című kiadványba. Segítségüket elő-
re is köszönjük! 

 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Postacím: 1251 Budapest Pf. 70. 
E-mail: magyar.ormeny@axelero.hu fax: 201-2401. 

*** 
 
Kiállításokra várunk anyagokat a következő témakörökben: 
1. armenoid (antropológiai) típusok bemutatása - fotókiállítás; 
2. erdélyi örmény fotóművészek, fotóműhelyek; 
3. temetők, emlékhelyek, stb. bemutatása. 
Jelentkezni, anyagokat átadni az előbbiekben már jelzett helyen, az EÖGYKE székhelyén lehet, illetve 

a jelzett posta-, fax-, i11. e-mail címeken lehet jelezni. 
* * * 

 
Köszönetet mondunk Ötves Erzsébet /Belgium/ egyesületi tagunknak az egyesület működéséhez nyúj-

tott 12.500 Ft adományáért. Köszönjük visszatérő segítségét. 
* * * 

A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei I. 
Gyergyószentmiklós első kötet (1725-1905) 

Budaörs 2002 
ELŐSZÓ 

 
A Székelyföldön letelepedett örmények a Gyergyószentmiklósi és a Csikszépvizi örmény szertartású 

római katolikus egyházközséghez tartoznak, miután dr. Verzár Oxendiusz püspök ezen egyház kebelébe 
térítette az erdélyi örményeket. 

A gyergyószentmiklósi örményekről a XIX. század folyamán több alkalommal írtak a történészek és 
ezen érdeklődés később sem lanyhult. Tekintettel a közösség mélyen vallásos voltára, megismerése legin-
kább az egyházi anyakönyveken keresztül lehetséges. Itt találhatjuk meg a szaporodás vagy csökkenés 
mozzanatait, a magyarságba való lassú, de folytonos beolvadás tényét. 

A társadalmi jelenségek felszínre hozatala mellett, sok más haszna is van az anyakönyvek feltárásának. 
Bővül az örmény családnevek sora, jóval meghaladva a Szongott-féle számot, de mindenek fölött a csa-
ládfakutatást segítő-biztosító jelleg a legfontosabb. A kirajzás pedig a további feladatokra figyelmeztet, 
hisz miként már korábban is említettük, a kutatás a teljes erdélyi-bánáti településrendszerre kell terjedjen, 
ez pedig jóval meghaladja nemcsak egyetlen személy, hanem egy munkaközösség lehetőségeit is. Minde-
nesetre, a most megjelenő munka alsócsernátoni Csiky Attila Csaba családeredet-kutató fáradhatatlan 
érdeklődésének gyümölcse, közzététele - reményünk szerint - további felfedezésekre sarkalja őt 
magyarörmény társadalmunk megismerésének javára. 



Köszönettel tartozunk ugyanakkor mindazoknak, akik névvel vagy névtelenül segítették ezen anyag 
fölfedezését, megőrzését, nyilvánosságra hozatalát, mindazoknak akik fontosnak ítélték ebben a vonatko-
zásban is önismeretünk gazdagítását. Reméljük hogy munkánk, ritkaságszámba menő volta ellenére, eljut 
mindazokhoz, akik érdeklődnek saját és közösségi múltjuk iránt. 

Most először teremtődik meg a lehetőség a legfontosabb magyar-örmény közösségeink társadalmának 
megismerésére és indokkal tűztük célunknak a székelyföldi települések feltérképezését. Elsőként ide tele-
pedtek le, látványos volt itt hatásuk a polgárosodás kialakulásában, súrlódásoktól sem mentes együttélé-
sük végül is egy teljes szimbiózist eredményezett. A közléssel kapcsolatosan felbukkanó észrevételeinket 
nem őrizhetjük meg csak önmagunknak, felsoroljuk tehát a fontosabbakat. 

A Szongott-féle Genealógiával való összehasonlításból kiderül, hogy jóval több családnevet használtak 
elődeink. Ugyanakkor az idővel eltűnt családnevek részben kihalás, részben névváltoztatás miatt lettek a 
múlt relikviái. 

A család- és keresztnevek „helyesírása" körül értelmetlennek tartunk bármilyen vitát. Számtalan példa 
bizonyítja az adatot közlő vagy rögzítő kijelentésének-odafigyelésének tudható torzításokat. Ezek semmi-
lyen szempontból nem törik meg az illető családfák felépítését. A betűváltozások hasonló megítélése 
észszerű. 

A családfák felépítését rábízzuk az ősei iránt érdeklődő olvasóra. Ugyanakkor a helyi közösség anya-
könyveiből kisejlő jelenségek elemzését elkövetkezendő feladatunknak tekintjük. 

A szerkesztő  
Budaörs, 2002. április 15. 

A kötet megvásárolható 1200 Ft-ért a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnál, elnök Fancsali 
János, a sorozat szerkesztője 2040. Budaörs, Víg u. 1231 hrsz. 

Szabadság 2002. március 2. 
* * * 

X. Mátyás Napok 
Reneszánsz emlékek, reneszánsz értékek 

 
Változatos, értékes műsorokat láthattunk hallhattunk az idei, Isten akaratából és segítségével, 

kerek évfordulót megért Mátyás Napokon. A szellemi irányító, László Bakk Anikó, lehet nem is 
remélte annak idején, 1992-ben, amikor „szellemgyűrűt" kívánt vonni a Mátyás király szoborcso-
port köré, hogy az akkori, talán kicsit félénken induló ünnepsorozat, ilyen nagyszabású rendez-
vénnyé növi ki magát. 

 
ERDÉLY NAPJA. Február 26-án, kedd este a Gy. Szabó Béla Galériában, Kurta József református te-

ológus, a gyulafehérvári ÖREG-GRADUAL-ról tartott érdekfeszítő bemutató előadást. Értekezését meg-
előzően a galéria vezetője, Ferenczy Miklós köszöntötte az érdeklődőket, beszédében hangsúlyozta, hogy 
jó emlékezni, főleg, ha az idő olyan nyomokat hagy bennünk, mint ez a tíz évvel ezelőtt tetté vált gondo-
lat, amelynek középpontjában, emberi nagyságával és tisztaságával az igazságos Mátyás király áll, akire 
minden kolozsvári, erdélyi, minden magyar büszke kell hogy legyen. 

Kurta József több éve foglalkozik az Öreg-Gradual történetének, sorsának megfejtésével, kutatásainak 
eredményéből néhány érdekesebb adatot hallgatóival is megosztott ezen az estén. Így tudtuk meg, hogy a 
Gyulafehérváron kinyomtatott Öreg Gradual négy évig készült, I. Rákóczi fejedelem rendeletére, aki az 
előszót is írta, és Ő maga ajánlotta az elkészült példányokat egy-egy protestáns egyházközségnek. A 200 
példányból ma csak 21 darabról tudnak, ebből 8 Erdélyben van. Érdekességképpen említendő, hogy a 
kötet 38 x 27 cm nagyságú, és közel öt és fél kiló a súlya, 150 prózai zsoltárt, valamint 755 istentiszteleti 
éneket tartalmaz. Egyháztörténeti szempontból igen fontos, mivel a magyar református egyház XVI-
XVII. századi istentiszteleti életének énekgyűjteménye. A gradualé liturgikus énekei a XVII. század má-
sodik felétől rendre kimaradtak a magyar református egyház istentiszteleti gyakorlatából. 

Az ismertetett anyag szemléltetésére a teológusokból álló Kálvin Schola a vespera, az esti istentiszte-
let, népiesen vecsernye énekeit szólaltatta meg. 

A BIBLIA NAPJA. Február 27-én este a S. Todutá Zenelíceum dísztermében, a Ferences kolostor re-
fektóriumában a VOX TURTURIS kamarakórus Flórián Gergely vezetésével, nem mindennapi zenei 
élménnyel lepte meg a közönségét: Palestrina Canticum Canticorum című 29 motettáját szólaltatta meg. 



A bibliában foglalt világi szerelmi költészet gyönyörű darabjai, a magyar biblia-fordításban az Énekek 
Éneke címet kapta. 

A kitartó, szakmailag rendkívül igényes egy éves felkészülés az együttesnek meghozta az elismerést, a 
sikert. A fiatal zeneakadémisták profi módon énekeltek egymásnak, egymásért, értünk/nekünk, „angyali" 
tisztasággal, finoman kimunkált harmóniákkal, lelkünk gyönyörűségére, épülésére. 

Az est emelkedett hangulatához páratlan érzékenységgel simult Adorjáni Zoltán lelkipásztor, teológiai 
előadótanár költőien megfogalmazott írása, Gondolatok Palestrina Énekek Éneke című művéhez. 

Kulcsár Gabriella 
* * * 

Híres szentmiklósiak 
 
(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 

József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 2. rész 
 
Görög Joachim 
(Szamosújvár, 1862. február 23. - Gyergyószentmiklós, 1928. február 6.) 
Örmény katolikus, püspöki biztos, parlamenti képviselő, majd szenátor. 1886-ban szentelték pappá. 

Tevékenysége idején (1886-1928) a gyergyószentmiklósi örmény hitközség virágkorát élte. Elragadó 
szónoki képessége, nagy tudása, sokoldalúsága, ragyogó karaktere, mindenkor csillogó egészséges humo-
ra Görög Joachim nevét kedves fogalommá tette nemcsak városunkban, megyénkben, de még Erdély ha-
tárain kívül is. Képesített tanár is volt. Tanított a Fogarassy leány polgáriban, később a fiú polgáriban is. 
1896-tól szentszéki tanácsos, 1908-tól a Zárda igazgatója, melyet kiépít és leányinternátussal kibővít. 
1918-tól kanonok és Gróf Majláth püspök a legkényesebb dolgok elintézésével bízza meg (iskola- és plé-
bánia ügyek stb.). 1922-ben a Magyar Párt képviselővé, majd 1923-ban szenátorrá választotta. 1922-tól 
az örménység püspöki biztosa, de erőssége az egész magyar társadalomnak is. 1899-ben renováltatta a 
templomot, orgonával látta el, rendezte a temetőt. 

 
Dr. Csiby Andor 
(Gyergyóditró, 1884. február 4. - Csíkszereda; 1960. október 29.) 
Szerkesztő, újságíró. A középiskolát Erzsébetvároson, jogi tanulmányait Kolozsváron végezte. 1910-

től ügyvéd, 1914-től városi tanácsos Gyergyószentmiklóson. A Csíki Lapok, Gyergyó, Keleti Újság, Szé-
kely Szó munkatársa, a Gyergyói Lapok szerkesztője (1934-36). Az 1952-ben alapított Gyergyói múzeum 
első vezetője (1952-54). Főbb honismereti és helytörténeti munkái: Gyilkostó (1937), Borszék monográ-
fiája (1937), Gyergyótekerőpataki „Súgó" Cseppkőbarlang leírása (1938), A székely közbirtokossági va-
gyonok... 

* * * 
Vasárnapi újság 
1859. mártius 20. (12. Szám) 

Erzsébet-város. 
(Erdélyben.) 

 
Erzsébetvárosi plébánia. 
Erzsébet-város vagy Ebesfalva, egyike azon városainknak, mellyeket a velünk szívben és vérben rokon 

örmények laknak - fekszik a régi Küküllő-megyében, a Segesvár és Medgyes közti útvonal közepén, a 
Nagy-Küküllő jobb partján; 2000 lakossal, kik örmények, oláhok, magyarok és szászok; vallásukra nézve 
örmény katholikusok (kik hitczikkeikben megegyeznek a római katholikusokkal, s a róm. kath. püspök 
megyéjébe is tartoznak, de a sz. misemondásban némelly kis szertartások különségén kivül, nevezetesen 
abban térnek el a római egyháztól, hogy istentiszteletüket, a misét is beleértve, anyanyelvükön mondják 
el, az egyházi beszédek azonban magyarul is tartatnak); azonkivül róm. katholikusok, egyesült és nem-
egyesült görögök, reformátusok, lutheránusok. E kis városnak nyolcz temploma van, mellyek elég szé-
pek; különösen piaczi nagy temploma olly szép és nagyszerű épület, melly egész Erdélyben párját keresi; 
azonkívül még nevezetes az itt lévő „Mechitár szerzetbeliek" temploma, melly tisztán örmény és keleties 
szerzet levén, szertartásaiban meg inkább eltér a római egyháztól. - Átalában templomaik ékszerekben és 



ruhákban rendkívül gazdagok; az oltárképek közt két feltűnőt láttam; egyik sz. Annát mutatja férjével és 
leányával, a piaczi templomban, - a másik sz. Ilona képe a mechitároknál; valódi remekművek; szerzőik 
ismeretlenek. 

E kis város hajdan mind azon szabadalmakkal élt, mikkel régi fejedelmeink hű alattvalóikat elláthaták. 
- Az udvarias levéltárnok úr múltban gyökerező büszkeséggel mutogatá a város pompás okleveleit, 
mellyek jogaikról és szabadalmaikról szólanak. - Az első Apafi Mihály fejedelemtől van egy, melly 1696. 
febr. 7-ikén kelt a fogarasi várban, tiszta magyar nyelven; kaligrafiája kissé különös a jelenkor gyermeke 
előtt. E levélben elismertetik az örmény atyafiak testületisége és azon időbeli engedélyek és korlátozások 
adatnak tudtokra. 

A második oklevél 1733. aug. 11-én kelt, s ebben Károly császár mezővárossá (oppidum 
privilegiatum) teszi Ebesfalvát. - 1758. aug. 31. donatiót kap a város jószágaira s ugyan ezen év nov. 8-án 
ujabb jogokat. - 1786. dec. 27-én József megerősíti Mária-Terézia adományait. 1837. aug. 15-én Ferdi-
nánd király szabad királyi várossá emeli; 1843 gymnasium állítására ad engedélyt. 

Átalában a város múltjából látszik, hogy a derék ősök mindent megtevének arra, hogy városuk diszét 
és tekintélyét neveljék. Ott a gazdag uradalom, mit a fiscustól saját pénzükön vettek meg, itt a szép és 
diszes templomok; jól ellátott papok és tanitók, - mind ezek arra mutatnak, hogy az elődök mind szellemi, 
mind anyagi tekintetben megtevék mind azt, a mit lehete; s midőn ezeket látjuk, önkint kérdezzük, hogy: 
Hát a jelenkor mit tesz? .... vajjon a jelen nemzedékről mit fognak mondani az utódok? .... mit felmutatni? 
... 

A várost, a közelebbi múlt sokat rongálta, úgy hogy a derék polgárok közélete csaknem egészen kihalt; 
de reméljük, hogy azon polgárok, kiknek még az ország asztalánál is helyük volt, nem fognak megfeled-
kezni a jelen kor igényeiről. Most, midőn a civilisatio félreutasithatlan karja, a vasút majdnem kapunkig 
hozza a mivelt világot, most nem szabad tétlenségben maradni, hogy elmaradottságunk szánalmat 
ébreszszen, s járatlanságunk zsebét töltse az ügyesebb kalmárnak. 

Olly helyen, hol mint Erzsébetvároson is - dicséretére legyen mondva - nagy tiszteletben részesül a 
papság és tanitói kar, ennek fontos kötelessége, kezébe ragadni a haladás zászlóját. - Mindent eszközölhet 
a tiszteletben álló papság s ugy tudjuk, hogy jelenleg épen olly kezekben van e hatalom, mellyek arra 
minden tekintetben méltók. 

A város éghajlata szelid, jó bort és jó buzát terem határa, gazdászattal azonban inkább csak oláh és 
szász lakosai foglalkoznak; az örmények csak ujabb időben kezdenek hozzá; nekik főéletmódjuk a keres-
kedés. 

Nevezetes még a városban az, hogy itt áll a maga épségében az utolsó erdélyi fejedelemnek, Apafinak 
lakháza; nem mondhatni, kastélya, mert a lakházon kivüli részek elpusztultak vagy átalakultak; most a 
tanács és más hivatalok helye, szomorú tekintetű, kevés gondot fordítnak tisztán tartására; pedig e hely 
megérdemlené, hogy több kegyelettel legyenek iránta. - D. F. 

(Szerkesztői megjegyzés: Eredeti szövegátvétel) 
* * * 

Áprilisban a nemzetközi könyvvásáron találtam (I.S.) 
FŰSZERÍZELÍTŐ 

 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó Csíkszereda 2002.  
Dióhéjban sorozat 4. könyvecskéje  
Sorozatszerkesztő: Kozma Mária  
Összeállította Kozma Mária és Bagoly Irén 
 
Részlet a könyvből: 
 
„FŰSZERÍZELÍTŐ 
Fűszernek azokat a többségükben növényi vagy ásványi (pl. a só) eredetű termékeket nevezzük, ame-

lyeket ételeink ízesítésére, illatosítására vagy esetleg tartósítására használunk. A fűszerekre nagy szükség 
van a táplálkozásban, mivel azok ízükkel, illatukkal és színükkel nemcsak élvezetesebbé, változatosabbá 
teszik az alapélelmiszereket, hanem - sok esetben - megkönnyítik azok emészthetőségét, étvágygerjesztő-
vé varázsolják az egyébként közömbös ízű vagy küllemű, a gyakori fogyasztással olykor éppen unalmas-
sá vált húst, körítést, salátát stb. 



A fűszerek ismerete és használata elsősorban a konyhaművészet körébe tartozik, ugyanakkor ősidők 
óta fontos szerepet játszanak a természetgyógyászatban, de a modern gyógyszeriparban is, a kozmetiká-
ban, mitológiában, népi hiedelmekben - mind a mai napig... egy szóval tehát a nemzetek kultúrtörténeté-
ben is. Az emberiség, sőt a különböző történelmi idők, földrajzi tájegységek sajátos kultúrkörei egyben 
sajátos konyhaművészetet is alakítottak ki. Minél jobban finomultak az ízlések, annál fontosabbak lettek a 
fűszerek. Ez természetesen egyúttal azt is jelentette, hogy mind keresettebbé és lassan a mindennapi 
konyha nélkülözhetetlen elemeivé váltak. 

A fűszerek konyhai felhasználását országról országra változó hagyományok szabályozzák. Minden 
nemzet konyhájának megvannak a kedvenc fűszernövényei: a szurokfüvet, mentát és kaprot sokféle bá-
rányételhez használják Közel-Keleten és Görögországban; Thaiföldön szinte mindenhez adnak koriander-
levél-körítést, és citromfűvel ízesítik a csirke- és halételeket. Angliában a sertéshús mellé a zsályát kedve-
lik, és ez adja a zsályás Derby sajt zöld színét is, míg a sült bárányt gyakran mentaszósszal tálalják. A 
kapor a halételek fontos fűszere Skandináviában, Oroszországban; viszont Dániában inkább levesekbe, 
Amerikában pedig a savanyú uborkába teszik. Az olaszok nagyra becsülik a bazsalikommal, rozmaring-
gal és paradicsommal ízesített bárányt, a németek a csomborral, a mexikóiak pedig a csípős cayenne 
borssal fűszerezett babot, a franciák a tárkonyos csirkét és a köményes halat, Indiában ki nem felejtik a 
gyömbért szinte semmiből - legyen az húsféle, lencse vagy gyümölcssaláta és lehetne még sorolni. 

A sumerok Kr. e. 5000 körül már gyógyításra használták a babért és a kakukkfüvet, Kr. e. 2700 körül 
pedig Kínában egy gyógynövénykönyv már 365 gyógynövényt sorolt fel, köztük számos fűszert. Több 
fűszerről tesz említést az egyiptomi Ebers-papirus is, amely egyben a világ egyik legrégebbi orvosi és 
gyógynövénykönyve. Az egyiptomiak már 4000 évvel ezelőtt használták pl. a mustárt, fokhagymát, fahé-
jat, koriandert és a mentát. Az egyiptomi nők a kömény erős teáját kozmetikai célokra is felhasználták - a 
fáradt, petyhüdt bőr felfrissítésére, fiatalítására. 

A történelem hajnalán a füveknek, fáknak s így a fűszereknek is mágikus és vallásos jelentőséget tu-
lajdonítottak. Ami a fűszereket illeti ez talán „természetes" is, alapvető tulajdonságaik (illatosak, nagyobb 
mennyiségben, vagy egymással megfelelően társítva sokszor bódítóak, nem romlandók stb.) szinte vonz-
zák az istenekkel, istenivel - esetleg démonival - a mágiával stb. kapcsolatos hiedelmeket. Se szeri, se 
száma az ilyesfajta adatoknak, érdekességeknek. A rómaiak szerint pl. a babérlevelekből font koszorú 
megvédi viselőjét a viharban a villámoktól. Hogy mi okból és hogyan - ez már a mágia körébe tartozik." 

 
Egy receptajánlat a könyvből: 
„Kapros túróval töltött gombafejek, rántva 
 
Hozzávalók: 24 közepes fej csiperke gomba (csak a kalapja), 30 dkg tehéntúró, 1 csokor kapor, 2 evő-

kanál tejföl, 1 teáskanál só, késhegynyi őrölt bors, panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa. A gombafe-
jeket megtisztítjuk. A túrót összedolgozzuk a finomra vágott kaporral, sóval, borssal és habosra keverjük 
a tejföllel. A gombakalap mélyedésébe helyezünk kb. egy csapott evőkanálnyi túrókrémet és szemben 
ráhelyezünk egy másik gombafejet. Így panírozzuk és forró olajban, közepes lángon, többször megfor-
gatva barnára sütjük. Rizzsel tálaljuk." 

* * * * 
 
„Ha a fecske levert fészkét ismét újra és újra tudja rakni, s legföllebb az üldözésen 

okulva, más eresz alatt keres védelmet: rommá dőlt életterv vagy vesztett vagyon miatt 
miért csüggedjen el éppen az ember, ki egyedül bír értelemmel, egyedül hisz a gondvise-
lésben." 

/ Kemény Zsigmond/ 
* * * 

Otthonról - haza 
BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN 2002 

az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET 
HONISMERETI programja 

 



 
Útvonal: Budapes-Ártánd-Zetelaka-Székelyvarság-Ditró-Gyergyószentmiklós-Csíkszépvíz-Tusnád-

Bálványosvár-Kézdivásárhely-Kézdiszentlélek-Esztelnek-Gelence-Kovászna-Bácsfalu-Brassó-
Barcarozsnyó-Törcsvár-Tömösi-szoros-Fogaras-Kissink-Talmács-Nagyszeben-Torockó-
Tordaszentlászló-Csucsa-Rév-Nagyvárad-Ártánd-Budapest 

Időtartam: 7 nap (2002. augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: Budapesttől Budapestig kb.: 2350 km 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt. 
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, túracipő, fürdőruha, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig 
 

FŐBB ESEMÉNYEK 
 
- Koszorúzás az 1848-49-es szabadságharcosok emlékművénél a Tömösi-szorosban 
- Találkozó a székelyföldi magyarörményekkel Csíkszépvizen 
- Örmény emlékek Ditrón, Gyergyószentmiklóson (Szent Anna kápolna) és Talmácson 
- Búcsújáró hely a Perkő tetőn 
- Ferences kolostor Esztelneken 
- Árpádkori Szent László freskós templom Gelencén 
- Vár, várkastély és erődtemplom-látogatás Nagyváradon, Fogarason, Törcsváron, Barcarozsnyón,   
   Kissinken, Kis- és Nagydisznódon 
- Barangolás Úz Bence nyomában a székelyek hegyi tanyavilágában Székelyvarságon 
- Brassó panorámája a Cenkről 
- Mofettázás a Torjai Büdös barlangban 
- Piknik a Görgényi havasokban 
- Az élő székely népi mesterségekkel ismerkedünk (ványolás, zsindelymetszés, korongozás) Székely    
  varságon és Réven 
- Furulyás Kisegyüttes új műsora Zetelakán 
- „Adjon Isten békét, kedvet!" Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium előadása Nagyváradon 
- Búcsúvacsora Magyarfenesen 
- Székely, hétfalusi csángó és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismer 
  jük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát 
 
Részletes program 
 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról; Határátkelő: Ártánd; Transzfer: Bu-

dapest és Zetelaka között, alkalmi megállókkal; Szíveslátás: Zetelakán Sándor Olga portáján; Estebéd és 
szállás: az 1., 2. és 3. napon Zetelakán székely családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Székelyvarság (ismertető az iskolá-
ban és barangolás Úz Bence nyomában), piknik a hegyen, műhelylátogatás (kádár, ványoló, zsindelymet-
sző), Zetelaka (Furulyás kisegyüttes új műsora), tábortűz 

3. nap: Látnivalók: Ditró, Gyergyószentmiklós (Szent Anna kápolna), Csíkszépvíz (találkozó a szé-
kely örményekkel) 

4. nap: Látnivalók: Csíkszereda (könyvvásárlás, piac), Tusnád, Büdös barlang (mofettázás), 
Bálványosvár, Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek (Perkő tető - búcsújáró hely), Esztelnek (ferences kolos-
tor), Gelence (Árpád-kori templom Szent László freskóval); Estebéd és szállás: az 4. és 5. napon 
Bácsfaluban hétfalusi csángó családoknál (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

5. nap: Reggeli: az 5. és 6. napon a vendéglátóknál; Látnivalók: Brassó (panoráma a Cenkről, Szent 
Bertalan templom), Törcsvár (királyi várkastély), Barcarozsnyó (szász parasztvár), Tömösi-szoros (1848-
49-es szabadságharc emlékműve) 



6. nap: Látnivalók: Fogaras, Kissink (szász erődtemplom), Talmács (örmény emlékek), Kis- és Nagy-
disznód (szász erődtemplomok), Nagyszeben, Torockó; Búcsúvacsora: Magyarfenesen, Csányi Éva kis-
vendéglőjében; Szállás: Tordaszentlászlón, faluturista gazdaságokban (2-3 ágyas, fürdőszobás lakások) 

7. nap: Reggeli: a szállásadóknál; Látnivalók: Csucsa, Rév (vászonedények), Nagyvárad (várlátoga-
tás), Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium műsora (dal, vers, próza) - fakultatív program; Határát-
kelő: Ártánd; Érkezés: Budapestre 21 óra körül 

Részvételi díj: 33.000 Ft/fő 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a szállás, az ellátás és a belépők árát, kivéve a fakultatív 

programot és a buszköltséget, amely 15.000 Ft /fő. A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, 
közös megegyezés alapján részben módosítható. A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, fel-
olvasásokkal, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 

Jelentkezés az utazásra: az autóbuszköltség befizetésével az egyesület irodájában vagy a klubban. 
 

* * * 
Tallózás az Arméniából 

(1890. december) 
 
Az első magyar színmű: a derék Simay Kristóf által írt „Igazházi, egy kegyes jó atya" nyilvános elő-

adásának századik évfordulója alkalmából említésre méltónak tartjuk, hogy a magyar nemzeti drámairo-
dalom úttörőinek egyike: Gorove László (a néhai Gorove István volt miniszter atyja), a ki nem jelentékte-
len helyet foglalt el az irodalomban: a hazai örmény népfaj szülöttje, egykor Szamosújvár jeles polgára 
volt és városunkból telepedett át utóbb a Bánságba. Életét és műveit később bővebben is szándékozván 
ismertetni, - egyelőre elég legyen itt annyit följegyeznünk róla, hogy történeti és bölcsészeti művein kí-
vül, már e század elején, (tehát alig néhány évvel Simay fellépése után) több színművet írt, melyek közül 
1807-ből „A jegyesek Karthágóban" és „Az érdemes kalmár" hatást is keltettek. Gorove László nemcsak 
a „Magyar Tudós Társaság" tagja, de a magyar nyelv, irodalom és nemzetiség ügyében társadalmi téren is 
buzgó jeleseink egyike volt. Hátrahagyott önéletírása képet ad az elvekről, melyekben nevelé egyetlen 
fiát Istvánt, a későbbi magyar minisztert, a kit nyilvános pályája legelső pillanatában már ott találjuk a 
nemzet vezére, gróf Széchenyi István táborában! 

 
Örmény író, örmény pályadíj: A budapesti nemzeti színház legújabb újdonsága: Csiky Gergelynek a 

„A nagyratermett" czímű vígjátéka, mely az akadémia Karátsonyi - díját nyerte el, a néhai gróf 
Karátsonyi Guidó egyik alapítványából. 

 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott adományokat, továbbítjuk azokat. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni.  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007 
 
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. 
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ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
VI. évfolyam 64. szám  
2002. június 

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

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 

Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@mail.datanet.hu 

 
 „Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Nyájadnak jó pásztora, Szent Gergely, te vetetted meg az egyház alapjait Armenia földjén, a 

szent apostolok fundamentumán." 
Minden évben megünnepeljük a pünkösd utáni negyedik szombaton Világosító Szent Gergely ünnepét, 

hogy ezzel is emlékezzünk őseinkre, mert ez is megerősíthet hitünk megtartásában, hagyományaink meg-
őrzésében. Ezek segítségével, belőlük fundamentumot képezve kell ellenállnunk az élet viharainak. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

Köllő Katalin 
Csiky Gergely cifra nyomorúsága 

I. rész 
 
„A drámatörténet úgy tartja nyilván, hogy itt kezdődik a realista igényű magyar társadalmi dráma. Az 

általános irodalomtörténet számára pedig egészen Mikszáthig ezzel a keserűen mulatságos játékkal lép a 
legnagyobbat a kritikai realizmus felé a magyar irodalom" - írja Hegedűs Géza A magyar irodalom arc-
képcsarnoka című művében Csiky Gergellyel foglalkozó fejezetében, a dráma pedig, amelyre hivatkozik 
Hegedűs Géza a fenti mondatokban, az 1880-ban a Nemzeti Színházban bemutatott és „botrányos sikert" 
arató Proletárok. Ezzel a darabbal robbant be tulajdonképpen a színházi életbe Csiky Gergely, aki ekkor 
már 38 éves. Ám az idáig vezető út hősünk amúgyis rövidre szabott életében eléggé göröngyös volt, hi-
szen nem csak „külső" akadályokat kellett legyőznie, hanem saját belső énjét is, amelyben érdekes kettős-
ség lakozott: a katolikus pap szent hivatása, és a színpad iránt érzett ellenállhatatlan vágya, amely min-
duntalan előtört, bármennyire is próbálta elcsitítani. Az előbbire felettesei emlékeztették, előbb csak 
figyelmeztetőleg, hagyná abba a „festett világba" való kiruccanásait, és foglalkozzon hivatásával, majd 
választás elé állítva, ám egyáltalán nem megkönnyítve döntését. Az utóbbit, mármint a színpad iránt ér-
zett vágyát, ha akarta volna sem tudta volna elnyomni, visszaszorítani, hiszen tehetségének hatalma elle-
nőrizhetetlenül tört fel. E kettősség között tátongó űrt kellett leküzdenie, és ez nem ment könnyen. 

Csiky Gergely 1842. december 8-án született az Arad megyei Pankotán. A Csiky-család egyike a leg-
elterjedtebb örmény családoknak, egyik őse Csiky Tivadar 1760-ban nyert magyar nemességet. A család 
két ágra szakadt, Gergely az Arad megyébe átszármazott ág sarja. Édesapja, Csiky János 1816-ban szüle-
tett Temes vármegye Fibis nevű nagyközségében, megyei főorvos, édesanyja az aradi születésű Verzár 
Lenke. A költő így ír édesapjáról: „Atyám orvos volt Aradon. Ő kelté bennem a színház iránti szeretetet. 
Írt apró színdarabokat, melyeket mi, gyermekek adtunk elő. Ezek a kis darabok ébresztették fel érdeklő-



désemet a nagy darabok iránt. Emlékszem, hogy az olvasás mesterségét is a színlapok segélyével tanul-
tam meg. ..." ( Pesti Hírlap, 1883. febr. 15.) A Csiky családnak az elsőszülött Gergelyen kívül még két 
gyermeke volt, Károly és Ilona. Édesapja korai halála nagyban befolyásolja a pályaválasztásban, hiszen a 
már kora ifjúságától papi nevelésben részesülő Csiky belátta, hogy minél előbb édesanyja segítségére kell 
legyen. Az aradi gimnázium elvégzése után a temesvári papneveldébe kerül, a gimnáziumi évek irodalmi 
próbálkozásai után belemélyed a teológiai tanulmányokba, és elkezdi tanulmányozni a klasszikus görög 
és római irodalmat. Egyébként eminens tanuló, kitűnő nyelvérzéke van. 1861-ben az egyházmegye Buda-
pestre küldi, a központi papnevelő intézetbe. Minden bizonnyal a fővárosi levegő hatására újra feltámad-
nak irodalmi vágyai, és tevékeny részt vesz a különböző irodalmi körökben. Tanulmányai végeztével a 
megyéspüspök visszarendeli, ám mivel még nem érte el a kanonikus kort, néhány hónapig a püspöki iro-
dában dolgozik, mint iktató. Miután felszentelik, Bonnáz Sándor püspök ajánlatára 1865 januárjától a 
bécsi Augustineumba kerül, a Szent-Ágostonról elnevezett felsőbb papnevelő intézetbe. Itt három évet és 
nyolc hónapot tölt, és a szigorlatokra való felkészülés mellett angol és francia színműírókat tanulmányoz, 
különösen Moliére-t. Ebben a periódusában nincsenek irodalmi tevékenységre utaló jelek, nem ír semmit. 
Kedélye általában derűs, csak időnként zavarja meg szívbaja, s kollégái szerint ilyenkor mindig hangoz-
tatta: „Meglátják, nem leszek hosszú életű!" Mivel a bécsi levegő nem tett jót egészségének, a szigorlatok 
letétele után visszahívják Temesvárra. 1869-ben Tornyára helyezik segédlelkésznek, s az itt töltött hóna-
pok alatt tör fel újra a színpad iránti vágya. Tornyáról fél év múlva Temesvárra kerül helyettes tanárként a 
gimnáziumba. Elbeszéléseket ír, s mivel úgy gondolja, hogy felettesei nem néznék jó szemmel, álnév 
alatt, Marosi Gyulaként közli a Fővárosi Lapokban, és elkezd fordítani is. 1874-ben a budapesti egyetem 
teológiai fakultásához folyamodik katedráért, ám annak ellenére, hogy eddigi egyházi tevékenysége nagy 
elismerésnek örvend, elutasítják. Erről így ír egy tanár kollegájának: „... Ha ezt a mellékelt ívet közölné 
(itt egy egyházi lapra való előfizetési felhívásról van szó, amelyet ő szerkeszt), jól tenné. Különben ünne-
pélyesen ígérem, hogy ez lesz utolsó merényletem a közbátorság ellen. Ha nem lesz 300 előfizetőm, meg 
sem indítom ... Hadi lábra való állásunk óta számos és ünnepélyes bukáson mentem keresztül. Legneve-
zetesebb és legeclatansabb volt ezek között az utolsó egyetemi tanárság, melyre nagy dísszel folyamod-
tam, s még a candidatióba sem jöttem bele. Többi bukásaim holmi színdarabokkal s más ily haszontalan-
ságokkal vannak összeköttetésben. 

Gyakran énekelem a Marseillaiset, megfelelő zongorakíséret mellett..." 
Csiky Gergely többször is említette, hogy talán nem lépett volna ki az egyházi rendből, ha püspöke ké-

nyelmesebb munkakörbe helyezte volna. Temesvári élete aránylag csendes, nem jár társaságba, viszont 
egyetlen szórakozása a színház, s nyilván nagy feltűnést kelt e szokása. Anyagi helyzete sem rózsás, erről 
tanúskodik egy barátjához írott levele is: „... A 'Népújság' érdemdús szerkesztője nemrég levélben arra 
kért fel, hogy küldjem el neki arcképemet, miután a kath. journalisták albumát akarja magának összeállí-
tani.... Legyen szíves (a szerkesztő) úrnak megmondani, hogy arcképemmel nem szolgálhatok, mert még 
mindeddig, (30 éves koromig) nem vittem annyira, hogy lefotografiroztassam magamat. Talán emlékszik 
még bécsi együttlétünkből, hogy mindég szándékomban volt ez s számtalanszor kijelentettem, hogy az 
első felesleges öt forintot erre fogom fordítani; de ezt a felesleges öt forintot még most is hiába várom..." 
Ugyanebben a levélben bevallja, hogy nem tud a természet ellen küzdeni, és megírja, hogy regényt ír 
„Bánvári páholy" címmel, amelyről végül is kiderül, hogy „Vad ember" cím alatt jelent meg, Barlanghy 
Bencze néven. Ezen kívül két kötetnyi elbeszélése is megjelenik Az életből, és Fényképek címmel. 1874 
nyarán írja meg Jóslat című mesedrámáját, amelyet beküld a Teleki-pályázatra. „Az akadémia éppen ek-
kor tűzött ki díjat - írja egy visszaemlékezésében - beküldtem. Az eredmény kihirdetése előtt két nappal 
egy újságot olvastam. Egy, a Teleki-pályázatról szóló cikk panaszkodott, hogy annyi rossz darab érkezett 
be. A cikk végén egy darab címét öreg betűkkel láttam kinyomatva. Olvastam a címet: nem az én dara-
bom címe volt. Haragosan dobtam félre az újságot. Egy idő múlva nyugodtabb lettem. Egészen akartam 
olvasni halálítéletemet. Még egyszer elolvastam az újságot s láttam, hogy a „Jóslat" első helyen van 
ajánlva ... Gyorsan egy pohár vizet ittam, mert féltem, hogy szélhűdés ér. Első gondom az volt, hogy 
harminc forintot szerezzek, s Budapestre utazzam, hogy elhozzam a száz aranyat. Ott voltam a gyűlésen, 
melyen kihirdették dicsőségemet. Száz Károly volt az előadó. Annyira bírálta díjkoszorúzott munkámat, 
hogy azt hittem: száz arany helyett huszonöt botot kapok. Jóslatom a rossz darabok között a legkevésbé 
rossz», én kontár vagyok s több ilyen hízelgés. És mégis négy év múlva már magam is tagja voltam az 
akadémiának s a legközelebbi Teleki-pályázaton előadó ..." 



Azt már végképp nem merte hinni, hogy a Jóslat színpadra is kerül, ám rövid idő alatt erre is sor került, 
hiszen Szigligeti Ede, a Nemzeti Színház akkori igazgatója szinte nagyítóval kereste azt a magyar dráma-
írót, aki eredeti darabot ír. S bár az akadémia nem tartotta jónak, Szigligeti nagyon is bátran felvállalta a 
bemutatását. A Jóslat elég szép sikert aratott, (huszonkétszer került színre) s az akadémiával ellentétben, a 
sajtó felfedezte Csikyben a „nem mindennapi tehetséget". Szigligeti, tapasztalt színházi ember lévén, 
nagy mértékben hozzájárult a sikerhez, hiszen kivételes gonddal figyelt az előadásra. Felbuzdulva a Jóslat 
sikerén, néhány hónappal később ismét pályázik a Teleki-díjra, Janus című tragédiájával, amelyben, el-
hagyva a mese világát, a pogányság és a kereszténység közötti küzdelmek területére kalandozik. Ismét ő 
kapja a száz arany pályadíjat, s darabja szintén a Nemzeti színpadára kerül 1877. október 15-én. 1878-ban 
súlyos beteg lesz, az aradi szülői házban fekszik hosszú ideig, ahol édesanyja és testvére ápolja. Itt kapja 
a nagy hírt: Ellenállhatatlan című darabjával elnyerte az akadémia legnagyobb jutalmát, a 400 aranyos 
Karácsonyi díjat. Ettől egyből talpra áll, s visszamegy Temesvárra, majd Pestre utazik. Az Ellenállhatat-
lan premierjére 1878. október 11-én kerül sor, de mindössze ötször játszák. A darab bemutatója előtt egy 
héttel, tanítás közben elájul, majd betegségre hivatkozva fél év szabadságot kér a püspöki hivataltól, és 
Budapestre költözik. Ugyanezen év decemberében Párizsba utazik, itt éri a hír, hogy a Kisfaludy Társaság 
tagjává választották, Horváth Mihály megüresedett helyére. És újabb Teleki-díj, a Bizalmatlan című víg-
játékáért. Tulajdonképpen ez a darab készíti elő a Proletárokat. Minden átmenet nélkül szakít eddigi stí-
lusával, mondanivalójával, és teljes egészében a magyar társadalom felé fordul. Ő teremti meg az új drá-
matípust, a realista társadalmi drámát. 

(folytatjuk) 
* * * 

Egy erdélyi örmény közmondás és költészeti kapcsolata 
 
A közmondás értelme magyarul: Van ember ki ezerrel ér fel - és van ember, ki egygyel sem ér fel. Ez 

az erdélyi örmények által használt nyelven, átírva latin betűkkel, így hangzik: 
Gá márt vov g'ázse házár, - u gá márt, vov megmén ál csh' ázse. 
A közmondás érdekessége, hogy Hovhannesz Erzinkaci örmény költőnek, aki 1230-ban született és 

1293-ban halt meg, van egy rövid verse, amelynek ugyanez az alapgondolata. Lothár László műfordításá-
ban ez így hangzik: 

Van ember, aki egymaga ezret ér, 
s van ezer más, aki egyet sem ér. 
És az, aki egymaga ezret ér - 
hülyék szemében garast sem ér. 

Kérdés, vajon a 13-ik századi költő a nép ajkán általánosan ismert közmondást teljesítette ki a versben, 
vagy éppen fordítva: a költő által frappánsan megfogalmazott gondolat alakult át népi közmondássá? Az 
irodalom- és kultúrtörténetben mindkettőre akad példa. 

 
* * * 

Lapzártakor érkezett 
Egy per - és az ítélet 

 
A Pesti Központi Kerületi Bíróság I. fokon ítéletet hozott az Országos Örmény Önkormányzat felperes 

által az Erdélyi Örmény Gyökerek Szerkesztősége alperes ellen sajtó helyreigazítás iránt indított perében. 
Az alábbiakban közöljük - kivonatosan - a nem jogerős ítéletet. 

- Szerkesztőség - 
 
Országos Örmény Önkormányzat (1055 Bp. Deák F. u. 17.) felperesnek Erdélyi Örmény Gyökerek 

Szerkesztősége (1015 Bp. Donáti u.7/a.) alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt indított perében meghozta 
az alábbi 

 
ÍTÉLETET: 

 



Kötelezi a bíróság alperest, hogy a jogerős ítélet kézhezvételét követő 8 napon belül az „Erdélyi Ör-
mény Gyökerek" című lap legközelebbi számában ugyanazon a helyen, ugyanazon módon az alábbi hely-
reigazítást tegye közzé: 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek című lap 2002. márciusi számának „Az örmények és a pénz - mi-
lyen örmények és milyen pénz ?" című cikkében valótlanul állítottuk, hogy az Országos Örmény 
Önkormányzatban egyáltalán nincs szervezett tevékenység. 

 
Fentieket meghaladó részében a bíróság felperes keresetét elutasítja. 
 
Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperes kiadójának 5.150.- Ft (Ötezer-

egyszázötven forint) perköltséget. 
 

INDOKOLÁS: 
 
A perben a bíróság a következő tényállást állapította meg: 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek című kiadvány 2002. márciusi számának „Az örmények és a pénz - mi-

lyen örménynek és milyen pénz?" című cikkében az alábbiak jelentek meg: 
 
„a testület (ti.: Az Országos Örmény Önkormányzat) például nem tudott elszámolni az 1996-ban egy-

szeri állami vagyonjuttatásként kapott részvényekkel." 
 
„hiányzik-e az a tízmillió, amelyet nem találnak." 
 
„de kik ezek az örmények, akik tíz milliót kézen-közön elhánynak?" 
 
„ valami nincs, nagyon nincs rendben az Országos Örmény Önkormányzat működése körül" 
 
„mit és kiket képviselnek az elnökségben túlsúlyban lévő Szovjetunióból betelepült örmények, csak nem 

az elnök úr bebetonozását és magyar-örmény ellenes határozatainak biztosítását? " 
 
„Egyáltalában szervezett tevékenység nincsen " (ti. az Országos Örmény Önkormányzaton belül) 
 
„Hiszen az évszázadok óta itt élő) örmény gyökerű magyarok a történelmi örménység jó nevét piszkít-

ják be azok, akik mindent kisajátítva, mint „az örmények szerepelnek;" 
 
„s aki ma nem tud tíz millió forinttal (közpénzzel) elszámolni (ti. az Országos Örmény Önkormányzat 

elnöke)" 
 
„A most elszámolni nem tudó országos elnök, Avanesian Alex volt." 
 
„Egy szaros tehén bepiszkolja az egész csordát!" (erdélyi-örmény közmondás) 
 
A kereset túlnyomórészt nem alapos. 
 
A bíróság a becsatolt iratokból megállapította, hogy felperes a keresetindítás előfeltételéül megszabott 

törvényes határidőket megtartotta, ezért érdemben foglalkozott a keresettel. 
 
A Ptk. 79. § (1) bekezdése szerint, ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, televízió, vagy 

filmhíradó valótlan tényt közöl, vagy híresztel, illetőleg való tényeket hamis színben tüntet fel - a tör-
vényben biztosított egyéb igényeken kívül - követelheti olyan közlemény közzétételét, amelyikből kitű-
nik, hogy a közlemény mely tényállása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetőleg melyek 
a való tények (helyreigazítás). 

 



A Legfelsőbb Bíróság Pk. 14. sz. állásfoglalása szerint a kifogásolt közlemény tényállításának valódi-
ságát a sajtószerv köteles bizonyítani. 

 
ad 1,2,3,8,9,10. 
A bíróság az l.,2., 3., 8., 9. 10. sz. alatt kifogásolt szövegrészleteket, miután ezen szövegrészletek 

ugyanazon tárgyra vonatkoztak, vagyis arra, hogy az Országos Örmény Önkormányzat, illetve annak el-
nöke nem tudott elszámolni a 10 millió Ft-os egyszeri vagyonjuttatással, amelyet 1996-ban részvények 
formájában kapott, ugyanazon körben értékelte. 

 
A Pp. 164. § (1) bekezdése, illetve a PK. 14. állásfoglalás alapján alperest terhelte annak bizonyítása, 

hogy a cikk ezen részletei nem állítottak valótlant. 
A becsatolt iratokkal alperesek megfelelően bizonyították, hogy ezen állításuk nem volt valótlan. 
A bíróság e körben kiemelt súllyal értékelte az Állami Számvevőszék alperesek által becsatolt jelenté-

sét az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálatáról. 
Ez a jelentés közokirat formájában értékeli az Országos Önkormányzat pénzügyi, gazdasági tevékeny-

ségét, beleértve az egyszeri vagyonjuttatás sorsát is. Ezen jelentés többek között az alábbi megállapításo-
kat teszi:  

a/ Az egyszeri vagyonjuttatásból származó többletforrások valós nagyságrendjét és felhasználá-
sát nem lehetett nyomon követni, a rendkívül súlyos pénzügyi és számviteli szabálytalanságok miatt,  

b/ A rendelkezésre álló információkból nem lehetett megállapítani, hogy az egyszeri vagyonjuttatás 
felhasználása hogyan szolgálta az önkormányzat működését, az örmény kisebbségi célok megvalósí-
tását. 

c/ Könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az önkormányzat az előző vizsgálatot 
követően 1999-ig nem tett eleget.  

d/ Az önkormányzat pénzkezelése szabálytalan. 
e/ A gazdálkodási fegyelem súlyos megsértése miatt az önkormányzat elnökének felelősségét is 

felvetettük. 
f/ Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosításával kapcsolatban a vizsgált időszak 

1999-2000. év mérlegadatai részvényt, vagy értékpapírt nem tartalmaznak,  
g/ A főkönyvi számlákon értékpapír eladásra, illetve vételre utaló gazdasági eseményt nem rögzí-

tettek. 
h/ A vizsgált időszakot megelőző években 1996-1998-ban az önkormányzatnál könyvvezetés nem 

történt, ezáltal beszámoló készítési kötelezettségének sem tett eleget, (az Országos Örmény Önkor-
mányzat elnökének erre vonatkozó nyilatkozata nem felel meg a számvitelről szóló 1994. évi XVIII. 
tv-ben foglaltaknak. Emiatt a fentiek alapján az elnök felelős.  

i/ Az előző, 1997. évi, a jelenlegivel azonos témájú számvevőszéki vizsgálat jelentése szerint a va-
gyonjuttatásként kapott MOL-részvényeket értékesítették 29.767.000.-Ft-ért, és diszkont kincstárjegyeket 
vásároltak, amelynek hasznosításáról az Országos Örmény Önkormányzat elnökének nyilatkozatát az 5. 
sz. melléklet tartalmazza. A tételek összege sem a fenti értékkel, sem a nyilatkozatban megjelölt ösz-
szeggel nem egyezik meg. A nyilatkozat nem megalapozott,  

j/ A felhasználás egyes tételei, megállapodásokkal, számlákkal és egyéb bizonylatokkal nincsenek 
alátámasztva. 

k/ A folyamatos könyvvezetés hiánya miatt az önkormányzat bevétele és kiadása - ezen belül a va-
gyont megtestesítő értékpapír felhasználása az ellenőrzés számára nem volt nyomon követhető. 

Ez a vagyoni helyzet áttekintését, illetve ellenőrzését részben meghiúsította, illetve megnehezítette. 
l/ A vagyonvesztés értéke valószínűsíthetően az előző számvevőszéki jelentésben megállapított ér-

téknek 29.767.000.- Ft-nak felel meg." 
 
A bíróság álláspontja szerint a közpénzekkel történő elszámolás körében szigorúan és szűken értel-

mezhető csak a vonatkozó törvények, illetve számviteli jogszabályok alkalmazásának kötelezettsége. 
 
Ebből kiindulva az ÁSZ jelentésből megállapítható volt, hogy elszámolási kötelezettségének az Orszá-

gos Örmény Önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően nem tett eleget. 
 



Ezen körben a bíróság nem találta elfogadhatónak a felperesi elnök által tett írásbeli nyilatkozatokat, 
miután ezek semmiféle okirattal, bizonylattal, számlával alátámasztásra nem kerültek. 

A felperes által beterjesztett elszámolás önmagában is ellentmondásos volt, egyrészt nem merítette ki a 
vagyonjuttatásként kapott részvények teljes ellenértékét, másfelől pedig alperes által bizonyítottan olyan 
szervezeteket vont be felperes a vagyonfelhasználás körébe, amelyek az adott időszakban semmilyen 
formában hivatalosan nem léteztek. (Örmény Egyház, Örmények Egyházközsége) 

A hivatkozott számvevőszéki jelentés alapján az elszámolás nem történt meg, ezzel egyenértékű az a 
számvevőszéki kijelentés, miszerint „olyan súlyos, számviteli törvénnyel kapcsolatos, illetve elszámolási 
szabálytalanságok derültek fényre, amelyek meghiúsították az egyszeri vagyonjuttatás nyomon követését", 
így tulajdonképpen az azzal való elszámolást. 

A közpénzekkel való elszámolás csak azon esetben tekinthető teljesítettnek, ha az minden szempontból 
megfelel a vonatkozó és hatályos számviteli és egyéb jogszabályoknak. Ebben az esetben pedig felperesi 
önkormányzat részéről ezen feltételek nem teljesültek. 

Mindezek alapján a bíróság a kereset 1., 2., 3., 8., 9., 10. pontját nem találta megalapozottnak. 
 
ad 4.,5.,7. 
Ezekre a pontokra nézve a bíróság megállapította, hogy ezen kijelentésekkel a cikk írói véleményeket 

fogalmaztak meg a felperesi kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatosan. 
Az, hogy valami rendben van, vagy nincs rendben, mindig relatív állapot, mindig az értékelő személy 

helyzetétől, értékrendjétől, hovatartozásától függ. Egyértelműen az értékalkotás kategóriájába tartozik, 
erre nézve pedig helyreigazításnak helye nincs. 

A bíróság ezért ezen pontok vonatkozásában is megalapozatlannak találta a keresetet. 
Természetesen, amennyiben ezen vélemények sértik felperes személyiségi jogait, illetve neki egyéb 

módon sérelmet, vagy hátrányt okoztak, úgy módja és lehetősége van felperesnek ezzel kapcsolatos igé-
nyét más jogalapot megjelölve érvényesíteni. 

 
ad 6. 
A kereseti kérelem e pontjára nézve szintén alperest terhelte annak bizonyítása, hogy semmiféle szer-

vezett tevékenység nincs a felperesi önkormányzaton belül. 
Ezen tényeket pedig alperes a per során nem bizonyította, így erre a pontra nézve a felperesi keresetet 

a bíróság megalapozottnak találta. 
Az örmény közmondás közreadásával a bíróság álláspontja szerint közmondásba burkolt véleményt 

fogalmaztak meg a cikkírók a felperesi önkormányzatról, bár ez a vélemény kétségtelenül negatív volt. 
Véleményre nézve helyreigazításnak nincs helye, így erre a pontra nézve szintén nem találta a bíróság 
megalapozottnak a felperesi keresetet, (ld. még 4.-5.-7. pontban leírtakat) 

 
* * * 

Tájékoztató a Magyarigazolvány átvételéről 
 
A kérelem beadása helyén a kérelmezőnek meg kellett jelölnie az igazolvány tervezett átvételi helyét. 

Amennyiben Budapesten kérte az átvételt a kérelmező, így az igazolványt a 
 

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 
(1056 Budapest Váci u. 62-64., telefon: 36-1-/317-5343) 

 
földszintjén lehet átvenni. Az igazolvány elkészüléséről és átvételéről értesítést nem küldenek. A kére-

lem beadásának helyén lehet a számítógépes rendszeren keresztül érdeklődni az igazolvány elkészültéről. 
Az igazolványt meghatalmazással is át lehet venni, amelynek formai kelléke: az igazolványt kérelme-

ző az igazolvány átvételére jogosítja fel a meghatalmazott személyt, akinek neve, lakcíme és igazolvány-
száma is legyen feltüntetve. Szerepeljen a meghatalmazásban a meghatalmazó neve, személyi adatai: szü-
letési év, hó, nap, anyja neve, leánykori neve, igazolvány száma és lakcíme is, valamint az aláírása. A 
meghatalmazáson 2 tanú olvasható neve, lakcíme, igazolvány száma és aláírása is szükséges. 

Egy meghatalmazott több igazolványt is átvehet.  
Az igazolványok átvételi ideje: 



hétfőn, szerdán 8,30-16 óráig  
pénteken 8,30-11 óráig. 

Ha valaki 8-10 meghatalmazással, illetve ennél többel rendelkezik az igazolványok átvételére, akkor 2-
3 nappal a tervezett átvétel előtt (miután meggyőződött, hogy készen vannak-e) faxon (00-36-1/266-
5841) le kell adni a magyar igazolványt kérelmezők listáját (név, születési év, hó, nap, anyja neve, vala-
mint - amennyiben tudja - az igazolvány száma és a meghatalmazott nevét, lakcímét). Az ilyen módon 
lejelentett igazolványokat csoportosan kedden és csütörtökön délelőtt lehet átvenni. 

A fenti információkat Rostás Ilona osztályvezető tájékoztatása alapján összeállította 
dr. Issekutz Sarolta 

* * * 
Június 3-án, a háromnapos Nagyszalontai Napok zárórendezvénye egy Bocskai István emlékkonferen-

cia volt. A jeles előadók közül hárman Kolozsvárt képviselték: dr. Egyed Ákos, akadémikus, az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület elnöke, dr. Tonk Sándor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, 
valamint Sebesi Karen Attila, a MÖRSZ elnöke.  

* * * 
A Szentföld békéjéért 

„Őrizd meg a Te népedet békében... a Te drága Kereszted árnyékában..." 
 
Az alábbi hozzászólás elhangzott 2002. május 19-én, pünkösdvasárnap, a Budapest IX. kerületében le-

vő, Haller téri templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, melyet a Szentföld békéjéért rendezett a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Arab Tanszéke. 

A mottóként választott mondat egy papi ima kezdő szavai, ezt az imát a pap az örmény szertartású 
szent liturgia (mise) végén levő áldozás előtt mondja. Mi is ad alkalmat most e szavakkal bevezetett hoz-
zászólásom elmondásához? - Képeket szeretnék felidézni! 

Az elmúlt hetekben sokszor szerepelt a tv-híradókban a betlehemi születés-bazilika, s e felvételeken 
lehetett látni hegyes csuklyás szerzeteseket: örmény szerzeteseket. 

Az örmények ott vannak a Szentföldön. Úgy is, mint nemzet, úgy is mint egyház. Az előbbihez: Jeru-
zsálem óvárosának négy negyede közül az egyik az örmény negyed, s itt van az örmény nemzeti egyház 
egyik patriarkátusának is a székhelye. 

Nemzetről is beszélek, meg egyházról is. 
Az örmény nemzet őshazája a kis-ázsiai Ararát hegynél van, annál a hegynél, ahol a Biblia szerint Noé 

bárkája a vízözön után megállt. Az ország nagysága az idők folyamán változott, a mai független Örmé-
nyország elég kicsiny. Hegyes és sziklás táj. Bár ősi kultúrájú a nép, megélhetése miatt vándorlásra kény-
szerült az évezredek folyamán. Az örményeknek magas fokú műveltségük mellett sok jó tulajdonságuk 
van, bárhová is kerültek, érvényesültek, beilleszkedtek. S az ilyen embereknek nagyon sok irigyük is 
akad, akik azután ellenük fordulnak és üldözik őket. Ezek az üldözések is szerepet játszottak a messzire 
való vándorlásokban. 

Hadd szóljak az örmény egyházról, melynek történelme szorosan összefonódott a nemzet történetével. 
A hagyomány szerint örmény földön már Tamás és Bertalan apostolok térítettek, de az örmény egyház 

megteremtője Világosító Szent Gergely püspök (mh. 324), aki hosszú, vértanúsággal felérő évek után 
megtérítette az örmény királyt (298), aki ezután a kereszténységet, elsőként a világon, államvallássá tette 
(kb. 302). Az örmény egyház örmény szertartással a keleti egyházak egyike. Nemzeti egyház. A mai egy-
házszervezet a következő: 

1. Az ecsmiadzini katolikátus = általános főpásztorság. Az egyházfő neve: katolikosz = általános fő-
pásztor. A főpapok sora Világosító Szent Gergelyig megy vissza. Az örményországi hívek mind idetar-
toznak. 

2. A kilikiai katolikátus, melynek egykori székhelye Szisz volt, ma a katolikosz Libanonban él. Szíria, 
Libanon stb. örményei tartoznak ide. 

3. A már említett jeruzsálemi patriarkátus. 
4. A konstantinápolyi patriarkátus. A törökországi örmények tartoznak ide, ám nagyon kevesen vannak 

a sok üldözés következtében. A legnagyobb arányú az 1915-ös, melynek másfél milliónyi áldozata volt. 
Őróluk emlékezünk meg minden évben április végén. 



Az emigráció folytán nagyon sokan élnek szórványban szerte a világon, nincs olyan ország a földön, 
ahol nem volnának örmények. A világ örménységét 4-5 millióra becsülhetjük. Sokan asszimilálódnak a 
befogadó ország népéhez, de sajátos örmény identitásukat megőrzik, származásukra büszkék. 

Amint más keleti szertartásúak között, úgy az örmények körében is vannak katolikusok. Az idők fo-
lyamán egyes egyházrészek unióra léptek Rómával. Felvették a katolikus hitvallást, de megtartották az 
örmény szertartást és hagyományokat. 

Az első ilyen egyesülés 1635-ben az akkor lengyelországi - ma ukrajnai - Lembergben történt. Itt az 
1300-as évek óta éltek örmények. (Meg kell jegyeznem, hogy az örmények már korábban is kerestek kap-
csolatokat Rómával!) A lembergi örmény katolikus érsekség gyakorlatilag a II. világháború végéig állott 
fenn. Sorsukat az pecsételte meg, hogy a hívek módosabb, polgárosult réteget alkottak, s nem illettek bele 
az akkor kialakult politikai rendszerbe. 

A XVIII. század folyamán a Közel-Keleten is létesült örmény katolikus patriarkátus, ma a pátriárka 
Libanonban él. Az uniós munkában jelentős szerepe volt a Mechitar apát által alapított mechitarista szer-
zetesrendnek, bár nekik is menekülniük kellett, ezért alakultak meg kolostoraik Velencében, majd Bécs-
ben. 

A magyarság már a vándorlása folyamán kapcsolatba került az örményekkel. Egyes korai temploma-
inkon örmény építészeti jelleg fedezhető fel (pl. Tarnaszentmária), tudunk arról is, hogy az Árpád-korban 
Esztergomban volt egy örmény negyed. 

Magyarországon azonban elsősorban Erdélybe költöztek a XVII. századtól örmények. Moldvából jöt-
tek, s a többség innen is az üldöztetés elől menekült: görögkeletivé akarták őket tenni. Apafi Mihály feje-
delem fogadta be őket (1672) és az 1680-as években az erdélyi örmények is unióra léptek a katolikus 
egyházzal. Négy örmény egyházközség alakult: Szamosújvár, Erzsébetváros, Gyergyószentmiklós, 
Csikszépvíz. Sokan költöztek a mai Magyarország területére is, Budapesten - egyes adatok szerint - 1922 
óta van örmény katolikus egyházi közösség. (Érkeztek páran az 1915-ös üldözések után is, meg az elmúlt 
évtizedekben is örmény nemzetiségűek.) Az örmény származású magyarok (másként magyarörmények 
vagy örménymagyarok) kb. 10-15 ezren vannak, egymással kapcsolatot tartanak. Ma már kisebb részük 
tartozik az örmény katolikus közösséghez, melynek ellátása részben a bécsi mechitarista kolostorból tör-
ténik, részben egy dominikánus atya végez - szentszéki engedély alapján - örmény szertartású liturgiát a 
XI. kerületben, az Orlay utca 6. szám alatt levő örménykatolikus kápolnában, melynek védszentjei Vilá-
gosító Szent Gergely és - mintegy az üldözésekre is emlékeztetve - a Fogolykiváltó Boldogasszony. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

Dr. Benedek Tibor egyetemi tanár emlékére 
 
2002. április 3-án hosszas betegség után dr. Benedek Tibor egyetemi tanár, nyugdíjas baleseti ortopéd 

sebész, osztályvezető főorvos visszaadta lelkét a Teremtőnek. 
Benedek tanár úr életének egyik meghatározó része a munka volt, és ehhez a szokásához hű maradt, 

amíg egészsége engedte. Az elsők között érkezett és az utolsók közt távozott szeretett Osztályáról, még 
nyugdíjas éveiben is. 

Orvosi diplomáját 1943-ban szerezte meg a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvosi Karán. Ezt kö-
vetően a Baross utcai II. sz. Sebészeti Klinikán kezdte meg orvosi működését. Részt vett katonaorvosként 
a II. Világháborúban, majd Budapest ostroma alatt vállalt kötelességét a klinikán végig önfeláldozó mó-
don teljesítette. Élete végéig büszke volt arra az oklevélre, amellyel 1946-ban az Egyetem Tanácsa, az 
egyetem működése érdekében végzett lelkes, életét kockára tevő munkásságáért kitüntette. A háború után 
Bakay Lajos professzor úr mellett sajátította el a sebészet, Simon Lajos tanár úr mellett az ortopédia tu-
dományát. Ezt követően került az Orvostovábbképző Intézet Baleseti Osztályára, kezdetben adjunktusi, 
majd osztályvezető főorvosi beosztásban. Az Orvostovábbképző Intézet átszervezése révén egyetemi do-
censi kinevezése után került az Országos Traumatológiai Intézetbe osztályvezetőnek. 1972-ben kapta a 
megbízást, hogy az Uzsoki Kórház Mexikói úti részlegén, a volt Nyomorék Gyermekek Otthonából a 
korszerű követelményeknek megfelelő Ortopéd-Traumatológiai Osztályt alakítson ki. Benedek tanár úr 
korszerűsítve az épületet, lehetővé tette, hogy 1973-tól az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai 
Osztálya új intézményként részt vállalhasson a főváros túlzsúfolt haleseti felvételes ügyeleti ellátásában. 
Töretlen aktivitással, nagy munkabírással 1986-ban bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig vezette és irányí-



totta az osztályt. Idejét, erejét nem kímélve rendszeresen részt vett a felvételes ügyeletekben, azokat sze-
mélyesen irányította, ha szükség volt rá, a komplikáltabb műtéteket saját maga végezte. 

Dr. Benedek Tibor tanár úr munkássága során az ortopédia és traumatológia magas szintű együttes 
művelésének megszemélyesítője, egyik példaképe volt. Sebész, ortopéd, valamint traumatológus szakor-
vosként munkásságával azt bizonyította, hogy a két szakterület mind szakmai, mind gazdasági szempont-
ból előnyösen belefér egy osztály keretébe. Munkásságának elismerését jelentette, hogy évtizedekig volt a 
Magyar Traumatológus Társaság, valamint a Magyar Ortopéd Társaság elnökségének, illetve vezetőségé-
nek, valamint mind a két társaság Szakmai Kollégiumának tagja. Több mint 10 évig volt a főváros orto-
péd szakfelügyelő főorvosa. Tagja volt az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága 
szakértői gárdájának. 

Több fővárosi ill. állami kitüntetés jelezte munkájának elismerését. 
A klinikai betegellátás gyakorlatának és eredményeinek igényes elemzése késztette tudományos mun-

kásságra. Számos szakmai, tudományos közleménye jelent meg, hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt 
tartott előadásokat. 

Benedek Tibor életében három dolgot tartott fontosnak, és ezek egyike volt csupán szakmai munkás-
sága. Hasonló jelentőséget kapott napi elfoglaltságában a betegeiről való gondoskodás. Szerette a hozzá 
forduló, segítségre váró betegeket! Mindent megtett azért, hogy erre a bizalomra rászolgáljon. Aprólékos 
gondossággal vizsgálta, és kezelte azokat, akik rábízták sorsukat, gyógyulásukat. Tanítványai, kollégái a 
mai napig példaként emlegetik azokat a precízen kitöltött, mindenre figyelő kartotékokat, amelyeket páci-
enseiről vezetett. 

Természetesen betegei is megérezték, felismerték önzetlen segítőkész természetét, kiváló szakmai tu-
dását, és ezért érthető volt, hogy rendelője előtt reggeltől estig nem fogytak el a várakozók. Jellemző volt 
mentalitására, hogy egész napos munka után, még ő szállította haza utolsó betegeit, ha úgy érezte, hogy a 
rendelési idő akaratán kívül kissé kitolódott. 

A legfontosabb azonban a család volt Benedek tanár úr - Tibor bácsi, sokunk számára Tibor - életében. 
Élete párja, felesége, leánya Kati, és idősödő éveiben a fényt jelentő unokája, Áron töltötte be, tette teljes-
sé az életét. Mi - barátai és kollégái, - akikkel utolsó éveiben talán a legtöbb időt töltötte, ismerhettük meg 
azt a mindent felülmúló szeretetet, amivel családját körülvette. Baráti beszélgetések során - bármilyen 
témáról is kezdődött a diskurzus - előbb-utóbb a családra, a közös utazásokra, nyaralásokra, sítúrákra te-
relődött a szó. A hétvégi programok középpontjában rendszerint a rajongásig szeretett unoka, Áron körüli 
ténykedés, szervezkedés szerepelt, amelyről nagy örömmel számolt be barátainak. 

Alig három éve, hogy 80-ik születésnapját ünnepeltük. Nem gondoltuk, hogy ilyen hamar eltávozik 
közülünk! Igaz, nem hagyott itt bennünket, hiszen tisztelt, szeretett személyisége, egyénisége továbbra is 
köztünk marad, emlékét megőrizzük, csupán halhatatlan lelke tért vissza Teremtőjéhez! 

2002. május 27. 
Dr. Sükösd László 

* * * 
Dr. Sasi Nagy István (1919-2002) 

 
Ismét elment egy a nagy öregek közül. Március 5-én, életének 83. évében elhunyt dr. Sasi Nagy István, 

egyesületünk alapító tagja. Személyében olyan gépészmérnököt vesztettünk, aki szemtanúja, részese, nem 
egyszer szenvedő alanya volt történelmünk viharos, fordulatos évtizedeinek. 

Tagtársunk Kolozsváron született 1919. június 7-én. Édesapja, dr. Sasi Nagy László államvasúti felü-
gyelő, apai nagyapja pedig Alsóborsod református esperese volt. Anyai ágon erdélyi magyarörmény csa-
lád sarja. Anyai nagyapja Betegh Bálint sepsiszentgyörgyi gyógyszerész. Anyai nagyanyja Czetz Mária 
annak a Czetz János tábornoknak volt az unokatestvére, aki Bem seregében harcolt 1948-ban, majd elke-
rülve az aradi bitót, Argentínába emigrált és ott is fényes karriert futott be. 

Nem is lehetett más életútja dr. Sasi Nagy Istvánnak, mint átjönni Magyarországra. A József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki kar hallgatója lett. Egyetemi tanulmányaival 
párhuzamosan, mint oly sok társa, ő is dolgozott, mégpedig a Haditechnikai Intézetben (ez akkor a Mű-
egyetem közelében volt). A háború az ő életébe is beleszólt. A Műegyetem hallgatóit 1944 végén Nyugat-
ra vezényelték. Csak 1945-ben tudott hazatérni. Sokunknak mutogatta azt a vasúti menetlevelet, amely-
ben a hazatelepülők neve mellett a vagonszám és egyéb adatok voltak feltüntetve. Tanulmányait hazatérte 
után fejezte be, okleveles gépészmérnök lett. 



A Csepel Művek Szerszámgyárában kezdett dolgozni, ahol szerszám-konstruktőrként 
fogazószerszámokat és lefejtőmarókat tervezett. Később e témakörben szerzett műszaki doktori címet, 
miután 1951-ben a BME Gépgyártás és Szerszámgép Tanszék adjunktusa lett. 1960-ban az oktatási mi-
niszter, illetve a BME helyettes rektora a Csepelre kihelyezett esti tagozat vezetőjévé nevezte ki 
dékánhelyettesi címmel. Tanított a Bánki Donát Műszaki Főiskolán is. Amikor egyetemi docensként 
1977-ben nyugdíjba vonult, kollégái nagy szeretettel búcsúztatták. 

Műszaki irodalmi tevékenysége széles körű. Írt 15 könyvet, 11 egyetemi jegyzetet és 18 folyóiratcik-
ket. Készített három oktatófilmet. Szolgálati szabadalmainak száma kettő. Műegyetemi előadásain kívül 
számos előadást, előadássorozatot is tartott. 

Egyesületünk alapító tagjaként a Forgácsoló Szakosztályban, majd a Gyártóeszközgazdálkodási Köz-
ponti Szakosztályban tevékenykedett. Ez utóbbinak elnöke, majd tiszteletbeli elnöke lett. Munkáját szak-
mai közösségünk Egyesület Érem (1975), majd Tiszteleti tag (1993) kitüntetéssel ismerte el és megkapta 
a GTE Alapító, Egyesületi Érmet is. 

Dr. Sasi Nagy Istvánt kollégái, barátai tanítványai szerették, becsülték. Személyében csendben, szeré-
nyen dolgozó, kiváló gépészmérnököt búcsúztattunk. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Csizmadia Károly 
* * * 

Halottaink  
Fejér Ákos 

Nyugalmazott tornatanár 
 
Életének 74., példás és boldog házasságának 48. évében, 2002. május 10.-én szerető szíve utolsót dob-

bant. Drága halottunktól május 15.-én, 13,00 órakor búcsúzunk a sepsiszentgyörgyi központi katolikus 
temető ravatalozójában. Temetése Csíkszeredában a régi temetőben lesz 16,00 órakor. Egész életét az ifjú 
nemzedék nevelésének szentelte, munkásságát a szülőföld és népének becsületes, hűséges szolgálata ha-
totta át.  

Családodhoz való példás, mélységes ragaszkodásod, munkaszereteted, kötelességtudatod, tanítványaid 
és embertársaid iránti tiszteleted az igazi ember példaképeként marad örökre emlékezetünkben. Soha el 
nem múló szeretettel veszünk búcsút Tőled, drága Ákos, akit oly nagyon szerettünk. Isten veled, emléked 
legyen áldott, nyugodjál békében! A gyászoló család.  

* * * 
 

Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után, életének 80. évében elhunyt 
Borosnyay Pál 

 
Ybl-díjas építészmérnök. Gyászolják és szívében őrzik családjának tagjai: felesége Zakariás Katalin, 

gyermekei: Klára, Balázs, Katalin, Annamária, Pál, unokái: Klára, Péter, Mária, Benedek, Eszter, Ágos-
ton, Domonkos, Márk, Bálint, Virág és Bence valamint testvére, Károly és családja, sógora, Gábor és 
családja. A temetés 2002. május 16-án, csütörtökön zajlott a Farkasréti temetőben, majd ugyanezen a na-
pon 15.45-kor a Felső-Krisztinavárosi Plébániatemplomban mutattak be szentmisét az elhunyt lelki üdvé-
ért. 

 
Az elhunytak emlékét közösségünk kegyelettel megőrzi! Nyugodjanak békében!  
 

* * * 
A felület 

 
Június van, Magyarországon könyvhét. 
A könyv nem étel, nem ital - pedig a közbeszéd szerint ez a két „elem" az, amely nélkül nincs élet. S 

való igaz: ha néhány hétig nem eszünk, vagy néhány napig nem jutunk vízhez, elpusztulunk. 
És ha néhány hónapig, évig nem jutunk könyvhöz? Lesz-e ettől gombánk, károsodik-e a májunk, 

asztmatikus rohamokat kapunk-e? Ugye, hogy nem! 



Így igaz ez, feltéve, hogy csupán biológiai-fiziológiai létezésünket számítjuk. Ha teli a hasunk és fűtött 
szobában - vagy, nyár lévén, ernyő alatt a kertben - elolvassuk a nyolcvannyolcadik ország szépségki-
rálynőjének életét, miszerint már tizenkét éves korában... aztán tizenhét évesen... aztán jött a herceg... 
aztán... Vagy Kétkezű Dzsó villámgyilkos tizenhét áldozatának nevét és életkorát olvassuk végig... Eset-
leg arról értesülünk, hogy az autós körökben Böbőnek becézett Juan Akharky éppen barátnőt váltott és a 
bögyös, vöröshajú Jenny helyett immár éppen a kevésbé bögyös, ám ugyancsak vöröshajú Mary élvezi 
Forma-l-es pilótája repüléseit... 

Nos, akkor mi történik? Hisz' lelőnivaló békegalambok volnánk, ha kételkedtünk volna abban, hogy az 
egyik bögyös vöröst a másik, bögytelen vörös váltja, miután a vörös haj éppen világdivat. 

És mi köze mindennek a Könyvhéthez? 
Hát annyi, hogy ez is felület. Nyomtatási felület, amit mi, kedves olvasók, a kezünkbe veszünk, végig-

nézünk, elolvasunk, és - rosszabbik esetben - úgy érezzük, hogy tájékozódtunk. Igaz is, tájékozódtunk, 
hiszen tudjuk, hogy Kétkezű Dzsó tizenhét csajt fojtott meg és tudjuk, hogy Juan Akharky új barátnője 
nem bögyös, de vörös... valamint azt is tudjuk, hogy egy másik akárki, mondjuk a japán Akatika Mikiri 
pályacsúcsot állított fel valahol, mert a maratonon a kilométert 2 perc 11 másodperccel futotta, az eddigi 
2 perc 13 másodperc helyett. 

És ez mind igaz, mind valóság, mind tény, mind információ. Valóban az, előbbi példáimat senki ne 
értse gúnyolódásnak. 

És mindez legfontosabb közlési eszközünkön, a felületen jelenik meg. 
 
Jelenleg a világ legtöbb kultúrtörténésze, az emberiség fejlődésével így-úgy érintkezésbe lépő tudósa 

szerint az írás fajunk történetének egyik legnagyobb fordulata. Ennél nagyobb talán csak a tűz alkalmazá-
sa volt: attól kezdve, hogy a tűz az ember eszközévé vált, nem lehetett a növényevő-gyűjtő és ragadozó-
vadász életet „kedvünk szerint" élni: valakinek muszáj volt az egyszer meggyújtott tűz mellett maradnia, 
hogy táplálja... Prométeusz legendája ennek az emléke; de a tűz csodájáról szól megannyi ókori vallás 
intézménye, a háztüzet őrző papnők, stb. 

Rögtön utána következik a másik csoda, az írás. Miért? Egyszerű: amit apánk megtanult, megtudott, 
azt nem kell bemagolnunk, mert írásban ránk hagyta, ha kell, elővehetjük. 

No: ez a könyv. És ez Magyarország egyik legszebb, civil ünnepe: a könyvhét. 
Kezdődött azzal, hogy a jeleket valamilyen felületre kell rajzolni, olyan felületre, amely maradandó. 

Lehet a tengerparti homokba írni, de nem érdemes. Jött a pálmalevél, amelyre hegyes szerszámmal kar-
coltak, jött a kő, amelybe belevéstek. Aztán a selyem, amelyre tollal rajzolták a betűket, meg a finomra 
dolgozott bőr, a Pergamon városában kidolgozott pergamen, vagy éppen a fakéreg, az agyagtábla, a viasz-
tábla. S lett végül a papír, a növényi rostok összedolgozása. Megszületett a papírmalom. Az új anyag pe-
dig - változó alapanyagokkal, változó kötőanyaggal és egy évszázada már végtelenített szitán folyó gyár-
tási technikával - máig az egykori alapanyag, a Cyperus papyrus nevét viseli. 

Ezt felcsavarták és az egyes felcsavart tekercset nevezték könyvnek. 
Amikor a papírmalomban elroncsolták a rongyot, áztatták, fehérítették és merítettek a masszából egy 

négyszögletes szitával, kialakult az ív. 
Az első, papírra készült magyar okmányt Gentilis bíboros írta alá 1310 május 1-én, Pozsonyban. A ku-

tatók szerint ez még Itáliából hozott papír. Az első magyarországi papírmalom Lőcsén működött; műkö-
déséről csak annyit tudunk, hogy egy lőcsei városi tanácstag naplója szerint „a papírmalom 1530-ban le-
égett". 

Az ívek összefűzéséből lett a mai fogalmaink szerinti könyv. És lett az egész, szép történet következ-
ménye világszerte sok-sok százezernyi ember munkája a papírgyárakban. Kialakultak a szabványok, hogy 
az itt gyártott papír amott is használható legyen, megszületett a nyomdászat, amely írásbeliségünket in-
tézményessé és általánossá tette. Megszületett a könyvművészet, az emberi szépérzék különleges kifeje-
ződése. 

 
„Országok rongya! könyvtár a neved" - írja Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban című versében, át-

tételesen kihasználva a tényt, hogy akkortájt nem fa- vagy szalmacellulózból, hanem rongyból készült a 
papír. De a rongyból készült anyag, a teleírt felület a nagy magyar költő reményei szerint természeténél 
fogva jót hoz: 

Egy új irány tör át a lelkeken: /.../ 



Hogy a legalsó pór is kunyhajában  
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!  
Testvérim vannak, számos milliók;  
Én védem őket, ők megvédnek engem.  
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. 

Bárcsak Vörösmarty látomása teljesülne. A kérdés úgyis az, hogy mi kerül a felületre: jó-e vagy silány. 
Az elmúlt két évtizedben sokan, sokszor elsiratták a könyvet: felváltja a képernyő. Való igaz, hogy egy 

zugba behúzódva olvasni, lapozni egy könyvet (egy klasszikus formájú könyvet) igencsak megszokott, 
meghitt formája annak, hogy a szöveggel, az írással kettesben legyünk. 

Jórészt azonban nem a könyv húzódik a zugba az olvasóval, hanem fordítva: az olvasó igényli a 
könyvvel való együttlétet. 

Vajon a számítógép képernyőjén megjelenő szöveggel lehetünk-e ilyen meghitt viszonyban? Vagy ép-
pen átalakul, mássá válik ez a viszony? Hiszen a képernyő ugyanúgy felület, amelyen megjelenik a szö-
veg, az írás, akár a nyomatott papíron. 

Hiszen a kérdés úgyis az, hogy mi kerül a felületre: jó-e vagy silány. 
Való igaz, hogy minél könnyebb az írás technikája, annál könnyebb sok-sok fölöslegeset írni. Akinek a 

mondandóját kőbe kellett vésnie, százszor is meggondolt minden szót. Akinek lúdtollal kellett írnia a so-
rokat a merített papírra, az is átgondolta, mit fog leírni, mert igen kínos volt egy egész oldalt kihúzni és 
újra írni. Aki viszont számítógépen ír, az (technikai értelemben) könnyen ír, könnyen kihúz és újraír, 
könnyen szaporítja a szót. 

Ezért én nem is szaporítom tovább: tessék körülnézni a könyvheti sátrak táján, de „hétköznap" a még 
meglévő könyvesboltokban is, miként keresgélnek, lapozgatnak és vásárolnak könyvet a számítógéphez 
szokott emberek. 

S tegyük hozzá: kicsi, szűkös lakásainkban nem mindegy, ha egy húsz-harminc kötetes lexikon elfér 
két darab CD-n. 

A lényeg úgyis az, hogy mi van a felületen: jó-e vagy silány. Akár könyvbe kötött papírlapokon, akár 
elektronikus képernyőn. 

Dávid Csaba 
* * * 

Meghívók 
II. kerületi Napok június 15-24. 

A II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat programajánlata 
 
• Június 18. kedd 17 óra 
Örmény kódexművészet c. kiállítás megnyitása a II. ker. Horvát u. 2-12. szám alatti kiállító-

teremben, kulturális műsor keretében. A kiállítást rendezte: dr. Issekutz Sarolta. 
A kiállítást megnyitja: dr. Benedek Katalin művészettörténész és dr. Sasvári László egyháztörténész. 
A műsorban fellép: Várady Mária színművész és Kirkósa Orsolya  

operaénekes, zongorán kísér Dallos Erika.  
A kiállítás június 25. napjáig tekinthető meg, naponta 15-18 óráig. 
 
• Június 19-én adja át a II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat 45 db-os könyvadományát a Fővá-

rosi Szabó Ervin Könyvtár II/4 Könyvtárának - 1023. Bp. Török u. 7/9 szám alatt. Az adományozás célja 
a hazánkban kb. 15 ezres lélekszámban - számszerűleg legnagyobb számban a II. kerületben - élő magyar 
anyanyelvű örmények, a magyarörmények történelmének, kultúrájának megismertetése; a jelen hagyo-
mányápolása, kulturális identitásőrzése, ismertetése. Az adományozott könyvek nagyrészt az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület kiadó által megjelentetett könyvek, illetőleg reprint kiadványok. 

 
• Június 20-án, csütörtökön du. 17 órakor a Fővárosi Örmény Klubban (Magyarok Háza Bartók Te-

rem) dr. Benedek Katalin művészettörténész Budapesti nemzeti emlékhelyek címmel tart diavetítéses elő-
adást, majd Tutsek János tart diavetítéses előadást: Csiky András erdélyi magyarörmény festőművészt 
mutatja be, aki élete utolsó szakaszában a II. ker. Lövőház utca lakója volt. 

 



• Június 21-én, pénteken 16 órától hangverseny az Országúti Ferencesek templomában (II. ker. Mar-
git körút 23.) Pergolesi: Stabat Mater c. műve hangzik fel a Magyar Állami Operaház művészeinek köz-
reműködésével, a Vers és Zene sorozat részeként. 

Énekel: Bakos Kornélia (alt, Budapest) és Kirkósa Orsolya (szoprán) magyarörmény magánénekes 
Kolozsvárról. Közreműködik Bánffy György színművész. 

 
A rendezvénysorozatot a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyöke-

rek Kulturális Egyesület szervezi és rendezi. A rendezvénysorozatot a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, 
Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága Esélyegyenlőség Alap, a Humanitás Civitatis Alapítvány, valamint 
a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása támogatja. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Dr. Issekutz Sarolta elnök 

* * * 
 
A XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat június 9-én, vasárnap 14 órától mindenkit sze-

retettel vár a Nemzetiségek Fesztiváljára, amelyen a kerület 8 kisebbsége mutatkozik be. Ételbemutató, 
kézműves bemutató és nemzetiségi táncház mellett 16 órakor kezdődik a nemzetiségi gálaműsor. A kerü-
leti örmények műsorán fellép Szárkiszján Adám (szintetizátor), Yengibarjan Dávid (harmonikaművész) 
és a Debreceni Örmény Amatőr Gyermek Táncegyüttes. Mindenkit szeretettel vár  

Füleki Balázs, elnök  
* * * 

Idén június 15-én lesz a Világosító Szent Gergely búcsú Szamosújváron 
 

.* * * 
A halk Tüzes 

avagy szemüvegjavítás 
 
Tüzes Bálintot, a nagyváradi tanárt, újságírót tavaly szeptemberben ismerhették meg azok a budapesti, 

magyarországi magyarörmények, akik hallgatóként, vagy előadóként részt vettek az „Örménymagyarok, 
akik hatottak, alkottak, gyarapították, hogy a haza fényre derüljön, s kincses legyen" címmel tartott IV., 
Jubileumi Konferencia alkalmával, Kolozsvárott. 

Bálint azért érkezett a konferenciára, hogy tudósítást vigyen, első kézből, Nagyváradra. (A konferenci-
áról írott beszámolóját - Többszörös kötődés, Erdélyi Napló, 2001. szeptember 25-i száma - az 
EÖGYKE-füzetek 2001 novemberi számában közöltük.) 

De - hadd nevezzem így, szeretetből - Tüzes tanár úr mozgékony, tevékeny lélek: egyszerre tanár és 
agresszív tudósító. Persze, hogy agresszív, tudósítóként mindenkitől mindent meg kell kérdeznie, minde-
nütt ott kell lennie, másként lemarad s tudósítása csak látszattá válik. De Bálint nem a látszatok embere. 

Bálint mai kiszólás szerint ott van, s még akkor is, amikor nincs ott. Történt, hogy szeptember 16-án, 
vasárnap reggel Kolozsvárról Szamosújvárra mentünk, érdeklődők, résztvevők, előadók, szervezők, erdé-
lyiek s magyarországiak, igyekeztünk a szamosújvári örménykatolikus templom szentmiséjére. (Ezen a 
misén - mint aztán kiderült - olyan szépen énekelt saragánokat a helyi női kórus, amilyent ritkán hallani. 
Még az esősen kezdődő vasárnap reggel is napfényes délelőtté változott s bizonyos vagyok abban, hogy 
ezt a szamosújvári templomi női kórus csalta elő, sőt, nagyszerű előadásával, amellyel az istentisztelet, a 
mise hangulatát emelte, kikövetelte az égiektől, hogy a válaszúti látogatás Kallós Zoltán portáján-
múzeumában, és a Szongott Kristóf emléktáblánál a koszorúzás már napfényben történjék, míg aztán 
ebéd után a Téka székházában sor került a konferencia záróülésére. 

Válaszúton Tüzes Bálint nagyváradi tanár és újságíró nem volt jelen. A Szongott-emléktábla koszorú-
zásán sem. Tüzes tanár úr ugyanis a mise közben, a szamosújvári templomból eltűnt, hogy aztán kora 
délután a Téka-beli záróülésre megjelenjen. 

Nekem ugyanis „combnyaktörést" szenvedett a szemüvegem s ez a Kolozsvárról Szamosújvárra veze-
tő rövidke úton derült ki. Bálint tanár úr kikapta a kezemből a használhatatlan jószágot; én hiába mond-
tam, hogy két nap múlva Budapesten megjavíttatom, ő tudta, hogy aznap délután még egy könyvismerte-
téssel tartozom a konferenciának s ez fontosabb... vasárnap délelőtt nekivágott, nem tudom, hol volt, nem 
tudom, kit rángatott el a vasárnapi lustálkodásból, a sör és a tévé mellől. Csak azt tudom, hogy fél órával 



a tervezett könyvismertetés előtt megjelent a megjavított szemüveggel. Hogy s mint csinálta? Maradjon 
az ő titka, én az orromra illeszthettem a pápaszemet, hogy értelmesen felolvashassam könyvismertetése-
met s ne csak a szemem erőltessem. 

No: ez Tüzes Bálint, az örmény származású, nagyváradi tanár úr, akinek most éppen 2001 decemberé-
ben Nagyváradon megjelent verseskötetét tartom a kezemben. 

De ez így nem elégséges: a kötethez ugyanis mellékeltek egy CD-t, amelyen a költő elmondja - némi 
zenei alákeveréssel - a közölt verseket. 

Jól teszi, s ez egyéni megjegyzés, a kritikus egyéni ízlése: amikor ugyanis meghallgatom a CD-t, jó 
néhány vers értelmezése megváltozik a számomra, úgy érzem, jobban értem Tüzes Bálint költő szándé-
kát. Hiszen ő saját verseit mondja a hangfelvételen. 

Névvel csak kabaréban illik játszadozni, s ezt nem akarnám, mégis azt kell mondanom a kötet olvas-
tán-hallatán: ez a Tüzes nem tüzel, nem gyújt tüzet, még kevésbé gyújtogat - pedig az manapság divat - 
„csak" melegít. 

Másként fogalmazva: egy Tüzes Bálint nevű ember Nagyváradról ugyanazokkal a problémákkal küsz-
ködik, amelyekkel a világnak ezen a táján többnyire küszködünk. Csupa fájdalom, csupa kétség, amit 
tapasztal önmaga körül, és csupa igyekezet, hit. 

 
rohant a vér dörömbölt szíved  
álltunk mint kiket egy kéz kivett  
minden zajból a rohanásból  
közel voltunk mégis távol  
miként két  
egymás fölötti faág 
 

- mondja a kötet címadó versében, az Eletfaárnyék-ban. 
Végül is: ki ez a szelíd Tüzes Bálint? 
Egy ember, vágyakkal, reményekkel és igyekezettel, akarással teli. És ez valami, több, mint első hal-

lásra gondolnánk. Tessék csak felidézni a világunkat elözönlő, húsz- vagy ötvenéves rideg emberek tö-
megét, akik elhiszik, hogy még semmit sem tettek, csak nyomták a szöveget, de már megérdemlik... 

Tüzes Bálint abba a - lassanként védetté nyilvánítható, mert kiveszőben lévő - fajtába tartozik, amelyik 
szeretné úgy érezni, hogy megérdemli. S ezért meg is tesz mindent. Így aztán meg is érdemli: akad kínja, 
szenvedése és a megszolgált jutalma, azaz az olvasó öröme. 

A szép kiállítású könyvet Holló Barna tervezte és illusztrálta; megjelent a nagyváradi Europrint Kia-
dónál. 

dcs 
* * * 

 
Dr. ZAKARIÁS JÁNOS (1867-1945) 

 
Brassóban született 1867. szept. 12-én, Zakariás Sándor és N.N. gyermekeként. Középiskoláit szülővá-

rosában, jogi tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte el, ahol ügyvédi oklevelet szerzett. 
1892-től Brassóban folytatott ügyvédi gyakorlatot, ahol egyebek mellett a magyar-örmény közösség 
ügyeit is felvállalta, de részt vett annak kulturális mozgalmaiban is. Támogatta a brassói dalárdát, ahol 
még számos szépvízi származású magyarörmény is jelen volt akkoriban. A brassói Magyar Újság szer-
kesztője, az EKE Brassó megyei elnöke (1900-1903) és később alelnöke (1904-1910) volt. Mint a dua-
lizmuskori parlament politikusa, a Magyar Képviselőház tagja volt 1906-1911 között (ő az első szépvízi 
kötődésű örmény származású magyar politikus és közéleti személyiség a Magyar Parlamentben). 

Brassó megyében, e nemzetiségi többségű vármegyében kiváló harcosa volt a magyar állameszmének, 
s ez eszme védelmére szerkesztette a Brassói Újság és a Brassómegyei Hírlap c. lapokat. Tevékenyen 
részt vett az országos ügyvédi mozgalmakban, mint a kamara titkára. Titkára volt az „EMKE" brassói 
osztályának, elnöke a brassói torna- és vívóegyesületnek, valamint a brassói iparos-ifjak egyesületének is, 
amely az ő vezetése alatt sikeres iparkiállítást is rendezett. Rövid ideig elnöke, majd alelnöke volt az ER-
DÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLETNEK. Tevékenyen részt vett az 1902-es tusnádi székely kongresszuson 



is, és mint Brassó város képviselőtestületének tagja, az erdélyrészi magyarság ügyeinek lelkes szószólója. 
A kovásznai kerület mandátumával lett tagja a Magyar Képviselőháznak 1906-ban egészen 1911-ig. 

1892-ben nősült, neje Tutsek Irma (1872-1944), a neves írónő, Táboriné Tutsek Anna testvére volt. 
Ebből a házasságból születtek: Irma (1893- ?), János (1895-1967), Árpád (1898-1971) és G. Sándor 
(1901-1964) nevű gyermekei. 

János, aki Budapesten élt és a magyar Posta Kísérleti Állomás kiváló híradástechnikai mérnöke volt, 
ahhoz a mérnöki csoporthoz tartozott, amely kiépítette 1923-28 között az első rendszeresen működő ma-
gyarországi rádió-adóállomásokat Lakitelken, Pécsett, Csepelen, majd az erdélyi részek visszacsatolása 
után (1940 őszétől kezdődőleg) megvalósították az állandó magyar műsorszórást Erdélyben is. 

Irma Budapesten volt férjnél. 
Árpád nevű fia ügyvéd volt Budapesten. 
G. Sándor budapesti művészettörténész volt. 
Dr. Zakariás János ügyvéd a Magyar Képviselőházban kifejtett múltja és magyarsága miatt Trianont 

követően feketelistán szerepelt a románoknál, így 1922-ben Erdély elhagyására kényszerült. Magyaror-
szágon keresett menedéket az akkor 53 éves politikus és mint körjegyző kapott állást Kunszentmiklóson, 
ahol 8 évet töltött. 1930-ban Balatonfüredre nevezték ki, szintén körjegyzőnek. Balatonfüredről Deve-
cserre helyezték át, majd a háború kitörésekor végül is Pesterzsébetre kerültek. 

Dr. Zakariás János 1945-ben halt meg Budapesten, itt is temették el. 
dr. Száva T. Sándor (Bécs) 

* * * 
Híradó 

 
A Fővárosi Örmény Klub május 16-án Köllő Katalin kolozsvári újságíró és előadóművésztől Csiky 

Gergely magyarörmény író, színműíró életpályájáról hallhatott nagysikerű előadást és szemelvényeket az 
író műveiből. A klubesten Kirkósa Orsolya drámai szoprán operaénekes (Kolozsvár), a Magyar Állami 
Operaház frissen kinevezett magánénekese Gusztáv Mahler (1866-1911): Egy vándor dalai c. művét adta 
elő. A fiatal magyarörmény énekesnő csodálatos hangja óriási tetszést aratott. Zongorán Dallos Erika 
kísérte, a Magyar Állami Operaház tagja. 

(Köllő Katalin előadásának első részét jelen számunkban közöljük.)  
* * * 

 
Május 26-án a XI. kerületi Kisebbségi Napon a kerületi örmények műsorán ismét hallhattuk Kirkósa 

Orsolyát, ugyanis 4 örmény népdalt adott elő örményül, igen nagy sikerrel. Zongorán Dallos Erika kísér-
te.  

*** 
 
Május 29-én az Argentin Köztársaság Nagykövetsége meghívására az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-

turális Egyesület elnöke, dr. Issekutz Sarolta idén is részt vett az argentin nemzeti forradalom napján ren-
dezett fogadáson. 

Horatio Antranik Chalian nagykövet úr és felesége egyúttal elköszönt közösségünktől is, miután 
nagyköveti megbízatása lejárt és visszatér hazájába. Nemcsak egy nagyműveltségű és kedves embert, 
hanem egy anyai-apai ágon örmény származású „rokont" is búcsúztattunk. Még június 7-én közös ren-
dezvényen emlékezünk Czetz János tábornok emléktáblájánál az erdélyi örmény és székely származású 
48-as tábornokra, Argentína hősére. Reméljük, hogy jó kapcsolatunk, ha távolból is, de megmarad az ar-
gentin örményekkel.  

* * * 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan köszöni a XIII. kerületi Örmény Kisebbsé-

gi Önkormányzat 238.500 Ft adományát, amellyel az egyesület működését támogatta. 
 

Felhívások 
 



Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az év végére szeretné megjelentetni a Gudenus Já-
nos József Örmény nemesi családok genealógiája pótkötetét. Kérjük az érintett - különösképpen a 
Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére. 

Kérjük jelezni, ha téves adatközlést észleltek. 
Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű családok genealógiája című kiad-

vány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, akár 
Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztőség 
címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.  

*** 
 
Az EÖGYKE megkezdte egy „Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait. Kérjük, 

küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják ki-
válogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről nem 
szükséges húszharminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - azon-
ban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küldjék 
be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is 
ott szerepel - a könyvben is.  

*** 
 
Kedves Olvasóink! 
 
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz! 
Az EÖGYKE hozzákezdett a Magyar-örmény ki kicsoda című kiadvány összeállításához, amelyben az 

örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket szeretnénk összegyűjteni. Hosszantartó és 
felelősségteljes munka ez. Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki ör-
mény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe. Kérjük: az adott személy nevét, 
születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény családok leszármazottja az illető), 
végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid 
leírását (negyed- vagy fél oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet. Kérjük, jelezze 
az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel kapcsolatban valamiféle doku-
mentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában. Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az ada-
tokat hitelesíteni, az esetleges dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk. Kiket keresünk? 
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak s akikről illik, 
vagy illenék tudnunk: a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, gazdasá-
gi, oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű alakjait. Kérésünket 
meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem könnyű munka. A beérkező 
anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely eldönti, hogy végső soron 
ki az, aki bekerül a Magyarörmény ki kicsoda című kiadványba. Segítségüket előre is köszönjük! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, postacím: 1251 Budapest Pf., 70., e-mail: ma-
gyar.ormeny@axelero.hu fax:201-2401. 

*** 
 
Kiállításokra várunk anyagokat a következő témakörökben: 
1. armenoid (antropológiai) típusok bemutatása - fotókiállítás 
2. erdélyi örmény fotóművészek, fotóműhelyek 
3. temetők, emlékhelyek bemutatása Jelentkezni, anyagokat átadni az 
előbbiekben már jelzett helyen, az EÖGYKE székhelyén lehet, illetve a jelzett posta-, fax- ill. e-mail 

címeken lehet jelezni.  
* * * 

 
Alianta din Románia Armeano-Maghiara  
Magyarörmények Romániai Szövetsége  
RO-3400 Cluj-Kolozsvár, Str. Lunii, nr. 8/20 
 



FELHÍVÁS 
 
Az erdélyi magyarörmények életében az idei esztendő igen fontos évfordulót is jelent: 1672-ben, 330 

évvel ezelőtt, Apafi Mihály fejedelem, többezer Moldvából menekülő örmény családot fogadott be gon-
dos szeretettel Erdély földjére. Ezek a családok erősítették meg és hoztak létre új kolóniákat, melyekre 
mi, mai örmény gyökerű, erdélyi magyarok igen büszkék vagyunk. 

A Magyarörmények Romániai Szövetsége erre a kiemelkedő történelmi pillanatra szeretne méltókép-
pen megemlékezni a 2002-es esztendő őszén, Kolozsváron. A háromnaposra tervezett rendezvénysorozat 
gyűjtőcíme: „ATYÁNKFIA, APAFI", programtervezetében pedig emlékkonferencia, hálaadó istentiszte-
let, gálaműsor stb. szerepelnek. Védnökséget eddig dr. Tonk Sándor történész, egyetemi tanár, a Sapientia 
EMTE rektora és az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka vállalt. 

Szövetségünk több pályázatot is elkészített a rendezvénysorozat támogatására, de a teljes költségvetés-
nek kb. 1/3 részét tudnék csak e forrásokból fedezni. Ezért fordulunk azokhoz az erdélyi, anyaországi 
vagy a világon bárhol élő nemzettársunkhoz, aki átlátja és megérzi ennek fontosságát, támogassa és ter-
jessze kezdeményezésünket anyagilag, erkölcsileg. 

Őszinte tisztelettel és köszönettel: Sebesi Karen Attila, elnök  
Kolozsvárott, 2002. június 5-én. 
 
Bankszámlaszámok: BANCPOST S.A. CLUJ, USD: 251105.212130041759003213 EURO: 

251105.212130041759003001, ROL: 251105.112130041759003 
  

* * * 
A budavári Sándor-palota 

 
Szemet és lelket gyönyörködtető látványban volt része azoknak a szerencséseknek, akiknek módjuk 

volt a budavári Sándor-palotát megtekinteni, amely mint Miniszterelnökségi palota Magyarország egye-
dülálló értékű klasszicista műemléke. Régóta izgatott a sorsa, a háborús pusztítás súlyos sebei évtizedek 
óta nem akartak begyógyulni. De megértük a helyreállítást. Régészeti, művészettörténeti szakértők bevo-
násával a hiteles helyreállítás igénye és a kabinetiroda „modern" igénye megvalósítása nagyszerűen sike-
rült. Farbaky Péter és Dávid Ferenc művészettörténészek, Magyari Éva, Pazár Béla és Baliga Kornél 
belsőépítészek, valamint Sinkó Katalin és Batári Ferenc művészettörténészek nevét kell feltétlenül meg-
említeni. Batári Ferenc a történeti enteriörsor berendezésének rekonstrukcióját végezte a belsőépítészek 
berendezési tervei alapján. Büszkék vagyunk közösségünk tagjára, aki most is oly gyönyörűt alkotott, 
mint sok más alkalommal. 

A palota 1867 óta, gróf Andrássy Gyula miniszterelnök kezdeményezésére a Miniszterelnökség méltó 
helyeként funkcionált 1944-ig, amikor teljesen rommá lett. 

Érdemes tudni, hogy 1803-ban vásárolta meg Sándor Vince és Szapáry Anna grófnő a területet és a 
rajta lévő épületeket, majd a törökök által rombadöntött területen Pollack Mihály közreműködésével épült 
fel a Sándor-palota, amely később a lovasbravúrjairól ismert Sándor Móricz gróf, majd a Pallavicini csa-
lád tulajdona lett. Az 1848-as szabadságharc leverését követően 1851-56 között Magyarország helytartó-
ja, Albrecht főherceg lakhelye. 1867-től Miniszterelnöki-palotaként működött, miután Ybl Miklós tervei 
szerint restaurálták. 

Megérhettük, hogy a történelmi hagyománynak megfelelően Miniszterelnöki-palotának helyreállíttatta 
az Orbán kormány. Egyelőre sorsa ismeretlen, de szépsége, értéke felbecsülhetetlen és maradandó. Törté-
nelmi múltunk és jelenünk egy ékköve. 

(M) 
* * * 

Csodaszarvas nyomában Szamosújváron 
 
Maradandó élményt nyújtott a hétvégén Szamosújváron a harmadik alkalommal kiírt rovásírás-

verseny. A vetélkedőre 11 cserkészcsapat nevezett be Hargita, Maros, Máramaros, Szatmár, Szilágy és 
Kolozs megyéből. Mind szervezés, mind minőség tekintetében jelesre vizsgáztak a rendezők és a résztve-
vők. A botrovás II. kategóriában a legjobban a szatmárnémeti Rácz Timea szerepelt, míg az I-es kategóri-



ában a borszéki (Hargita) Kovács Levente végzett az élen. A kis cserkészeknél a szamosújvári Tasnádi 
Tímea remekelt. A cserkész I kategóriában Katona Előd (Szamosújvár) volt az első, míg a cserkész II. 
kategóriája keretében Gáspár János (Szamosújvár) végzett az élen. A Rover I. kategóriában a „dobogó" 
legfelsőbb fokát a szatmárnémeti Rácz Tímea foglalta el, miközben a Rover II. versenyét Balla Boglárka 
(Dés) nyerte. Csapatversenyben a legjobban a szamosújvári 51. számú Czetz János cserkészcsapatának 
első csoportja szerepelt, míg a második csoport az „ezüstérem" birtokosa. Harmadik helyen a dési 17. 
számú Asziszi Szent Ferenc cserkészcsapat végzett. 

A rovásírás-verseny után a Tékaházban érdekes és hasznos előadásokon vehettek részt a vendégek. A 
székelyudvarhelyi Sándor József László Hadak útján, a húnok nagy története címmel tartott tudományos 
értekezést. Tölgyesi András Béla Gyergyószentmiklósról A honfoglaló magyarok történetét vázolta, mi-
közben a dési Zomora Márta A rovásírás titkaival kötötte le a népes hallgatóság figyelmét. Ugyancsak a 
Tékaklubban népművészeti és rovásírási emlékekből, illetve dokumentumokból álló kiállítás nyílt (külö-
nösen Lengyel Mária varrottasai tetszettek). A 2-es Számú Általános Iskola termeiben a bőrözés, réz-
domborítás és íjazás közösségi tevékenységekkel ismerkedtek az ifjak. Külön kiemeljük a tehetséges 
szamosújvári cserkész, Nám Zsolt alkotómunkáját. Ő, máskülönben, két díjjal tért haza.  

Erkedi Csaba (Szabadság 2002. ápr. 30.) 
* * * 

Híres szentmiklósiak 
(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 

József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 
3. rész 

 
Dr. Csíky János 
(Gyergyócsomafalva, 1892 - Gyergyószentmiklós, 1979) 
Orvos. Iskoláit szülőfalujában kezdte, majd kitűnő tanulóként Csíksomlyón és Csíkszeredában folytat-

ta. Négy évi frontszolgálat után orvosi diplomáját 1921-ben Budapesten szerezte meg. 1924-től a gyer-
gyószentmiklósi városi kórház belgyógyász orvosa, majd főorvosa, szülészeti szakképzettséggel is, 1941-
től a kórház igazgatója, 1957-től a szegényházból Kórházotthonná lett intézet igazgató-főorvosa. Főbb 
munkái: A falu egészségvédelme (1936), Az anya egészsége és a gyermekáldás (1939), Adatok a gyer-
gyói nép táplálkozásához (1939). Számos újságcikk szerzője. Több mint 500 ismeretterjesztő, népnevelő 
előadást tartott, igen széles témakörben. Előadásai jórészt a sajtóban is megjelentek. 

* * * 
Ajándék Erdélyből 

Karácsony Ernő Kós-portjéja az iskola dísze 
 
Karácsony Ernő székely-örmény származású képzőművész a névadó portréját ajándékozta a Kós Ká-

roly Szakképző Iskolának. Az intézmény erdélyi kapcsolatai az 1990-es években kezdődtek, amikor a 
diákok emléktúrákat szerveztek Kós Károly nyomában. Azóta minden évben jelen voltak egy-egy kultu-
rális eseményen, többször úgy, mint aktív közreműködők. Ezt az elkötelezettséget ismerte most el a mű-
vész ezzel a 120x140 cm-es nagyszerű festménnyel. 

Karácsony Ernő ismerte Kós Károlyt, gyermekkori emlékei vannak az erdélyi polihisztorról. Művészi 
hitvallásával követi a transzilvanizmus gondolatát. Nagybátyjához kötődő festő-dinasztiából származik. 
Harmincnál több kiállítása volt a világ jelentős galériáiban, Bécsben, Párizsban, Budapesten. Tájképeit a 
közvetlen természeti élmény hatja át. Tájai olyanok, akár az erdélyi balladák, komorak, baljóslatúak. 
Portréival a magyar tudomány és kultúra kiemelkedő alakjai előtt tiszteleg. Benedek Eleket ábrázoló képe 
Székelyudvarhelyen a líceum előcsarnokát díszíti, Kós Károly portréja pedig immár az érdi szakképző 
iskola féltett kincse. 

Gurubi István 
(Érdi Újság 2002 05.02.) 

* * * 
Idézet egy erdélyi levélből 

 
A levél írója Budai Merza Pál, aki 2002 május 20-i dátummal ezt a kedves hírt közli velünk: 



„Itt, Brassóban újraindult a TV magyar adása, hosszú szünet után, más formában. A szerkesztő-író TV-
mindenes Bálint Ferenc meg is jegyezte a lapszemlében, hogy «az Erdélyi Örmény Gyökerek továbbra is 
konokul megjelenik.» Én eljuttatom hozzá a lapot és ismerteti a tartalmát." 

Köszönjük a kedves hírt és mindent megteszünk, hogy az EÖGYKE-füzetek a jövőben is „konokul" 
megjelenjék. 

* * * 
Tallózás az Arméniából 

Szent Gergely ereklye templomunkban 
 
Az örmény nemzet nagy apostola, Világosítónk szent ereklyéjéből a Gondviselés Szamosújvárnak is 

juttatott egy kis részt. „Arméniá"-nk, tavalyi évfolyamának 219 lapja azt mondja, hogy térítő apostolunk 
„teste Nápolyban a sz. Lőrinczről nevezett szerzetes atyák templomában a főoltár alatt nyugszik, jobb 
karja pedig a neritói székesegyházban tiszteltetik". A szamosújvári szent ereklye Nápolyból került ide. 
Állításunk igazságáról tanúskodik az a két eredeti, hiteles bizonyítvány, melyek a helybeli örmény kath. 
plébánia templom levéltárának legbecsesebb oklevelei közé tartoznak. Az egyik bizonyítvány latin és a 
másik örmény nyelven van kiállítva. A latin bizonyítvány kiállítója G u a d a g n i János Antal bíbornok, a 
pápa „generális vicariusa" és a római curia rendes bírája oklevelében a többek közt ezt mondja: „Minda-
zok, valamint azon egyesek előtt, kik ezen iratot nézni fogják, tanúságot teszünk, hogy ezen ereklye Szent 
Gergely örmény püspök és mártír csontjaiból való (sequentem ex ossib. S Gregorij Epi Armeni marts 
extraximus)... és megengedjük azt, hogy ezen ereklye bármely egyház- vagy kápolnában nyilvánosan 
kitétessék, hogy a hívek azt tisztelhessék. Az örmény oklevél, mit hű magyar fordításban itt egész terje-
delmében közre is adunk, még azt is mondja, hogy ki, mikor és honnan hozta e kincset Szamosújvárra. A 
forditás következő: 

Bizonyítvány a Jáfet ivadékaitól származott nagy Hájg nemzetségéből való szent atyánk, boldogult 
püspöktársam, Gergely a mi Világosítónk ereklyéjéről. Íme! emlékül adom e szent kincset én, elődeim 
méltatlan utóda: Meszrob Jakab Kheáheá A r á b e á n, Isten kegyelméből Kis-Örményország ciliciai há-
zának lámproni és darsoni érseke: azért szívesen akarom de szükségesnek is tartom azt - hogy ez, az erdé-
lyi nagyfejedelemségben fekvő Szamosújvár (Armenopolis) városában és ennek egyházában közhírré 
tétessék. És Íme! átadtam azt Novák Péter pap úrnak, kit én szenteltem fel az Úr Isten papjává a szent 
gyülekezet parancsára Rómában 1767-ben. Isten e szent kincsének hitelességéül (bizonyítványunkat) pe-
csétünkkel is megpecsételtük. Mutassátok meg ti istenfélő és igen buzgó nép, hogy ti annak a tiszteletre-
méltó nemzetnek vagytok fiai, mely a nagy Jáfettől vette eredetét: emlékezzetek abban a városban halott-
jaimról, Isten szentegyházában végezzétek el könyörgéseiteket a Szűz Anyához minden szombaton és 
mondassatok minden hónapban vagy legalább minden esztendőben egy misét az elhaltak lelkeiért: ezt 
kérjük tőletek szent hajlandósággal, oh ájtatos hívek. - A szent kincset tekintetes Novák Kristóf, ezen 
istenfélő és igen buzgó úrnak háza fogja őrizni. Azokat, kik megemlékeznek halottjaimról és megteszik 
azt, mire őket kértem, áldja meg az Isten minden időben szükséges világosságával. De ne felejtkezzetek 
meg személyemről sem, ki sok és fáradságos (utánjárással) kaptam ki Nápolyban a szüzektől e kincset: a 
kik könnyeim hullatását látták, csodálkoztak: ezek közt volt különösen Guadagni bíbornok-vicarius is, ki 
nemcsak e bizonyítvány oldalát, hanem az ereklyetartót is megpecsételte saját pecsétjével. 

Kelt Róma városában, Urunk 1767 esztendejében, szept 2. 
Én - ki Konstantinápolyban születtem - 
méltatlan szolgája Krisztusnak 
Jakab Meszrob Kheheá Árábeán, a ciliciaiak 
Lámproni és darszoni érseke 
(Armenia, 1890. december - eredeti írásmóddal) 
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VI. évfolyam 65-66. szám  
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék,,,” 
(Vörösmarty Mihály)  

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 
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„Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
Július: 
„Mennyország ajtaja, paradicsomhoz vezető út, egek Ura, akit a mennyei kórus szüntelenül áld, 

aki átadta az apostoloknak a Te Testedet és halhatatlan Véredet, szentséges titkaid által tisztíts meg 
minket." 

Ebben a hónapban folyik az aratás, s a betakarított búzából lesz a liszt, melyből a szent ostya is készül. 
Érlelődik már a szőlő is, melyből a bort sajtolják, hisz ez is szükséges az eucharisztiához. Az örmény 
szertartású szentmise nagyon szépen kiemeli az eucharisztia fontosságát és tiszteletét. Sugározzon ebből 
ránk Isten nagy kegyelme! 

 
Augusztus: 
„Szellemi szikra és szegletkő, Felkent, Téged áldanak az angyalok, aki a kereszttövében forrást 

fakasztottál, s mely oldaladból ömlik és a halhatatlanság harmatával árad mindenre, itass minket! 
Add nekünk, kik szomjazunk, hogy ihassuk az üdvösség kelyhét". 

Az előző havi gondolatainkban utaltunk az érlelődő szőlőre. Augusztus közepére egyes szőlőfajták 
már beérnek. Az örmény egyház augusztus 15-én szenteli meg a szőlőt. Jézus egy hasonlat szerint a 
szőlőtő, de a saragán szövegből látjuk, még mennyi hasonlatot alkalmazhatunk metaforaként Jézusra 
szikla, szegletkő. A hónap gazdag ünnepekben is, többször tudunk Istenhez fordulni, s lelki szomjunkat 
oltani, akár az eucharisztiával, akár az Ő igéjével. 

Dr. Sasvári László. 
* * * 

Örmények ünnepe Szamosújváron 
 
Szamosújvár régen látott annyi örményt, mint a hét végén, a hagyományos Világosító Szent Gergely 

ünnepén. Hazánk valamennyi örmény közössége képviseltette magát, de természetesen a legtöbben 
helybeliek voltak. Budapestről két küldöttség is érkezett, a magyarországi Örmények szövetsége, illetve 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részéről. Még az Amerikai Egyesült Államokból is 
jelen voltak a Szamos-menti örmények nagy múltú ünnepén. Délelőtt 11-kor majdnem zsúfolásig megtelt 
a főtéri templom. Az eseményen megjelent Pop Nicolae polgármester is, aki nagy megtiszteltetésnek 
tekintette a meghívást, tudva azt, hogy a kisváros főleg szorgalmas, munkaszerető örményeiről vált 
híressé. Az örmény katolikus szentmisét Jean Claude Péris-set érsek, pápai nuncius - együtt 
meghívójával, Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel - celebrálta. Külön fénypontja volt a 



szentmisének a helyi örmény közösség énekkarának közreműködése, amely örmény saragánokat és 
magyar egyházi énekeket adott elő. 

Ezúttal sem maradt el Kirkósa Júlia örmény származású operaénekesnő fellépése. 
Szakács Endre plébános igazi házigazdaként foglalkozott a közel kétszáz fős vendégsereggel a 

parókián, ahol mindenki boldogan falatozta az ízletes örmény készítményeket. Örmény módra, 
élményszerűen telt el az ünnep, amelyről mindenki elégedetten tért haza. De még mielőtt eltávoztak volna 
a régi Armenopolis-ból, a vendégek megtekintették a főtéri „Ararat" klubban megnyílt fényképkiállítást, 
amely hű tükörképet nyújt a helyi örmény közösség történetéről, szokásairól. Igazán felejthetetlen volt az 
idei Világosító Szent Gergely búcsú Szamosújváron, méltó ünnepe az összetartó és szellemi 
táplálékokban bővelkedő örmény közösségnek.  

Szabadság 2002. június 17. 
Erkedi Csaba 

* * * 
VILÁGOSÍTÓ SZENT GERGELY FŐÜNNEPE 
Szamosújvár, 2002. június 15, Pünkösd után 4. szombat 

"Pártus (Partew) Gergely - Világosító (Luszavorics) Gergely" 
 
Főméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr, örmény Apostoli Kormányzó Úr! Kedves Paptestvérek és 

Szerzetesnők, Krisztusban Kedves Testvéreim! 
Köszönöm, hogy ma fogadjátok Örmény Közösségetekben a Római Pápa romániai képviselőjét! Már 

amikor 1998. decemberében Bukarestbe érkeztem, mondtam Msgr. Jakubinyinak, hogy szeretnék 
találkozni Veletek. Szeretném elhozni Nektek a Pápának nem csak üdvözletét, de szeretetét is a Ti 
romániai kicsi és hűséges örmény közösségetek irányában. Tavaly is köztetek kellett volna lennem, az 
Örmény Nép „megkeresztelkedésének" 1700. évfordulóján. Ezt a keresztelést éppen Világosító Szent 
Gergely végezte. De a meghívást már előzetes elkötelezettségeim idején kaptam. Ezért csak üzenetet 
küldhettem erre a jelentős évfordulóra. 

Ma azonban itt vagyok Veletek, hogy együtt mutassuk be a Szentmiseáldozatot. Adjunk hálát Istennek, 
hogy meghívott Titeket a keresztény hitre Világosító Szent Gergely nemes lelkű és hűséges munkájával. 
Ma, Pünkösd után a negyedik szombaton, ünnepeljük ereklyéinek megtalálását. Veletek szemlélem az 
Örmény Nép Apostolát, hogy ma is érvényes útmutatást merítsünk belőle. Így követhetjük nyomait, hogy 
választ adjunk keresztény elhivatottságunkra. 

1. - Először nevének hármas jelentését vegyük figyelembe: „Pártus (Partew) Gergely - Világosító 
(Luszavorics) Gergely". 

A Gergely név görög eredetű és éber pásztort jelent. A latinban „grex" nyájat jelent. Máris világos 
előttünk Szent Gergely nevének lelkipásztori jelentősége életében. Mondhatjuk, hogy Gergely „püspököt" 
is jelent, vagyis a nyája, a Krisztus nyája fölött virrasztó pásztort. 

Azután Gergelyt Pártusnak (Partew) is nevezték. Ezt a jelzőt származása alapján kapta, élete legendája 
szerint. Apját, Anakot Perzsia királya küldte el Koszrov örmény király megbüntetésére. Jóllehet ez a 
büntető hadjárat Anak győzelmével végződött, a haldokló Koszrov király parancsot adott Anak családja 
kiirtására. A kis Gergely csodálatos módon menekült meg. Keresztény dajkája a Kappadóciai Caesareaba 
vitte, hogy kereszténynek nevelje. Ezek a legendás elemek arra intenek, hogy bízzunk Istenben, aki a 
világ forgatagában életutunkon kirendeli a segítőt, aki átsegít a jelen pillanat nehézségein. Valójában ez 
ismétlődött meg mindig az Örmény Nép zivataros és szenvedéssel teli történelmében. 

Harmadszor Gergely sajátos jelzője „Világosító" (Luszavorics örményül). Ez a jelző megkülönbözteti 
őt a keresztény világban ünnepelt Szentek között. Emlékszem, hogy amikor először hallottam róla, 
magával ragadott ez a jelző: „Világosító", vagyis az, aki világosságot áraszt, ahogy Jézus elvárja minden 
tanítványától, hogy „a világ világossága" legyen (Mt 5,14). De nem akármilyen világosságról van szó, 
hanem Krisztus világosságáról. Ő mondta: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé 
sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága." (Jn 8,12). Amikor a János evangéliuma bevezetőjét 
olvassuk, megértjük, honnan jön ez a Világosság és mit akar tenni ebben a bűnös világban: „A világosság 
világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel... Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy 
Isten gyermekei legyenek." (Jn 1,5 és 12). Ez történt Világosító Szent Gergellyel is, „akinek az Ige fény 
alakban jelent meg" (II. János Pál pápa az Ecsmiadzini apostoli székesegyházban, 2002. szeptember 25-
én). Ezért a hűségért szenvedett Szent Gergely tizenkét évig a kút mélyén. De ő ezt a Világosságot 



valóban kinyilvánította, a kút mélyéről is, a Khor Virapi börtönben. Akkor is, amikor pásztorok találták 
meg holttestét a Sabuh hegy remeteségében, csodálatos fényt árasztott. 

Most már felvázolhatjuk Szentünk „arcképét": püspök volt, figyelmes pásztor, aki őrködik Krisztus 
rábízott nyájára. Saját életében élte meg Isten oltalmát, és teljesen annak szentelte magát, hogy a benne 
hordozott Krisztus Világosságát maga körül árassza mindenkire. 

2. - A mi feladatunk most megfelelni Szent Gergely hármas küldetésének. Ültessük át gyakorlatba 
életünkben azt, aki volt Szent Gergely és mindazt, amit tett az Örmény Népért. 

Először Pásztor volt, mi pedig nyája vagyunk. Szent Gergely küldetését a Püspökök Testületében 
vállalta mint Apostolutód. Ma is rendelkezünk saját pásztorral, aki gondot visel ránk, keresztény 
oktatásban részesít minket, int minket, hogy hűségesen kövessük Krisztus tanítását, felragyogtatja 
számunkra Krisztus Világosságát. Szerencsések vagyunk, hogy a Pápa személyében ilyen pásztorunk van, 
aki meglátogatja a világot, felhasználja a rádiót és a televíziót és manapság az internetet is, hogy terjessze 
Krisztus üdvösségének Örömhírét. A Novo millennio ineunte kezdetű Apostoli Levelének III. fejezetében 
a Szentatya felvázolja mai cselekvési programunkat, amelynek címe összefoglalja ezt a programot: 
„újraindulni Krisztusból". 

Igen! kedves Testvéreim, kedves Paptestvérek, Szerzetesek és Szerzetesnők, kedves Püspök atya, „újra 
Krisztusból induljunk ki", hogy - amint a Pápa megmagyarázza -: „Nem, nem jelszó fog minket 
üdvözíteni, hanem Személy, és az a biztonság, amelyet áraszt: 'Veletek vagyok!' Nem arról van szó, hogy 
'új programot' találjunk ki, mert a program már megvan: mindig is megvolt az Evangéliumból és az élő 
Hagyományból merített program" (NMI, 29. pont). Szép volna hát, ha ma mindenki magáévá tenné ezt a 
programot, hogy megélje teljességében és megvalósítsa a Pápa által meghirdetett „Új Evangélizációt". 
Amint Szent Gergely a maga idejében, úgy mi is mindannyian hivatottak vagyunk arra, hogy megéljük 
keresztségünket kitartóan és nemes lelkűen, jól ismerjük Krisztus akaratát a katekizmusból - a kis 
Gergelyt is keresztény dajkája, majd a Kappadóciai Caesarea püspöke így nevelte, mielőtt visszatért 
volna Örményországba. Készségesen követte mindazt, amire annak az Egyháznak Pásztora tanította, hogy 
azután ő maga is Pásztor legyen Örményországban. 

A Pásztor tevékenysége alapján leszünk igazán keresztények, és ezért mindegyikünk „világosító" lesz 
Szent Gergely példája nyomán, Krisztus szava szerint: „A ti világosságotok is világítson az embereknek, 
hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat." (Mt 5,16). 

3. - Tegyük magunkévá a Szentatya imáját, amelyet Ecsmiadzinban mondott az apostoli 
székesegyházban tett látogatása végén. Így fohászkodott Krisztushoz: „Jézus Krisztus, Urunk és 
Üdvözítőnk, add, hogy megértsük azt a ragyogó igazságot, amelyet ezen a helyen hallott Szent Gergely: 
hogy 'szereteted kapui nyitva állnak teremtményeid számára'... a földet betöltő világosság a Te 
Evangéliumod hirdetése" (2001. szept. 25.). 

A Szentek tisztelete ma azt jelenti számunkra, hogy lépéseinket az ő lépteikhez igazítjuk, velük 
haladunk és, úgy mint ők, az „Úton", amely Jézus Krisztus, kincsünkké tesszük azt az „Igazságot", amely 
Jézus Krisztus, részesedünk abból az „Életből", amely Jézus Krisztus. Ha így élünk, élő szőlővesszői 
leszünk annak a szőlőtőnek, amelyről Jézus szól példabeszédében. Egyesültünk a szőlőtővel, akiből az 
örök élet nedvét kapjuk. A Szentatya is erre buzdít „Novo millennio ineunte" kezdetű Apostoli 
Levelében. Ezt írja: „Az életszentség ajándéka a maga részéről feladattá alakul. Irányítania kell egész 
keresztény létünket: 'Ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek' (I Tessz 4, 3). Ez a kötelesség nem csak 
néhány keresztényre vonatkozik: 'Minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet 
teljességére és a szeretet tökéletességére' (Lumen Gentium 40. pont)" (NMI 30. pont). 

Ma, amikor Világosító Szent Gergelyt, az Örmény Nép Lelki Atyját ünnepeljük, vállaljuk a feladatot, 
amelyet a Szentatya és II. Karekin Katholikosz tűzött elénk Ecsmiadzinban a Közös Nyilatkozatban: „ 
Valójában az idő sürget minket és kötelességünk szent és sürgető. Az üdvösség Örömhírét kell hirdetnünk 
korunk emberének. Miután megtapasztalták a kommunizmus és a materializmus lelki ürességét, az élet és 
a boldogság ösvényét keresik: szomjazzák az Evangéliumot. Nagy felelősséggel tartozunk velük szemben, 
ők pedig az egység meggyőző tanúságtételét várják tőlünk..." (2001. szeptember 27.). 

Végül, a Krisztus tanítványaira háruló kötelezettségeket csak úgy tudjuk teljesíteni, ha utunk az 
üdvözítő Kereszt. Így „nyitjuk meg a kapukat Krisztusnak", II. János Pál Pápa felszólítását követve, 
amelyet minden emberhez intézett 23 évvel ezelőtt pápasága kezdetén. Ezt ismételte meg a Pápa 
Ecsmiadzinban, amikor a „Nagy Oltáron" misézett: „Minden örmény keresztény Jézus Krisztus 
keresztjére tekint, amely a világ egyetlen reménysége és Örményország igaz világossága és üdvössége. 



Mindannyian a Kereszten születettek. Krisztus átszúrt oldalából (vö. Jn 19,34). Kedves számotokra a 
Kereszt, mert tudjátok, hogy benne élet van s nem halál, győzelem és nem veresség" (2001. szeptember 
27). Úgy legyen, Ámen! Szamosújvár, 2002. június 15. 

+ Jean-Claude Périsset  
Apostoli Nuncius 

* * * 
 
Állami Számvevőszék 

JELENTÉS 
az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 

2002. január 
 
I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 
Az önkormányzat tevékenységének szabályozottsága nem kielégítő, az SzMSz a gazdálkodási 

hatásköröket nem tartalmazza. Belső szabályzatokkal - a pénzkezelést kivéve - nem rendelkezik. Egyetlen 
létrehozott bizottságának működési szabályai nincsenek rögzítve. 

Az egyszeri vagyonjuttatásból származó többletforrások valós nagyságrendjét és felhasználását nem 
lehetett nyomon követni a rendkívül súlyos pénzügyi és számviteli szabálytalanságok miatt. A 
rendelkezésre álló információkból nem lehetett megállapítani, hogy az egyszeri vagyonjuttatás 
felhasználása hogyan szolgálta az önkormányzat működését, az örmény kisebbségi célok megvalósítását. 

Az ingyenes használatra véglegesen juttatott székházat közös költség tartozás felhalmozása miatt el 
kellett hagynia. 

Könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének az előző vizsgálatot követően 1999-ig nem 
tett eleget. 1999-től a mérleget ugyan elkészítette, de nem terjesztette közgyűlés elé. 

Pénzkezelése szabálytalan, a pénzügyi bizottság ellenőrzési tevékenysége nem dokumentált. 
A korábbi számvevőszéki megállapítások ellenére immár a második ciklusban nem történtek meg a 

szükséges intézkedések az önkormányzat vezetése részéről a hiányosságok kiküszöbölése érdekében. 
A hibák, hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatokon túlmenően a gazdálkodási fegyelem 

súlyos megsértése miatt az önkormányzat elnökének felelősségét is felvetettük. 
 
A feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében javasoljuk az elnöknek, hogy a törvényes állapot 

helyreállítása és a jogszabályi előírások betartása érdekében: 
1. Gondoskodjon a 224/2000 (XI 1.19.) Korm. rendelet 6-8. § előírásai szerinti könyvvezetésről és 

beszámoló (mérleg és eredmény kimutatás) készítéséről, valamint a 20. § (6) bekezdésben foglaltak 
betartásáról a beszámoló közgyűlésnek való előterjesztésével. 

2. Biztosítsa az önkormányzat éves zárszámadásának elkészítése során az abban szereplő adatok teljes 
körűségét, a rendelkezésre álló összes forrás és a felhasználások szerepeltetését. 

3. Biztosítsa a pénzkezelés szabályszerű - helyi szabályozásának megfelelő - lebonyolítását. 
4. Gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdésében előírt szabályzatok 

elkészítéséről és a 164. § (2) bekezdése szerinti zárlati teendők maradéktalan elvégzéséről. 
 
A munka színvonalának javítása érdekében javasoljuk az elnöknek, hogy kezdeményezze: 
1. A jelenlegi számvevőszéki vizsgálat tapasztalatainak testületi megtárgyalását, a feltárt hiányosságok 

felszámolása érdekében intézkedési terv készítését és annak - az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően - 30 napon belüli eljuttatását az 
Állami Számvevőszék címére. 

2. A fennálló székházkérdés mielőbbi rendezését annak érdekében, hogy az állam részéről biztosított 
elhelyezés megvalósulhasson. 

3. Az ellenőrzési rendszer megszervezését és a hatékony működtetés biztosítását. 
4. A könyvvezetési rendszer oly módon történő átalakítását, hogy az a feladatonkénti költségráfordítás 

gyűjtését lehetővé tegye. 
 

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 



1. A FELADATELLÁTÁS SZERVEZETTSÉGE, SZABÁLYOZOTTSÁGA 
 
1.1. Általános ismertek az örmény kisebbségről, az Országos Örmény Önkormányzat 

kapcsolatrendszere 
Magyarországon jelenleg az Országos Örmény Önkormányzat (továbbiakban OÖÖ) mellett 24 helyi 

örmény kisebbségi önkormányzat működik, ebből 16 a főváros kerületeiben, 8 pedig vidéken (Debrecen, 
Dorog, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szigethalom, Veszprém, Szeged, Siófok) 

A hazánkban élő örményeknek két, markánsan elkülönülő csoportja van: 
- az 1997-ben alakult Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület magvát képező, Erdélyből 

áttelepült, nyelvileg asszimilálódott, önmagukat magyar-örménynek vallók, és 
- az 1992-ben alakult Armenia Népe Kulturális Egyesületbe szerveződött ún. keleti örmények, akik 

1915. illetve 1978. után érkeztek hazánkba, megőrizték nyelvüket és kulturális hagyományaikat. 
A fentieken kívül további szervezetek szolgálják működésükkel az országban élő örmény kisebbség 

identitásának megőrzését: 
• Vallási szervezetük az 1924-ben létesült Örmény Katolikus Egyházközösség. A Budapesten 

felépült - az országban egyetlen - örmény templom és lelkészség nemcsak vallási céllal működik. Falai 
közt a helyhez méltó - színvonalas, elsősorban egyházi jellegű - kiállításokat és kamarahangversenyeket 
rendeznek. 1997. okt. 7-én nyílt meg Budapest központjában az Örmény Kulturális és Információs 
Központ, ahol rendszeresek az örmény előadó-, képző- és iparművészek kiállításai, hangversenyei. 

• az Örmény Kultúráért Alapítvány Veszprémben működik, a vizsgált időszakban pályázati úton 
szerzett támogatásokból gyermeküdültetést végeztek. 

• az egyik legrégebbi szervezet az Arménia Magyar-Örmény Baráti Társaság. 1986-ban alakult, 
mára gyakorlatilag beleolvadt az Arménia Népe Kulturális Egyesületbe. 

A fenti szervezetekkel - az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet kivéve - az OÖÖ az 
örmény nemzetiség kultúrájának és az örmény identitástudat fenntartásának érdekében szorosan 
együttműködik, részükre támogatásokat nyújt. 

 
1.2. A szervezeti és működési rend alakulása 
Az új testület az 1998. évi választások után egy évvel - 1999. okt. 30-i közgyűlésén - 23/1999. (10. 

30.) OÖÖ. sz. határozatával alkotta meg Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SzMSz-ben 
adminisztrációs hiba miatt azonban 7/1999. (10. 30.) sz. OÖÖ-határozat szerepel (a határozatok 
számozásának nincs konzekvens gyakorlata, nem folyamatosan növekvő sorszámmal történik.) 

Az SzMSz III. fejezetében szabályozták a közgyűlés és az elnök - mint választott tisztségviselő - 
feladat- és hatáskörét. III. fejezet 2.1. g. pontja kimondja, hogy az önkormányzat munkájának 
szervezése, a tárgyi és személyi feltételek biztosítása az elnök feladata. 

Az előző választási ciklusban hatályos SzMSz-hez képest csökkent a bizottságok száma. A Pénzügyi, 
tulajdonosi és vagyongazdálkodási bizottság új személyi összetételéről döntöttek, egyidejűleg a 
korábbiakhoz képest a feladatkörét szűkítették. 

A jelenleg hatályos SzMSz - az előzőtől eltérően - már nem rendelkezett az OÖÖ határozatai 
közzétételének módjáról. (Az előző - 44/1997. 112. 18./ sz. OÖÖ határozattal jóváhagyott - SzMSz I. 
fejezetének 2. 6. pontja szerint „az Önkormányzat határozatait hivatalos lapjában hirdetik ki.") 

A közgyűlés gyakorlatilag nem élt hatáskör átruházási jogával. A III. fejezet 1. 2. pontjában 
meghatározott feladatai közül átruházott döntési jogkört az SzMSz-ben nem nevesítettek. 

 
1.3. A költségvetés, zárszámadás, vagyonleltár megállapításának szabályozottsága 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat a közgyűlés át nem ruházható hatáskörei között rögzítette 
• az önkormányzat költségvetésének elfogadását és felhasználási rendjének meghatározását, 
• a zárszámadás és vagyonleltár elfogadását, 
• az önkormányzati törzsvagyon meghatározását, 
• az önkormányzat használatába adott vagyon kezelését. 
Az SzMSz rendelkezésétől eltérően a közgyűlés a törzsvagyoni körről nem döntött. 
 
1.4. A működés szervezeti feltételrendszere 



Az önkormányzat 23 fővel alakult meg, a választást követő első évben azonban a korábbi pénzügyi 
bizottság három tagja visszaadta mandátumát. Az ezután elfogadott SZMSZ ennek ellenére 18 főt jelöl 
meg a testület létszámaként. A melléklet, amelynek a képviselőket név szerint kell tartalmaznia, nincs 
kitöltve. Az egyetlen létrehozott bizottság (a pénzügyi) név szerinti összetétele szintén nincs rögzítve az 
SZMSZ mellékletében. 

Az előző választási ciklusban működő állandó (oktatási, nemzetközi, kulturális) valamint ideiglenes 
(szervezeti és pályázati) bizottságok létrehozásáról nem döntöttek. 

Az OÖÖ hivatalt, illetve intézményt nem alapított, gazdasági társaságot nem hozott létre. 
Az irodavezetőn kívül 2 fő alkalmazottat foglalkoztatnak. 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK, A GAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK 

SZABÁLYSZERŰSÉGE 
 
2.1. A működés tárgyi feltételeinek alakulása 
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) 1997. febr. 24-én vásárolta meg az OÖÖ által kiválasztott 

irodahelyiséget - végleges elhelyezésre szolgáló székházként a „Dunaház" (Bp. IX. ker. Soroksári út 3/a) 
harmadik emeletén, és adta az önkormányzat ingyenes használatába, ugyanazon a napon megkötött 
megállapodással. Ennek 5. pontja értelmében az ingatlan használatából eredő fizetési kötelezettség az 
OÖÖ-t terheli. 

Miután 1999. év végére az önkormányzat 6 millió Ft közös költséghátralékot halmozott fel, maga 
kezdeményezte az ingyenes használati jog felfüggesztését. Az erre vonatkozó megállapodás a KVI és az 
OÖÖ között 1999. dec. 13-án jött létre (3. sz. melléklet), amit a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal a 
megállapodás 11. pontjára hivatkozva utólag megkifogásolt, a következők szerint: "az Országos Örmény 
Önkormányzat véglegesen nem mondhat le az ingyenes használatról - csak meghatározott időre s azzal a 
feltétellel, hogy másutt működése biztosított." 

A felfüggesztésről szóló megállapodás módosítása ez ideig nem került aláírásra. 
A KVI 2000. jún. 23-i levelében értesítette az önkormányzatot, hogy, miután a megállapodás-

módosítási tervezetükkel kapcsolatban visszajelzést nem kaptak, továbbra is az 1999. dec. 13-i 
megállapodást tekintik érvényesnek. 

Az OÖÖ elhelyezése jelenleg az Örmény Kulturális és Információs Központban (Budapest, V. ker. 
Deák Ferenc u. 17.) ideiglenesen megoldott, a székház ügye azonban a fentiekre tekintettel 
megnyugtatóan nem rendeződött, a tartozás jelenleg is fennáll a Duna-ház üzemeltetőjével szemben. 

 
2.2. Az egyszeri vagyonjuttatásként kapott részvények hasznosítása 
 
Az 1993. évi LXXVII. tv. 63. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 15 millió Ft értékben egyszeri 

vagyonjuttatásban részesült, az ÁPV Rt. Igazgatósága 293/ 1996. (IV.24.) számú határozatának 
megfelelően MOL Rt részvények formájában. A részvény vagyon átadásáról szóló megállapodást 1996. 
november 6-án írták alá. 

A vizsgált időszak (1999-2000) mérlegadatai részvényt vagy értékpapírt nem tartalmaznak, a 
főkönyvi számlákon értékpapír eladásra illetve vételre utaló gazdasági eseményt nem rögzítettek. 

A vizsgált időszakot megelőző években (1996-1998) az önkormányzatnál könyvvezetés nem történt, 
ezáltal beszámolókészítési kötelezettségének sem tett eleget (az OÖÖ elnökének erre vonatkozó 
nyilatkozata a 4. sz. melléklet). Eljárása nem felel meg a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. tv. 
(továbbiakban Szvt.) 4. § (1) bekezdésének, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves 
beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 8/1996. (I. 24.) Korm. 
rendelet 7-8. § előírásainak. A Szvt 79. § (5) bekezdése szerint „a számlarend összeállításáért a 
folyamatos könyvvezetés helyességéért.... az egyéb szervezetnek a vezetője a felelős". Emiatt a fentiek 
alapján az elnök felelős. 

 
Az előző (1997. évi) - a jelenlegivel azonos témájú - számvevőszéki vizsgálat jelentése szerint a MOL-

részvényeket értékesítették 29.767 ezer Ft-ért és Diszkont Kincstárjegyeket vásároltak, amelynek 
hasznosításáról az OÖÖ elnökének (mindkét választási ciklusban ugyanazon személy) nyilatkozatát a 5. 



sz. melléklet tartalmazza. A tételek összege sem a fenti értékkel, sem a nyilatkozatban megjelölt 
összeggel nem egyezik meg. A nyilatkozat nem megalapozott mert: 

• A juttatott vagyon nem elkülönített számlán került elszámolásra. Ezért nem állapítható meg, hogy 
ezek a felhasználási tételek valóban a vagyon ellenéntékéből, vagy más forrásokból kerültek-e fedezésre. 
(Pl. a bankszámlán maradt 1997. december végi 3.554.772 Ft nyilvánvalóan más bevételeket is 
tartalmazhat.) 

• A felhasználás egyes tételei megállapodásokkal, számlákkal és egyéb bizonylatokkal nincsenek 
alátámasztva. 

• Hiányzik az egyes kiadások indokainak taglalása. Ezeket az összegeket minimálisan a pénzügyi 
bizottság előterjesztése, illetve a közgyűlés döntésének kellett volna dokumentáltan megelőznie. (Pl. az 
örmény templom melletti terület megvásárlása.) 

• Tartalmilag nincs kifejtve a bankkártyára felvett 1 millió Ft, valamint a bankszámla 1997. évi záró 
állományának a felhasználása. Nincs részletezve, hogy a 6,9 millió Ft összegű képviselői díjazás milyen 
időszakra vonatkozik, személyenként milyen összegben. Ugyanez vonatkozik az erdélyi örmények 
ugyancsak 6,9 millió Ft összegű támogatására. 

 
A folyamatos könyvvezetés hiánya miatt az önkormányzat bevétele és kiadása, ezen belül a vagyont 

megtestesítő értékpapír felhasználása az ellenőrzés számára nem volt nyomon követhető. Ez a vagyoni 
helyzet áttekintését, illetve ellenőrzését részben meghiúsította, illetve megnehezítette. A vagyonvesztés 
értéke valószínűsíthetően az előző számvevőszéki jelentésben megállapított értéknek (29.767 ezer Ft) 
felel meg. 

 
Amennyiben az OÖÖ a nyilatkozat szerint használta fel az egyszeri vagyonjuttatás összegét, 

megsértette a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes 
kérdéseiről szóló 20/1995. (IIL3.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint a Nek. törvény 63. § (4) 
bekezdésében foglaltakat, miszerint az országos önkormányzatok a részükre juttatott vagyon hozadékából 
és egyéb bevételeikből fedezik működésük költségeit. 

Kifogásolható továbbá, hogy abban az időszakban a könyvelő havi 33.000 Ft-os megbízási díja 
teljesítés nélkül került kifizetésre. 

(A második, befejező részt következő, szeptemberi számunkban közöljük) 
 
4. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 
1996-98 években az Országos Örmény Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolói nem készültek 

el, könyvvezetés nem történt. 
2001. szeptember 18. 

Avanesian Alex OÖÖ elnök 
 
5. sz. melléklet 

ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT 
 

Nyilatkozat 
Az állam által az Országos Örmény Önkormányzatnak nyújtott 15.000.000 Ft értékű MOL részvény 

felhasználásáról. 
1997 és 1998 években a tőzsdén a MOL részvények értéke 27.328.009 Ft-ra emelkedett. 
 
A felhasználás részletezése 
 
Örmény Kultúráért Alapítvány                                                          2.030.000 Ft 
Bankkártya                                                                                         1.000.000 Ft 
Kp. felvét (örmény templom melletti terület megvásárlására)          8.600.000 Ft  
Képviselők díjazása                                                                           6.924.954 Ft 



Erdélyi örmények támogatása                                                           6.900.000 Ft 
Bankszámlán maradt 1997 dec.                                                         3.554.772 Ft 
Budapest 2001. szeptember 21. 

Avanesian Alex OÖÖ elnök 
* * * 

„Komitas" kórus vendégjátéka az Orlay utcában 
 
2002. június 11-én nagyon érdekes vendégjátékra került sor. A bulgáriai „Komitas" kórus – Prágába, 

majd Bécsbe menet, ahol egy kórusversenyen vettek részt - megszakította útját Budapesten. Kérésükre a 
budapesti örmény katolikus közösség templomában mutatkoztak be a magyarországi örmény 
közösségnek. A III. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Serkisian Szeván értesítette 
körtelefonon a közösséget, és bár igen rövid idő állott rendelkezésre, mégis szép számban vettünk részt az 
Orlay utcában, és élveztük az örmény liturgikus, spirituális és olasz dalokat. 

A kórust Krikor Tutundjian vezényelte, szólót énekelt Galia Palazian. 
Mint a kórust bemutató Chaté Balabaniantól megtudtuk, három éve alakultak, Haskovo nevű bolgár 

kisvárosban, ahol számottevő örmény közösség él. A kórus 45 tagú, amelyből most Budapesten 35 tag 
szerepelt. 

Megköszönjük Vahan Hovagimian plébános úrnak, hogy eljött - hét közben - Bécsből, így lehetővé 
tette az előadás megtartását templomunkban. A hangverseny után kellemes fogadásra és beszélgetésre 
került sor a templomkertben. 

Szerkesztőség 
* * * 

Köllő Katalin 
Csiky Gergely cifra nyomorúsága 

II. rész 
 
Csiky Gergelyig nem találunk a magyar drámairodalomban a reális életből merített témájú, társadalmi 

problémát feldolgozó drámát. Eléggé járatlan utat választ magának, s a modern magyar társadalmi dráma 
szülőatyjaként még azok is elismerik, akik irodalmi tevékenységét nem sokra tartják. S ha már 
ellenségeinél tartunk, hadd mondjuk el, hogy többször illették plágium vádjával, ám többnyire egy-egy 
nagy sikert arató bemutatója után, s természetesen holmi hetedrangú, soha nem hallott nevű szerző 
részéről érte ez a vád. 

Eljött az ideje tehát a társadalom hibáira való figyelemfelkeltésnek, és ezt Csiky fel is vállalta, új 
alakokat, új világot varázsolva a színpadra. Darabjaiban hiába is keressük a nemzeties jelleget, de 
számára nem is ez a fontos. Inkább mulatságos, ám fanyar ízekkel megfűszerezett figurákat állít 
színpadra, olyan alakokat, amelyek határozottan károsak a társadalomra, kíméletlenül megmutatja egy-
egy társadalmi kategória hibáit. Persze felületességgel is lehet vádolni, néha - a siker kedvéért - olcsó 
hatásvadászatba is belemegy. Túl gyorsan dolgozik, néha nem figyel a részletekre, de ha rövid életére 
gondolunk, szinte érthető is a sietség. De térjünk vissza a Proletárokhoz. A cím ne tévesszen meg senkit, 
a szó nem a mai értelemben vett proletárokat jelenti, Csiky a latin értelmében használja, az ókorban pedig 
ez a szó a társadalom terhére élősködőket jelentette. Egyébként az 1900-as évek elejétől Ingyenélők 
címmel játsszák. Mint mondottam tehát a Proletárok megjelenésétől számítjuk a modern magyar dráma 
szerves fejlődését. Látszólag minden átmenet és kísérletezés nélkül történik ez a változás, ám ne feledjük, 
hogy Csiky öt hónapot Párizsban tölt, de nem csak a francia színmű van hatással rá - ez inkább csak a 
külsőségekben, a drámaépítésben jelenik meg -, hanem, ami a tartalmi részét illeti, az angol színműírás is. 
A Proletárok bemutatója 1880. január 23-ára van kitűzve, és Paulay Edén kívül, aki akkor már két éve 
igazgatja a Nemzeti Színházat, a színészek mindannyian kétségbe vonták a darab sikerét. A közönség 
viszont megérezte a történelmi pillanatot, és a Proletárok diadalmas sikert arat. Szederváry Kamilla, 
Zátonyi Bence, Mosolygó Menyhért és a színdarab többi alakja örökre bevonul a halhatatlan Csiky-
figurák közé. 

A Proletárok sikerét nem lehetett letagadni, és ennek hatása alól az Akadémia sem vonhatta ki magát, 
s bár egy kissé későn, 1887 április 25-én tartott ülésén döntötte el, hogy az 1882- és 85-ös évekről 
bennmaradt Karácsonyi-díj 400 aranyának felét Csiky Gergelynek ítéli, a Proletárokért, amely 1882-ben 
jelent meg nyomtatásban. A következő indoklás is elhangzott: E színműben először kísérelte meg szerző 



a magyar élet rajzát, s bár azt kissé túl sötéten rajzolja, mind lelemény, mind jellemrajz, mind technikai 
készség tekintetében, leggazdagabb és legsikerültebb műve a közelebbi éveknek ..." 

Még egy rendkívül fontos részlet kötődik a Proletárok bemutatójához, amelyet nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Ezen a dicsőséges estén nemcsak pályájára, de magánéletére nézve is fontos dolog történt. 
Itt pillantja meg azt a nőt, aki majd betölti az életét. A hölgy Bakody Tivadar orvosprofesszor leánya, 
Villec Ernő özvegye, ám most még csak ábrándjaiban él, hiszen Csiky Gergely még mindig a katolikus 
egyház kötelékeibe tartozik. 

Közvetlenül a Proletárok bemutatója után Csiky a Kisfaludy Társaságban felolvassa új vígjátékát, 
amelynek címe: Kukányi. Néhány hét múlva már Mukányi címmel - mert egy tényleg létező Kukányi-
család tiltakozott nevük használata ellen - a Nemzeti Színház drámabírálói előtt volt a darab, és még azon 
év, tehát 1880 október 22-én be is mutatták. A Mukányi jellemvígjátéknak tekinthető, s bár még e téren 
gyakorlatlan, mégis nagyszerűen formálja meg Mukányi alakját, éles szatírát kerekítve belőle. Ismét 
plagizálással vádolják, s ezt a keserűséget csak az Aradról érkező tisztelet és szeretet megnyilvánulása 
enyhíti kissé. Arad városa ugyanis 1881 március 10-én tartott közgyűlésén díszpolgárává avatja Csikyt. 
Időközben a Nemzeti Színház dramaturgja lesz, Paulay Ede igazgatása mellett, és tanít a Színművészeti 
Akadémián. Miközben folyamatosan fordít Plautust, Szophoklészt, megírja következő színművét, a Cifra 
nyomorúságot, amelyet 1881. október 28-án mutatnak be a Nemzeti színpadán. Eredeti címe Tisztviselők, 
és természetesen a magyar tisztviselő nyomorúságáról szól. Aktuális kérdést dolgoz fel, élő, húsvér 
alakokat felmutatva. Persze mindemellett azt a vádat is lehet emelni Csiky ellen, hogy ugyan a társadalmi 
valóságot mutatja meg, de darabjait mindig úgy igazítja, hogy a megoldás, a végkifejlet billentse helyre 
az egyensúlyt. A valóságos problémákat úgy mutatja be, hogy az utolsó felvonásban minden rendbe jön. 
Bírál, de nem akarja zavarni a közönség nyugalmát. Úgy gúnyol, hogy ne fájjon olyan nagyon. Látja a 
veszedelmet, de nem hatol a bajok mélyére. Egy másik negatívum, amit fel lehet róni, hogy ismétlésekbe 
esik. Jól bevált típusait nem igen cseréli fel más alakokra. 

Érdekes megfigyelni, hogy a válás-téma sokszor visszaköszön darabjaiban. Csikynek külön véleménye 
van a válásról, amelyre nyilván hatással van a papi hivatása. Szerinte a válás nem vezet a boldogsághoz, a 
megelégedettséghez, a nyugalomhoz. A házasság felbontása csak újabb bajok forrása. A Cifra 
nyomorúsággal Csiky pályájának zenitjére jut. A sikerek nyomán az egyház képviselői úgy gondolják, 
vissza kell téríteni Csikyt a rossz útról, és választás elé állítják, hiszen véleményük szerint a két dolog 
nem fér meg együtt. 1881. november 15-én Csiky Gergely értesíti egyházmegyéje fennhatóságát, hogy 
kilép a rendből. Hallgassuk meg Bonnáz Sándor püspök levelét: Főtiszteletű Csiky Gergely Úrnak, 
Hittudor, a m.tud.akadémia lev.tagja, a »Kisfaludy-Társaság« altitkára, Budapest. Kisfaludy-Társaság. 
(Belül:) A csanádi megyés püspöktől. Nagyon tisztelendő Csiky Gergely Úrnak Budapest. 

Folyó hó 15-én kelt levele, melylyel az egyházmegyei hatósággal tudatja, hogy az egyházmegye 
kötelékéből és az egyházi rendből kilép, kezemhez érkezett. 

Habár magát az egyházmegye kötelékéből már néhány év előtt tényleg kiszakította; habár tehetségeit 
ezen idő óta oly téren érvényesítette, melyet az egyház papjainak működési térül kijelölni nem szokott és 
az egyházmegyének Uraságod ezen működéséből sem haszna, sem örömre oka nem volt, miután oly téren 
kívánta volna látni, mely papi állásának jobban megfelel: még sem tagadhatom, hogy lépése meglep. 

Azon tételek, melyeket a növendékpapok számára tankönyvül összeírt egyházjogi könyvében arra 
nézve, mily föltételek alatt léphet ki valaki az egyházmegye kötelékéből, felállított és kifejtett, mostani 
lépésével össze nem egyeztethetők; és midőn ugyanazon könyvében igen helyesen azt tanította, hogy az 
egyházi rend az azt felvevőknek lelkébe eltörülhetetlen jelt nyom, melynél fogva az egyházi rendből 
kilépni nem is lehet, mostani tettére a kárhoztató ítéletet már előre maga kimondotta. 

Bármi legyen lépésének indoka, a hullámok e fölött is el fognak simulni és a világ napirendre fog térni, 
de arra figyelmeztetem, hogy azok előtt, kik az embert erkölcsi értéke szerint szokták megítélni, a 
világnak dicshymnusai alig lesznek képesek tettének súlyát ellensúlyozni. 

A tömjénfüst, mely Uraságodat most körüllebegi, el fog szállni és az anyagi siker, meg egyéb érdekek, 
melyeknek kedvéért most szent hivatását hűtlenül elhagyja, el fognak múlni, de meg fog maradni 
hűtlenségének öntudata. 

Temesvárott, 1881 november hó 17-én. Bonnáz Sándor s.k., csanádi püspök." 
(Janovics Jenő a következő megjegyzést fűzi Csiky Gergelyről szóló kötetében a levél közlése után: 

Ezt a levelet Csiky Gergely nem kívánta saját iratai között őrizni, mert bántotta az a vád, hogy őt hiúság, 
vagy anyagi érdek ragadta volna a színműírói pályára, holott az irodalmi lelkesedés volt vezetője és 



éveken át azt hitte, hogy a színműírás mellett megmaradhat papnak is. Midőn e reményről le kellett 
mondania, fájt érzékeny lelkének, hogy szakítását alacsony okoknak tulajdonítják. Ezért mondta benső 
barátja, Vadnay Károlynak: „Én ezt a levelet nem teszem el, mert újra elolvasva, újra átérezném a 
fájdalmat, melyet a félreértés vádja okoz. Neked adom, tedd el, te tudod, hogy nem a hiúság vitt 
körötökbe." E levél a Kisfaludy-Társaság kézirati gyűjteményében van letéve.) 

1881. november 20-án eljegyzi a már említett Villec Ernát, s karácsonyban megtörténik az esküvő. 
(Áttér a lutheránus vallásra emiatt). Gyors egymásutánban írja meg darabjait: a Kaviárt, az Annát, a 
Stomfay-családot, a Szépleányokat, majd következik egy tragédia, a Theodora, amely 1882 március 19-én 
az akadémia gyűlésén elnyerte a Teleky-pályázatot. Következik ismét egy vígjáték, a Buborékok, amely 
1884. április 18-án kerül színre először. Múzsája szeszélyesen csapong a drámai műfajok között, hiszen 
ismét egy drámát ír, a Nórát. Közben folyamatosan fordít, de ír operett-librettót is, elbeszéléseket és 
néhány regényt. A tragikus hősnők után tragikus hős következik, Spartacus, majd Petneházy. 1888. 
január 14-én kerül színre A vasember című három felvonásos drámája, amelynek alapja, Janovics Jenő 
szerint ugyanolyan megingathatatlan és szilárd, mint a vas, és amelyet két hét alatt írt meg. Ismét 
Karácsonyi-díjat nyer a Nagyratermettel, amelyet az akadémia 1890. március 31-én jutalmazott. Csiky 
utolsó darabjai valamiféle megállapodottságot jeleznek, amely nincs jó hatással a közönségre, ezért érzi, 
hogy valami várakozás tölti el a nézőt. Egy álmatlan, beteg éjszakán fogan meg a Nagymama terve, 
amely egy hét múlva már a Nemzeti Színháznál van Paulay asztalán. Paulay Ede elküldi Prielle 
Kornéliának, hiszen Csiky tulajdonképpen neki szánja ezt a darabot, aki nagy örömmel vállalja a 
főszerepet. A bemutató nagy sikert arat, ám ez a darab egyben Csiky hattyúdala. Janovics Jenő az említett 
életrajzban így írja le halálát, amely hirtelen és váratlanul jött: 

Négy óra után abbahagyva munkáját, elment hazulról s egy ideig sétálgatott a Kerepesi-úton, azután 
meglátogatta néhány ismerősét. Mindenütt vidámnak, gondtalannak látták. Hálálkodva dicsérte még 
aznap is a marienbadi kúrát, a melytől gyengülő munkakedve megizmosodott. Hat óra körül tért vissza 
lakásába, a Szentkirályi-utca 22. számú házba. Ott voltak már akkor Jászai Mari és Csillag Teréz 
színművésznők, Bakody Tivadar dr. egyetemi orvosprofesszor is, unokáival, két serdülő leánykával, a kik 
kényeztetett kedvencei voltak a költőnek. Vidám beszélgetés közepette itták a teát. Csiky tréfálkozott, 
majd körülsétált a szobában; Csillag Teréz kedveskedve nyújtotta neki karját, hogy támaszkodjék reá. A 
költő örömmel fogadta el, majd így szólt: Csak kényeztessetek, nagyon jól esik látnom, milyen nagyon 
szerettek." Aztán újból leült. Éppen valami elmésségen mulatott a társaság, a mikor Csiky Gergely 
hirtelen elhalványodott s kiejtve kezéből a kanalat, leomló karokkal hanyatlott hátra. Bakody tanáron, az 
élesszemű orvoson kívül alig vette észre valaki, hogy a házigazda nagyon rosszul van. Csak akkor ijedtek 
meg a többiek is, a mikor Bakody dr. vejéhez ugrott, a ki kékülő arccal, fájdalmasan hörgött. Mindnyájan 
fölemelkedtek helyükről s mialatt a beteget bevitték a hálószobába, a vendégek megilletődve távoztak, 
magára hagyva fájdalmával és aggodalmával a költő családját. A beteg egy ideig nyugodtan és némán 
feküdt az ágyban. Az orvos ellátta csillapító szerekkel, a melyeknek azonban nem sokáig volt foganatjuk. 
Az első pillanatban is konstatálható volt, hogy Csikyt tüdőszélütés érte, a melyből tüdővizenyő fejlődött 
rohamosan és meggátolhatatlanul. Nyolc órakor hirtelen fölemelkedett a beteg s mondani akart valamit, 
de szava kínos hörgésre vált. Többé nem is hallottak tőle érthető beszédet. Lehunyt szemmel feküdt az 
ágyban s csak néha-néha vetette föl pilláit. Ilyenkor néma fájdalommal nézte övéit, a kik kéztördelve 
állottak körülötte. Nyolc órától tizenegyig tartott a költő haláltusája. Még egy hosszú, kínos sóhajtás 
szakadt fel kebléből, azután elaludt örökre. Neje mindvégig ott ült ágya szélén s a mikor az orvos 
zokogástól elfojtott hangon mondotta, hogy immár mindennek vége, a boldogtalan asszony összeroskadt s 
maga is ápolásra szorult. Éjszakára ott hagyták a halottat az ágyban, a melyen kiszenvedett. A 
színésziskolának egy növendéke virrasztott mellette, a ki csak így tudta meghálálni azt a sok jóságot, a 
melylyel őt a megboldogult gyámolította. 

Halála híre futó tűzként terjedt el az egész országban s mindenfelé a legmélyebb megdöbbenést s a 
legőszintébb fájdalmat keltette. A Nemzeti Színház, az Akadémia, a Kisfaludy-Társaság, testületek és 
egyesek, Arad városa és megyéje siettek a nemzetet ért nagy csapás fölötti fájdalmuknak méltó kifejezést 
adni. 

* * * 
Tájékoztató a Magyarigazolvány átvételéről 

A kérelem beadása helyén a kérelmezőnek meg kellett jelölnie az igazolvány tervezett átvételi helyét. 
Amennyiben Budapesten kérte az átvételt a kérelmező, így az igazolványt a 



Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 
(1056 Budapest Váci u. 62-64., telefon: 36-1-/317-5343) 

földszintjén lehet átvenni. Az igazolvány elkészüléséről és átvételéről értesítést nem küldenek. A 
kérelem beadásának helyén lehet a számítógépes rendszeren keresztül érdeklődni az igazolvány 
elkészültéről. 

Az igazolványt meghatalmazással is át lehet venni, amelynek formai kelléke: az igazolványt 
kérelmező az igazolvány átvételére jogosítja fel a meghatalmazott személyt, akinek neve, lakcíme és 
igazolványszáma is legyen feltüntetve. Szerepeljen a meghatalmazásban a meghatalmazó neve, személyi 
adatai: születési év, hó, nap, anyja neve, leánykori neve, igazolvány száma és lakcíme is, valamint az 
aláírása. A meghatalmazáson 2 tanú olvasható neve, lakcíme, igazolvány száma és aláírása is szükséges. 

Egy meghatalmazott több igazolványt is átvehet. 
Az igazolványok átvételi ideje: 

hétfőn, szerdán 8,30-16 óráig  
pénteken 8,30-11 óráig.  

Ha valaki 8-10 meghatalmazással, illetve ennél többel rendelkezik az igazolványok átvételére, akkor 2-
3 nappal a tervezett átvétel előtt (miután meggyőződött, hogy készen vannak-e) faxon (00-36-1/266-
5841) le kell adni a magyar igazolványt kérelmezők listáját (név, születési év, hó, nap, anyja neve, 
valamint - amennyiben tudja - az igazolvány száma és a meghatalmazott nevét, lakcímét). Az ilyen 
módon lejelentett igazolványokat csoportosan kedden és csütörtökön délelőtt lehet átvenni. A fenti 
információkat Rostás Ilona osztályvezető tájékoztatása alapján összeállította 

dr. Issekutz Sarolta 
* * * 

FIGYELEM 
 
• A füzetek következő száma szeptemberben jelenik meg. 
• A nyári hónapokban a Fővárosi Örmény Klub változatlanul megtartja rendezvényeit. E számban és a 

meghívóban a műsor megtalálható. 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület információs központ szerdai félfogadása a nyári 

hónapokban szünetel. 
* * * 

Híradó 
 
Szamosújváron a Világosító Szent Gergely napi búcsú résztvevői megtekinthették a „Kőország, az 

1700 éves örmény keresztény egyház építészeti emlékei" c. fotókiállítást, amelyet Mészáros Ábel és Szabó 
Ádám készített. A Dr. Guzsik Tamás: Az örmény építészet emlékei I. című munkája alapján készült 
kiállítást a rendezők a néhány nappal ezelőtt, június 11-én - hosszas betegség után - elhunyt Mesterük, az 
örmény kultúra és egyháztörténet szakavatott tekintélye, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem docense 
emlékének szentelték. A kiállítás remek fotói és különösen a művészi részletek kiemelése nagy hatást 
gyakorolt a látogatókra. Kár, hogy a tárlatlátogatás megszervezése akadozott, így sokan lemaradtak erről 
az élményről. 

A Román Televízió 2-es csatornáján, június 12-én, a kolozsvári stúdióból közvetítették a „Forgóajtó" 
című műsort, melynek témája az erdélyi magyarörmények múltja, jelene, jövője volt. A 45-ös perces 
műsor stúdióvendégei B. Kovács Júlia, az Arménia Örmény-Magyar Baráti Társaság elnökasszonya, 
Kirkósa Júlia, a Kolozsvári Magyar Operaház magánénekese, valamint a most érettségiző Köpeczi Júlia 
hegedűs voltak. A stúdióbeszélgetés mellett, filmről ezúttal főként a - mint a legnagyobb lélekszámú - 
gyergyószentmiklósi magyarörmény közösséget mutatták be. A helyi közösség világi és egyházi 
képviselői mutatták be a várost és annak múltját. Többek közül szeretnénk megemlíteni Lázár Alfrédnak 
az egyháztanács elnökének, dr. Simon Istvánnénak, az Oltáregylet elnöknőjének, Páll Sándor 
főtisztelendő úrnak és Zárug Aladár egyháztanácsosnak színes és érdekes tájékoztatását a gyergyói 
örmény családokról, a templomról, a temetőről és a közösségi életről régen és ma. A filmben megszólalt 
dr. Jakubinyi György, római-katolikus érsek, örmény apostoli kormányzó is, aki kiemelten hangsúlyozta 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem korszakalkotó történelmi szerepét is, aki 1672-ben, 330 évvel ezelőtt több 
ezer Moldvából menekülő örmény családot fogadott be jószívvel Erdély földjére. 



A stúdióbeszélgetésben külön kihangsúlyozták a dr. Issekutz Sarolta által vezetett budapesti Erdély 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fontosságát. 

A stúdióbeszélgetést és a filmeket Köpeczi Júlia hegedűs, mint egyik fiatal művész játéka tette 
színesebbé. 

Az eddigi mutatók és visszajelzések értelmében a műsor, melynek műsorvezetője Sebesi Karen Attila, 
a Magyarörmények Romániai Szövetségének elnöke volt, igen nagy nézettségnek örvendett. 

SKA 
* * * 

A II. kerület hírei 
 
A II. Kerület Napja rendezvénysorozat részeként a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat - 

egyedül a 6 kerületi kisebbség közül - önálló rendezvénysorozatot állított össze a kerületi polgárok, 
illetve valamennyi érdeklődő számára. 

 
Június 18-án nyílt meg az Örmény kódexművészet c. kiállítás a II. Horvát u. 2-12. alatti 

kiállítóteremben, amely a Matenadaran kincsei közül a XIII-XIV. századi kódexeket mutatta be 
tematikusán, térben és időben elhelyezve. Mint a megnyitó során dr. Issekutz Sarolta - a kiállítás 
rendezője, egyúttal a kerületi örmény kisebbségi önkormányzat elnöke - elmondta, azért ezt az időszakot 
választotta, mert őseink ekkor kényszerültek elhagyni Ani királyi székhelyet és kezdték el évszázadokig 
tartó menekülésüket, vándorlásukat. A másik fontos indok, hogy ez a korszak volt az örmény 
kódexművészet csúcsa, amely az egyetemes kultúrára is nagy hatással volt. A kort versek és egyházi zene 
elevenítette meg, Várady Mária színművész és Kirkósa Orsolya operaénekes tolmácsolásában. Avetik 
Iszahakjan verse a kódexmásoló, kódexfestő műhelyek szerzeteseinek állított emléket, míg Frik, 
Mekertics Nagas és Grigor Narekaci - valamennyien kódexmásoló szerzetesek a XIII-XV. századból - a 
szigorú egyházi nevelést tükröző társadalmi mondanivalót, erkölcsi tanításokat fogalmaztak meg. A 
költők életrajzáról - és a kor több mint 1500 kódexfestő, másoló műhelyéről is hallhattunk a rendező 
műsorvezetése kapcsán, de megtudhattuk azt is, hogy a Pigmentum armeniacum = az örménykék, az 
örmény klérus kultikus színe volt, amelyet az antik időkben a lapis lazuriból nyertek. Szép és hatásos 
rendezői fogás volt a Nareki Gergely Második könyörgés, Beszélgetés a szív mélyéből Istennel című 
verse alatt halkan szóló örmény saragán, amely templommá varázsolta a helyszínt. A nagyszerű Weöres 
Sándor fordítás, valamint Várady Mária interpretálása is hozzájárult e megrendítően szép hangulathoz. 
Megtudtuk, hogy Weöres Sándor igen sok Grigor Narekaci = Nareki Gergely /945-1003/ verset fordított, 
sőt annyira megihlette költészetét, hogy egy Narekaci vers-ciklusa is született. Dr. Sasvári László 
történeti és egyháztörténeti előadása, valamint Dr. Benedek Katalin művészettörténész szakmai 
megnyitója kerek egészként mutatta be a kort és a kevesek által ismert örmény kódexművészetet. 

A szemet, fület és a szellemet gyönyörködtető délután nem maradhatott el kulináris élvezetek nélkül. 
Remekbe sikerült az igazi keleti örmény konyhaművészet bemutatása a résztvevők nagy örömére /húsok, 
roston sült zöldségek, saláták, édességek/. Büszkeség töltött el bennünket, hogy egy korszak örmény 
kultúrája átfogó bemutatására más még nemigen vállalkozott, s különösen nem ilyen nagy sikerrel. 

 
Június 20-án adta át a kerületi örmény elnök a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török u-i könyvtára 

vezetőjének, Szabó Gyulánénak a hazai történelmi örménység történelmét, kultúráját bemutató 27 
könyvből álló adományát, amellyel a kerület könyvtárállományát egy önálló örmény könyvtárral kívánta 
a kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat gyarapítani. Célul tűzték ki ugyanis, hogy a hazánkban 
legnagyobb létszámban a főváros II. kerületében élő örmény származásúak, illetve az örménység iránt 
érdeklődők számára olyan alapműveket szolgáltassanak, amelyből átfogó képet kapnak a 330 éve itt élő 
örménység múltjáról és jelenéről. 

 
Június 20-án a Fővárosi Örmény Klubban Tutsek János mutatta be Csiky András erdélyi 

magyarörmény festőművész és fotóművész életútját és festményeit diaképeken. A sajnos kevéssé ismert, 
de különösen a pasztell terén kitűnő festőművész sokakat meglepett művészi hagyatékával. A 
festőművész élete utolsó éveiben a II. kerület Lövőház utca lakója volt (életrajza e számunkban 
olvasható). 



A klubban elhangzott Dr. Benedek Katalin művészettörténész előadása a budapesti nemzeti 
emlékhelyekről. Az előadás szövegét szeptemberi számunkban közöljük. 

 
Nagyszabású rendezvényre került sor június 21-én, a Kerület Napján az Országúti Ferences 

Templomban. Pergolesi Stabat Mater című műve és Sajó Sándor versei, mint az egyetemes és a magyar 
kultúra bemutatása nagyszerűen sikerült a Magyar Állami Operaház kamaraegyüttese és Bakos Kornélia, 
Kirkósa Orsolya operaénekesek, valamint Bánffy György színművész tolmácsolásában, a Vers és zene 
sorozat első előadásaként. 

 
Külön megköszönjük Kolos Atyának, hogy lehetőséget adott a hangverseny megrendezésére e 

csodálatos környezetben, oly sok ember örömére. 
Köszönetet mondunk a Fővárosi Közgyűlés Humanitas Civitatis Közalapítványnak, a Fővárosi 

Közgyűlés Esélyegyenlőség Alapnak, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
rendezőnek, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának, hogy segítségükkel 
sikeresen megvalósíthattuk nagyszabású terveinket. 

II.ker.ÖKÖ /M/ 
* * * 

Ikonok helyett kódexminiatúrák 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink! 
Van egy középkori mondás, értelemszerűen idézem: a kolostor könyvek nélkül olyan, mint a katona 

fegyver nélkül. Ha e gondolatot tovább visszük az örményekre alkalmazva, akkor láthatjuk, hogy az 
örmény kolostorokban, de az egész örmény egyházban a kezdetektől fogva ott van a könyvek serege. 
Mégpedig igen megbecsülten, és ez ebből a kiállításból is látható. 

Tudjuk, hogy a hagyomány szerint az örmények körében már Bertalan és Tádé apostolok is térítettek 
(Bertalan 68-ban, Tádé 50-ben szenvedett vértanúságot). De az igazi apostol, az igazi egyházszervező 
Világosító Szent Gergely volt. Élete első fele mondhatni vértanúság, a szenvedésekben való állhatatosság 
győzte meg végül III. Tiridat királyt 298-ban, s azután lett a kereszténység Örményországban államvallás 
(302 körül) ami az első ilyen eset a világon. (A vértanú magatartás folytán, a görög egyház naptárában 
szeptember 30-án Világosító Szent Gergelyt mint vértanút tisztelik.) 

Az akkor létrejött örmény egyházi élet szír és görög befolyás alatt állt. (Az utóbbira példa, hogy a 
szertartásokban sok imánál szerepel: Aranyszájú Szent János imája. Ő pedig görög egyházatya.) Ennek a 
befolyásnak vetett véget az, hogy Szent Meszrop megalkotta a örmény írást (406). Hogy ez a görög 
befolyás hamar véget ért, azt is eredményezte, hogy az örmények körében nem alakult ki az 
ikonművészet, de kialakult a kódexek illusztrációinak, a miniatúráknak a művészete. 

A középkori könyveket nevezzük kódexeknek. Mikor az örmény irodalom létrejött, akkor kezdődött az 
átmenet az ókori irattekercsektől a könyvekre. A miniatúra 

- az eredeti latin szó jelentése kicsiny, mivel kis hely állott a könyvben rendelkezésre 
- a kódexek képeit jelenti, melyeket sok esetben a szövegek nagy kezdőbetűihez festettek. A 

miniatúrakészítőket illuminátoroknak is nevezik, s a szó világosítót jelent, (ím milyen „véletlen" 
egybeesés Világosító Szent Gergely jelzőből eredő nevével!) 

A miniatúrák között vannak egészen egyszerűek s vannak ikonszerűek. Lám, azért az ikonművészet 
hatott! 

Tudjuk, két Örményország volt: Nagy- és Kis-Örményország. A Nagy a történelem viharaiban 
megsemmisült; a Kis-Örményország a Kilikiai Örményország. S ezek a folyton megismétlődő viharok 
eredményezték az örmények szétvándorlását. De ha menekülni kellett, akkor mentették a kódexeket is, 
akár lapokra szétszedve, azután megpróbálták őket összegyűjteni. 

Örményország fővárosában, Jerevánban található az örmény nemzeti könyvtár, a Matenadaran. Több 
mint tizenkétezer könyvet őriznek a IX-XVIII. század közti időkből, valamint négyezerhez közeli 
töredéket. A Matenadaran egykor egyházi kezelésben volt, a szocialista időkben vette át az állam. 

Az örmény irodalom első művei bibliamagyarázatok voltak, fordítottak más nyelvekből is, így történt 
meg, hogy az örmény szövegek sok régi művet megőriztek, melyeknek eredeti nyelven írt szövegei 
elvesztek. Korán elkészült az örmény bibliafordítás is, amelyet a fordítások királynőjének neveznek. 



A kódexek mentésében kivették a részüket a mechitaristák is, mind Velencében, mind Bécsben 
jelentős könyvtár van, akik jártak ott, megtekinthették. Velencében - Szent Lázár szigetén - egy külön 
szárnyat emeltek a régi könyvtárnak, ahol számos, nem örmény nyelvű könyv is található. 

Ezen a kiállításon a Matenadaran XIII-XVI. századi kódexeinek részleteit, miniatúráit megelevenítő 
ábrázolások kerülnek bemutatásra. Származási helyüket tekintve helyet kap Nagy-Örményország, Kilikiai 
tartomány. Jelentősek a Vaszpurakan tartományból származó miniatúrák. E tartomány főhelye 
Ecsmiadzin volt, a legfőbb katolikosz (általános főpásztor) székhelye. (Voltak más katolikoszai is az 
örmény egyháznak, a kilikiai katolikosz ma Libanonban él.) Általában Örményország északkeleti 
területén keletkezett sok kódex. De lehetne sorolni más származási területeket is: a Szevan tó medencéje, 
Nahicsevan, Ani városa, Krim, s ez már a diaszpórára esik, de mindenütt, ahol örmények voltak, a 
kódexek fellelhetők. 

Hogy a kiállítás nézőinek legyen viszonyítási alapjuk, ezért mintegy záró részként bemutatásra kerül 
néhány XIII-XIV. századi magyar kódex. Ez az összehasonlításra ad alkalmat. 

Legvégül szeretném két személyes élmény ismertetésével befejezni. Egy régebbi és egy újabb élmény. 
Először az utóbbit mondom el. 1997-ben voltam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által 
szervezett utazással Velencében, Szent Lázár szigetén. S ott láttam kiállítva egy miniatúrát, amely 
apácákat ábrázolt. Ehhez tudni kell, hogy jelenleg az örmény nemzeti egyházban nincsenek apácák, de 
íme egy miniatúra tanúsága, hogy évszázadokkal ezelőtt voltak. A másik egy karácsonyi üdvözlőlaphoz 
kapcsolódik, melyet egy magyarörmény orvostól kaptam vagy 20 éve karácsonyra. (A motívummal azóta 
már találkoztam örmény kódexeket ismertető albumban.) Az Izaias 1,3 bibliai részre visszamenő 
ábrázolás: a betlehemi istállóban a szamár és az ökör a jászolban fekvő kis Jézusra tekint. 

A karácsony születésnap, egy kiállítás is lehet hasonló, amikor újabb ismeretek születnek bennük, 
hogy lelki világunkat gazdagítsák. 

Dr. Sasvári László 
(Elhangzott 2002. június 8-án az „Örmény kódexművészet" című kiállítás megnyitóján.) 
 

* * * 
Régi könyvek üzenete 

gondolatok az Örmény kódexművészet című kiállítással kapcsolatban 
 
Néha szabad a gondolatokkal játszani: ha ez az anyag nem gondosan készített műnyomatok és 

fénymásolatok gyűjteménye volna, hanem a kiállított kódexlapok eredetiek, akkor ez a kiállítás nem a II. 
kerületi Horváth utcai kiállító teremben nyílik meg, hanem a Nemzeti Múzeumban, vagy a Nemzeti 
Galériában, és a látogatókat csak gondos, előzetes motozás után engednék be, a termet pedig 
elektronikával támogatott fegyveres őrök vigyáznák. 

Hálistennek a dr. Issekutz Sarolta által rendezett kiállítás „csak" műnyomatokból, fénymásolatokból 
áll, (és a „csak" szó idézőjelét ezúttal tessék nagyon komolyan venni). Így aztán a kiállítást könnyedén 
megnézhette bárki (érdemes volt), nem kellett motozástól tartanunk és nem géppisztolyos őrök között 
téblábolva nézhettük a... a csodákat. 

Mert csodákat láthattunk. 
Legyünk lényegre törőek: az a kiállítás, amit a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a 

Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület (a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága Esélyegyenlőség 
Alap, valamint a Humanitas Civitatis Alapítvány támogatásával) Örmény kódexművészet címen 
létrehozott, az mind közönségesen a könyv, az írás, az emberi gondosság dicsérete. 

Kimondatlanul is az. De nagyon az. 
Az eredeti kódexlapok különféle kolostorok, nemzeti gyűjtemények és könyvtárak hűvösében lapultak 

(és mint dr. Sasvári László bevezetőjéből tudjuk, jelenleg az örmény főváros nemzeti könyvtára őrzi 
őket). Az írás csodája pedig az, hogy örökíthető, másolható - erről már szóltunk júniusi számunkban (A 
„felület" című írásunkban). Akkor azonban érthetően nem esett szó a mai, technikailag tökéletessé váló 
másolat lehetőségéről, amikor nem csupán az írás, mint gondolatközvetítő örökítődik tovább hiánytalanul, 
hanem annak képi megjelenítése is. 

Ez a képi megjelenítés pedig a kódexek világában különösen fontos. 



Ma is jelennek meg (néha) illusztrált könyvek. A „sokat, minél gyorsabban és minél olcsóbban" 
eszméje azonban folyamatosan elkísér, mindenütt ott van, ha akarjuk, ha nem. Az illusztráció ezért a 
könyvön, a köteten belül manapság igen gyakran - és szándékunk ellenére - különálló életet él. Vannak 
szövegoldalak és vannak illusztrációs oldalak: két külön világ, amelyet összebékítünk. 

A kódexek világa egészen más. A kódexek nem összebékítik a szöveget és a díszítést (illusztrációt), 
hanem együtt kezelik: szó szerint együtt. Ahogy az írásjegyek között elkülöníthetetlenül van „a" „bé" és 
„cé" betű, úgy van a kódexekben szöveg és kép. 

Ez egyaránt érvényes a keleti és nyugati kódexművészetre. 
A kódex fogalma tulajdonképpen onnan ered, hogy a rómaiak fatáblákra vésték a szöveget s ezeket a 

fatáblákat összekapcsolták. Aztán jött a sok-sok munkával, különleges eljárásokkal tartósított, kapart-
csiszolt bőr, a pergamen. Ennek széleit egyenesre vágták, tulajdonképpen az egykori fatáblákhoz hasonló 
alakú lapokat készítettek és egybefűzték. A pergament aztán felváltotta a papír, bár a pergamen még 
évszázadokon át élt, néha még a 20-ik században (!) is használták, mert a papírnál tartósabb, csak néhány 
legújabb, szintetikus alapú papír közelíti meg az élettartamát. 

Örményországban, az arab világ - amúgy fenyegető s igen agresszív - közelsége miatt azonban igen 
hamar és igen jó minőségű papírhoz juthattak. (Az arabok újítása, hogy a kész papír felületét vékony 
enyvréteggel vonták be, így nem futott szét rajta a festék, tehát minuciózus, apró, finom részleteket 
lehetett írni, festeni...) 

De ez csupán a technikai oldal. 
A kódexeket kézzel írták... írták? Dédelgették! Együtt kezelték az egész oldalt: szöveg és rajzos 

díszítés egyszerre született s ez az, ami különösen megkapó a 11-14-ik századból származó örmény 
kódexek lapjain. Ugyanígy volt ez a nyugaton készült kódexek esetében is (a kiállításon igen jó 
összehasonlítási alapként szerepelnek magyar kódexlapok is), ezért adódik, hogy érdekes különbségeket 
vegyünk észre. A nyugati kereszténység kódexlapjai zártabbak, szigorúbbak. 

A régi örmény kódexlapokon több a szertelenség, a szabadon szárnyaló ötlet. És több a természetes 
motívum. Az örmény kódex-pingáló szerzetes bátrabban és többet alkalmaz növényi motívumokat, 
anélkül, hogy azokat geometriává stilizálná. Igazi, valódi növények, az embernek néha az az érzése, hogy 
a Kaukázus lejtőin barangolva felismerné a lapszélekre rajzolt növényi díszeket. Ugyanez vonatkozik az 
állatalakokra: olyan természetesek, mintha egy jó olasz reneszánsz festő vásznáról érkeznének. 

Az oldalak szerkezete külön is csodálatra méltó. Azon a lapon például, amelyen a kódex író-festője a 
virágvasárnapi, jeruzsálemi bevonulást írja-ábrázolja, az egész oldalon, szöveg szélén, körülötte, alatta-
felette vidáman kiáltoznak a virágok színei; a kereszthalált ábrázoló oldalon viszont az egész háttér lilás-
fekete, az alakok ruhája, arca ugyancsak komor, sötét árnyalatú. Olyan hangulatot áraszt, amilyennek az 
ott szereplő szövegből következnie kell. 

Fel-felrémlik a szöveg köré festett építészeti keret is: a szöveget oszlopok bontják két hasábra, felül 
boltív köríti... de ez sokkal kevésbé jellemző ezekre a lapokra, mint a nyugati - főként későbbi -
könyvlapokra, amelyek sokszor hangsúlyozottan építészeti keretbe kerülnek. Az örmény lapok gyakran 
inkább emlékeztetnek ábrándosan szőtt szőnyegekre, ahol a témát, a szöveget - azaz „a szőnyeg közepét" 
- bordűr, lazább díszítmények zárt sávja fogja körül. 

Az örmény kódexlapok első pillantásra többnyire azonban szimmetrikusak. Mintha csak az író-pingáló 
szerzetesek egyetlen lapot tartottak volna szem előtt, s azon az egy lapon belül akartak volna képi 
egységet teremteni. Mintha nem törődtek volna azzal, hogy bekötve, könyv alakban annak az oldalnak 
párja is lesz. A nyugati kódexlapok jobbára asszimetrikusak, azaz bal- és jobb oldalt vesznek számításba 
és a két oldalon (a kitárt kódexben) együttesen kívánnak az oldalpárral képzőművészeti egyensúlyt 
létrehozni. 

Nagy, lényegi különbségek ezek? Nem tudjuk - mindenesetre szembetűnőek. És érdekesek, ugyanúgy, 
ahogyan a hétszáz-nyolcszáz év után is tüzes, élénk színek meglepőek, izgalmasak. 

Akkoriban természetesen egyaránt használtak földfestékeket (azaz ásványi pigmenteket), növényi, és 
állati eredetű színeket is. Az ásványi eredetű pigmentek közül leghíresebb talán a tüzes mélykék, az 
ultramarin, amelyet akkortájt porrá zúzott lapis lazuliból (lazuritból, kéntartalmú nátrium-alumínium 
szilikátból) kevertek. A lapis lazulit egyébként például az oroszok „örmény kő” néven emlegették. A 
zöldek, e kék, valamint a sárgát, pirosat nyújtó agyagpalák keverékei: élnek, virulnak. A kódexlapokon a 
fekete színekben is érezhető némi meleg árnyalat, hiszen lámpakoromból vegyítették... 



Az írásjegyek többféleséget mutatnak. A betűkép néhol szinte hamisítatlan görög ábécét követ, néhol 
hasonlatosabb a cirillhoz, néhol már igencsak a mai örmény ábécé grafikájára emlékeztet. Egyvalami 
ugyanaz: az örmény írás meglepően nagy sorközt igényel, hiszen a sort alkotó betűtörzs alá és fölé sokkal 
markánsabban nyúlnak ki jelek, mint a latin ábécében (például felfelé a „h", vagy lefelé a „g"), a szöveg 
képe tehát szellősebb. 

Szép, gazdag ez a kiállítás. A kövek országában élő nép szépségigényéről szól, a látható, tapintható 
világ formáinak és színeinek megbecsüléséről. Mintha csak kortársuk, az assisi, természetes révületű 
prédikátor, Ferenc eszméjét fejlesztenék tovább: teremtményeidben dicsérlek, Uram, és azért, hogy 
dicséretem még mélyebb és messzehangzóbb legyen, megfestem és képekben megörökítem a Te 
teremtményeidet... 
Hogy efféle szépségek létrehozására miért egy viszonylag sivár kővilágban s állandó fenyegetések között 
élő nép fiai voltak képesek? Hát talán éppen ezért. Aki Istent dicséri tetteivel, az az életet dicséri. 
Könyveivel is. 

dcs 
* * * 

Szívekben égjen a láng… 
A Fadrusz-szobrok 100 éve 

 
Murádin Jenő kötetének alcíme sűrítetten utal a lényegre: arra a rendkívül termékeny tíz esztendőre, 

amely a tragikusan fiatalon elhunyt szobrászművésznek, Fadrusz Jánosnak megadatott, s amely olyan 
közismert, részben világhírű alkotásokat eredményezett, mint többek között a kolozsvári Mátyás-szobor, 
a zilahi Wesselényi-szobor, a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű. 

A szobroknak is megvan a maguk sorsa. Ennek a nyomába ered a szerző, és készít alaposan 
dokumentált, az oknyomozó riport érdekességével is felérő, értékes művészettörténeti tanulmányt a 
millenniumi emlékművek, szobrok születéséről. A történelmi háttér megrajzolása, Kolozsvár és Zilah 
korabeli polgárainak viszonyulása a művészethez, a kor neves alkotóinak, köztük Pákai Lajos építésznek 
a hozzájárulása a remekművek születéséhez, a kolozsvári Mátyás-kultusz és a kincses városban teljesen 
ismeretlen pozsonyi születésű, német eredetű, de magát magyarnak valló Fadrusz János zseniális 
szobortervének osztatlan sikere, a remekmű elkészültéig eltelt esztendők krónikája, a szobor 
felállításának és leleplezésének felemelő pillanatai, valamint annak utóélete mind-mind bennefoglaltatik a 
kötetben. Akárcsak a Wesselényi-szobor vagy a tragikusan szétzúzott zilahi Tuhutum obeliszk története. 
Mindezek mellett a szerző a lakatosinasból világhírű szobrásszá vált Fadrusz János élete és pályája 
alakulásának felvillantásáról sem feledkezik meg. Teszi pedig mindezt a tőle megszokott olvasmányos 
stílusban. 

A Lászlóffy Aladár előszavával megjelent kötetet gazdag korabeli képanyag egészíti ki. A mai 
szoborfelvételek László Miklós fotóművész hozzáértését dicsérik. A formailag is tetszetős kötetet Unipan 
Helga tervezte. Az igényes művészeti könyvek megjelentetésében már komoly tapasztalattal és 
különleges hozzáértéssel rendelkező kolozsvári Glória Kiadó és Polis Könyvkiadó gondozásában 
napvilágot látott rendkívül értékes kötet megjelenése pillanatától a sikerkönyvek közé sorolható. A 
tudományos igénnyel megírt, de közérthető, a nagyközönség számára is érdekes kiadványt a szobrász 
erdélyi műveinek történetéhez készített kronológia és képjegyzék egészíti ki.  

(németh) 
                                                                                                                         Szabadság 2002. június 15. 

* * * 
Felhívások 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az év végére szeretné megjelentetni a Gudenus 

János József Örmény nemesi családok genealógiája pótkötetét. Kérjük az érintett - különösképpen a 
Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére. 

Kérjük jelezni, ha téves adatközlést észleltek. 
Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű családok genealógiája című 

kiadvány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, akár 
Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztőség 
címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.  



* * * 
 
Az EÖGYKE megkezdte egy „Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait. Kérjük, 

küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják 
kiválogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről 
nem szükséges húszharminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - 
azonban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva 
küldjék be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a 
neve is ott szerepel - a könyvben is.  

* * * 
Kedves Olvasóink! 
 
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz! 
Az EÖGYKE hozzákezdett a Magyarörmény ki kicsoda című kiadvány összeállításához, amelyben az 

örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket szeretnénk összegyűjteni. Hosszantartó és 
felelősségteljes munka ez. Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki 
örmény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe. Kérjük: az adott személy 
nevét, születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény családok leszármazottja az 
illető), végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége 
rövid leírását (negyed- vagy fél oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet. Kérjük, 
jelezze az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel kapcsolatban valamiféle 
dokumentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában. Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az 
adatokat hitelesíteni, az esetleges dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk. Kiket keresünk? 
Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki maguknak, s akikről 
illik, vagy illenék tudnunk: a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, politikai, közéleti, 
gazdasági, oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékenységű alakjait. 
Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem könnyű munka. 
A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, amely eldönti, hogy 
végső soron ki az, aki bekerül a Magyarörmény ki kicsoda című kiadványba. Segítségüket előre is 
köszönjük! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, postacím: 1251 Budapest Pf., 70., e-mail: 
magyar.ormeny@axelero.hu fax: 201-2401. 

* * * 
 

Kiállításokra várunk anyagokat a következő témakörökben: 
1. armenoid (antropológiai) típusok bemutatása - fotókiállítás 
2. erdélyi örmény fotóművészek, fotóműhelyek 
3. temetők, emlékhelyek bemutatása. 

Jelentkezni, anyagokat átadni az előbbiekben már jelzett helyen, az EÖGYKE székhelyén lehet, illetve a 
jelzett posta-, fax- ill. e-mail címeken lehet jelezni.  

* * * 
 
Alianta din Roma 
nia Armeano-Maghiara  
Magyarörmények Romániai Szövetsége  
RO-3400 Cluj-Kolozsvár, Str. Lunii, nr. 8/20 

 
FELHÍVÁS 

 
Az erdélyi magyarörmények életében az idei esztendő igen fontos évfordulót is jelent: 1672-ben, 330 

évvel ezelőtt, Apafi Mihály fejedelem, többezer Moldvából menekülő örmény családot fogadott be 
gondos szeretettel Erdély földjére. Ezek a családok erősítették meg és hoztak létre új kolóniákat, 
melyekre mi, mai örmény gyökerű, erdélyi magyarok igen büszkék vagyunk. 



A Magyarörmények Romániai Szövetsége erre a kiemelkedő történelmi pillanatra szeretne 
méltóképpen megemlékezni a 2002-es esztendő őszén, Kolozsváron. A háromnaposra tervezett 
rendezvénysorozat gyűjtőcíme: „ATYÁNKFIA, APAFI", programtervezetében pedig emlékkonferencia, 
hálaadó istentisztelet, gálaműsor stb. szerepelnek. Védnökséget eddig dr. Tonk Sándor történész, 
egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora és az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka vállalt. 

Szövetségünk több pályázatot is elkészített a rendezvénysorozat támogatására, de a teljes 
költségvetésnek kb. 1/3 részét tudnánk csak e forrásokból fedezni. Ezért fordulunk azokhoz az erdélyi, 
anyaországi vagy a világon bárhol élő nemzettársunkhoz, aki átlátja és megérzi ennek fontosságát, 
támogassa és terjessze kezdeményezésünket anyagilag, erkölcsileg. 

Őszinte tisztelettel és köszönettel:  
Sebesi Karen Attila, elnök  

Kolozsvárott, 2002. június 5-én. 
 
Bankszámlaszámok: BANCPOST S.A. CLUJ, USD: 251105.212130041759003213  
EURO: 251105.212130041759003001, ROL: 251105.112130041759003  
 

* * * 
Ott álltunk, tehettünk-e másként? 

 
Születése napjának hetvenötödik évfordulóján köszöntötték vasárnap szülőfalujában, Pusztakamaráson 

Sütő András erdélyi magyar írófejedelmet az egybegyűltek. Az ünnepség a helybeli református 
templomban hálaadó istentisztelettel kezdődött, ahol igét hirdetett Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspökhelyettese, valamint Csató Béla marosvásárhelyi plébános. Erre az ünnepségre 
nekünk van szükségünk, strázsamestereknek, csőszöknek, akiknek nemzetféltő szíve alig bírja, hogy szét 
ne robbanjon, hangsúlyozta prédikációjában Kató Béla. Ha ez a falu a nemzetnek adta nagy fiát, a 
nemzetnek kötelessége visszaadni valamit a közösségnek, ha a szülőföld engedte magát kifosztani, 
nekünk kötelességünk a szülőföldet újra talpraállítani, hívta fel a figyelmet a püspökhelyettes. Amikor 
innen elmegyünk, kezdjünk életmentésbe, mondotta Csató Béla plébános, és először a lelki életet 
mentsük. A kétségbeesett embernek nincs hite, de mi higgyünk Istenben és higgyünk magunkban, saját 
munkánk és erőfeszítéseink eredményében, és akkor hinni fogunk egymásban is, figyelmeztetett a 
plébános. Az igehirdetések után Vetési László lelkész, a Diaszpóra Alapítvány elnöke vette át a szót. 
Ahogy nő és gyarapszik az életmű, mintha úgy fogynának el azok, akik olvashatnák, hangzott a 
figyelmeztető megjegyzés Vetési Lászlótól. A születésnapi köszöntésnek két arca van, hívta fel a 
figyelmet a lelkész, az egyik Sütő Andrásnak szól, az ünnepség másik arca pedig cselekvő kell legyen, 
hogy a Mezőségről egyre inkább távolodó szavak, a szikkadó anyanyelv újra régi fényében tündököljön. 
A talpra állítás soha meg nem ismétlődő lehetőségével élve tehát az ünneplők gyülekezete Mezőségi 
Tanulmányi Alapot hoz létre, jelentette be Vetési László, amelynek segítségével támogatják a 
szórványvidéken élő tehetséges gyermekek és fiatalok anyanyelvi továbbtanulását. Az ünnepi köszöntők 
sorát Bálint Pataki József nyitotta meg, aki Magyarország miniszterelnökének, Medgyessy Péternek az 
üzenetét tolmácsolta. Ezek után köszöntötte Sütő Andrást Markó Béla, az RMDSZ elnöke, Pomogáts 
Béla, a Magyar írószövetség részéről, Farkas Árpád, Márkus Béla, Sylvester Lajos, Bogdán László, 
Bertha Zoltán, Nagy Pál, Kötő József, a pusztakamarásiak részéről pedig Szász Gyula. Az ünnepi 
beszédek után Sütő András szólalt fel, aki, miután megköszönte a hozzá címzett szavakat, kegyelettel 
említette föl mindazokat „az emlékbe költözötteket", akik nélkül e maradék nép nem létezne. Sütő 
ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy megfelelő komolysággal kell számba venni a jövőnket, ha azt 
akarjuk, hogy a nemzeti közösségünk fölött gyülekező sötét felhők ne okozzanak még komorabb 
gondokat. Az ünnepi gyülekezet a templomból a szülőházhoz vonult, ahol Vetési László felolvasta Fodor 
Sándor üzenetét, majd Pálfy G. István közíró, a Hungária Televízió Közalapítvány elnöke mondott 
köszöntőt. Az idő kereke igenis megfordítható, ameddig nem nyugszunk bele abba, ami most van, 
figyelmeztetett Pálfy G. István. A köszöntők sorát Kányádi Sándor zárta, aki, mint mondotta, aszúsodó 
szeretettel üdvözli a születésnapját ünneplő Sütő Andrást. Az írót az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület életműdíjjal tüntette ki. 

Köllő Katalin 
Szabadság 2002. június 17. 



 
Pusztakamarási töprengés, 
hogy könnyebb legyen az álmunk 

 
Lassan negyven éve már annak, hogy Pusztakamaráson, a Magyar utcában, egy volt jobbágyporta 

udvarán, a cöveklábú asztal mellett idős Sütő Andrásné könnyű álmot ígért fiának, ha szól a faluról, a 
Mezőségről, az igazról és a fájdalmasról. 

Hetvenöt éve egy író született, akinek az Otthon üzenetével és megbízatásával létrejött sajátos, 
nagyhatású életműve az összmagyar együvétartozásról és egymásrautaltságról szól, azokról, akik 
vállalták a harcot azért, amitől megfosztották; az ordas időkben felemelt fővel igazat keresőkről, a 
másságukért méltóságosan küzdőkről, a megmaradás esélyeiről. A szülőföld-, az anyanyelvféltés egyik 
legszebb és legegyetemesebb erdélyi irodalmi termése a valóságról, az igazról, a fájdalomról innen indult, 
a szülőház és a templom közeléből. 

De közben alig csökkentek az otthoni gondok, nem múlt, hanem növekedett a fájdalom. A hajdani 
szülőföld, az Erdélyi Mezőség és az egész erdélyi szórványmagyarság azóta - nagy történelmi 
mulasztások és bűnök helyeként is - a természetes és mesterséges asszimilációban nagy zuhanással indult 
el a közösségi és nyelvi Nagy Romlás útján. 

Mi, a mai napon Pusztakamaráson összegyülekezett ünneplők serege, a 75 éves Sütő Andrást 
köszöntők baráti közössége és a helyi magyarság megritkult gyülekezete, a Szülőföld féltésének 
szeretetével tekintünk szét ezen a fogyó magyarságú falun és tájon, amely Kemény Zsigmondnak a sírt, 
Sütő Andrásnak a bölcsőt adta. 

A Mezőség jelkép lett, a küszködés, pusztulás, de az őrállók és tűzfelelősök hűséges vigyázásának 
jelképe is. Olyan értékeket teremtett ez a vidék, melyről nem lehet lemondani önértékelésünk és 
önbizalmunk sérülése nélkül. Cselekednünk kell tehát, hogy megmaradjunk! 

Mi, a mai napon ünneplők, a hálaadó köszöntés és Mezőségféltő együttlét közben, a pusztakamarási 
szülőház tornácán és lélekben Kemény Zsigmond sírjánál is megállva, arra kérünk minden felelős 
személyt, hogy tegyen meg mindent a mezőségi és az erdélyi szórványmagyarság egyre erőteljesebb 
felszámolódása ellen. Nem a lehetetlent kérjük önmagunktól és egymástól, de mindent, amit lehet, és amit 
kötelességünk megtenni. 

Mindenek között kiemelt erőinket kell összpontosítanunk az anyanyelvi oktatás nélkül maradt 
gyermekekre, a fiatalságra, a megélhetésre, a munkahelyteremtésre. Minden településig eljutó 
művelődésszervezésre, az értékek mentésére van szükség. Minden lehetséges helyen és bármilyen áldozat 
árán biztosítani kell a magyar lelkész, tanító emberhez méltó élet- és szolgálati feltételeit a legkisebb 
településen is. Meg kell óvni és újjá kell teremteni az anyanyelvi oktatást, és az egyre erősödő 
kiöregedésben a szeretetszolgálat gondoskodásával kell átölelni falvaink fogyó népét. 

Mi, a hálaadással köszöntők és ünneplők gyülekezete a mai napon - a Mezőségről a nép fiai közül az 
egyház kézfogásával tanulni és felemelkedni tudó Sütő András köszöntésére - elhatározzuk, hogy saját 
erőinkből, a támogatók jó akaratából és áldozatos szeretetéből tehetséges szórványgyermekek és fiatalok 
anyanyelvi továbbtanulására a történelmi egyházak és az EMKE gondnoksága alatt, egy Mezőségi 
Tanulmányi Alapot hozunk létre. Együtt, közös összefogásból, amíg nem késő, hogy a mai fiatalok között 
se vesszenek el a Mezőség mostani és eljövendő nagy fiai. 

Így kérjük együtt az Ég Urának mentő kegyelmi áldását, hogy hozzon Adventet a Mezőségre, és az Ő 
erejével, közös összefogással, együtt kívánunk úgy cselekedni, hogy megmaradjunk. 

Megtenni mindent azért, hogy anyanyelvünknek otthont leljünk a Mezőségen, és mindannyiunknak 
könnyebb legyen az álmunk! 

Pusztakamarás, 2002. június 16. 
* * * 

Stabat Mater 
 
Utcai nyelven fogalmazva: gyilkos idő, lehetetlen időpont, a legkevésbé sem hangversenyre való. A 

városban izzik az aszfalt és a beton, 33 Celsius fok, amikor elszántan bandukolunk a Margit körúton az 
úgynevezett országúti ferences templom felé. 



Odabent persze minden más: a barokk templom ölnyi vastagságú falai között megnyugtató hűvösség 
terjeng. Hatalmas épület, érdemes jól „belenézni" kívül is, belül is. Egyébként mindig fontos szerepet 
játszott Buda életében, hiszen régóta nagyforgalmú helyen áll. 

A Buda várától északra, a Dunától a Víziváros által elválasztott, Óbuda felé nyúló környék neve régen 
Országút volt és a rajta áthaladó, fontos út neve: Felső-Országút. 1879-ben keresztelték Margit körúttá, 
1945-ben Mártírok útja lett, majd 1991-ben ismét visszanyerte a Margit körút nevet. (Szép városrendezői-
városatyai koncepció az, hogy a budai királylány és szigeti apáca Árpádházi Szent - akkor, a 19-ik 
századvégi városrendezés idején még csak Boldog - Margitra célozva a budai vár tövében indul a Margit 
körút, folytatódik a Margithíddal, amely elvezet a Margitszigetre...) 

Ennek az útvonalnak a mentén áll évszázadok óta a hatalmas, kéttornyú templom, amely csak 
mostanában, a köröskörül felnövesztett házóriások között tűnik kisebbnek, amint szerényen megbújik, 
saját rendháza oldalához lapulva. Pedig nem, nem: még száz évvel ezelőtti fotókon, festményeken is jól 
látszik, milyen büszkén emelkedett az országúti ferencesek temploma a Várhegy és a Rózsadomb közötti 
völgyben. 

A II. Világháborúban sokat sérült az épület, erre a falak hófehér meszelése emlékeztet. Színt a 
megmenekült és helyreállított pannók - vagyis a főoltár és mellékoltárok hatalmas olajfestményei - az 
aranyozással díszített oszlopfők és a színes szobordíszek nyújtanak. Az egykori falfestést, igen helyesen, 
nem utánozták s így a meglévő belsőépítészeti díszek és a képek jobban is érvényesülnek. 

A hangverseny, amely miatt a június 21-i, pénteki hőségben délután 4 órára a templomba igyekszünk, 
a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok 
Társulása és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében született, a Fővárosi 
Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága Esélyegyenlőség Alap, és a Humanitás 
Civitatis Alapítvány támogatásával. Bevezetésül Bánffy György színművész mondott verseket. 

Ezután hangzott fel a zene. 
Pergolesi Stabat Mater című műve tulajdonképpen egyházi „cantata da camera": kamarazenekar és két 

szólóénekes adja elő. 
A kamarazenekart ezúttal a Magyar Állami Operaház művészeiből alakult kisegyüttes alkotta, amelyet 

Dallos Erika irányított, aki egyúttal a csemballón játszott. A két hegedűt Mihályi Éva és Rajka Imola 
szólaltatta meg, mélyhegedűn Nagy Enikő játszott. Az írott műsorhoz képest a mélyvonósoknál változás 
történt. A csellista ugyanis - betegség miatt - a korábban beharangozott Baráti Eszter helyett Vámos 
Marcell volt. Tegyük hozzá: véletlenül sem hallhattunk semmiféle „beugrási" problémát az előadásban. 
H. Zováthy Alajos adta a „contrebasse"-t nagybőgőn. 

A rangos, és igen szépen, összeszokottan játszó zenekar kíséretével Kirkósa Orsolya, a kolozsvári 
Magyar Opera szopránja és Bakos Kornélia, a budapesti Opera altja énekelt. 

Hogyan énekeltek? 
Igen, igen: szépen. De azért ez némi kiegészítésre szorul, azaz jóval többet érdemel, minthogy 

megállapítsuk: szépen énekeltek. 
Kirkósa Orsolya az a fajta szoprán, akinek igencsak telt a hangja: tud lírai lenni, gyengéd, szinte 

törékeny, s amikor a zene úgy kívánja és az előadóművész úgy érzi, a szoprán hang hirtelen mindent átütő 
erővel zúg... „Zúg" - ezt hangsúlyozzuk, mert egy szoprán esetében ez kivételesen szép és erőteljes 
képesség. Nem koloratúr - hálistennek - hanem emberi. (A koloratúrszopránok ezt ne értsék félre, Amelita 
Galli-Curci híres koloratúrszopránját is szeretjük.) De a Stabat Materhez érzésünk szerint nem a kissé 
mindig játékosságot sugalló koloratúra, hanem éppen Kirkósa Orsolya megnyugtató, áradó szopránja 
illik. 

Teljesen „hazabeszélő", erdélyi örménymagyar megjegyzés: a kolozsvári Kirkósa-család joggal és 
méltán lehet büszke énekesnőire, Júliára és Orsolyára, valamint a család többi - egyebek között, 
tudomásunk szerint a Magyar Rádióban is működő - zenész tagjaira. Értelmesen és lelkiismeretesen 
művelik választott hivatásukat, örömet hozva, a szó legjobb értelmében profi megjelenítést nyújtva. 

Bakos Kornélia altja egy althangtól elvárhatóan tud átütő lenni. Valószínűleg drámai helyzetekben 
még többet nyújt - nem, mintha ezúttal keveset nyújtott volna, sőt! - de a Stabat Mater mégiscsak lírai, 
kontempláló hangvételű mű, nem drámai cselekmény, hanem gondolati feszültség árad belőle. Ezt Bakos 
művésznő meleg, ám néha szinte vésztjósló hangszíne remekül közvetíti. 

A Stabat Mater és Pergolesi... Ez külön történet, először is a Stabat Mater miatt. 
 



Stabat Mater dolorosa – 
Iuxta Crucem lacrimosa – 
Dum pendebat Filius,  
Cuius animam gementem,  
Contristatam et dolentem  
Pertransivit gladius. 

 
A verset Beato Giacopone da Todi olasz költőnek tulajdonítják (más források szerint Iacopone, s 

emlegetik Iacobus de Benedictis néven is), aki 1220 táján született és 1306-ban hunyt el. Jól működő jogi 
doktor, ügyvéd volt, amikor azonban egy balesetben fiatal felesége meghalt, felvette a ferencesek 
harmadik rendjét. A híres - és előbb latinul idézett - Stabat Mater a középkor oly jól ismert, otthonos 
ritmusában, a-a-b - c-c-b rímképlettel íródott. Első versszaka Faludy György fordításában így hangzik: 

 
Állt az Anya, sírva, halvány  
arccal ama kereszt alján,  
mely tartotta szent Fiát,  
míg kiáradt, bútól fáradt,  
szenvedő szívét a bánat  
tőre hétszer fúrta át. 

 
A tízversszakos, misekönyveink szerint „sequentia"-ként számontartott költeményt a Nagybőjt idején 

alkalmazza a katolikus egyház, a Hétfájdalmú Szűz ünnepén. Sokan zenésítették meg, például Palestrina, 
Haydn, Rossini. És talán elsősorban - hiszen az egyik leghíresebb zene - Pergolesi. 

Giovanni Battista (néha olaszos rövidítéssel: Giambattista) Pergolesi összesen 26 évet élt: 1710-ben 
született és 1736 márciusában már el is temették. Egy nápolyi konzervatóriumban tanult (Nápolyban 
akkortájt több konzervatórium is működött a templomok, rendházak mellett) és volt fiú-szoprán, majd 
első hegedűs és segédtanár. A zenetörténet az úgynevezett „nápolyi iskola" egyik meghatározó alakjaként 
tartja számon. 

Igazán sokszor két művét emlegetik és adják elő ma is: az egyikkel forradalmat csinált a világi 
zeneirodalomban, az operaszínpadon. Ez a La serva padrona, az Úrhatnám szolgáló című opera buffa, 
azaz vígopera. A másik pedig a Stabat Mater, amely a kutatók feltételezése szerint Pergolesi utolsó műve, 
és amelyet „az egyszerű és megindító" egyházi zene mintaképének tartottak. 

Tarthatjuk ma is, sőt, méltó, hogy annak tartsuk. 
 
És vissza kell térnünk a templomhoz, a hatalmas, barokk belső térhez, amilyen a Margit-körúti 

ferences rendház temploma. 
Sok-sok más, egyházi zenét alkotó zeneszerzőhöz hasonlóan Pergolesi is tökéletesen ismerte a 

templomi akusztikát. Az akusztikával foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy egy nagy belső 
térnek (főként boltíves templomnak) úgynevezett „kemény" akusztikája van, még akkor is, ha teli van 
emberrel. (Ezúttal az országúti ferencesek temploma nem volt megtömve, bár nagyszámú és odaadó 
közönség ült a padokban.) 

A templom (általában és elsősorban a régebb épített templomok) akusztikája kemény és utózengéssel 
teli: az elhangzó szó vagy ének nagyon kicsi, alig néhány tized másodpercnyi késéssel másodlagosan 
visszaérkezik a boltívekről, a falakról, a cirádákról a hallgató füléhez. Ezt pedig a zenemű megalkotásánál 
figyelembe kell venni (hogy világos legyen: ha például ugyanebben a templomban egy zongorán 
mondjuk Chopin-művet játszik valaki, bármilyen jól adja is elő, a zene élvezhetetlen lenne, mert az 
utózengés tönkretenné; Chopin ugyanis a műveit nem kemény akusztikájú templomra írta, hanem 
emberrel, kárpittal telirakott szalonra, mondjuk így: puha akusztikájú hangversenyteremre, ahol 
mindenütt „hangnyelő" felületek vannak). 

 
A Pergolesi-féle Stabat Mater június 21-én éppen ezért (vagy inkább: ezért is - ez a méltóbb kifejezés) 

nagyszerűen hangzott. Meggyőződésünk, hogy egy bármennyire is tökéletes koncertteremben ez a mű 
csorbát szenved. (Nem véletlen, hogy a hanglemezkiadó cégek az egyházi zenét igen szívesen veszik fel 
templomokban. A Budavári Nagyboldogasszony templom orgonája például messze elmarad a 



Zeneakadémia orgonája mögött: mégis más, több, tartalmasabb az ott előadott Bach-fúga... És ez nem 
vallási kérdés: akusztikai.) 

Érzelemmel teli, dús hangzású mű a Stabat Mater, amely az egyes versszakok tartalma szerint hol a 
szoprán hangra alapoz, hol a mélyebb altra, hol összekapcsolja a kettőt, hogy egymást kerülgetve, 
egymásba simulva mintegy duettben fejezzék ki mindazt, amit a betegeskedő, halál felé ballagó 
fiatalember, a zeneszerző még mindenáron el akar mondani a többi embernek azáltal, hogy zenében 
megjeleníti a fájdalmas anya, a Mater dolorosa alakját, amint roskadozik fia keresztje lábánál. Hiszen a 
megjelenítés mély, őszinte, végső könyörgésben végződik: 

 
Christe, cum sit hinc exire,  
Da per Matrem me venire  
Ad palmam victoriae.  
Quando corpus morietur, 
Fac, ut animae donetur  
Paradisi gloria. 

 
Az előbb is idézett Faludy György-féle fordítás szerint: 
 

Add, hogy védjen a kereszttel,  
kegyéből el ne eresszen,  
s holta adjon életet,  
hogy majd túl e testi léten  
vigadozva nyíljon nékem  
liliomos Édened. 

 
Az egyházi használatban természetesen a vers utolsó sora után hozzáteszik: Amen. Ezt a zeneszerző is 

hozzávette és belefoglalta a műbe. A két hang, a szoprán és az alt duettben énekli a zárszót. A zene 
megnyugvást sugall, az „ámen, úgy legyen" nem a rémület hangja, amely tudomásul veszi az 
elkerülhetetlent, hanem hit és bizalom, amely tudja, hogy az általunk tapasztalt fizikai élet egyik pontját 
halálnak nevezzük. És ez az élet folyamában a további élethez vezet. 

A két énekesnő és a kamarazenekar előadásában ezt éreztük, méghozzá igen áthatóan. A hatalmas taps 
hatására az előadók ezt az utolsó versszakot „ráadásként" megismételték gondosan, szépen, boldogan. 

És szépen, jó érzésekkel, boldogan távozhattunk az országúti ferencesek templomából a kánikulában 
ezernyi indulattól vergődő városba: 

 
Fac, ut animae donetur  
Paradisi glória - Amen. 

Dcs 
 

* * * 
Csiky András 

 
festő- és fotóművész életrajza, művészi pályafutása 

 
Csiky András 1894. február 28-án született Zilahon, Szilágy megyében. 
Édesapja az erzsébetvárosi (Küküllő vármegye) nemesi Csiky örmény családból származó dr. Csiky L. 

János. Édesanyja Verzár Róza, szintén nemesi örmény családból származott. András a tízgyermekes 
család elsőszülöttje volt. Közülük 1971-ig nyolcan életben voltak. 

Születése után nemsokára Háromszék megyébe, Uzonba költöztek, ahol édesapja körorvosi állást 
kapott. András ide járt elemi iskolába. A középiskolát az erzsébetvárosi Magyar Királyi Állami 
Gimnáziumban végezte, ahol 1912-ben érettségizett. Az 1913/14-es tanévben a budapesti Országos 
Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskola hallgatója, rajztanári szakon. 

1915. október 17-én katonai behívót kapott a Magyar Királyi 24-es Honvéd Gyalogezredhez. 
Rövidesen a galíciai frontra vitték, ahol 1918. április 14-én tartalékos hadapród lett, később, mint 



hadapród szakaszparancsnok-helyettest Károly Csapatkereszttel tüntették ki, majd zászlósként orosz, 
később szovjet hadifogságba került. Jekatyerinburg, Krasznojarszk, Petrográd, Riga voltak 
fogvatartásának helyei. Hadifogságának emlékeit ceruzavázlatokon örökítette meg. Pénzszerzés céljából, 
gyufaszálakból elkészítette egy krasznojarszki pravoszláv templom modelljét, amely hamar gazdára talált. 
Fogolytársaival műkedvelő színi előadásokat szervezett, amelyekre a városból is érkezett nézőközönség. 
Ezekhez ő készítette a német nyelvű meghívókat és plakátokat. Szökési kísérletei eredménytelenek 
voltak. A fogságból 1921. október 20-án szabadult. 

Hazatérésekor, korán -1921. július 18-án - elhunyt édesapját már nem találta életben. Ez részére azt is 
jelentette, hogy képzőművészeti főiskolai tanulmányait már nem folytathatta. Megélhetése biztosítása 
végett elsajátította Kolozsvárott Gárdinál a fényképész szakmát, és nagybátyjai támogatásával Tordán 
fényképészeti műtermet nyitott. A fényképészi munkát művészi színvonalon törekedett végezni. 
Eredményeiről 1929-1941 között nyert oklevelek és újságközlemények tanúskodnak. 

Műtermi munkája mellett tájképeket és csendéleteket festett akvarellben, néha olajban is. Torda-
környéki és erdélyi kirándulásokon látottak képezték tájképeinek üde témáit. Az 1940-es bécsi döntés 
után, szeptemberben bezárta tordai műtermét, ideiglenesen Kolozsvárra költözött, és ott OTI biztosítási 
ellenőrként dolgozott. Ez a kényszerű változás egy ideig bizonytalanságot idézett elő megszokott 
életmódjában. 1942 tavaszán Budapestre jött, és letelepedése után 1944-ig az MFI-HUNNIA filmgyárnak 
és az MTI-nek dolgozott. Más munkákat is vállalt, de túlnyomóan fényképezésből biztosította 
megélhetését. Minden szabad idejét kirándulással és festegetéssel töltötte. Festményei iránt megnőtt az 
érdeklődés, és művészeti körökben is elismerésben részesült. 

Kellemes társasági magatartásával nagy ismeretségi körre tett szert. Társaságokba szeretettel fogadták 
be. Erről sok emlékkép tanúskodik. 

A második világháború vége Ausztria területén érte, és ott 1945. március 30-án angol fogságba került, 
ahonnan 1946 nyarán szabadult. A nyugati pályaudvarra érkezve a magyar hatóságok azonban nem 
engedték a szerelvényről leszállni. Annyi lehetősége volt, hogy értesítette Magda húgát és Lajos öccsét, 
akikkel pár szót tudott váltani. A továbbiakban az 1946. augusztus 28-án kelt orvosi igazolás szerint 
Debrecenbe vitték, ahonnan ismét szovjet hadifogságba került. Ez alkalommal Lettországba, Valgába 
vitték. Erről az utóbbi fogságról is sok ceruzavázlat maradt fenn. 

A hadifogságból 1947. augusztus 30-án érkezett haza, Budapestre. Megélhetése és nyugdíjának 
biztosítása érdekében dekorációs munkát vállalt, de festményeinek értékesítéséből is jövedelemhez jutott. 

Üde, kiváló tájképei és ízlésesen megkomponált csendéletei iránt megnőtt az érdeklődés. Néhány olaj, 
zsírkréta és tempera-képétől eltekintve túlnyomóan akvarellel festette képeit. Az utóbbiban kiváló 
ecsetkezelési technikára tett szert. Képei rendkívül gyorsan készültek. Fáradhatatlanul dolgozott 
életkörülményeire és időjárási viszonyokra való tekintet nélkül. 

Az 1950-es évek második felében három képpel szerepelt a Műcsarnokban rendezett kiállításon, ahol 
ezek el is keltek. 

1956 és 1958 között az Új Képzőművészeti Munkaközösség tagja. Itt zsűrizték és értékesítették képeit. 
A munkaközösség megszüntetése után a Képzőművészeti Alaphoz került, amellyel kezdetben elfogadható 
volt a viszonya. Néhány képét eladták, három akvarelljét megvették, és ezekről készített másolatait képes 
levelezőlapként forgalmazták. Később azonban ez a kapcsolat már nem volt felhőtlen. 

Képei sok magyar családnál megtalálhatók, de számos közülük külföldre került: Erdélybe, Ausztriába, 
Németországba, Svájcba, Franciaországba, Svédországba, Horvátországba, Kanadába, az Egyesült 
Államokba, Ausztráliába, stb. Számuk emiatt bizonytalan, de jó becsléssel 500-1000 közé tehető. 

A családban is maradtak képek, mert szeretettel ajándékozott családi események alkalmával. Utolsó 
éveiben a II. kerületi Lövőház utcában lakott. 

Itt halt meg 1971. november 16-án. A képek hálás birtokosai, rokonai és ismerősei szeretettel őrzik 
emlékét, és gondozzák sírját a Farkasréti temetőben. 

 
Összeállította Tutsek János fotóművész, Csiky András unokaöccse, 

 elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 2002. június 20-án. 
 

* * * 
 
 



Dávid Csaba 
Vélt, valódi sorsom 

 
Családszerte mondják, hogy az én ősöm...  
hogy Hajasztánban, Ániban, hogy itt-ott...  
De én ismerem az én ősömet:  
Ecsmiadzinban faragott kő-álmot.  
Most is látom, amint keresztet vés. 
 
Aztán felpillant: döng a láthatár,  
valamiféle horda közeleg. 
 
És száll a füst, égő otthonok füstje.  
Veszett az éjszaka. Batyuban minden.  
Az asszony és a sok gyermek szepeg. 
 
Idegen táj. Követ kinek faragjon?  
Aranyból gyűjt örménykereszteket.  
Unokája földet vesz és földet túr – 
fösvény (földje van). Templom, ékszerek. 
 
De az utóda, Antal úr, álmában  
tán ecsmiadzini keresztet látott – 
s háromszéki székely-kereszteket.  
Így eshetett, hogy - ősök unokája – 
apám, íróként vésett újabb álmot. 
 
S az aranykereszt lett magyar nyomorrá,  
születtem én - istenem, hányadik? – 
 
És megint hordák füstje közeleg,  
a veszett éjben bomba s vér lakik. 
 
Újabb ország, batyu, nyomorúság, 
zálogba kerül az aranykereszt. 
Nem maradt semmi. Semmi sem maradt? 
 
Uram, segíts szent vésetet csinálni  
s megtalálni azt, ami elveszett. 

(1991-92) 
 

* * * 
A Szent Korona eredete 

 
Egy újságkivágást őrzök évek óta, a magyar Szent Korona eredetéről. Számomra óriási meglepetést 

hozott ez a felfedezés. Idővel feledésbe merült, nem volt kivel beszélni, boncolgatni ezt a régi történetet. 
Nemrég került kezembe rövid időre, eredetiben, a Németországban élő Szigeti István, aachen-i 

történész-pap könyve, A Szent Korona titka. Belelapozva világossá vált, feltárult egy titok, hogy az 
említett újságcikk szerzője honnan inspirálódott. 

Már a könyv előszavában 1995 áprilisában Dr. Dankó László kalocsai érsek ezt írja: „A felfedezés 
olyan horderejű, hogy nemcsak a magyar, de az európai történelem részleges átírását eredményezheti." 

A Szent Korona misztériuma, őstörténete csodálatos. Napjainkban is két szóval jellemezhető: 
„mirabilia mundi", a világ csodája. 



Tervezője nem lehetett más, mint a rendkívüli műveltségű és képességű főpap, Világosító Szent 
Gergely (Lusaworitsch), ki az örmény III. Tiridates király számára készíttette. Ez a felismerés szinte 
kínálja magát Bauer Erzsébet „Armenia" című, igényes könyvében (Luzern, 1985). 

A három apostolnak (Bertalan, Fülöp, Tamás) az örmények közt térítő tevékenysége, és a Szent 
Koronán való egymás melletti ábrázolása feltétlenül összefügg. 

Ha azt mondjuk, hogy a Szent Korona 304 és 308 közt készült, nem járunk messze a valóságtól. 
Feltárásra vár a korona sorsa, az örmény uralkodóktól Aachenbe jutásáig. 

Fennáll a lehetőség, hogy az örményektől a 451-ik évben a Dermund folyónál megvívott Avarayr-i 
csata után rabolták el. A perzsák ez alkalommal az örmény főnemesség javát megölték, kirabolták, 
Vártán Mamigoniján hadvezérrel együtt. Ez volt az örmény Mohács, a vérkeresztség, ahol az ország 
függetlensége veszélybe került. A vezérlő Vártán tábornok, hősi halott volt az erdélyi Czetz család őse, 
mely tényről Szongott Kristóf írásaiban megemlékezik. 

Az Avarayr-i vesztes csata után kezdődött egy 30 éves partizánháború, melyben Örményország 
teljesen legyengült, felőrlődött. A perzsák, és később a bizánci uralkodók szövetségeseiként az avarok a 
zsákmányolt kincsekből részesültek. Az avarok hadisarcként juthattak a Koronához, melynek valódi 
értékét nem ismerték. Innen kerülhetett a kincs Nagy Károly frank uralkodó, majd később III. Ottó német-
római császár birtokába. A Szent Korona további sorsa bizonyíthatóan van leírva Szigeti István 
érdekfeszítő könyvében. 

Számunkra különösen sok meglepetést tartogat a keletkezés feltárása, mert ezek szerint a Szent Korona 
őstörténete olyan mélyen gyökerezik múltunkban, mint az örmények 1700 éves kereszténysége. 
Történelmünk tele van titkokkal, sok a feltáratlan fehér folt, és hogy mennyire nyúlnak alá a gyökereink a 
közös keresztény múltba, azt szinte lehetetlen felmérni. 

Budai Merza Pál (Brassó) 
Bibliográfia: 
Szigeti István: A Szent korona titka. Aachen - Kalocsa 1996  
Szongott Kristóf: Arménia, havi folyóirat. Szamosújvár 1892  
Romániai Magyar Szó, Bukarest 1996 március 25. 
Czetz- Emlékfüzet Gidófalva 1994 Bauer Erzsébet: Armenia Luzern 1985  
 

* * * 
 
2002 június 7-én az Argentin Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövetével, Horatio Antranik 

Chalian úrral, valamint a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Köztársaság Honvédelmi 
Minisztériuma képviselőivel közösen - immár hagyományosan - az EÖGYKE képviseletében is koszorúk 
kerültek a Budapest III. kerületi Czetz János utca 2. szám alatti Czetz-emléktábla alá. 

A leszármazottak és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviseletében a koszorút dr. 
Issekutz Sarolta, dr. Sasy Nagy Istvánné és Sasy Nagy Pál helyezte el az 1848/49-es szabadságharc 
erdélyi hadszínterén nagyszerűen szervező és harcoló, majd az argentin haderő szervezésében komoly 
érdemeket szerző tábornok emléktáblájánál. 

* * * 
Egy orosz ítélet 

Utánnyomás a Vasárnapi újságból 1854. jún. 18-án (16. szám) 
 

Alig lehet több húsz esztendejénél, hogy Podolia fővárosában Kamenyieczkben, illyen dolog történt: 
Lakott azon városban egy derék örmény kereskedő, kinek neve volt Chrisztofor; háza volt neki, nagy 

emeletes, épen a piaczra szolgáló, boltja fölött látható volt czimerképen a háromfejű sárkány, a kit Szent 
György meg szokott ölni, szépen vasból öntve és kifestve zöldre és veresre. Alant volt a bolt; abban árult 
maga a kereskedő mindenféle jókat, fenn pedig az első emeletben lakott Chrisztoforné asszony, a kit 
legszebb nőnek tartottak a városban, a mihez még hozzá tehetjük azt, hogy legerényesebb is volt, mert 
hiszen a nő csak addig is szép, a meddig erényes. 

Nagy baj volt azonban a hölgy szépsége Kamenyieczk fiatalságának, kik épen úgy, mint más ország 
fiatal emberei, nem igen szerettek egy pár szép szemet csak úgy messziről nézni; már pedig közel jutni 
hozzá nem lehetett. Próbálgatták elegen, mindnek fel kellett hagyni a reménységgel. 



Csupán egy volt közöttük, a ki nem engedte magát vissza riasztatni; bizonyos Balavieff nevű orosz 
bojár; szép, termetes fiatal ember, a ki azt hitte, hogy egy nyalka bajusz előtt el kell olvadni minden női 
állhatatosságnak; s már évek óta üldözé a szép menyecskét illetlen ajánlatokkal, leveleket, bokrétákat 
küldözött neki, az utczán megszólítgatá, ablaka alá járt lovát tánczoltatni, s több efféle. A nő hiába hányta 
a tűzbe bokrétáit, leveleit, hiába fordult el tőle, ha megszólítá, hiába csapta be ablakát, ha meglátta; a 
gavallér azt hitte, hogy ez mind csak kaczérság, s annál dühösebben üldözte az asszonyt. 

Végre egyszer a kereskedőné, hogy valahára végét szakítsa ennek az unalmas mulatságnak, azt a cselt 
gondolta ki, hogy odarendelé magához a fiatal bojár úrfit, tudtul adva, hogy ha piros szalagot lát az 
ablakában bizonyos esti órákban, rohanjon fel a lépcsőkön, nyisson be az ajtón, már akkor vár rá valaki. 

Várt is az úrfira valaki, de nem Chrisztoforné, hanem a férje, a derék kereskedő, egy hat láb magas, 
termetes izmos férfi, ki különben igen jó ember volt, de ha megharagították, akkor nem ismerte a tréfát. 

Felesége, a szép Marinka őt állitá az imádó elfogadására; ki, a mint a mondott órában megpillantá az 
ablakban kiakasztott piros szalagot, nagy diadallal rohant fel a lépcsőkön Marinka szobájába. 

Épen ebben az időben kellett azon menni Grodisko Zahornak, a ki becsületes oláh napszámos levén, a 
tenyerében számlálgatta a kopekeket, mikből túrót és kaviárt vásárolt, s nem tudott eligazodni a bevételen 
és kiadáson. 

A bűne odavitte a napszámost épen Chrisztofor ablaka alá s a mint ott számlálgatná az ujjain, hogy 
hármot a négyből marad mennyi? egyszerre a felső emeleti ablakból a nyaka közé esik valami s leüti a 
földre. 

Ez a valami pedig semmi sem volt egyéb, mint Balavieff úrfi ő kegyelme, a kivel az történt, hogy 
Chrisztofor gazda, a mint az ajtón belépett, derékon kapta s nehogy újra lefárassza a lépcsőkön, kivetette 
az ablakon. 

Az úrfi bizonyosan nyakát töri ebben az önkénytelen repülésben, ha a szerencsétlen Zahor ott nem 
számlálja a pénzét; így pedig nem a saját csontjait törte össze, hanem a jámbor oláhét, annak keze lába, 
oldalbordája tört; ijedtében majd halál fia lett. 

Bíró elé került a dolog. 
Grodisko bevádolá a bojárt, hogy az neki a nyaka közé repült; a bojár pedig bevádolá Christofort, hogy 

őt kidobta az ablakon, a kereskedő viszont Balavieffet, hogy a felesége szobájában találta. 
Illyen bonyolódott eset még nem fordult elő Kamenyieczk törvényszékei előtt. Ki itt a bűnös? 
Az világos, hogy Zahornak sok porczikája összetörött, hogy Balavieffnek épen nem lett volna szabad 

az ő nyaka közé esni; ámde Balavieff jó szántából esett oda, őt Chrisztofor kényszeríté repülni, 
Chrisztofornak pedig szinte tökéletes igazsága volt azt, a ki háza becsületét el akarta rabolni, kivetni az 
ablakon. 

Sokat izzadt a bírák üstöke, a míg kisüték az ítéletet. De nem maradtak vele adósak. Kiszolgáltaták az 
igazságot a pörlekedő feleknek. Hangzott pedig az eképen: 

„Mi Durovszky Károly, Kamenyieczk bírája, Starijnszky István albiró, Michaszki Bertalan albiró, és 
Hyzyjunovszky Antal jegyző - ítéljük:" 

„Tekintetbe véve azt, hogy a házasság ügyeit érdeklő perpatvarok a lelki törvényszék elé tartoznak, és 
minket nem illetnek; tekintetbe véve másodszor azt, hogy ő császári felsége I. Pál czárnak 1799-ben 
kiadott ukáza azt mondja; miszerint minden házi gazdának szabadságában áll akármiféle haszontalan 
portékát, a mi házán belül van, az ablakon kivetni, miután elébb háromszor elkiáltá: »vigyázz! vigyázz! 
vigyázz!« a melly óvatosságot ha elmulasztott, 25 rubelnyi büntetés alá esik, s a következményekért 
felelős: 

Minekutána tehát Chrisztofor Miklós kereskedő Balavieff Plátó Alexievics úrfit haszontalan 
portékának tekintheté házán belül, következőleg fel volt jogosítva azt az ablakon kivetni, föltéve, hogy 
elébb háromszorosan elkiáltá: »vigyázz, vigyázz, vigyázz!« 

Minthogy azonban fentérintett Chrisztofor Miklós nemcsak háromszor nem, de még kétszer sem, sőt 
csak egyszer sem kiáltott elébb az utczán állóknak, hogy vigyázzanak, s eként az idézett ukáz határozata 
ellen cselekedett: 

Következőleg elítéljük ezennel Chrisztofor Miklóst 25 rubelnyi bírságra a státus javára; ezen felül fizet 
2000 rubel fájdalompénzt az összetört Gradisko Zahor-nak, a gyógyítással és a perköltségekkel 
egyetemben, melly summákat hét nap alatt tartozik lefizetni. 

Ha Balavieff Plató Alexievics ellen valami keresete van, azzal forduljon a lelki törvényszékhez. 
Dátum - s a többi." 



Azt mondják, hogy a mint a most uralkodó czár ez ítéletet meglátta, három napig nem bírt magához 
térni jó kedvéből, s ha eszébe jutott, mindig kaczagott rajta. De volt is rá oka. 

 
(Az anekdotát eredeti helyesírással közöltük. A nevek azonban mai helyesírással így festenek: 
Kamieniec Podolski 
- a város már a 12. században a halicsi fejedelemséghez tartozott, 1430-tól lengyel felségterület, 

később szabad királyi város. Híres eseménye az 1672-es ostrom, amikor hosszú erőfeszítés után a törökök 
elfoglalták és csak az 1699-es karlócai béke során került vissza Lengyelországhoz. Oroszország 1792-ben 
foglalta el. Jelenleg az Ukrán Köztársaság területén áll, Kamjanyec Podolszkij néven. 

Balavieff Plátó Alexievics - Platon Alekszejevics Balavjev 
Durovszky Károly, Starijnszky István, Michaszki Bertalan, Hyzyjunovszky Antal - valószínűleg Karol 

Durovszkij /vagy Durowski/, Sztefan Sztarinszkij /vagy Stefan Starzyki/, Bartolomiej Michalski /vagy 
Mihalszkij/, Anton... ez kideríthetetlen. Talán Hrijovszkij, Hrijunovszkij...) 

 
* * * 

Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. 
(Lucius Annaeus Seneca) 

* * * 
 

Híres szentmiklósiak 
(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 

József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 
4. rész 

 
Dr. Fejér Dávid 
(Barót, 1851,-Nagyenyed, 1916.) 
Orvos. Iskoláit Brassóban, Csíksomlyón végezte. Székelyudvarhelyen érettségizett. Orvosi diplomáját 

a bécsi Ferencz József Tudományegyetemen szerezte meg. 1883-tól 1916-ig Gyergyószentmiklóson 
dolgozott. Már 1906-ban elkészítette a nagyközség vízellátásának tervét. A budapesti Orvosi Hetilapban 
négy cikke jelent meg eredeti megfigyeléseiről. Hét egészségügyi népszerűsítő füzetet és röplapot adott 
ki. Elkészítette a város főterének parkosítási tervét. Szellőző ablakok nyitására kötelezte az építkezőket. 
Létrehozta a Rózsaalapot a szegény betegek megsegítésére, melyet halála előtt egy városi gondnokra 
bízott. 

 
Karácsony János 
(Gyergyószentmiklós, 1899. július 27. - Gyergyószentmiklós, 1974. május 31.) Festőművész, tanár. 

Gyergyószentmiklóson, majd Szamosújváron tanul. Frontszolgálat, hadifogság, gyári munka után eljut a 
Nagybányai Művésztelepre (1930-31), majd újból 1942-43-ban. „A természet és Ziffer Sándor tanított 
festeni" vallja. 1943-44-ben ismét katona, a Gyimes völgyében, de fest is. 1945-től 1959-ig a város 
Elméleti Líceumának rajztanára. A rangos Nagybányai Művésztelep hatását gyökereztette meg 
Gyergyóban. Legismertebb alkotásai: Gyimes völgye, Maros mente, Széltörés, Fűzfák, Őszi hangulat, 
Krumpliszedés, Remetei Maros, Lovas szekér, Öreg fák, Vár utca, Both vára, Selyem utca, Felszegi táj 
stb. Kiállított Gyergyószentmiklóson (1935), Budapesten (1937), Nagybányán, Szatmáron, ismét 
Budapesten, Kolozsvárt (1943-44), Marosvásárhelyen (1966), Csíkszeredában (1969). A helyi 
múzeumban „örökös kiállításával" gyönyörködtet. Alkotásainak színhelyét emléktábla jelzi. 

 
Lengyel Zoltán 
(Gyergyószentmiklós, 1908. február 16. - Szamosújvár 1964. október 5.) Római-katolikus egyházi író. 

Szülővárosában érettségizett, Gyulafehérvárt és Bécsben végzett teológiát. Az örmény szertartású 
katolikus egyház lelkészévé szentelték (1931). Szamosújváron árvaintézeti nevelő, majd apostoli 
kormányzó (1940-64). Fejlesztette az Örmény Múzeumot s annak könyvtárát. Vallásos cikkei a helybeli 
Heti Hírekben (1929-33) jelentek meg. 

* * * 



ELSŐÁLDOZÁS 
A GYERGYÓSZENTMIKLÓSI ÖRMÉNY TEMPLOMBAN 

 
A tavasz csodálatos hónapja a május, amikor a természet teljes virágzásban gyönyörködtet 

mindnyájunkat. Szép májusi napon járult ősi templomunkban örmény közösségünk hat kis gyermeke 
elsőáldozáshoz. 

E napra, életük legszebb élményére Fehér Ilona hitoktató tanárnő készítette fel őket, hogy először 
vegyék magukhoz az Oltáriszentséget. Bevonulásukat az örmény plébániáról a templomba főtisztelendő 
Hajdó István főesperes úr, mint az örmény egyház tiszteletbeli plébánosa vezette. A négy kislány 
virágfüzérrel a kezében, a két kisfiú égő gyertyával vonult a csodálatosan feldíszített templomba. Orgona 
és csengőzúgás várta őket, valamint Páll Sándor főtisztelendő úr és a vörös köpönyegesek vezetője, a 
„kavazános" Zárug Aladár. 

Mind a haton lelkileg megtisztulva, egyforma fehér ruhában léptek a feldíszített oltár elé. Hajdó István 
és Páll Sándor főtisztelendő urak biztató szavai után, a szent misét követve örményül elénekelték az Úr 
imádságát, a Miatyánkot. Áldozás után ígéretet tettek, hogy ezután az Úr Jézus nyomdokain fognak 
haladni. Megköszönték, hogy az Úr megadta nekik ilyen szép környezetben venni magukhoz az Isten 
Fiát. 

A szülők és hívek kíséretében tértek vissza a plébániára, ahol az Oltáregylet által szépen megterített 
asztal várta őket finom reggelivel. Lázár Alfréd főgondnok és Dr. Simon Istvánné oltáregyleti elnöknő 
köszöntése után átvették az Oltáregylet ajándékát: imakönyvet, rózsafüzért és emléklapot. 

Sugárzó arccal és lelki boldogsággal hagyták el a plébánia termét, azzal az ígérettel és köszönettel, 
hogy ezentúl mint az egyház tagjai, rendszeresen fognak templomba járni, ministrálni, és megőrzik az 
örmény egyház ősi hagyományait. 

Gyergyószentmiklós 2002 május 26. 
Dr. Simon Istvánné 

* * * 
Egy erdélyi örmény közmondás 
Addig ne beszélj, míg a szót szádban meg nem rágtad:  
Mi zuruczi, incshuri ezchoszkhé pernid mecs cshisz gérdzi. 
 

* * * 
Programajánló 

 
• Kopacz Mária festőművész kiállítása augusztus 25-ig tekinthető meg a Szentendrei Képtárban /Fő tér 

2-5./ hétfő kivételével 10-18 óráig. 
• Örményország kincsei, titkok az Ararátról címmel nyílik kiállítás a Károlyi Palota Kulturális 

Központban /1053. Bp. Károlyi M. u. 16./, amely július 2 - október 31 -ig, naponta 10-18 óráig 
látogatható. 

• Augusztus 15-én lesz a Nagyboldogasszonynapi búcsú Erzsébetvároson, az örmény katolikus 
nagytemplomban. 

• Idén augusztus 24-én kerül sor az erdélyi magyarörmények találkozójára Csíkszépvízen, amelyen 
résztvesz az EÖGYKE közel 50 főnyi (erdélyi barangoló) csapata is. 

• Szeptember 13-15-ig emlékezünk Petelei István erdélyi magyarörmény író születésének 150. 
évfordulójára Szovátán, Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen, mely megemlékezés része az erdélyi 
örmények 330 évvel ezelőtti betelepülése emlékére a Magyarörmények Romániai Szövetsége által 
rendezett kolozsvári Atyánkfia, Apafi...ünnepségsorozatnak. 

• A Fővárosi Örmény Klub július 18-án 17 órától nyári meglepetéssel várja az érdeklődőket. 
• A Fővárosi Örmény Klub augusztus 15-én 17 órától kezdődő programja: Székelyföldi freskók. 

Gondos Béla és Horváth Zoltán György vetítettképes előadása. 
 

* * * 
 



Báthorysok nemzetközi sikere 
 
A Kenguru európai szintű matematikaverseny helyi szakaszán, április 5-én, a Báthory István-líceum 

136 diákja vett részt. A feladatokat több ország javaslata alapján állították össze a II-XII. osztályok 
számára. Mivel Romániából több mint 175000-en vettek részt, az eredmények csak május közepén 
érkeztek meg. Iskolánk tanulói nagyon jó eredményeket értek el. 

A Bukarestben június 3-án megrendezett országos döntőn 86 tanuló vett részt. Kolozs megyét három 
diák képviselte, akik közül kettő Báthorys. 

Annak ellenére, hogy a fővárosban nem fordították le magyar nyelvre a feladatokat, Dobribán Edgár 
VI. osztályos tanuló (felkészítő tanár Hatházi Annamária) I. díjat kapott. Jutalma egy görögországi 
kirándulás. Patrubány Anna VIII. osztályos tanuló (felkészítő tanár Kürthy Katalin) II. díjat nyert. 
Jutalma egy bulgáriai nyaralás. Gratulálunk a nyerteseknek! 

Megjelent Szabadság című napilapban 2002. június 11-én. 
(A szerkesztőség megjegyzése: Az EÖGYKE is gratulál. Büszkék vagyunk az erdélyi magyarörmény 

gyerekekre) 
* * * 

Palacsinta járat 
 
A palacsinta nem magyar találmány. Sokfelé ismerik, kedvelik különböző fajtáit. 
A nalisztnik nevű húsos palacsinta az oroszok kedvence. Keménytojással kevert darált marhahússal 

töltik, húslevessel feleresztett petrezselymes gombamártással leöntve kerül asztalra. 
Az Amerikai Egyesült Államokban a palacsinta hagyományos reggelinek számít. Vajjal vékonyan 

megkenve, töltelék nélkül eszik, az amerikai juharfa nedvéből készült, az üzletekben készen kapható 
sziruppal leloccsintva. 

Mexikó híres palacsintája a Copa de taquitos. Sajttal elegyített csirkepástétom a tölteléke és fűszeres 
paradicsommártással öntik le. 

Erdélynek két palacsinta különlegessége is van. A lekvárral ízesített, tehéntúróval töltött, és a verzár-
nak nevezett, káposztával vagy parajjal töltött. Az utóbbi az első - és egyben utolsó - erdélyi örmény 
püspök, Verzár Oxendius nevét őrzi, aki az ortodox keleti hitről katolikusnak térítette át híveit, de 
iparukat, kereskedelmüket is megszervezte. Róla neveztek el egy speciális töltött káposztát is az erdélyi 
gasztronómiában. 

 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott adományokat, továbbítjuk azokat. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni.  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007 
 
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 havonta megjelenő kiadványa  
A kiadványt támogatta  

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Szerkesztő: Dávid Csaba, Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401  

Nyomdai munkák: Timp® Kft.  
 



ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 

VI. évfolyam 67. szám  
2002. szeptember 

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

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 

Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@mail.datanet.hu 

 
„Őrizd meg a Te népedet békében..." 

Szeptember 
„Atyánk Igéje, Szent Főpapunk, akit a testnélküliek a magasságban dicsérnek, aki Testedet a 

keresztfán feláldoztad és üdvösségünkért a Véredet kiontottad: elevenítő, üdvszerző és kiengesz-
telő Véred által töröld el vétkeinket." 

A saragán szövegének szinte a középpontjában a kereszt áll: ott van megemlítve. E hónapnak a kö-
zepén van a keresztfelmagasztalás ünnepe. Nagy ünnep ez az örmény egyházban. Figyelmeztet arra is, 
hogy mindenkinek megvan a keresztje, melynek viselésében Jézus segít minket. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

Budapesti nemzeti emlékhelyek 
 
A szobrok és emlékművek egy város képébe szervesen beletartoznak, ezek nemcsak díszek, amelyeket 

a város magára aggat, hanem testének részei, amelyek a test fejlődésével alakulnak, beleilleszkednek. A 
politikai emlékmű a közös emlékezet - mint a közösségi kultúra része -, a politikai aktivitás egyik terepe. 
Az emlékművek, s az általuk születő emlékhelyek kiválóan alkalmasak a kultuszok látványos megjelení-
tésére. 

Fájdalmas nemzetcsonkításunk évfordulóján a magyarörményeknek megtisztelő kötelessége kiemelten 
foglalkozni az erdélyi Urmánczy Nándorral, tevékenységével, aki a Védő Ligák Szövetségének elnöke-
ként igen sokat, talán a legtöbbet tette azért, hogy az 1920-ban elcsatolt országrészek drámai valósága a 
közgondolkodás szerves része legyen. Jelmondatával: „A mi országunk a Kárpátok országa, 
Nagymagyarország. 896-ban alapította Árpád fejedelem, fennmarad a világ végeztéig" - országos moz-
galmat indított. Napjainkban sok szó esik az 1945-ben szétvert Szabadság téri emlékmű együttesről, an-
nak leendő sorsáról. Illendő tudnunk, hogy ennek terve 1920-ban Kertész K. Róbert kultuszminiszteri 
tanácsos agyában fogant meg, s az ügyet Urmánczy Nándor karolta fel. 

A szoboregyüttes úgynevezett 'irredenta szobrok’-ként vonult be történelmünkbe, művészetünkbe. Az 
irredentizmus értelmezése, definíciója az elmúlt 50 évben torzulást szenvedett, ezért szükséges szólnunk 
tényleges jelentéséről. Arról, hogy 1920 után, amikor alig volt olyan magyar, aki helyeselte volna a bekö-
vetkezett változásokat, milyen tartalmat rejtett a szó. Olyan politikai törekvés megnevezéseként szolgált, 
mely az idegen uralom alatt álló nemzeti területek visszaszerzését szolgálta. A tömeg elítélte Trianont, 
igazságtalannak tartotta az ideális természeti és politikai egységet képező történelmi Magyarország fel-
bomlasztását, az egész emberiségre nézve káros cselekedetnek, s legszentebb célnak a régi határok lehe-
tőség szerinti teljes visszaállítását tűzte ki. A béke ugyanis adott formájában nyers volt és megalázó, álta-
lános elveiben radikális, arányaiban túlzó, végrehajtásában érzéketlen, hatásaiban végiggondolatlan, ezért 



kártékony. (A szó olasz eredetű, irredento: fel nem szabadított, meg nem váltott.) Ez az eszmeiség és tö-
rekvés öltött testet a többnyire szimbolikus jelentésű, monumentális emlékművekben. 

Tehát, visszakanyarodva az említett emlékhelyhez: az itt megvalósult szoboregyüttes nyitánya volt az 
eszme és legrangosabb képviselője, Urmánczy Nándor nagylélegzetű tevékenységének. Már a hely kivá-
lasztása is jelképi értékű: a reformkori „Sétatér" kialakítását még Széchenyi István gróf kezdeményezte. 
A tér északi felét elfoglaló Újépületben végezték ki 1849 októberében az első felelős magyar kormány 
miniszterelnökét, ide torkollott az Október 6. utca, - vagyis a tér dicsőséges történelmi korszakot idézett, 
és már a kollektív gyász mozzanata is hozzá kapcsolódott. Az elcsatolt területeket szimbolizáló heroikus 
szobrokat műkőből készítették kétszeres életnagyságban, és a Szabadság tér északi íves lezárásánál fél-
körben állították fel. Az egyes művekre hősi és romantikus beállítások és gazdagon alkalmazott történel-
mi jelképek hívták fel a figyelmet. Az allegorikus figurák: Nyugat, Észak, Kelet és Dél a tér hossztenge-
lyétől balra, az óramutató járásával egyezően követték egymást. Megmintázásukra a kor legjelentősebb 
művészei kaptak megbízást. 

Sidló Ferenc Nyugat című műve az Árvidék gyászát ábrázolta. (Múlt időben, hiszen 45-ben megsem-
misítették.) Az ifjú térdre hullva borul a magyar szent koronára, s míg jobbkarjával a nyugati vármegyék 
címerpajzsát öleli magához, addig baljával görcsösen tartja a nagy magyar kettős keresztes pajzsot. Fölöt-
te a Hadúr alakja, kezét nyugtatva az ifjú címert szorító karján - jobbjában védően tartva a nemzet pallo-
sát. Arcán kemény dac, hit és önbizalom. Lábainál szárnyait repülésre tárva a Turul. Alkotója, a szecesz-
szió sajátos magyar ágához kapcsolódó művészként vonzódott mitológiánk iránt, s magas művészi fokon 
formált plasztikáiba ősmagyar lovasokat, Attila emlékművét. Sokan megcsodáltuk a marosvásárhelyi kul-
túrpalota díszítését. A gödöllői mesterekkel együtt munkálkodva, az ott látható domborművek Sidló Fe-
renc kezétől származnak. 

Tovább haladva, a Kisfaludi Stróbl Zsigmond által készített Észak háromalakos kompozíciójához ér-
nénk. A főalak a 3 méter magas, keresztre feszített Hungária. A hozzásimuló fiú a tót nemzet ragaszkodá-
sát jelképezi a régi anyaországhoz. A kettő egységét kivont karddal előre törő kuruc védi, emlékeztetvén 
rá, hogy a magyar szabadságharcért Rákóczi hadaiban a tótok is küzdöttek. Kisfaludi Stróbl Zsigmond 
neve, ha másként nem is, de a gellérthegyi emlékmű alkotójaként biztosan ismerősen cseng.. Az ábrázolt 
eszmétől, témától függetlenül, mindenképpen megállapítható, hogy mesteri tudással rendelkezett, különös 
érzékkel a monumentalitás és jellemábrázolás területén. Nagyra becsülte őt a magyarbarát angol lord 
Rothermere, a Trianon-ellenes mozgalom támogatója, nemzetközi szószólója. Adományából a szobrász 
1930-ban, a New York palotával szemben megvalósíthatta Rákosi Jenőnek - az irredenta újságírás vitat-
hatatlan bajnokának - egészalakos plasztikáját, talapzatán a lord legendás szavaival: „Helyet Magyaror-
szágnak a nap alatt". Ekkorra már a művész, Rothermere londoni meghívásainak köszönhetően, a család 
kedvelt szobrásza lett, visszatérő, megbecsült vendég Angliában. „Itt kezdődött életem második szakasza, 
amely 1927-től 1939 őszéig, a 2. világháború kezdetéig folytatódott" - írta emlékirataiban Kisfaludi 
Stróbl. 

A Kelet Pásztor János nagyhatású kompozíciója. Az ősi magyar erőt megtestesítő Csaba vezér, a meg-
torlás pillanatát várva felszabadítja a bilincsekbe vert Erdélyt jelképező - kezében az országrész címerét 
görcsös reménységgel szorító - alakot. A művész jó megfigyelő és mintázó készsége, tömörítéshez való 
érzéke emlékszobrok egész sorát eredményezte. Egyik legsikerültebb munkája a Kossuth téren álló, neo-
barokk stílusú II. Rákóczi Ferenc lovasszobor, - illetőleg témakörünkbe illeszkedően, a mindenéből ki-
fosztott, megvert magyar nemzetért emelt Csendőrvértanúk emlékszobra. 

A plasztikák sorát a Dél zárja, Szentgyörgyi Istvántól. Magyar férfi karddal és magyar címerrel díszí-
tett pajzzsal védőleg áll a Délvidéket jelképező sváb leány védelmére. Az előtte álló búzakévék 
Nagymagyarország éléstárát, a Bácskát és a Bánságot szimbolizálják. Az előző három szobortól eltérően, 
ebben kevesebb a hevület, józanságra int. Szentgyörgyi István, a 20-as, 30-as évek igen foglalkoztatott 
szobrászaként a klasszikus formakincs ápolását tartotta szem előtt. Erről vall az 1929-ben, a Wenckheim 
palota (Szabó Ervin Könyvtár) előtt felállított Magyar Igazság kútja, amelyre még visszatérek. Az ismer-
tetett művek talapzataira és egyéb műszaki munkák elvégzésére dr. Lechner Jenő műépítész kapott meg-
bízást. 

A leleplezési ünnepet előkészítő bizottság, Urmánczy Nándor elnöklete alatt 1920. október végén tar-
totta első ülését, s a Védőligák Szövetsége a leleplezés napját 1921. január 16-ra tűzte ki. Ekkor a Sza-
badság téren mintegy 70 000 ember nyüzsgött. Az ünnepélyen a nemzetgyűlés, a törvényhatóságok, az 
egyetemek, az Akadémia képviseltették magukat, a tanulóifjúság is jelen volt. József királyi herceg és 



Auguszta főhercegasszony megérkeztével az egyetemi énekkar elénekelte a Himnuszt, s ezzel a ceremó-
nia kezdetét vette. Zadravecz István püspök szentmisét pontifikált, megszentelte az úgynevezett Irredenta 
zászlót, (nem az Országzászló) amelyet majd a Bazilika szentélyébe helyeztek. A Védőligák Szövetsége 
nevében Urmánczy Nándor mondott megindító beszédet: „Elrabolták minden kincsünket, országunk min-
den életfeltételét. Ebben a ketrecben az állam és a társadalom teljes lezüllése vár reánk, ha el nem jön 
minél előbb az erős kéz, mely kényszeríteni fog bennünket, hogy minden megmaradt erőnket egyesítsük 
országunk visszaszerzése érdekében". E pillanatban felharsantak a kürtök, s a négy szoborról lehullott a 
lepel. „Ezek a szobrok - folytatta Urmánczy - igazságot követelnek. Ez a hely a nemzet búcsújáró helye, 
de egyúttal a gyűlölet és bosszú kohója legyen. Ez a hely mostantól fogva bekapcsolódik Európa véres 
történetébe". Súlyos szavak. 

A szoboregyüttes felállítását néhány éves szünet követte, ugyanis az 1921 júniusában törvénybe ikta-
tott békeszerződés értelmében fel kellett oszlatni az irredenta propagandával foglalkozó szervezeteket, s 
általában meg kellett akadályozni minden ilyen jellegű tevékenységet. A Védő Ligák Szövetsége is erre a 
sorsra jutott, ám Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő vezetésével, 1925-ben utódpárt lépett a he-
lyébe, a Honvédelmi Párt, mely újabb gondolattal, az országzászló-állítás mozgalmával lépett a színre. 
Önálló szervezettel, feladattal rendelkezett a Szabadságtéri Országzászló Kitűzését Előkészítő Bizottság. 
Olyan emlékművet akartak létesíteni, amelyen a félárbocra engedett lobogó állandóan hirdeti a magyar 
egység és feltámadás gondolatát, de egyúttal emlékeztet az elszakított területekre. Az emlékművet Lech-
ner Jenő tervezte, a szobrászati díszeket Füredi Richárd mintázta. Végleges helyét a téren, a szobrokkal 
szemben jelölte ki. A Honvédelmi Párt felhívására minden községből egy marék földet, minden történel-
mi nevezetességű helyről - 72 vármegyéből - egy rögöt építettek a nemzet hitének jelképébe. A 20 méter 
magas bronz zászlórúdba vármegyék és községek zászlószövegeit vésték. A rúd tetején - Horthy Miklós 
keze után ezüstből készült, esküre emelt - méteres kéz magasodott, az Urmánczy által korábban hiányolt, 
revízióra ösztökélő erős kéz. A zászlórúd tövében kibontott szárnyú turul, mögötte egy sisakos, buzogá-
nyos gyermek alakja látható. A turul alatt két márványtábla, a következő feliratokkal: „Magyarországnak 
helye van a nap alatt" (Rothermere-től 1927-ből, midőn a Daily Mailben a világ lelkiismerete elé tárta a 
békeszerződés igazságtalanságát), és 1928-ból Mussolinitól származó kijelentés: „A békeszerződések 
nem örökkévalóak". A magyaros ízlésben fogant szószékhez több lépcső vezetett fel. 

A leleplezést 1928 augusztusában, Szent István napján tartották, nagy reprezentáció kíséretében. A ta-
lapzatba épített ereklyetartó zárókövébe vésett szavak: „Tudd meg, óh, ember, hogy e helyen Nagy-
Magyarország vérrel, könnyel és verejtékkel megszentelt földjén állsz" szellemében az emelvényre lépő 
Urmánczy a következőket mondta: 

"Magyar Testvéreim! Az a nemzet, mely nem bízik a maga erejében és beletörődik abba, hogy mások 
irányítsák a sorsát, az a nemzet megérett a pusztulásra. Az a nemzet, amelyik ilyen, annak meddő és szé-
gyenteljes a jelene és nem lesz jövője, vagy ha lesz, meg lesz pecsételve. Azért emeltük fel itt a Szabad-
ság téren, az elszakított országrészek szobraival szemben ezt az emlékművet, azért állítottuk ezt az erek-
lyét, a zászlótartót, hogy élni akarásunknak legyen tanúbizonysága, hogy hirdesse a magyar jövendőt." 

Intésére felröppent a zászló, majd a tömeg vele együtt esküdött: 
"Mindaddig nem lesz megnyugvás, amíg Szent István földjét vissza nem szereztük, amíg ez a zászló 

fel nem repül az árboc csúcsára! Isten minket úgy segéljen!" 
Beszédek sokasága hangzott még el, innen Rákosi Jenő szép gondolatát idézem még:"...az a márvány 

csak kő, a zászló csak szövet, a föld csak por lesz, ha nem a szívünkben van az érzés, és nem az agyunk-
ban van a gondolat, ha nem áll egész lényünkben az az eszmény, amit ez a márvány, ez a föld, ez a zászló 
jelez... Új honalapító nemzedék ez a mostani, amelynek előre kell törni és célhoz kell érnie, ahogy 
Urmánczy mondotta, s ahogy azt Isten rendeli." 

Az ünnepély lefolyását valamennyi nagyobb európai lap közölte. 
Később, 1932 körül az Országzászló elé kör alakú ágyást telepítettek, amely különböző színű virágok-

ból a történelmi és trianoni országhatárokat, a négy folyót, valamint az északi határ fölött a hármas hal-
mot és kettős keresztet ábrázolta. (A Szabadság-téri virágtérkép ismert turista látványosságnak számított.) 

Az országzászló állítási mozgalom elterjedtségének illusztrálásaként megemlítem, hogy az Urmánczy 
és a Magyar Revíziós Liga által vezényelt munka eredményeként a 30-as évek végén már az ország nagy-
jából minden ötödik településén, több mint 700 helységben félárbocra eresztett lobogók, a határ mentén 
pedig trianoni keresztek tiltakoztak. A települések nagy része az 1920-as évek folyamán felépítette saját 



világháborús emlékművét, amelyek mellé egyidejűleg, vagy néhány évvel később országzászlókat is fel-
állítottak. Így az elesett honvédeken kívül az eltiport országot is elsiratta a közösség. 

A szoboregyüttes ismertetésénél már utaltam rá, hogy a Dél alkotójához, Szentgyörgyi Istvánhoz visz-
szatérünk. Nevezetesen, a Wenckheim palota előtt jelenleg is álló Magyar Igazság kútjáról van szó. A 
köztéri munka felállításával a főváros Rothermere előtt tisztelgett: „E kutat hálás magyarok emelték 
NagyBritannia méltó fia, Viscount Rothermere tiszteletére. Az ő betűje megöli a hatalmaskodást, az ő 
lelke megjeleníti az igazságot, 1928" A kútkáván futó felirat 2001-től újra olvasható. A medence feletti 
talapzaton karddal és mérleggel kezében, igen érzékenyen, lélektelien mintázott Justitia és az oltalmat és 
igazságot kérő elhagyott nemzetet jelképező fiatal leányalak jelenik meg. A mű egyszersmind a Magyar 
Igazság gazdagon ömlő kútjának is szimbóluma. 

A fentiekben tárgyalt két, kiemelt jelentőségű emlékhely szellemi, erkölcsi tartalma érvényes számos 
országszerte megvalósított alkotásra, amelyekről előadásom keretében szó sem esett. 

Most néhány mondat erejéig, mégis egy meg nem valósult tervre térek ki. Arra szeretném felhívni a fi-
gyelmet, hogy bár országos méretű lelkesedés, tettre készség, cselekvés kísérte az emlékműállítást, szinte 
szakrális hellyé avatva az adott terepet, ám olykor a városkép, a hagyományok őrzésének szempontjai 
előbbre valóak voltak egy létesítendő emlékhelynél. A Gellérthegyről van szó, ahol ma környezet- és vá-
rosképromboló építkezés zajlik, és úgy látszik, hogy visszhangtalanok az ellenérvek. 1926-ban Herczeg 
Ferenc vezetésével a Magyar Kálvária Nagybizottsága itt zarándokhely kialakítását tervezte, ám a terv 
kudarcot vallott, ugyanis, mint Budapest egyik leglátványosabb, központi elhelyezkedésű, jelképes fon-
tosságú területét, a fővárosi hatóságok nagyon óvatosan kezelték. Még olyan hatalmas vállalkozások 
számára sem szabadították fel, mint például Széchenyi István Üdvleldéje, az Ezredévi Emlékmű, vagy 
később a Nemzeti Stadion. Példa és tanulság lehetne. 

Mint a bevezetőben említettem, Urmánczy Nándor erdélyi magyarörmény származású országgyűlési 
képviselő személyén, tevékenységén keresztül a trianoni békeszerződés diktálta igazságtalan és megalázó 
helyzetünket, abból való feltámadásunkat érzékeltető olyan műegyüttesekkel foglalkoztam, amelyek a 
bennük megfogalmazott hitvallás okán mintegy kultikus hellyé is avatták környezetüket. De maga 
Urmánczy is szinte jelképe volt e korszaknak. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy halála után két évvel, 
1942-ben az Erdélyi Férfiak Egyesülete (EFE) tisztelete jeléül felállította a politikus hazafi emlékpadját a 
Margitszigeten. A 3x2x1 méteres mészkőpad Siklódy Lőrinc munkája, a szabadtéri színpad közelébe, a 
Szent Mihály templom homlokzata előtti sétány fölé hajló platán alá került, egy csinosan parkosított te-
recske közepére. A pad egyik oldalán csorgó, a másikon kis oszlop díszlett, három mélyített dombormű-
vei, melyek Urmánczy profilját, az Ereklyés Országzászlót ill. az EFE címerét ábrázolták. A reliefeket 
Füredi Richárd készítette. (Az emlékpad nincsen eredeti helyén, sorsa ismeretlen.) Urmánczy halálakor a 
Szabadságtéren gyász megemlékezést tartottak, s a szervezők középcímeres-angyalos országzászlót küld-
tek az országzászló mozgalom megindítójának maroshévizi sírjára, szemfedőül. Így búcsúztak honfitár-
suktól. 

Gyakran emlegetjük, hogy az erdélyi örmények az évszázadok folyamán sokszor magyarabbá váltak a 
magyaroknál. Erre Kiss Ernő és Lázár Vilmos mellett Urmánczy Nándor is beszédes példa. 

Budapest, 2002. június 20. 
Benedek Katalin 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban) 
* * * 

 
Helyreigazítás 

 
A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2002. május 31-én hozott elsőfokú, jogerős ítélete vonatkozó részét 

közöljük: 
 
A Magyar Köztársaság nevében!  
A Pesti Központi Kerületi Bíróság az Országos Örmény Önkormányzat (1055 Bp. Deák F. u. 17.) fel-

peresnek az Erdélyi Örmény Gyökerek Szerkesztősége (1015 Bp. Donáti u. 7/a) alperes ellen sajtó-
helyreigazítás iránt indított perében meghozta az alábbi  

ÍTÉLETET: 



Kötelezi a bíróság alperest, hogy a jogerős ítélet kézhezvételét követő 8 napon belül az „Erdélyi Ör-
mény Gyökerek" című lap legközelebbi számában ugyanazon a helyen, ugyanazon a módon az alábbi 
helyreigazítást tegye közzé: 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek című lap 2002. márciusi számának „Az örmények és a pénz - milyen ör-
mények és milyen pénz?" című cikkében valótlanul állítottuk, hogy az Országos Örmény Önkormányzat-
ban egyáltalán nincs szervezett tevékenység. 

Fentieket meghaladó részben a bíróság a felperes keresetét elutasítja. 
Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperes kiadójának 5.150.- Ft (ötezer 

egyszázötven forint) perköltséget. 
* * * 

 
Állami Számvevőszék 

JELENTÉS 
az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenységének vizsgálatáról 

2002. január  
II. rész 

 
2.3. A gazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei 
Az önkormányzat gazdálkodását saját szervezeti keretein belül bonyolítja. A számviteli tevékenység 

ellátására a legmagasabb szakmai végzettséggel (okleveles könyvvizsgálói képesítés) rendelkező alkal-
mazottat foglalkoztat (1999-től). 

A számítástechnikai háttér a könyveléshez biztosított, az adatok feldolgozása azonban a főkönyvi 
számlákon (kartonokon) manuálisan történik. 

 
2.4. A gazdálkodási folyamatok szabályozottsága 
A gazdálkodás folyamata az önkormányzatnál csak részben szabályozott. 
A Szvt. 14. § (5) bekezdésében előírt szabályzatok közül csak a pénzkezelési szabályzattal rendelke-

zik az önkormányzat. 
A Szvt. 79. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti számlarendjét nem készítette el, csak számlatükörrel 

rendelkezik. A főkönyv és az analitikus nyilvántartás kapcsolata nincs szabályozva. 
Pénzkezelési szabályzata hiányos, a szabályzat nem rögzíti: 
• a pénztáros és a pénztárellenőr nevét, aláírásuk mintáját, 
• a pénztáros helyettesítésének rendjét, 
• a pénztárzárlat gyakoriságát, 
• pénztárzárás után a pénztárban tárolható összeg felső határát. 
 
2.5. A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága 
A gazdálkodási jogköröket az SzMSz mellékletében nem rögzítették. 
Az utalványozásra vonatkozó szabályozást az előző választási ciklusban -1996. márc. 1-i hatállyal - 

hagyták jóvá. A kötelezettségvállalásra vonatkozó előírás dátum és aláírás nélküli (6. sz. melléklet). 
 
2.6. Vállalkozási tevékenység 
Az átadott dokumentumok és az elnök nyilatkozata alapján az önkormányzat társaságot nem alapított, 

vállalkozásban nem vett részt, vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
3. A BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE, A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSE 

ÉS VÉGREHAJTÁSA 
 
3.1. A könyvvezetési kötelezettség 
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a tevékenység célja szerinti éves bevétele 50 

millió Ft-ot ez ideig egyetlen évben sem haladta meg. Ennek alapján - a számviteli törvény szerinti egyéb 
szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
219/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése értelmében - egyszerűsített beszámolót készíthet 
az önkormányzat. 



A beszámolási kötelezettség függvényében könyvvezetése az egyszeres könyvvitel rendszerében tör-
ténhet. Ennek ellenére az önkormányzat a gazdasági események regisztrálására a kettős könyvvitelt vá-
lasztotta. 

A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 
54/1996 (IV. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjának helytelen értelmezéséből adódóan az 
önkormányzat a költségvetési szervekre vonatkozó számlatükör alapján könyvel. A fent hivatkozott 
kormányrendelet hatálya azonban az országos önkormányzatokra nem terjed ki, csak azok költ-
ségvetési szerveire. 

 
3.2. Az éves költségvetések 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a költségvetés elkészítésének rendjéről, a költ-

ségvetés szerkezeti felépítéséről nem rendelkezett. Az éves költségvetés elfogadását az SZMSZ a közgyű-
lés hatáskörébe utalta. 

A vizsgált időszakban költségvetéseit az SZMSZ-el összhangban a közgyűlés hagyta jóvá az alábbiak 
szerint: 

• 1999. évre 17/1999 (július 3.) OÖÖ határozattal 
• 2000. évre 2/2000 (március 4.) OÖÖ határozattal 
• 2001. évre 7/2001 (április 14.) OÖÖ határozattal 
A költségvetések elfogadása szabályosan történt, a közgyűléseken a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 

18 főből mindössze 7-8 fő jelenlétével. Ezt az tette lehetővé, hogy a 20/1999. OÖÖ határozat szerint 
határozatképtelenség miatt meghiúsult közgyűlés ugyanezen a napon és helyen, változatlan napirenddel 
határozatképes. Az SzMSz-nek ezt a megengedő pontját szintén csak a jelenlévő 7 fő szavazta meg. 

A költségvetések csak költségnemenkénti részletezést tartalmaztak, az egyes konkrét feladatok 
(programok) egyedi költségtervezése elmaradt. 

 
3.3. A költségvetések végrehajtása 
• Az önkormányzat összbevétele 1999-ben 31.518 ezer Ft, 2000-ben pedig 28.132 ezer Ft volt. 
A bevétel alapvetően három forrásból származott: 
• Állami támogatás (Költségvetési törvényben meghatározott összegben) 
• Pályázatok útján szerzett bevételek (pl. Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól) 
• Egyéb támogatások (Oktatási Minisztérium) 
Saját bevételének tekinti az önkormányzat a világon diaszpórában élő örményektől és az örmény társ-

szervezetektől nemzetközi találkozó és egyéb programok lebonyolítására kapott összegeket. Ilyen forrás-
ból évi 3-4 millió forint bevételre tett szert az OÖÖ 2000-2001 években. A vállalt feladatok pénzügyi 
fedezete a vizsgált időszakban biztosított volt. 

A konkrét programok, feladatok bekerülési költsége a könyvvezetés módjából adódóan nincs kimutat-
va, a konkrét feladatok költségszükségletét elkülönítetten nem határozták meg. 

A személyi jellegű kiadások között meghatározó a képviselők belföldi utazásainak költségtérítése, va-
lamint a külföldi kiküldetésekre fordított összegek (2000-ben 700 ezer, illetve 3120 ezer Ft), a vizsgált 
időszakban a képviselők tiszteletdíjat azonban nem vettek fel. 

Jelentős összeget fordított az önkormányzat terembérlésre is. Az Arménia Népe Kulturális Egyesület-
nek ilyen címen kifizetett összeg 1999-ben 1 millió Ft volt. A takarékos költséggazdálkodás érdekében - 
költségminimalizálás céljából - egyéb szervezetektől árajánlatokat nem kért be az önkormányzat. 

Folytatás következik 
* * * 

Szobor Károlyi Bernát emlékére 
 
Károlyi Bernát (1892-1954) ferences pap emlékére állítottak szobrot a pasaréti rendház udvarán a 

templom búcsújának napján, június 13-án. Szervátiusz Tibor alkotását, a Mária-szobrot Takács Nándor 
püspök szentelte fel. A 110 évvel ezelőtt született Károlyi Bernát a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett 
Ferences Rendtartomány kínai missziójának alapító elöljárója volt, majd 1944-től az üldözött zsidóságnak 
adott menedéket a kecskeméti kolostorban. 1946-tól a Pasaréten politikai üldözötteket mentett, 1949-ben 
elhurcolták és 15 évi fegyházra ítélték; sírja az új köztemető 301-es parcellájában található. 

(Budai Polgár 2002/12 számából) 



* * * 
Cserkésztábor - erdélyi fiatalokkal 

 
Három erdélyi településről - Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából és Szamosújvárról - érkezett Sió-

fokra hétfőn harminc kiscserkész, hogy részt vegyen a Siófoki Örmény Kisebbségi Önkormányzat által 
szervezett egy hetes cserkésztáborozáson, a Beszédes iskolában. 

Az ünnepélyes tábornyitóra kedden délelőtt került sor, ahol Aján Gergely, a kisebbségi önkormányzat 
elnöke megnyitójában többek között arról is beszélt, hogy négy éve segítik az Erdélyben élő magyar 
nyelvű örménységet, legfőképpen az ifjúságot. 

„A régi örmény főváros, Ani az Ararát déli lejtőjén volt, s ha igaz Noé bárkájának története, a mi né-
pünk áll legközelebb a népek újjászületéséhez. Az örmények 1700 évvel ezelőtt emelték a kereszténysé-
get az államvallás szintjére. A környezetünkben élő muzulmán államok mindent megtettek elpusztítá-
sunkra. Ezért kényszerültünk menekülésre! Erdély, a magyar állam befogadott minket. Oly mértékben 
elmagyarosodtunk, hogy az 1848-as szabadságharcot megelőzően megváltunk anyanyelvünktől. Erdély-
ben négy várost alapítottunk: Gyergyószentmiklóst, Csíkszépvizet, Erzsébetvárost és Szamosújvárt. A 48-
as szabadságharcban részt vettek az erdélyi örmények is, három tábornokot adtunk a magyar hazának: az 
aradi vértanúkat, eleméri Kiss Ernőt, Lázár Vilmost és Czetz Jánost, a honvéd vezérkar főnökét, aki a 
halálos ítélet elől Argentínába menekült és ott alapította meg az Argentin Katonai Akadémiát." 

A megnyitó ünnepélyes zászlófelvonását a siófoki öregcserkészek képviseletében Farkas János végez-
te, majd a Svájcban élő Németh Lajos ajándékba cserkészegyenruhát nyújtott át valamennyi erdélyi fia-
talnak. Németh Lajos elmondta azt is: Balatonendréden vásárolt meg egy szép területet, ahol jövőre cser-
késztábort alakít ki, s oda várja majd az erdélyi küldöttséget is. Pap László nyugalmazott tanár úr törté-
nelmi visszatekintésében szólt a trianoni tragédiáról, amely Magyarországot igaztalanul feldarabolta, s 
amely döntés elszakította az anyaországtól Erdélyt. Mint ma is aktív repülős, büszkén mesélte: a trianoni 
döntés ellen akkoriban repülős akcióval is tiltakoztak magyarok: Amerikából átrepülték az óceánt, tilta-
kozva a magyarsággal elkövetett méltánytalanság ellen. Sajnos, ez a tiltakozás sem hozhatott eredményt. 

A megnyitón mindhárom csoport kapott egy-egy Gárdonyi Máté, Kiliti plébános által megáldott csa-
patzászlót is. 

Az erdélyi gyermekek legfőbb szabadidős programja az Aranykagyló folklórfesztivál eseményeinek 
megtekintéséhez kapcsolódott, valamint csütörtökön Budapestre látogattak, ahol parlamenti kiránduláson 
vettek részt. A cserkésztábor lakói egy hét után térnek haza Erdélybe. 

 
(Megjelent: Dél-Balatoni színes Heti Hirdető 2002. július 05.-i számában) 

 
* * * 

Örmény kisebbségi választás 2002. október 20. 
Úgy, mint eddig! 

 
Közelednek az önkormányzati (helyhatósági) választások. Idén is a polgármesterekkel és képviselők-

kel együtt választjuk a helyi, nemzeti kisebbségi önkormányzatokat is. 
Ahogyan négy éve, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) ezúttal is indít je-

lölteket. Miért? 
Hogy folytathassuk a majd' nyolc éve elkezdett munkát: a hagyományok, az örmény kultúra ápolását, 

az erdélyi örmény származásúak kulturális élete, az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezését, kiad-
ványok és könyvek megjelentetését, őseink tárgyi és szellemi örökségének ápolását, budapesti, valamint 
erdélyi templomaink, erdélyi temetőink megmentését. Végeredményben: a magyar kultúra gazdagítását. 

Ehhez azonban kellő számú kisebbségi képviselő-jelöltet kell állítanunk és a szavazókat (márpedig ki-
sebbségi ügyben szavazó minden magyar szavazópolgár!) meg kell győznünk, hogy az EÖGYKE-
jelöltekre adják le voksukat. Az EÖGYKE-nek, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelölt-
jének ajánlószelvényt adhat (aláírhat) bármely magyar választópolgár, minden szimpatizáns, rokon, isme-
rős, szomszéd. 

Az EÖGYKE irodájába (Budapest 1015. Donáti u. 7/a) szeptember 20-ig kell beérkeznie az ajánlócé-
duláknak. 



De jobb, ha előbb érkezik be! Ha néhány ajánlócédula már összegyűlt, kérjük, küldje be (hozza el) és 
ne várjon az utolsó pillanatig! Minden ajánlócédula számít! 

 
Mit kell tennünk? 

Négy ajánlócédulát kap minden szavazópolgár. Ezek közt az utolsó (szürke) az „Ajánlószelvény ki-
sebbségi önkormányzati képviselő választásához" címet viseli. 

Nagyon fontos: 
Az első rubrika, a „Kisebbség megnevezése": örmény - ezt föltétlenül ki kell tölteni. 
A második rubrika, a „Jelölt neve" akár kitöltetlenül is maradhat akkor, ha a harmadik rubrikába, a 

„Jelölő szervezet(ek) neve" után Ön beírja, hogy Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - így, 
teljes névvel, nem rövidítéssel! Ebben az esetben Ön megbízik az EÖGYKE-ben, hogy a szervezet a jelö-
lőcédula segítségével Önnek is megfelelő, hiteles képviselőjelöltet állít. 

Még fontosabb: 
„Az ajánló választópolgár adatai" rubrikába az olvasható néven és lakcímen kívül a személyi azonosító 

számot kell beírni! Erre szolgálnak a kockák. 
Nem a személyi igazolvány számát, hanem a személyi azonosító számot, amely 1-el kezdődik férfiak, 

2-vel nők (3-al vagy 4-el szavazati joggal bíró, külföldi állampolgárok) esetében. 
A legfontosabb: 

Világosítson fel legalább még három embert a környezetében - rokonait, barátait, ismerőseit, 
szomszédait - hogy bárhol is lakik a városban, jelölőcédulájával, a választáskor pedig szavazatával támo-
gassa az EÖGYKE jelöltjeit. 

Támogassa az örmény kultúra és az erdélyi magyarörmény-örménymagyar hagyományok ápolását! 
 
Mit támogat a támogató? 
Sokszor halljuk, hogy „etnobiznisz"... (azaz: olyanok jelöltetik magukat „X" kisebbség képviselőjének, 

olyanok vallják magukat „X" kisebbség tagjának, akik „X" kisebbség nyelvét sem tudják!). Reánk vonat-
koztatva: „örmény az, aki örményül tud!" Ezt a vádat nagy hangon emlegetik azok, akik máig nem szá-
moltak el az állam - a magyar adófizető polgárok - pénzével. 

 
Kérjük, magyarázzák el másoknak, hogy az örmény nemzetiség Magyarországon más helyzetű, mint 

a többi! Örmények nagy tömegben 330 éve élnek Erdélyben és a mai Magyarország területén (az évfor-
dulót éppen idén ünnepeljük). Örményország - az óhaza - sokezer kilométerre van. A nyelvi kötődés nem 
lehet olyan, mint a szomszédos népek, országok esetében! 

 
Az erdélyi örmények magyarrá váltak és megőrizték örmény kötődésüket. 
A kisebbségi törvény nem azt mondja ki, hogy a nyelvtudás a meghatározó, hanem azt, hogy az azo-

nosságtudat, a hagyományőrzés: az, hogy ki milyen kultúrához kötődik. A kisebbségi önkormányzatok 
ugyanis a kulturális autonómia megteremtésére kaptak törvényi felhatalmazást. 

Az 1993-as kisebbségi törvény szerint az nemzetiség, amely nemzetiség legalább 100 éve honos Ma-
gyarországon: azaz legalább 1893 óta! Így került a magyarörménység-örménység mint történelmi kisebb-
ség a taxált 13 nemzetiség közé. 

Van-e mit ápolnunk, van-e hagyományunk, kultúránk, amely támogatásra, érdeklődésre, szavazatra ér-
demes? Erre válasz az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület sokéves működése, klubestjei, 
könyvkiadványai, a 6 éve havonta megjelenő EÖGY füzetek ingyenes havilapja, kirándulásai, konferen-
cia-szervezései, és egész közösségi élete. 

 
A választások alkalmával: 
Ön akkor támogatja hatékonyan az EÖGYKE-t, ha a szavazófülkében a kisebbségi képviselők lapján 

minden (mind az öt) EÖGYKE-jelölt mellé tesz x vagy + jelet. 
Ha az adott választókerület listáján EÖGYKE-jelöltet nem talál, inkább ne is szavazzon kisebbségre. 
A következő helységekben lesznek örmény kisebbségi választások:  
Szeged, Budaörs, Debrecen, Dorog, Emőd, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Siófok, Székesfehérvár, 

Szigethalom, Tiszaújváros, Veszprém, Zalaegerszeg. Budapesten a következő kerületekben: 
I, II, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX és XXI. 



 
Végezetül álljon itt a Választási Irodának a választásokkal kapcsolatban kiadott tájé-

koztatójának kivonata: 
 
A helyi kisebbségi önkormányzat választása 
 
A kerület választópolgárai helyi kisebbségi önkormányzatot akkor választhatnak, ha azt öt, magát azo-

nos kisebbséghez tartozónak valló választópolgár 2002. július 22-én 16 óráig kezdeményezte. Egy telepü-
lésen több kisebbség is kezdeményezhet helyi kisebbségi választást. 

A szavazáskor a helyi kisebbségi önkormányzat választásában - meggyőződése szerint - a kerület 
valamennyi választópolgára részt vehet! 

A szavazólapra kisebbségenként a jelöltek ábécé sorrendben kerülnek fel. 
Ön csak egy kisebbség jelöltjeire szavazhat, és legfeljebb 5 jelöltre adhatja le szavazatát (a szavazat 

akkor is érvényes, ha Ön a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz). 
A kerületben kisebbségenként megválasztható képviselők száma öt fő. A választás alapján az a kisebb-

ség alakíthat helyi kisebbségi önkormányzatot, amelynek jelöltjeire legalább 100 választópolgár érvénye-
sen szavazott. Megválasztott kisebbségi képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kap-
ták. 

A jelöltajánláshoz a szürke színű ajánlószelvényt kell kitölteni és a jelöltnek vagy megbízottjának át-
adni. Helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelölt az lehet, akit a kerület választópolgárai közül lega-
lább öten kisebbségi jelöltnek ajánlottak. 

 
NAGYON FONTOS! 
Érvényesen szavazni a jelölt neve mellé tett x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés (pl. aláhúzás vagy 

bekarikázás) a szavazat érvénytelenségét eredményezi! 
A választásra jelöltet, listát ajánlani a hivatalos ajánlószelvényeken lehet 2002. szeptember 27-ig. 
 
A hivatalos ajánlószelvényeket a Helyi Választási Iroda küldi meg Önnek. Ha a kézbesítés valamely 

okból elmarad, akkor érdeklődjön a Polgármesteri Hivatalnál, hogy milyen módon veheti át az ajánló-
szelvényeket! 

 
A szavazás 2002. október 20-án 6 órától 19 óráig tart. 
 
Szavazni kizárólag a következő dokumentumok felmutatásával lehet: 
1. lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy 
2. érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS 
• érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy 
• érvényes útlevéllel vagy 
• 2001. január 1-ét követően kiállított érvényes vezetői engedéllyel vagy 
• sorkatona esetén katonai igazolvánnyal. 
 
Kérjük, hogy a szavazatszámláló bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az „ÉRTESÍTŐ"-t 

szíveskedjék a szavazásra magával vinni! 
(Az „ÉRTESÍTŐ" bemutatása azonban nem feltétele a szavazásnak.) 
 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén lehet. 
Lehetőség van arra is, hogy 2002. július 12. előtt hivatalosan bejelentett - és legalább 2002. október 

20-ig érvényes - tartózkodási helyén szavazhasson. Ehhez igazolást kell kérnie. 
 
Igazolást a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalban 2002. október 18-án 16 óráig lehet kérni. 
A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban a Válasz-

tási Irodához 
* * * 

 



Elhangzott június 18-án a II. kerület Horvát-utcai „Örmény kódex művészet" című 
kiállítás megnyitóján 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Barátaink, Ismerőseink, Rokonaink! 
 
Varázslatos világba, letűnt korok hangulatába kalauzol bennünket ez a mai kiállítás. Egy kis időutazás-

sal évszázadokat lépünk vissza a 13.-14. századba, amikor még a szellem, a keresztény szellem nemes és 
misztikus tartalma átsugárzott a nagy gonddal és alázattal megmunkált betűkön, ott rejtőzött a díszítések-
ben, szinte kiáradt belőlük. Ez a lelkiség kézirat-mesterműveket szült a többnyire ismeretlen szerzetesek 
keze által, hiszen az individuum jelentése, érvényesítése, ez a fajta nyilvánosság majd csak az újkor felfe-
dezése lesz. 

Az itt látható lapok eredeti példányai a jereváni Matenadaran kódex könyvtárban, miniatúra gyűjte-
ményben lelhetők föl. Az örmény ábécé megteremtőjének, Meszrop Mastocnak nevét viselő múzeum 
több mint 13.000 teljes vagy töredék örmény kéziratával jellegét tekintve egyedülálló a világon. Virágzó 
központok működtek Örményország földrajzi határain belül, de azokon kívül is, így Kilikiában és az ör-
mény diaszpórában. Tulajdonképpen ennek a három nagy egységnek művészeti szemléletéből, illetőleg 
sajátosságaiból áll össze e miniatúrák, kódexek históriája, amelynek virágkora a tárlatunkon is megidézett 
13.-14. század. Az egyes iskolák jellegzetességeit, a stílusok változatosságát elsősorban az emberábrázo-
lás, kompozíciós rend, színvilág, részletgazdagság, díszítőelemek, motívumok alkalmazása és ikonográfi-
ai tartalmuk tárja fel előttünk. Ismertetőmben ezekre a vonásokra helyezem a hangsúlyt. 

Már első pillantásra is szembeötlő a kódexlapok pazar, üde színskálája, díszítőelemeinek burjánzása és 
eleganciája, előadásmódjuk közvetlensége, ami e kéziratok mindegyikét érinti. Ugyanakkor tetten érhető 
a nyugati reneszánsz és más kultúrák átvétele, mely mértéktartóan és ízlésesen ötvöződik a nemzeti stí-
lussal. Az örményországi munkák többségét helyi hagyományok és a népi művészet inspirálta. Növényi 
eredetű díszítőelemek szövevényében valós és képzeletbeli állatok bukkannak elő keretdíszek, lapszél-
minták formájában. Színek és ellentétes árnyalatok erőteljes kontrasztjával játszva elevenednek meg tör-
ténelmi jelenetek, vagy egyházi, világi személyek, szentek arcképei. 

A magyarörménység tudatában, származástörténetében megkülönböztetett helyet foglal el Ani, az ősök 
szülőföldje. Ám a késő utókorra maradt kéziratok tanúsítják a nemzeti kultúra fejlődésében betöltött fon-
tos szerepét is. A fejlődő középosztály igényeit tükrözi a mindennapi élet, a városképek megörökítése, 
amely az evangéliumok illusztrációiba is átszüremlik. Egyes tartományokban (Siunik, Szevan-tó, 
Nahicsevan) a tradicionális díszítőművészet feltűnőbben mutatkozik: a szimmetrikus virágminták, a pár-
ban megjelenő madarak, a népművészetre jellemző költői őszinteségükkel lepnek meg. A helyi festészet 
remekművei olykor még a biblia betűit is leszorítanák a papírról, csak úgy hemzsegnek a fantasztikus 
szörnyektől, emberfejű madaraktól, kígyóktól, sárkányoktól. Más miniatúrák nyugodt komolyságukkal, a 
bensőséges környezet érzékeltetésével (pl. Szűz és a gyermek, Angyali üdvözlet témákban) gyakorol 
mély hatást nézőjére. 

Örményország egyik legtermékenyebb iskolájának, a vaspurakaninak öröksége több mint 1500 darab 
illusztrált kódex. Sajátossága szerint, motívumok változatosságában bővelkedő képi nyitány, miniatúra 
indít minden kötetet. Oldalain a való életből vett megfigyelések keverednek evangéliumi tartalommal, s 
az ábrázolási eszközök egyetlen célt szolgálnak: a téma esszenciájának lehető legvilágosabb kifejezését. 
Ezt olykor szimbólumok alkalmazásával és a szereplők különös ritmusú mozdulataival érték el. Meglepe-
tésünkre, de a vaspurakani műhely népi és nemzeti jellegének megfelelően hosszú szemöldökű és szem-
pillájú arctípussal találkozunk. Itt is elmondható, és általában igaz a tárgyalt művekre, hogy a lapszéleket 
változó motívumokkal, madarakkal, állatokkal, mitológiai teremtményekkel és emberi arcokkal variálva 
dekorálták, zölddel, vörössel és umbrával megfestve. Az iskolák önálló jegyei közé tartozik az ó- és újtes-
tamentumi események megválasztása, sorrendjük, s azok ábrázolásában rejlő felfogás. 

A kilikiai Örményországban - s ezzel rátérek a kilikiai kódexekre - megőrződött a hagyományos mű-
vészet számos vonása, amelyekből példát és ihletet nyerhettek mestereik. Szembeötlő változás történt 
azonban a kéziratok méretében. Kisebbek lettek, könnyebben kézbe lehetett venni őket. Erre az időre az 
evangélium lassan megszűnt egyetlen, miniatúrákkal díszített kéziratként szolgálni és megjelentek a nö-
vekvő témagazdagsággal illusztrált bibliák, zsoltároskönyvek és magyarázatok. A képeket már közeli, 
részletes megfigyelésre szánták, így olvasóik, nézőik értékelhették a bonyolult díszítőelemeket, mélykék-



nek, élénkpirosnak, az ibolyaszín különböző árnyalatainak arannyal való kombinációját. Kilikia aranyko-
rát a Hromkla kolostorban működő Toros Roslin neve fémjelzi. Miniatúráiban a hagyományos ikonográ-
fiát spontán, a való életből vett benyomásokkal vegyíti. Ennek eredményeként kompozíciója oldottabb, 
figuráinak arányai harmonikusabbak és elegánsabbak. Ez a természetességre való törekvés jeleneteinek 
térbeli elrendezésére is vonatkozik. Alkotásai, bár megtartották ünnepélyességüket, realisztikusabbak 
voltak elődjeinél vagy akár kortársainál. Elénk színezéssel, kékkel, arannyal, egy kevéske vörössel került 
pergamenre a jelenet. Toros Roslin művészete a csendes örömteliséget könnyed melankóliával ötvözte. 
Krisztus alakja emberi lény, akiben a magasztosság gyengédséggel, a nemesség belső erővel párosul. A 
13. század végére hanyatlás következett, a Roslin követők kezén bizonyos mértékig eltorzult ez az emel-
kedett művészet. Hol nyerssé, hol affektálttá vált. A művészi erényekkel illethető „Zsolozsmáskönyv" 
azonban kitűnik közülük. Lapjain merész képzelőerő közvetítésével, szervesen beépülve tűnnek fel ha-
gyományos örmény, valamint tipikus közel- és távolkeleti motívumok, ókori művészetből kölcsönzött 
elemek. 

A 14. század kiemelkedő kézirata a „Nyolc Mester Evangéliuma". Legszebb darabjai a század ihletett 
mesterének, Szárkisz Picaknak kezétől származnak. Bár nem mérhető a Toros Roslin féle zseni mércé-
jével, mégis hozzáértő művész volt. Kelet felé orientálódott, stílusa kissé hűvös, kevesebb természetes-
séggel. Kéziratainak vonzerejét, „népszerűségét" a díszítőjelleg, az arany bőséges használata is magya-
rázza. Halála egyben a kilikiai örmény kultúra végét is jelentette. 

A harmadik csoport, az örmény diaszpóra kéziratai, a legnagyobb kolónián, a Krím félszigeten íród-
tak. Olasz és görög hatásról is árulkodó lapok, teljes színpalettával megfestett történelmi témájú miniatú-
rákat kombináltak kevés színt alkalmazó grafikus elemekkel. Arany csak helyenként villan elő. Sok gon-
dot fordítottak a halvány színeket és a zöld árnyalatait igénylő árnyékolás technikájára. A 14. század vé-
gére az együtt élő népek stílusa hagyott nyomot a félszigetre átmenekített kilikiai hagyományokon. A 
nyugati mintát Itália szolgáltatta, majd 1512-ben az első nyomtatott örmény könyv úgyszintén Velencé-
ben látott napvilágot, ahol, mint tudjuk 200 évvel később a mechitaristák monostort alapítottak és élnek a 
mai napig. 

Ezzel zárom az örmény kódexek birodalmában tett kis sétánkat. De a tárlat még folytatódik. Betekint-
hetünk a középkori magyar könyvkultúra, kódexfestészet legszebb lapjaiba, amelyek a nyugat-európai 
kultúrkörbe illeszkedve, magas művészi színvonalon jelenítik meg mestereik élményeit, elképzeléseit, 
ismereteit vallásról és történelemről. Kimeríthetetlen téma. Mindenki legnagyobb gyönyörűségére, immá-
ron e remekműveké a szó. 

Köszönöm a figyelmüket. 
Benedek Katalin 

* * * 
Híres szentmiklósiak 

 
Dr. Lukács Tamás 
Sporttanár. Magyarországról települt át, s 1921-tól 1940-ig tanított Gyergyószentmiklóson, miután 

tornatanári diplomáját Romániában elismertette. Megtanult románul és nagy erőfeszítéssel foglalkozott a 
tömegsporttal és minősített sporttal egyaránt (talaj- és szertorna, vívás, ökölvívás, tenisz, futball, röplab-
da, sí). Neki köszönhető, hogy a háború után bordásfal, nyújtó, bak, láda került a tornaterembe. Ezzel 
hozzájárult a szertorna későbbi fellendüléséhez, s általában a sport megkedveltetéséhez városunkban. 

 
* * * 

Jönnek a törökök... 
 
...méghozzá Európa felé. Sajtóbeszámolók szerint ezzel a diadalmas címmel jelent meg néhány hete az 

egyik rangos török lap. Persze, szó sincs törökvészről, hanem - csatlakozásról. 
Augusztus elején ugyanis egy hajnalig tartó, hosszú vitanap után fogadta el az ankarai parlament azo-

kat a törvénymódosításokat, amelyek nélkül hiába áhítozik Törökország az Európai Unióba. El kell töröl-
ni a halálbüntetést, engedélyezni kell a kurd nyelvű rádió- és tévéadásokat, valamint a nemzetiségi okta-
tást, és biztosítani kell, hogy az örmény, a zsidó és a görög-katolikus vallási kisebbségek ugyanúgy egy-
házi tulajdonnal bírhassanak, mint a többség. 

Ez pedig igen súlyos vitát váltott ki a Tisztelt (Török) Házban. 



Magyarországi ésszel akár azt is mondhatnánk, hogy „de hiszen ez természetes, ezeket a jogokat bizto-
sítani kell"! 

Csakhogy Törökországban is vannak szélsőségek (leghíresebb a Nemzeti Akciópárt), amelyek nagyon 
szerették volna kivégezni a lázadó kurd vezért, akit a katonai bíróság már halálra ítélt. És nagyon szeretik 
azt mondani honfitársaiknak, hogy „ez itt Törökország, beszélj törökül!", és nagyon nem tudják elviselni, 
hogy például egy örmény közösségnek saját birtoka legyen. (Akárhogyis ez utóbbiak nem egy muzulmán 
mecsetet akarnának megszerezni.) 

Megkérdezhetik, Olvasóim, hogy miért „külpolitizálok"? Nem azt teszem. Csak elmélázok. 
Sokszor hallottuk, hogy a politikában nem számít az erkölcs, a történelemben pedig mindig a győztes-

nek van igaza. Mégis az a gyanúm, hogy van az emberiség életében egy furcsa, bujkálva megjelenő logi-
ka. Mondhatnám: erkölcs. 

Kemal Pasáról, a Törökök Atyjáról tudjuk, hogy modernizálta országát, elsősorban persze katonai 
szempontból; de lett azért ipari és társadalmi modernizálódás is. Ám azt is tudjuk, hogy Atatürk (vagyis 
Kemal Pasa) az egyik értelmi szerzője és egyik fő felelőse az 1915-ös örménygyilkolásnak. Az első tevé-
kenységért magától értetődően áldják a törökök; ez utóbbiért pedig mi - egyebek között mi, erdélyi szár-
mazású örménymagyarok - nem tudunk felhőtlenül gondolni rá. (A finom kifejezésért mindenki megérté-
sét kérem.) 

Az a csapat, Atatürk csapata, az Ifjú Törökök úgy vitték át országukat a modern világba hadsereg és 
csador tekintetében, hogy ugyanakkor népüket érzelmileg konzerválták egy középkori szinten. „Minden 
rossz okai az örmények, irtsuk hát ki őket". És ezután ahányszor komolyabb belpolitikai feszültség lépett 
fel az országban, szinte mindig a hadsereg döntött. És mindig bűnösöket kerestek. És minden ment to-
vább, a középkori szinten, beleértve a kurdok jogfosztását is. (Szörnyű kimondani: pedig a szerencsétlen 
kurdok oly készségesen segédkeztek az 1915-ös örmény genocídium idején a török szélsőségnek). 

Talán mostanában vár a törökségre néhány elmaradt erkölcsi számla kifizetése...? 
Közben, a hétköznapokon bizonyára itt is, ott is, gyakran összehajol négy-öt török a kávéházakban és 

keserűen fölemlegetik, hogy milyen nagy volt egykor a török birodalom... hány tenger is mosta a határait? 
Jelenleg viszont azzal küszködnek, hogy igaz-e, miszerint vannak a törökök, akik a törökség javát 

akarják, de lám, ezzel szemben laknak az országban idegenek (kurdok, örmények, zsidók), akik a török 
nép vesztére áhítoznak. (A parlamenti vita során „a törvényhozók kétségbe vonták egymás hazafiságát" - 
írja a Vasárnapi Hírek augusztus 4-i, ankarai tudósításában.) 

Közben meg a törökök mégis szeretnének Európába tartani, ahol tiszták a pályaudvarok, ahol minden-
kire vonatkoznak a törvények, ahol egy országon belül különféle nyelvű és vallású iskolákban tanítják a 
gyerekeket, és nemcsak külországi turistának szabad más nyelven kérnie kenyeret a boltban... 

Ez a törökök harca. 
S vajon, csak az övék? 

dcs 
* * * 

 
Erzsébetvárosban szerepelt az örmény kórus 

 
Az elmúlt években egyre többet hallat magáról a jól ismert szamosújvári örmény közösség női kórusa. 

A szokásos hétvégi misén, valamint a hagyományos Világosító Szent Gergely ünnepén való fellépés mel-
lett az énekkar egyre gyakrabban szerepel különböző rendezvényeken; sőt, még vendégszereplésre is te-
lik. Az elmúlt napokban például a Szeben megyei Erzsébetváros örmény katolikus híveinek nyújtottak 
maradandó élményt a Kis-Szamos menti dalárda tagjai. A helybeli hallgatóság nagyra értékelte a szamo-
sújvári vendégek fellépését, akik hagyományos örmény énekeket és saragánokat adta elő. A házigazdák 
örömmel fogadták Szamos menti örmény testvéreik magas színvonalú szereplését. A külföldön is elismert 
kórus tagjai: Raff Mária, Molnár Annamária, Waller Kornélia, Kántor Éva és Bartha Katalin, akik hiva-
talos művészekre jellemző hangváltozattal és sokszínű árnyalattal gazdagított fellépéssel örvendeztették 
meg a hallgatóságot. 

Az utóbbi időszakban a szamosújvári örmény egyházközösség énekkara szoros kapcsolatot tart fenn a 
gyergyószentmiklósi örmény kórussal, de részt vett a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületének hagyományos évi rendezvényein is. Néhány tagja bekapcsolódik a városi kórusmozga-
lomba, ami csak növeli a régi kulturális hagyományokra visszatekintő örmény közösség szerepét a szel-



lemi és művelődési életében. Molnár Annamária és Bartha Katalin rendszeresen fellépnek a kultúrház 
negyventagú kórusában, de külön előadóesttel is megörvendeztették a komolyzene helybéli kedvelőit. 

Erkedi Csaba 
Megjelent a SZABADSÁG c. újság 2002. augusztus 26. számában 
 

* * * 
Utánnyomás a Szabadság c. lap 2002. július 3.-i számából 
 

Emberek a szórványért 
 
Hét év pergett le az idő fonalán, amióta 1995-ben elhatározás született: „Elindulok és ódon templomok 

falai között, féltve őrzött egyházak ládáiban számbavételt végzek, hogy kultúránk gyökerei ne essenek a 
tudatlanság és a nemtörődés áldozatává." Eddig 28 református szórvány-gyülekezetet sikerült felkeresni, 
megírni történetüket, és kihangsúlyozni, mit tegyünk, hogy az erdélyi Mezőség, (amelyet Makkai Sándor 
Holttengernek nevezett) és a Szamos menti dombság egyre fogyó református gyülekezetei őrizzék őseik 
örökségét. 

Megszületett az Egyházi és szórványmúzeum gondolata, amely a helyi történeti-népművészeti értékek 
gyűjtésén túl felvállalja a szórvány-gyülekezetek kallódó értékeinek összegyűjtését, megmentését is. Ek-
kor ígéretet is tettem. Ha megépítjük a múzeumot, alapítványunk tagjai adományokkal segíteni fognak a 
göci református templom megjavításában. 2001 júliusában befejeződött az ördöngösfüzesi Egyházi és 
szórvány múzeum építése és felavatása. Ezután hozzáláttunk az adományok gyűjtéséhez. Milyen jó, hogy 
ekkor egy távlati terv is megszületett: a göci templom megjavítása után egy másik romos templom „Tanú-
templommá" tételén fogunk dolgozni. 

Gondolom, sok olvasót meghat alapítványunk egyik tagjának lélekhez szóló kijelentése az adomány 
átadásakor: „Azért adom, hogy szóljanak tovább a harangok, és a szétszórt sorsú embereket visszahívják." 
Egy másik alapítványi tagunk ezt mondta: „Köszönöm, hogy adományt kértél, mert ezáltal alkalmat adtál 
a jócselekedetre." De ne maradjon ki ez írásból annak az alapítványi tagunknak a szép gondolata sem, aki 
a következőket mondta: „Szívesen adakozom, hogy a göci templom maradjon meg «tanútemplomnak.» 
Így aztán a Holttengernek ez a kis szigete is hirdetni fogja, hogy a Kard és kaszából ismert tájon, a Felső-
tó vidékén valamikor népes református gyülekezet élt." 

Tegyünk tehát az elárvult, romos templomokért, hogy még szóljanak harangjaik, és hívják haza a szét-
szórt sorsú embereket. 

Így bebizonyítjuk, hogy apáink drága örökségét veszni, pusztulni nem engedjük. Ezt bizonyították be 
az ördöngösfüzesi Szülőfalum alapítvány tagjai idén július 16-án, amikor Göcre és Cegébe látogattak, 
hogy átadják a göci református templom javítására szánt adományt. 

Göcön a református egyházért mindent megtevő Szabó István bácsi és Szabó Irma néni fogadta a 
vendégeket. Fogadás után az első utunk a domboldalon lévő templomhoz vezetett. Örömmel vettük tu-
domásul, hogy a templom hajójából már nem lehet a csillagokig látni. A tetőzet elkészült, tehát a temp-
lom nem ázik be, s remény van, hogy romos állapotából új ruhába öltözik, és így még évszázadokon át 
állni fogja a viharokat. 

A templomban ismertettem annak történetét. Kihangsúlyoztam, hogy „tanú-templomként" akarjuk 
megőrizni az erdélyi Mezőségnek - a Holttengernek - ezt a mindössze négy ember lelki hajlékául szolgáló 
műemléktemplomát. Múzeumunk vezetősége gondozásba veszi, és nem engedi, hogy e kis sziget körül 
mélyüljön a tenger. Felszólalt Teutsch György ny. tanár is, a szórvány iránti felelősséget, az összetartást 
és a család magatartásának fontosságát hangsúlyozta. 

A nagy feladatok megértésével és azok megvalósításának célkitűzésével ment át kis csapatunk a cegei 
templomba, ahol Szabó László lelkipásztor hirdetett igét. Az istentisztelet végén ismertettem jövetelünk 
célját, és átadtam a 7.245.000 lej adományt, amelyet meghatottan vett át Szabó László lelkipásztor és 
Szabó István bácsi. Végül gazdag kultúrműsorban gyönyörködhettek a jelenlévők. Vallásos énekek, 
Reményik Sándor, Wass Albert és Kányádi Sándor versei hangzottak el. Dicséret illeti Teutsch Ildikót, 
Láposi Fercsit, Kisláposi Sándort és a lelkes ördöngösfüzesi dalárda jelenlévő tagjait. 

A végén valamennyien kértük Istent, adjon erőt, hogy lélektől lélekig építsük tovább a hidat. 
Az idén február 16-án megnyílt ördöngösfüzesi Egyházi és szórványmúzeum keretében tovább dolgo-

zunk nap mint nap egyházunkért és a szórvány-gyülekezetekért. Mindenkit szeretettel várunk. A kedves 



látogatók győződjenek meg munkánkról, terveinkről és lelkük gazdagságából fakadó javaslatokkal segít-
senek a kiválasztott út bejárásához, együtt dolgozva egyházunkért, népünkért. 

Lapohos András ny. tanár 
(A Szülőfalum Alapítvány a Magyarörmények Romániai Szövetsége egyik alapító szervezete.) 
 

* * * 
Milyen utcában lakom? 

 
Avedik utca - A Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1938-ban a Gárdonyi Géza út és az Endrődi Sándor 

utca közötti 6 méter széles, névtelen utcát az Avedik örmény eredetű család több neves tagjának emlékére 
keresztelte el. 

A család egyik legnevezetesebb tagja Avedik Félix (1888-1949) jogász, a budapesti központi járásbí-
róság elnöke volt. A „Büntetőjog", „A büntetőbíráskodás" című jogi művein kívül több könyve jelent 
meg az örményekről. Festőművészként kiállításai is voltak. 
 

Avedik Gábor (1751-1827) számos műve közül nevezetes az örmény nyelvtan, az örmények legnehe-
zebben megérthető írójának, Nareki Szent Gergelynek ismertetése (két kötet), Szent Pál leveleinek kom-
mentárja (három kötet). 

 
Avedik Lukács (1847-1909) egyháztudós volt, akinek több műve jelent meg az örményekről. 
 
Ismert még Avedik István orvostanár, aki Újvidéken működött. - A család régebben Avédik, Ávédik 

alakban is írta nevét. 
Budai Polgár 2002/12. szám (június)  

Székely Imre 
* * * 

Szomorújelentések 
 

Vákár Tibor 
1908-2002 

 
magyar királyi tüzér főhadnagy, Gyergyószentmiklós díszpolgára, Ybl-, Podmaniczky-, Budapest-díjas 

építészmérnök, a Műegyetem egykori tanára, a Magyar Építészek Szövetségének tagja, a Francia Építé-
szek és Grafikusok Szövetségének örökös tagja, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének 
tagja, az ICOMOS Magyar Tagozatának tagja, a FŐTI, VÁTI, BUVÁTI főmérnöke, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Kiskeresztjének tulajdonosa 

2002. július 8-án életének 95. esztendejében átadta lelkét Teremtőjének. 
Július 18-án a Farkasréti temetőben katolikus szertartás szerint felesége, leánya, fia és menye, rokonai, 

valamint barátai és tisztelői helyezték örök nyugalomra. 
 

* 
Dávid Attila 

(1967-2002) 
 

képzőművész, a Miskolci Nemzeti Színház díszlettervezője, a Budavári Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat képviselője 2002 július 24-én, életének 36-ik esztendejében elhunyt. 

A Farkasréti Temetőben leánya, Janka és édesanyja, valamint szülei, nagyanyja, testvérei, családja és 
barátai a katolikus szertartás szerint helyezték örök nyugalomra. 

 
Az eltávozottak emlékét közösségünk megőrzi. 

 
* * * 

 



Vákár Tibor építész-festő búcsúztató köszöntése, 
 
Farkasréti temető, Hóvirág út  
2002. 07.18. 
 
Saruban és fehér ruhában 
jöttem Hozzád, - Tibor, - 
- köszönteni. 
Fiam Vagy és Apám. 
Tanítványom és Mesterem. 
Hitben, - Alkotásban, 
Jó kedvben és kacsintásban, 
Férfiúi tisztességben és 
Túlélő Esszenciában. 
Kelj fel, - Tibor! 
Kelj fel, - és járj. 
Várjuk Ezt Tőled. 
Megtaníthatsz rá. 
Lépegess tovább, - 
Pincegalériák girbe-gurba lépcsőin, - 
Hibátlanul. 
Mosolyogva a világon, 
Gyermekes, - csak kicsit riadt mosolyoddal, - 
Lépegess tovább. 
Nem fogytál, - 
Sűrűsödtél. 
Beléd sűrűsödött egy század. 
A volt, - és ami maradt. 
A Szép, - és a Töretlen, - 
Az Eltűnt, - és ami Rettenetes. 
Gyermeknek maradtál. 
Gyermekké maradtál. 
Tedd, - amit Isten Rád rótt. 
Fessél! 
Jajj, - Tibor, - 
Fessél! 
Fessél, eredendő Hazát. 
Fessél jószándékú Embereket. 
Fessél Csodákat, - mert szükségünk van Rá! 
Fessél Hitet, - Emberséget és Akarást! 
Fessél dús aratást! 
Fessél igaz barátságokat és versenyeket, - gyűlölet nélkül.  
Fessél szerelmeket, Igazit, - és ne hibázz!  
Fessél megbocsájtó, - derűs Istent és magyar angyalokat, - Velük parolázz!  
Fessél Reményt, -  

Arcpirosítót, -  
Szívdobogtatót, -  
Mélylélegzetőt, -  
Fejfölemelőt, - 
Összefogásra késztetüt, 
Szerelmes Szeretőt, 
Összeölelkezőt, - hogy 
mi is fel tudjunk állni, - 
egyszer, - 



végül, - 
- talán.  

Kapaszkodj belénk.  
Hogy Beléd kapaszkodhassunk.  
Csókolj meg Bennünket.  
Hogy megcsókolhassunk.  
Tegyél értünk valamit.  
Csendes, - Nagyívű, - kedves Ember.  
Fessél! 
És most Repülj Tovább!  

híved  
Vadász György 

 
* * * 

Dávid Attila 
 
Júniusban a Magyarországon élő, lengyel, vagy lengyel kötődésű képzőművészek kiállítottak. Dávid 

Attila, az erdélyi örmény apa és a lengyel anya fia kórházban papírra vetett szándéka szerint írtam meg a 
kiállítás katalógusába a bemutató ismertetést: 

"35 éves. Díszlet- és jelmeztervező, grafikus, festő. 
A budapesti Képzőművészeti Főiskola, valamint a római Centro Sperimentale di Cinematografia el-

végzése után, 1993-tól kezdve egy rövid évtized alatt a magyarországi színházi élet jelentős tervezőjévé 
vált. Közel száz megvalósult színpadi terv fűződik a nevéhez, például: Az ember tragédiája (Debrecen, 
1996), A dzsungel könyve (Bp., Pesti Színház, 1996), West Side Story (Szegedi Szabadtéri Játékok, 
2000), valamint hazai és külföldi, önálló és gyűjteményes kiállítások, például: budapesti Lengyel Intézet - 
1994, krakkói Galéria Format -1999, Varsói Magyar Intézet - 1999-2000; ugyanakkor számos könyv- és 
folyóirat-illusztráció, plakátterv és belsőépítészeti terv. 

Az egyetemi hallgatók felkérésére négy szemeszteren át díszlettervezést tanított a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építész Szakkollégiumában. 

Egy gyermek apja. 
Ez a pálya 2001. október 4-én konstatált leukémiás megbetegedésével megtört. Kórházi kezelése azóta 

is folyik; ambíciói töretlenek. 
2002 őszén várható Budapesten korszakzáró kiállítása. 
2002.05.19." 
Az utolsó mondat az ő kifejezett kívánságára került a szövegbe. Remélem, hamarosan lesz méltó kiál-

lítása, bár ez már nem korszakzáró, hanem életműkiállítás lesz. 2002 július 24-e óta ugyanis nem gyara-
podik újabb művekkel. 

 
1967 január 30-án született. 
Még 13 éves korában is úgy tetszett, hogy útja a Konzervatóriumba vezet, hiszen kedvenc tanítvány-

ként, jó eredménnyel végezte az I. kerületi Zeneiskola zongoraszakát. Nyolcadik osztályban rajztanárja 
becsábította a rajzszakkörbe... és mindent eldőlt. 

Az előbb röviden idézett életpálya során lelkiismeretes, meleg egyéniséggé vált. Mélyen hitt, formális, 
anyagi külsőségek nélkül. Sokat kínlódva vált felnőtté, hiszen anya nélkül nőtt, bár egy erdélyi 
magyarörmény család szeretetében és kultúrájában. 

Agyában és kezében hordozta a kifejezhetetlen világ egyedi kifejezését. 
Megdöbbentően komolyan vette azt, hogy „bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-

tunk az ellenünk vétkezőknek". 
Soha nem „írta át" a saját történelmét, nem próbálta kimagyarázni a múltat. Ha valamit rosszul tett, azt 

kínlódva, de bevallotta önmagának. És mindennél jobban szerette a leánykáját. 
Magyar művészként őrizett magában lengyel vonásokat. Magától értetődően „elvolt" azzal, hogy ösz-

szetett, erdélyi magyarörmény és lengyel indentitást örökölt. Ezt aztán jól megsózta a mediterrán kultúra 
iránti vonzalma. Vagyis: középeurópai volt. 



Most már jókat beszélget mindkét nagyapjával: a jószívű lengyel lakatossal és a tisztességes erdélyi 
örménymagyar íróval. 

 
                               Fiam halálos ágyánál 
 

milyen fehéren és milyen nyugodtan  
mennyi mosoly hallgatott benned akkor  
és kopaszon, hisz a hajad kihullott  
és mennyit hazudtál: „jobban vagyok"  
és „jövő héten bulit rendezünk"  
és „apa, hívd fel kicsi lányomat"  
és tervezted az ötvenkét rézkarcot a Jelenések Könyve rajzait  
különféle fájdalmak után alszol  
és nem kellett lefogni a szemed  
milyen fehéren és milyen nyugodtan 

dcs 
 
Dávid Attila sírjánál 
 
Az erdélyi magyarörmény apától és lengyel anyától származó Dávid Attila temetését két intézmény 

tisztelte meg, saját halottjának tartva az elhunytat: a Miskolci Nemzeti Színház, amelynek sok év óta 
megbecsült díszlettervezője, valamint a Budavári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, amelynek 1998 óta 
képviselője volt. Ezúttal az Országos (egyúttal a Budavári) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöké-
nek, Sutarski Konrádnak lengyelül elmondott búcsúztató beszédét közöljük (kis rövidítéssel, fordításban): 

 
Hadd hangozzék el ennél a sírnál - a magyar mellett - lengyel szó is. Hiszen akitől most búcsúzunk, 

annak két hazája volt. Az egyik, amelyik ott a távolban életet adott és a másik, amelyik itt most gondosan, 
örökre betakarja. 

/.../ 
Dávid Attila különleges tehetség volt. Velünk, a magyarországi lengyel közösséggel, fárasztó, dolgos 

napjainak csak egy kis részét tölthette: mint a Magyarországi Lengyelek Alkotó Fórumának tagja, vala-
mint a Budavári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselője - mindig jóindulatú, készséges és ugya-
nakkor csendes volt, gondolataiba mélyedt. Nem lehettünk nap mint nap tanúi az egyre fényesebben felfe-
lé ívelő díszlettervezői és festői karriernek. Kérem, képzeljék el: rövid kilenc-tíz év alatt majdnem száz 
színpadi dekorációját valósították meg számos színházban a mai Magyarország területén, valamint Er-
délyben, de Olaszországban is, ahol Rómában szerezte meg - a budapesti mellé - második képzőművésze-
ti diplomáját. Dávid a fiatal nemzedék legszívesebben és leggyakrabban alkalmazott színházművészeinek 
egyike volt Magyarországon, aki a pihenés, az új lélegzetvétel pillanataiban újabb és újabb, szép és láto-
másokkal teli festményeket, valamint grafikákat alkotott, amelyek két évvel ezelőtt (díszlet-makettekkel, 
színpadi víziókkal együtt) elbűvölték Varsót és Krakkót, az egyik legkiválóbb lengyel művész, Józef 
Szajna által bemutatott kiállításon. 

Mi, az itteni lengyel közösség megtekinthettük, megkaphattuk Dávid Attila egyik különös grafikáját, 
amelyet nekünk alkotott: a Fővárosi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2000-ben kiadott magyar 
költészeti antológia lengyel nyelvű borítójának tervét: hullámzó (piros-fehér-zöld) drapéria, amely talán a 
legszebb és legeredetibb magyar zászló, amelyet emberi szem láthatott. 

/.../ 
Ha másik, gazdagabb országban élt volna, bőségben úszott volna, de a világ olyan részében született és 

élt, ahol - a második, borzasztó világháború óta - a tisztességes anyagi lét máig a társadalom mindössze 
kis részének privilégiuma, míg a többiek csak tengetik életüket. 

Meddig képes egy érzékeny művész viselni a sors viszontagságait, ha azok már a családi élet legben-
sőbb alapjait rázzák meg? Nem ezek a külső feltételek, ez a hideg, számító, az egyéni élettel nem számo-
ló, nagy konfliktusoktól és mesterséges feszültségektől terhes, gazdasági és politikai huzakodások által 
irányított világ együttesen vezetett-e hirtelen a halálos betegséghez? 



Most, itt bele kell törődnünk Dávid Attila távozásába, nem szabad azonban elfelednünk, hogy ugya-
nígy másokkal, akár fiatalokkal - nála talán kevésbé tehetségesekkel is - megtörténhet, hogy el kell bú-
csúztatnia őket valakiknek, valahol. Hiszen a külvilág túl könyörtelen, közömbösségében és egoizmusá-
ban túl kegyetlen az olyan érzékeny és érző emberek számára, mint Attila. Ezért ezzel a világgal 
mindannyiunknak, akik még megmaradtunk, tovább kell harcolnunk; és éppen ez a küzdelem emlékeztes-
sen bennünket Attilára és a szépségre, amit maga után hagyott. 

Végül is azt kívánom Neked, Attila - a Budavári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat nevében, amely 
saját halottjának tekint, illetve az Országos Lengyel Önkormányzat nevében, de gondolom, az egész ma-
gyarországi lengyel közösség nevében is - nyugodj békében magyar földön, amely betakar; koporsódban, 
amelyen legalább egy arasznyi fehér-piros lengyel szalag hever, ha már egy maroknyi lengyel föld nincs a 
kezünk ügyében. 

Budapest, 2002 augusztus 1. 
Sutarski Konrád 

* * * 
 

Megmaradásunk záloga a szó 
avagy 

Gondolataim 3 szíveslátás kapcsán 
 
A napokban Erdélyországban jártunk. A honismereti-barangoló túra célja az erdélyi örmény és a szé-

kely-szász kulturális emlékek felfedezése és megismerése volt. 
Pazar programot szerveztek számunkra. Erről a későbbiekben részletes beszámolót kapnak a tisztelt 

olvasók. Bennem 3 szíveslátás indított el egy gondolatsort, amit most szeretnék megosztani Önökkel. 
Egésznapos székelyvarsági kirándulás után este szíveslátásra invitáltak bennünket Zetelekán. 
A Furulyás Kisegyüttes új műsorát kívánták nekünk bemutatni. Vacsora után Sándor Olga szép kertjé-

ben kenyérsütés és kürtöskalács sütés következett. A szép környezet és a finom illatok mellé szellemi 
táplálékot is kaptunk. Zetelaka ifjú nemzedéke (5 kislány és 4 fiú, tanárnőjük vezetésével) székely népvi-
seletben magyar népdalokat adott elő furulyán és énekelve. Tiszta arcú, szép gyermekek, átmelegedett a 
szívünk, lelkünk, ahogy néztük és hallgattuk őket. Egy 10 éves forma székely legényke középre állt, 
meghajtotta magát és csengő hangon elszavalta a Szózatot: 

"Hazádnak rendületlenül légy híve ó magyar," 
.. ."a nagy világon e kívül nincsen számodra hely"... 
A verset kifogástalan hangsúlyozással adta elő. Értette és érezte a költő üzenetét. Az anyaországból ér-

kezett vendégeket megérintette a hazaszeretet őszinte megnyilvánulása az ősi székely földön. A kislegény 
arca kipirult, szeme izzott és arra gondoltam, hogy amíg ilyen ifjak teremnek Erdélyben, addig a magyar 
szó élni fog. 

A következő szíveslátásunk a hétfalusi csángóknál, Bácsfaluban volt. Meglepetésnek szánta erdélyi 
vezetőnk, Szarka Gyuri bácsi. Nos, a meglepetés óriási volt, amikor kinyílt előttünk a vendéglátó család 
kerítésének ajtaja, egy csodálatos élőkép tárult elénk. Csángó népviseletben szép fiatal leányok álltak a 
virágos kertben, kezükben tálcán a vendégváró palacsinta és kis pohárkákban finom körtepálinka, a fiatal-
emberek muzsikával-énekszóval „festették" alá az élőképet. Hatalmas tapssal köszöntük meg a látványt. 
Az est „háziasszonya" (a falu tanítónője) az ősi csángó népviseletben a honfoglaláskori fejedelem nagy-
asszonyt varázsolta a lelki szemeim elé. Méltóságteljes arca, termete, díszes öltözéke harmonizált az álta-
la elmondottakkal. Ízes, tiszta, választékos magyar nyelven beszélt és én arra gondoltam, hogy amíg ilyen 
tanítók nevelik az ifjúságot Erdélyben, addig a magyar szó élni fog. 

A harmadik szíveslátásunk színhelye Nagyváradon a „Kiss Stúdió" színház volt. Ez az egyetlen ma-
gyar nyelvű magánszínház Romániában. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos pódium műsorában dalban-
versben-prózában hallhattuk a magyar irodalom „halhatatlanjainak" örökérvényű, szépséges szövegeit. 
Kiss Törék Ildikó szuggesztív egyéniség. Atmoszférája van, lebilincseli a hallgatóságot. Lélegzetvissza-
fojtva hallgattuk Sütő András: Maradj velünk" c. írását, Tollas Tibor „Szegedi balladáját", Kányádi Sán-
dor „Vannak vidékek" c. megzenésített versét. A Kiss Stúdiót működtető művészházaspár évek óta bizo-
nyítja, hogy „lehetetlen körülmények között is lehet lehetőséget találni" arra, hogy vállaljanak és véghez 
vigyenek nemes célokat. A szép magyar szó a lélek gyógyszere a nehéz időkben. A szép gondolatok köz-



vetítése nagy művészi alázatot követel, erre csak a legnagyobb színészegyéniségek képesek. Kiss Törék 
Ildikót hallgatva arra gondoltam, hogy amíg ilyen színésznők lépnek pódiumra Erdélyben, addig a ma-
gyar szó élni fog. 

2002. aug .30. 
Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit 

* * * 
Híradó 

 
Köszönetet mondunk Lukács József egyesületi tagtársunknak az erzsébetvárosi örmény katolikus nagy-

templomunk restaurálási munkálataihoz nyújtott 15000 Ft adományáért, melyet átadtunk az Örmény Ala-
pítványnak Erzsébetvárosban.  

* * * 
Köszönetet mondunk Horváth Vilmos és Ötves Erzsébet tagtársainknak az egyesületünk kulturális, ha-

gyományőrző céljai megvalósításához adott 11.900 Ft adományáért. Külön hálásan köszönjük Horváth 
Vilmos nagylelkű adományait, amelyben az erdélyi barangolásunk során iskolákat, együtteseket, szerve-
zeteket, magánszemélyeket részesített az erdélyi magyarság, a magyar nyelv és kultúra megmaradása 
érdekében. 

* * * 
 
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, az erdélyi örmény katolikusok apostoli kormányzója ce-

lebrálta - nagy papi segédlettel - az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony napi búcsú ünnepi szentmiséjét. 
Nagy boldogság volt valamennyiünk számára, hogy Kádár Sándor helyi plébános mellett Szamosújvárról 
Szakács Endre plébános úr is részt vett az ünnepi szertartáson. Kimagasló élményt nyújtott a szamosújvá-
ri örmény katolikus egyházi kórus, akik nemcsak a búcsú, hanem az együttlét hangulatát is emelték rész-
vételükkel. 

Bár az esős idő miatt a nagytemplomban zajlott le a körmenet, valamint zárt helyen a szeretetvendég-
ség, a mosolygós, boldog arcok napfényt varázsoltak szívünkbe. Ott volt valamennyi erdélyi örmény kö-
zösség képviselője, természetesen velünk anyaországiakkal együtt. Köszönet Mariskának, Nusikának és 
Rózsikának az együttlét csodálatos megrendezéséért, a finomságokért. 

 
* * * 

 
Augusztus 15-én nagy sikerrel mutatta be Gondos Béla és Horváth Zoltán György a Székelyföldi fres-

kók c. diavetítéses előadását a Fővárosi Örmény Klubban. Helyettes háziasszonyként sikeresen mutatko-
zott be Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit, miután dr. Issekutz Sarolta az erzsébetvárosi búcsún képviselte 
családját és a magyarországi erdélyi örménységet. 

 
* * * 

 
Augusztus 20-án ismét megrendezésre került Balatonalmádin az Erdélyi Örmény Gyökerek Szent Ist-

ván-napi ünnepsége. Közel húszan vettünk részt az ünnepi szentmisén, majd a templomkertben az ünnepi 
megemlékezésen, amelyen Ferenczi Éva és Kobzos Kiss Tamás összeállítása méltán aratott nagy sikert. 
Büszkék voltunk arra, hogy Szent István királyunk ünnepe sem zajlódhat le erdélyi örmény származású 
művész közreműködése nélkül. 

Benedekéknél a hagyományos ünnepi flekkenezés igazán jól sikerült, amelyhez a ragyogó idő is hoz-
zájárult, meg a kellemes balatoni fürdőzés. 

* * * 
 
Szeptember 1-én 67-en vettünk részt a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Füleki Balázs 

elnök szíves invitálására az Örményország kincsei, titkok az Ararátról c. kiállításon, a Károlyi Palotában. 
A csodálatos kiállítást nemcsak az örmény gyökerűeknek érdemes megtekinteni s a katalógusát meg-

venni. Több évezred tárgyi emlékei „szemtől-szembe" páratlan élményt nyújtanak, lehetőséget az apró 
részletek megcsodálására is. Kár, hogy a katalógus korrekt tanulmányaiból összeállított magyar- örmény 
kapcsolatokról szóló információs tabló félrevezeti a tárlatlátogatót, amikor azt állítja, hogy az Erdélyből 



főleg az I. világháborút követően Magyarországra települt örménység a II. világháborút követő években 
többségükben elhagyta az országot. Kár, hogy az augusztus elején kért helyreigazítást mindezideig nem 
tette meg a múzeum vezetése, amely mélyen sérti a hazánkban élő, több mint 15 ezer főnyi erdélyi ör-
ménységet, a történelmi örménységet. 

A kiállítás október 31-ig tekinthető meg.  
M 

* * * 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és dr. Issekutz Sarolta elnök kéri mindazokat, akik 

fényképpel, dokumentummásolatokkal, családfákkal, stb. segíteni kívánják munkánkat, a küldeményeket 
postán közvetlenül az egyesület postacímére - 1251. Budapest Pf. 70. - küldjék meg, vagy személyesen az 
elnöknek, illetve a székhelyünkön (Bp. I. Donáti u. l/a. alatt) adják át. 

* * * 
 

Programajánló 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vándorkiállításai: 
 
• Szept. 17. 18 óra Örmény kódexművészet c. kiállítás Helyszín: József Attila Művelődési Központ 

körgaléria 1131. Bp. József Attila tér 4. 
Közreműködik: dr. Benedek Katalin művészettörténész, dr. Issekutz Sarolta elnök, a kiállítás rendező-

je, Várady Mária színművésznő. A kiállítás szeptember 27. napjáig tekinthető meg. 
Mindenkit szeretettel vár a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Füleki Balázs elnök. 
 
• Szept. 23. 17 óra Örmény arcok, örmény szemek c. kiállítás. Helyszín: II. kerület Horvát u. 2-12. 

kiállítóterem 
Pódiumműsor 
A kiállítás szeptember 29. napjáig tekinthető meg 15-18 óráig. 
Mindenkit szeretettel vár a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, dr. Issekutz Sarolta elnök, a 

kiállítás rendezője. 
 
• Október 12. 17 óra Örmény temetők c. kiállítás (rendező: dr. Issekutz Sarolta). 
Helyszín: XI. kerület Orlay u. 6. Örmény katolikus templom. 
Könyvbemutató: A szamosújvári örmény temető. Bemutatja: Szongoth Gábor. 
Kulturális műsor. Mindenkit szeretettel vár a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 

Szongoth Gábor elnök 
 
Petelei István (1852. szept. 13.-1910. jan. 3.) születésének 150. évfordulója szeptember 13-14. 
A rendezvény szervezői: az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (Budapest), a Budapesti 

Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (Bp.), a Haáz Rezső Múzeum Egyesület (Székelyudvar-
hely) és a Magyar Irodalmi Hagyományápoló Egyesület (Budapest). 

Program 
Szept. 13. péntek 19 órakor Székelyudvarhelyen emlékülés, 
• emlékezés Petelei István írói, közéleti munkásságára (előadó: Baranyai Zsolt szegedi és Kozma De-

zső kolozsvári egyetemi tanárok), 
• a Petelei család bemutatása, 
• szemelvények Petelei műveiből, zenés irodalmi összeállítás. 
Az emlékülés helyszíne: Dr. Palló Imre Művészeti Szakiskola, (Kossuth L. u.) 
 
Szept. 14. szombat de. 10 órakor emléktábla avatás Szovátán, Fő u. 172. számú ház falán, amely ház 

helyén állt Petelei István nyaralója. Emlékbeszéd, koszorúzás. 
Du. 12.30 órakor koszorúzás Marosvásárhelyen a katolikus temetőben Petelei sírjánál. Emlékbeszéd, 

majd Petelei szülőházának megtekintése. 
 



Támogatók: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat, a Magyarörmények Romániai Szövetsége, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület (Budapest) és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása (Budapest) rendezésében 

 
ATYÁNKFIA, APAFI... (1672-2002) 

Erdélyi örmények főhajtása 330 esztendő távlatából 
Helyszín: Kolozsvár 

 
Fővédnök: dr. Tonk Sándor történész, a Sapientia EMTE rektora 
2002. szeptember 14. szombat: 
- 17.00 óra, Unitárius Egyház Dávid Ferenc díszterme (December 21 u. 9.): 
Emlékülés, felkért előadók: Balázs-Bécsi Attila, B. Kovács Júlia, Csetri Elek, Kozma Dezső, László 

Ferenc, Lászlóffy Aladár, Murádin Jenő, Tonk Sándor, Vekov Károly. 
Pódiumműsor: Dinnyés József daltulajdonos (Budapest), Sebesi Hripszimé Tündér, Sebesi Karen Attila 

(Kolozsvár). 
2002. szeptember 15. vasárnap: 
- 10.00 óra, Farkas utcai református templom: 
Hálaadó istentisztelet, igét hirdet: Dr. Juhász Tamás, a Protestáns Teológiai Intézet rektora. Emlékbe-

szédet mond: dr. Tonk Sándor történész, az Erdélyi Református Egyházkerület mb. főgondnoka. Koszo-
rúzás . 

- 12.00 óra, Házsongárdi temető: Hozz egy szál virágot...- főhajtás nagy elődök sírjánál. 
- 16.00 óra, Szent Mihály plébánia hittan-terme (Fő tér 16.): 
 
Közös ima és köszönet a múltért, könyörgés a megmaradásunkért Dr. Czirják Árpád érseki helynök-

kel. 
• A Magyarörmények Romániai Szövetségének ünnepi közgyűlése, kulturális program. 
• Könyvbemutató: Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig. 
Bevezeti és közreadja Kiss Ferenc. 
Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 6. kötetét méltatja dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyö-

kerek Kulturális Egyesület elnöke. 
• Örmény templomok - keresztény szimbólumok - dr. Barta Tibor vetítettképes előadása. 
Támogatók: 
NEMZED KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA és a Communitas Alapítvány 

* * * 
 
A Fővárosi Örmény Klub 2002. szeptember 19-én du. 17 órakor tartja következő klubdélutánját 

(Magyarok Háza V. ker. Semmelweis u. 1-3., I. emeleti zeneterem). 
Program: Petelei István erdélyi magyarörmény író, publicista születésének 150. évfordulójára emléke-

zünk. 
Előadók: Baranyai Zsolt és Birck Edit irodalomtörténészek. 
Közreműködik: Szabó Anikó színművésznő. 

* * * 
 
A Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, Wertán Zsoltné elnök, a Terézvárosi-Napok ke-

retében mindenkit szeretettel lát október 12-én, de. 10,30 órakor megrendezésre kerülő kulturális műso-
rán. 

Helyszín: Budapest VI. Munkácsy Mihály u. 23. fszt. Kiállítás: Petrás Mária csángómagyar iparmű-
vész kerámiái. Közreműködik: Bálintné Kovács Júlia - Armenia Örménymagyar Baráti Társaság - Ko-
lozsvár, Fogolyán Kristóf fuvolaművész 

du. 14,30 órakor Benyik Béla vetítettképes előadása: Örményország kincsei. 
Az örmény kisebbséget köszönti Farkas György polgármester. 
A rendezvény fővédnöke: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, dr. Issekutz Sarolta elnök. 
 

* * * 



 
Pesti Központi Kerületi Bíróság  
35. P. 85.725/2001/13 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN ! 
 

A Pesti Központi Kerületi Bíróság  
dr. ISSEKUTZ SAROLTA felperesnek 
ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT (1095 Budapest, Soroksári út 1-5. III/2.) alperes 

ellen 
személyiségi jog megsértésének megállapítása és kártérítés megfizetése iránt indított perében meg-

hozta az alábbi 
ÍTÉLETET: 

 
A bíróság megállapítja, hogy az Országos Örmény Önkormányzat által 1998. május hóban az Ararát 

újság mellékleteként kiadott Örmény Önkormányzati Hírlevél Első évfolyam 1. számában az alább meg-
nevezett cikkeiben az alábbiak szerint részletesen felsoroltan az alperes 

- az „Elég volt" című cikkben 
„milyen köztörvényes bűnök elkövetésével mocskolja be képviselőtársait", 
- a „Kettős identitás" című cikkben 
„A választások után pedig a 40 elektorból Ön volt az egyetlen, aki egy éven keresztül 3 elnöki tiszte-

letdíjban részesült havonta,..." 
- a „Vetkőző képviselő" című cikkben 
„1995-ben ügyesen még Karácsony előtt - rövid két hét alatt - átutaltathatott férje munkatársainak kft-

jébe 560.750,- Ft-ot, egy munkamegbízást aláírva, egy számítógépes rendszer kialakítására... a testület 
háta mögött olyasmi zajlik, amiről - mint például ezen kifizetések valódi tartalmáról és körülményeiről - a 
testület nem értesült" 

„Önkormányzati éves költségvetésből egyetlen személy kampányát kialakítani... túlzás... Különösen 
olyan helyzetben túlzás, ha az illető - mint dr. Issekutz asszony - a korábbiakban, amikor még az 
örménykedés nem járt állami támogatással, Örmény klubokban sem járt" 

- a „Betelt a pohár" című cikkben 
„Ekkor kezdődött el a rágalomhadjárat. Ebben dr. Issekutz Sarolta nem ismer határokat" 
„1996 decemberében lemondott az elnöki tisztségről, mivel jogtalanul töltötte be két helyen is a magas 

posztot" 
ezen valótlan tények állításával és híresztelésével megsértette a felperes jó-hírnév védelméhez fű-

ződő személyiségi jogait. 
A bíróság kötelezi az alperest, hogy elégtétel adásaként az Ararát újság legközelebb megjelenő számá-

ban tegye közzé az ítélet rendelkező részét. 
A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 500.000,-Ft-ot és 

25.000,- Ft perköltséget. 
A bíróság a felperes ezt meghaladó keresetét elutasítja. 
 

* * * 
Híres szentmiklósiak 

(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 
József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 

4. rész 
Tarisznyás Márton 
(Gyergyóditró, 1927. november 29. - Gyergyószentmiklós, 1980. október 9.) 
Néprajzkutató, helytörténész. Elemi és középiskoláit Gyergyószentmiklóson végezte. Tanári diplomá-

ját 1952-ben a Bolyai Egyetem történelem-földrajz szakán szerezte. 1952-55 között „közrend elleni igaz-
gatás" címen börtönbüntetést szenvedett. 1955-56-ban Tekerőpatakon tanár, majd 1956. szeptember 1-től 
a Gyergyószentmiklósi Múzeum alapítója és vezetője 1980. október 9-ig, haláláig. A gyergyószárhegyi 
régészeti ásatások kezdeményezője és egyik vezetője. Rendszeresen vesz részt néprajzi kutatásokon és 



múzeumi tevékenységekben. Néprajzi és történelmi kutatásainak eredményeit magyar és román nyelven 
helyi és országos lapok, szakfolyóiratok egyaránt közlik. A „Gyergyó történeti néprajza" című műve tíz 
tanulmányt foglal magába. 15 nagyon értékes kézirata maradt fenn. A gyergyói múzeum, a tekerőpataki 
iskola s egy emlékszoba Tarisznyás Márton nevét viseli. „Múzeuma fogalom lett városában" írja Ikvai N. 
Gyergyó legnagyobb néprajzkutatóját Kós Károly, Gunda Béla, Nagy J. és mások méltatják. 

 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott adományokat, továbbítjuk azokat. 
Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni.  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007 
 
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 havonta megjelenő kiadványa  
A kiadványt támogatta  

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  Nemzeti Kulturális Alapprogram 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Szerkesztő: Dávid Csaba, Munkatársak: dr. Borszéki Béla, Fancsali János  
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401  

Nyomdai munkák: Timp® Kft. 



 
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
VI. évfolyam 68. szám  
2002. október 

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

A Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása tagszervezetei: a II., VI., IX. és XI. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzatok, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
 

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 

Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@mail.datanet.hu 

 
„Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Istennek Igéje, aki együtt teremtesz az Atyával, s aki a semmiből élőlényeket teremtettél, légy 

irgalommal elhunyt szolgáidhoz, mert Te jössz el megítélni azt, amit Te alkottál hiba nélküli kezed-
del." 

Szüret és az őszi gyümölcsök meg a termények betakarítása, ugyanakkor az őszi vetés és más munká-
latok, melyek előkészítik majd a jövő évet: ilyen az október. S a saragan szövegében is ott az elmúlás, de 
vele szembeállítva a teremtés. Mindkettőnek Ura Jézus, akit várunk. 

Dr. Sasvári László. 
* * * 

 
„Ami minket illet, mi nem alkuszunk..." 

Kossuth Lajos 
Örmény kisebbségi képviselőválasztás - 2002. október 20. 

 
* * * 

 
Felhívás 

 
„Ami minket illet, mi nem alkuszunk..." jutott eszembe Kossuth kijelentése a magyar Golgotán, Ara-

don, a minap, a sokezer emlékező magyar között. És nem alkudtak, bátran vállalták vértanúink a megtor-
lást, köztük Kiss Ernő és Lázár Vilmos. És mi sem alkuszunk, jut eszembe hazatérvén Budapestre, a tá-
madások kereszttüzébe, az örmény kisebbségi választásra készülvén. Mi akkor sem leszünk mások, mint 
amik vagyunk: magyarörmények, akik 330 éve hazát találtak és gyökeret eresztettek Erdélyben és Ma-
gyarországon. Magyarok, örmény gyökerekkel. Magyar anyanyelvűek. 

 
Egy kisebbség, amely a magyarság boldogulásában érdekelt. 
 
Amilyenek őseink voltak. Az aradiak és a többiek. És nem alkudtak meg. Vállalták a biztos halált. 

Mert hittek abban, hogy amit tettek, azt hazájuk szabadságáért tették. 
Most más korban élünk. A jelen másfajta magatartást kíván hazáját szerető polgáraitól. De ugyanúgy 

bátor kiállást elvei mellett, mégha alantas támadások is érnek ezért. 



Tegyünk hát meg mindent, hogy továbbra is lehessünk azok, akik voltunk, akik vagyunk. Ragaszkod-
junk az örmény kultúránkat ápoló összetartó közösségünkhöz, a Fővárosi Örmény Klubhoz, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Füzetek havilapunkhoz, kultúránk terjesztésének jól bevált módszereihez: kiállítása-
inkhoz, könyvkiadásainkhoz, konferenciáinkhoz. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy jogunk legyen továbbra is 
gyökereinket kutatni és ápolni itthon és otthon Erdélyben, tárgyi örökségünket megmenteni. Ragaszkod-
junk hitéletünkhöz, örmény szertartású római katolikus egyházunkhoz, templomunkhoz, múzeumunkhoz, 
a XI. Orlay utca 6. szám alatt. 

Senkinek sincs joga közösségi és egyéni jogainkat megkérdőjelezni.  
 
Mit kell tehát tenni? 
Minden helyen elmondani, hogy mit akarunk elérni. Azt, hogy a kb. 15-20 ezernyi hazai történelmi 

örménység visszaszerezze számarányának megfelelő súllyal örmény kisebbségi képviseletét. Azt, hogy ne 
az újonnan bevándoroltak diktálják nekünk, hogy mik lehetünk és mit tehetünk. 

Ezért felkérünk minden magyarörményt és magyarörmény szimpatizánst, a nemzet felemelkedését 
szem előtt tartó honfitársunkat, hogy segítse harcunkat, s szavazzon az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület valamennyi területi képviselőjelöltjére. Ez a mi kis szabadságharcunk. „Ami minket illet, 
mi nem alkuszunk..."  

2002. október 8. 
dr. Issekutz Sarolta 

 
Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, mi a teendője, ezért gondosan olvassa el, tanulmányozza a kö-

vetkező tanácsokat: 
1. Győzze meg rokonait, barátait, ismerőseit, szomszédait, hogy menjen el szavazni, mert a nemzet jö-

vőjét alakíthatja szavazatával. A kisebbségi önkormányzatok közül az örmény kisebbség Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjei a nemzetünk felemelkedésében érdekelt, tehát válasszon bennün-
ket. 

2. Menjen el szavazni és kérjen „kisebbségi szavazó ívet is". 
3. A kisebbségi szavazólapon felül keresse meg az „örmény" kisebbséget és az ott található körbe te-

gyen x vagy + jelet. 
4. Az „örmény" szó alatti oszlopban az örmény jelöltek nevét találja ABC rendben, mindegyik jelölt-

nél feltüntetve a jelölőszervezet nevét, a független megjelölést. Keresse meg azokat a jelölteket, amelyek-
nél az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a jelölőszervezet. E jelöltek nevénél található kör-
be tegyen x vagy + jelet. Kérjük gondosan nézze át a névsort és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület minden jelöltjére szavazzon (maximum öt jelöltet talál, maximum 5 jelöltet lehet bejelölni). 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a következő kerületekben állított jelölteket: 
Budapest I., II., III., V., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. és XVIII. kerületeiben. 
Vidéken Szegeden és Siófokon. 
Az országban összesen 63 jelöltet indítottunk. 

Köszönjük bizalmát és szavazatát. 
Dr. Issekutz Sarolta, Alexa Károly, Lányi Zsolt  
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
* * * 

Digitális identitás 
 
A rémesen hangzó címért minden olvasó elnézését kérem, de kényszerűen adódott: a digitális technika 

(s így a digitális alapú gondolkodás) vélhetően senki előtt sem ismeretlen, számítógépeink révén sem. Ez 
a gondolkodási technika minden kérdést elemi, atomi alapkérdésekre bont le. Minden lépés csak a meg-
adott 0 vagy 1, tehát „igen" vagy „nem" válasz után kezdődhet. 

Mi köze ennek a másik címbeli szóhoz, az identitáshoz? 
A latin eredetű kifejezés az „idem" (ugyanaz, ugyancsak) jelentésű szóból származik, legújabbkori 

használatban az „identifikálni" annyit tesz, mint azonosítani, az identitás pedig immár mindenütt a vilá-
gon közkeletű szó: önazonosságot, azonosságtudatot jelent. 



„Ha örmény vagy, beszélj örményül! Ha nem úgy beszélsz, nem vagy az!" 
Ennek a digitális tévedésnek, persze, van ellenpárja: „Nyelvében él a nemzet". Ez utóbbi ugyan nem 

hazugság, de egyoldalú megközelítés, hiszen igen- 
nem válaszra kényszerít. 
Hogy miért? Mert egy bonyolult, sok-sok összetevőből álló kérdést összességében igyekszik egyetlen 

„igen" vagy „nem" válaszra egyszerűsíteni. 
Az előbb említett „ha ilyen vagy, így beszélj!" éppen ezért embertelen, demokrácia-ellenes, aljas. Er-

kölcstelen. 
Egy országosan terjesztett lapban végre azt olvasom, hogy: „...vannak »magyar örmények« és »ör-

mény magyarok«. Az egyik csak vallásában-hagyományaiban az, de már évszázada asszimilálódott." 
(Vasárnapi Hírek, 2002. október 6. A cikk (gm-vgp) szignójú szerzői a kisebbségi ombudsman-tól kapták 
a tájékoztatást.) 

Örvendjünk. Végre eljutott az ombudsmanig a hír, hogy a magyarországi örménység egyrészt egy 
többszáz éve itt élő, elmagyarosodott csoportból áll (vagyunk vagy tíz-tizenöt ezren), valamint egy né-
hány évtizede itt élő, kisebb csoportból, amely őrzi alighogy otthagyott hazája nyelvét. 

(Ha nyelvtudásról beszélnek például a horvátok? Hiszen szomszédos ország vagyunk. Vette észre va-
laki, hogy Örményország jónéhány ezer kilométerre van ide, s nem a határ másik oldalán?) 

Örvendjünk. Végre tudatosulhat minden választópolgárban, hogy az 1993-as kisebbségi törvény sze-
rint a Magyar Köztársaságban az a nemzeti kisebbség, amelyik legalább 100 éve itt honos. Aki tehát ma 
itt örmény kisebbségi, bár ötven, vagy tíz éve él Magyarországon, az nekünk köszönhetően kisebbség, 
mert örmény őseink a XVII. század végén telepedtek meg a Magyar Királyságban: nélkülem ő csak be-
vándorló lehetne, akár például a nála sokkal nagyobb számban itt élő kínaiak. 

De... örvendjünk? Csak örvendhetnénk, mert a választópolgárokban csak tudatosulhatna (feltételes 
módban) a kérdés, ám nem tudatosul (kijelentő módban). 

És mindez lehetne kizárólag némely nemzeti kisebbség (köztük az örmény) gondja, csakhogy az egész 
magyarság érdekeit és a Magyar Alkotmány alapvető értékeit sérti. 

Amíg azt a hazug csúsztatást kezelik (kezeljük mi, mindannyian, az örmény körök és a kisebbségi 
atyaúristenek) központi kérdésként, miszerint itt A.A. „csapata" és dr. I.S. „csapata" áll szemben egymás-
sal, addig ez a kérdés nem a magyarországi örmény kisebbségről szól. Addig mindez csak arról a primitív 
módon implikált játékról szól, hogy „az az örmény, aki örményül tud!" - mint azt A. A. országos elnök a 
lusta államaparátusnak és a lusta médiának, valamint a lusta közvéleménynek mindig, mindenféle színű 
kormányzás alatt elmeséli. 

Ez az előkészítése a digitális rendszerű hazugságnak: a bonyolult, sokágú kérdést olcsó „fekete-fehér" 
játékként föltenni. 

Menjünk tovább: ha ez csak bizonyos kisebbségek (akár több kisebbség) dolga volna, addig még - né-
mi megbocsátható lustasággal - legyinthetne a magyarság, mondván, hogy a kisebbségek hagyják a társa-
dalmat békén apró, partikuláris vitáikkal. 

De, ismétlem, a magyarság alapvető értékeinek és a Magyar Köztársaság Alkotmánya szellemének 
megkérdőjelezéséről van szó. Nincs szükségünk itt jogszabályok emlegetésére. Egyetlen fogalomra van 
szükségünk, a címben is említett „identitásra", a nemzeti és kulturális önazonosság fogalmára, ennek is 
legkevésbé digitális változatára. A neve: többes identitás. 

Ez a fogalom nem olyan légből kapott, nem filozófusok és jogászok által elvarázsolt kifejezés, mint az 
esetleg elsőre látszik. Mostanában mintha kezdene feledésbe menni. 

De mi az a többes identitás? 
Példaként: ha én családapa vagyok, és vállalom, hogy feleségem és gyermekeim vannak, törődöm ve-

lük, gondoskodom róluk - akkor ez azt jelenti, hogy vállaltam önmagam, tehát azt az identitást, hogy csa-
ládapa vagyok. 

Egyúttal azonban - például - kertészmérnök is vagyok, egy csoportnyi ember munkáját irányítom és 
büszkén vállalom, hogy munkám eredményeként felépült egy kis (vagy nagy) park. Ez is identitásom 
része, hogy nem tudok sétálni egy idegen parkban anélkül, hogy ne vizsgáljam (és esetleg bíráljam) a 
parképítők munkáját, vagy ne ismerném fel a kertész tervező szándékát és annak megvalósulását. 

Hát akkor én most családapa vagyok, vagy kertészmérnök? Válasszak „igen"-„nem" alapon? 
Ráadásul - ugyancsak például - futni is szoktam, egy sportegyesület futószakosztályának a tagja va-

gyok, és ha valamelyik tévé-csatornán látom a berlini maraton befutóját, feldobog a szívem. Futó vagyok, 



ismerem a sportvilágnak ezt a részét, örömem telik benne, részt szoktam venni a rendezvényeiken, mégha 
nem is tartozom az élvonalba. Tehát ez is identitásom része. 

Ugye, ne írjam le... de leírom: talán feltehető a kérdés, miszerint válasszak már: családapa vagyok-e, 
kertészmérnök vagyok-e, sportoló vagyok-e? A válasz egyértelmű: egyszerre mindenik vagyok. 

A hosszúra nyúlt példálózást bocsássa meg nekem, tisztelt olvasó: így kívántam ábrázolni a „többes 
identitás" egyszerű és nagyon emberi fogalmát. Ha ugyanis mindennapi funkciók helyett nemzeti-
kulturális kötődésekkel példálózom, hosszabban kell fogalmaznom, lévén bonyolultabb, finomabb s ezért 
könnyebben félreérthető a példa. 

De ezt az alapvető fogalmat a nemzetiségi hovatartozás, a nyelvtudás (vagy nemtudás), az önazonos-
ság kérdésében mostanság, majd' egy évtizede sokan kezdik aláfűrészelni, rágni, omlasztani. 

Mondhatnám kis iróniával: ma még nem tudom, lehetek-e én örmény származású, miután nem tudom 
az örmény nyelvet? 

Személy szerint - és fennen hangoztatott, bár alkotmányellenes elvek szerint - eljátszhatnám a lengyel 
kisebbségit, mert irodalmi szinten írom és beszélem azt a nyelvet. Ebben megfelelnék az országos örmény 
elnöknek. Az „azonosság" érzése valahogyan mégis a gyímesi, szépvizi, kézdivásárhelyi és erzsébetvárosi 
származási szálakban jelenik meg. 

Kérdezhetném iróniával, hogy a ma, össztársadalmi pénzekre oly „harcos" örményül beszélő örmé-
nyek unokája, aki holnap születik meg, és esetleg nem fog megtanulni örményül, vajon örmény lesz-e? 
Lehet-e? (A kérdést úgy értem: vajon, bizonyos akkori kisebbségi atyaúristenek „megengedik-e", hogy 
örménynek is érezze magát?) 

És itt vissza kell térnem a „digitális" fogalomra. 
„Ki vagy? Magyar-e, vagy örmény?" 
Aki jelenleg azt válaszolja, hogy „mindkettő", attól a jelenlegi közfelfogás sugallata szerint azonnal 

nyelvvizsga-bizonyítványt kellene kérnünk. (Persze, ha már így, akkor magyar nyelvvizsga-bizonyítványt 
is érdemes volna kérnünk!) 

Csakhogy: ez a magyarság szellemisége és a hatályos Magyar Alkotmány elleni támadás! 
A magyarság erkölcsi és jogi befogadó-készsége tette lehetővé az erdélyi magyar örményeknek, 

hogy... hogy erdélyi magyar örménnyé váljanak. 
Ez az erkölcsi-jogi megközelítés tette szellemileg gazdaggá a magyarságot és odaadó magyarokká 

mindazokat - mindazokat! -, akik egy évezred során megtalálták a helyüket: magyarok lehettek s ugya-
nakkor és egyszerre szerbek, zsidók, horvátok, svábok, románok... hadd ne soroljam; akit kihagytam, bo-
csássa meg. De hangsúlyozom: magyarok voltak, miközben... (lásd az előbbi felsorolást) ugyanakkor és 
egyszerre! 

Ez a határainkon túl élő, magyar, vagy fél-, sőt, negyed-magyar testvéreinkre is vonatkozik. Vajon, le-
het-e magyar az a szlovák állampolgár, aki szepességi magyar családból is származik, de alig tud néhány 
szót magyarul? (Azaz: kitagadja-e őt valamikor a magyarságból egy magyar országos elnök? Vagy a 
szlovákságból egy hasonlóan országos és hasonlóan szlovák elnök?) Szabad-e nem tudnia a héber nyelvet 
annak a bácskai, magyar anyanyelvű, félig sváb embernek, aki egyébként zsidó is? (Azaz: kitagadja-e őt 
nyelvismeret hiánya miatt a zsidóság - úgymond - avatott képviselője?) 

De - hogy a közösségünkhöz legközelebbi példát hozzam - tessék megnézni a Kolozsvárott, Gyergyó-
ban, Szamosújváron, vagy Sepsiszentgyörgyön élő, működő magyarörmény közösségeket (de tessék 
megkérdezni minderről a kolozsvári Sebesi Karen Attilát - akinek a „Karen" nem díszítő előneve, hanem 
az egyik keresztneve, mert ő Karen is és Attila is! egyszerre! - vagy tessék elolvasni az ő számos megnyi-
latkozását lapunk 2001-es és 2002-es számaiban), miként éli meg a román állampolgár erdélyi 
magyarörmény azt, ha három jelzője közül bármelyiket megkérdőjelezik! Bármelyiket! 

Illyés Gyula a magyarságról szóló írásaiban és megnyilatkozásaiban sokszor hangsúlyozta: magyar az, 
aki annak vallja magát. Talán érdemes a XX. század második felében élő, egyik legnagyobb, felelős ma-
gyar gondolkodó szavain eltöprengeni, ráadásul nem digitális kiterjesztésben. 

Kisebbségi törvényünk - a Magyar Köztársaság Alkotmányával, főként pedig évezredesen gyümölcsö-
ző magyar hagyományaink szellemével egyezően - kimondja, hogy mindenki olyan nemzetiségű, amely 
nemzetiséghez tartozónak vallja magát. 

Erkölcsileg fogalmazzuk így: olyan nemzetiségű, amelyik nemzetiséget vállalja. Távolról sem „igen"-
„nem" alapon. A nemzeti-érzelmi hovatartozás nem digitális kérdés. Többrétű: saját tisztességünk, és a 
mások iránti tisztesség vállalásának kérdése. 



Persze, vannak, akik választásról választásra nemzetiséget „váltanak". 
És akkor? Hiszen olyanok is vannak, akik lopnak, holott meg van írva a Tízparancsolatban: Ne lopj! 
De ha lopnak - attól még a Törvény érvényes. Az erkölcsi törvény is. 
Föltettem a kérdést: vajon egy húsz éve bevándorolt örmény és egy színmagyar személy házasságából 

származó emberke tud-e majd örmény is lenni, ha Magyarországon élve nem tanulja meg az örmény 
nyelvet? A személyes válaszom: remélem, hogy igen. Remélem, hogy az a kicsi gyermek tíz, vagy ötven 
év múlva nyugodtan mondhatja, ékes magyar nyelven: 

- Nem tudok örményül, de örmény származásúnak érzem magam, és büszke vagyok rá. 
És magyar anyanyelven ápolni és terjeszteni fogja egyik szülőjétől örökölt örmény kultúráját, és a má-

siktól örökölt magyar kultúráját. 
És akkor tiszta szívvel, hangosan hivatkozhat az örmény származású Kiss Ernő aradi vértanúra, aki 

csak magyarul, latinul és németül tudott, örményül nem. Persze, ha még akkor létezik a magyarság befo-
gadó, intelligens, finom kultúrája, amely nem digitális. 

                                                                                                                                             Dávid Csaba 
* * * 

 
Bemutatjuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2002 évi 

választáson induló képviselőjelöltjeit 
 
Budapest I. kerület 
 
Bacsó Márton Károly 
Budapesten születtem 1978-ban, erdélyi örmény gyökerű családban. Mind a két nagyanyai ág örmény, 

az erzsébetvárosi Kabdebó család. 
Édesanyám 34 éve az első kerületben a fogászaton asszisztens. Itt végeztem a számítástechnikai szak-

középiskolát, jelenleg a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola negyedéves, végzős hallgatója va-
gyok. 

Számítástechnikai ismereteim és angol nyelvtudásom határozzák meg elfoglaltságaimat is (egyebek 
között én tartom karban a szomszédaim között kialakított számítógépes hálózatot). 

2001 decemberében egyetemi versenyen első helyezést értem el; szívesen olvasok, szeretem a ko-
molyzenét, modellezek. 

Megválasztásom esetén elsősorban a magyarörménység kulturális hagyományainak érvényesítését és 
modern, multimédiás formában történő bemutatását tartanám fontos feladatnak úgy, hogy annak minden 
magyar érdeklődő haszonélvezője lehessen. 

 
Bende Miklós 
Születtem Szegeden 1921-ben. Apám színművész, anyám tánctanárnő, nagybátyám vitéz Jakabffy De-

zső színigazgató Erdélyben. Diákkoromat Jakabffy nagyapám házában töltöttem, tőle értesültem erdélyi 
örmény gyökereimről. 

Szegedi érettségim után a Ludovika Akadémiára kerültem és tüzértisztként harcoltam a magyarországi 
hadműveletekben. A három éves szovjet hadifogság ébresztett rá arra, hogy a színház életet mentő hiva-
tás; hazajövetelem után elvégeztem a Színház és Filmművészeti Főiskola színházrendezői tanszakát. 

Éveken át mint rendező dolgoztam különböző színházaknál, majd megalapítottam az Erdész Színpa-
dot, a Pinceszínházat, a Sztereo színházat, előadás-sorozatot szerveztem a középiskolások humánesztéti-
kai képzésére, és német nyelvű irodalmi műsorokat külföldiek részére. Tanítottam színészmesterséget az 
Artistaképző Intézetben és vezettem Színészképző Stúdiót. Egy lányom, egy fiam és két unokám van. 

Képviselőként elsősorban az említett területeken szerzett jártasságomat szeretném érvényesíteni. 
 
Dr. Benedek Katalin Erzsébet 
Budapesten születtem. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem magyar-orosz szakos tanári és 

művészettörténészi diplomáimat. Pályámat 1977-ben a Budavári Palotába helyezett Magyar Nemzeti Ga-
lériában kezdtem: azóta az intézmény munkatársa, jelenleg művészettörténész főmuzeológusa vagyok. 



Családomban a nemzeti elkötelezettség, az európai kultúrát, polgári értékrendet tisztelő, keresztény 
légkör természetes közeg. Orvos szüleim családfája apai ágról háromszéki lófőszékely rangú, örmény 
beütésű elődöket jegyez. Másrészt jelenti Benedek Eleket, akinek egyedülálló irodalmi munkásságát foly-
tatták a dinasztia máig elismert leszármazottjai. Anyai részről a legendás magyarságú kárpátaljai 
görögkatolikus püspök, Sztojka Sándor képviseli familiáris kötődéseinket. A fentiekből adódó kulturális 
vonulatot hordom génjeimben, hivatástudattal hasznosítom szakmai munkámban. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjaként a magyarörmény kultúra ápolását eddig 
is, négy évvel ezelőtti kisebbségi képviselővé választásom óta is komoly feladatomnak tekintettem. Hi-
szem, hogy a jövőben még többet tehetek ezért a nagymultú kisebbségért. Ez a programom, kérem támo-
gassanak. 

 
Dávid Csaba 
1943-ban születtem Marosvásárhelyt, a kézdivásárhelyi Dávidok közül. Felmenőim között szerepel az 

erdélyi örmény Zakariás- Csiky- Persián-család. 1945 óta Budapesten élünk, két testvérem van. A budai 
Rákóczi gimnáziumban érettségiztem, majd egy évtizeden át éltem Varsóban, ott jártam egyetemre is. A 
70-es évek közepe óta dolgozom a szinkronfilm-szakmában, közben tíz éven át egy tudományos ismeret-
terjesztő folyóirat egyik szerkesztője, később főszerkesztője voltam. (Mindig nagyon izgatott az ismeret-
terjesztés, különösen a műszaki-tudományos kérdések.) 

Jelenleg az egyik ismeretterjesztő tévé-csatorna szerkesztője vagyok. Több műfordítás-kötetem és saját 
könyvem jelent meg. Négy gyermekem közül három él. Ugyancsak három az unokáim száma. 

1988-ban a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat egyik képviselője lettem. Az elmúlt négy év 
alatt képviselőként igyekeztem hozzájárulni, hogy a Kisebbségi Önkormányzatra bízott közpénzeket tes-
tületünk jó, értelmes célokra fordítsa. Újraválasztásom esetén a továbbiakban is ez lesz a célom. 

 
Gosztonyi Mária 
Kaposváron születtem, értelmiségi család harmadik gyermekeként. Édesanyám az erdélyi örmény ere-

detű Szentpétery Katalin. 
1980-ban a budai Petőfi Gimnáziumban általános érettségit, 1990-ben pedig kereskedelmi érettségit 

szereztem. 
1986-ban fiam, 1988-ban leányom született, akikkel családunkban az örmény szál tovább folytatódik. 

Ez a szál vezetett engem is az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezvényeire. 
Jelenleg egy 1990-ben alapított, ingatlan-forgalmazással és értékbecsléssel foglalkozó Kft. ügyvezető-

je vagyok. 
Célkitűzésem az örmény kultúra ápolása és a terjesztésében való részvétel. Megválasztásom esetén 

igen fontosnak tartom, hogy magyarörmény kultúránkat minél szélesebb körben megismerjék a kerület 
lakói. 

 
Budapest II. kerület 
 
Bacsó Zoltán 
1947-ben születtem Pécsett. Szüleim orvosok voltak. Édesanyám révén erdélyi örmény származású 

vagyok, nagyapám Kabdebó Antal, nagyanyám Gorove Anna volt, mindketten erdélyi - erzsébetvárosi - 
születésűek. 

Iskoláimat Kecskeméten végeztem, 1976 óta vagyok a kerület polgára. Erdélyi magyarörmény felesé-
get választottam, 2 nagykorú gyermekünk van. 

1967 óta dolgozom a Pannónia Filmstúdióban, segédoperatőr, majd operatőrként. Számtalan kisfilm, 
sorozat és egész estés film felvételi munkáit végeztem el, többük díjat nyert, pl. az Oscar-díjas „Légy" 
(rendezte Rófusz Ferenc), a Cannes-i Arany Pálmás „Küzdők" (Jankovics Marcell) és a „Moto Perpetuo" 
(Vajda Béla). 1994-ben Balázs Béla-díjjal jutalmaztak. 

2002-ben Jankovics Marcell „Ének a Csodaszarvasról" című animációs filmjének egyik operatőre vol-
tam. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeként 98-ban mandátumot szereztem a II. 
ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzatban, ahol egyesületünk 5 fős csapatával számtalan programot va-
lósítottunk meg a kerület magyarörményei és más érdeklődői számára. Feladatunk a gyökerek kutatása, 



könyvek kiadása, kiállítások és konferenciák szervezése, kapcsolattartás az erdélyi magyarörmény közös-
ségekkel. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeként kérem, az egész öt fős csapatnak adja-
nak esélyt a folytatásra. 

 
Flórián Antal 
1939-ben születtem a XVII. században Erdélybe menekült örmények által alapított Szamosújváron. 

Apám kereskedő, anyám, Kirkósa Klára háztartásbeli. Mindketten magyarörmények. Nagyszüleim még 
beszélték az örmény nyelvet. Szamosújvár, Kolozsvár, Marosvásárhely városokban tanultam. Az utóbbi-
ban végeztem el a Színművészeti Főiskolát. A kolozsvári Állami Magyar Színháznál kezdtem pályámat, 
majd 1971-ben áttelepültem Magyarországra. Kaposvár, Kecskemét, Szeged színházaiban dolgoztam. 
Jelenleg a kecskeméti Katona József színház tagja vagyok. 

Szülővárosom - ahol az örmény családok ma már elképzelhetetlenül szoros kapcsolatot tartottak egy-
mással a ki nem mondott szeretet sugárzásában - mind a mai napig elkísér. Ez adta az erőt, hogy 1998-
ban létrehozzuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szegedi szervezetét, majd a választók 
bizalmából az Örmény Önkormányzatot Szegeden. 

A közösségteremtés volt az elsődleges cél. A havonta megrendezett találkozóinkra olyan papokat, mű-
vészeket, tanárokat és örmény származású költőket hívtunk meg, akik történelmünkről, a ma már ma-
gyarként számontartott örmény gyökerű tudósainkról, költőinkről, politikusainkról, művészeinkről tartot-
tak színvonalas előadásokat. Több rendezvényünket szegedi közéleti kávéházakban tartottuk, mert tudato-
sítani kívántuk a város polgáraiban, hogy ez az életerős nép betelepülése óta igen sokat tett azért, hogy 
bebizonyítsa: méltó volt a befogadásra. 

Idén Budapestre költöztem. Mivel szegedi képviselői munkámat a közösségteremtés, hagyományápo-
lás, népszerűsítés hármas célja határozza meg, Budapesten is ezt szeretném folytatni, ha az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeként a második kerületi, budai polgároktól erre felhatalma-
zást kapok, egyesületi társaimmal együtt. 

 
Dr. Issekutz Sarolta 
Édesapám, n. dr. Issekutz János kolozsvári, majd Legfelsőbb bírósági bíró, ügyvéd, erdélyi örmény 

család sarja (Issekutz, Zachariás, Dániel, az ittebei, eleméri Kiss Ernő aradi vértanú családja). 
Több mint 3 évtizede ügyvédként tevékenykedem. Férjem gépészmérnök, fiam sebészorvos, lányom 

számítógépes grafikus. Három évtizede otthonunk e kerület. 
Nevemhez fűződik az 1994. évi örmény kisebbségi önkormányzatok jogi megszervezése. 1997-ben 

létrehoztam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet a történelmi örménység, a 
magyarörmények összefogására. Feladatunk az örmény kulturális identitás erősítése, az örmény kultúra és 
hagyományok ápolása, terjesztése. Sikerült, hiszen az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek információs-
kulturális havilapunk immár hat éves. A Fővárosi Örmény Klub, amelyet 7 éve szervezek és rendezek, a 
Magyarok Házában tartja összejöveteleit minden hónap harmadik csütörtökén. Több mint 30 kiállítást 
rendeztem, valamint évente egyházi és világi konferenciákat hazánkban és Erdélyben. Fontos feladatom-
nak érzem az örmény kultúra terjesztését, az örmény családok genealógiai kutatását. Nyolc könyvet ren-
deztem sajtó alá. Kezdetben az örmények országos alelnöke, kezdettől a Fővárosi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, valamint kezdettől a II. kerület elnöke voltam és vagyok. Sok önálló rendezvény-
nyel jelentkeztünk kerületünkben: 2002-ben a Kerület Napján a kerületi örménység négy önálló kulturális 
programmal színesítette a kínálatot (templomi hangverseny, kiállítás, stb.). 

Sajnos tevékenységünket az egykori Szovjetunióból betelepültek csapata, az országos örmény vezetés 
és holdudvara nem veszi jó néven, megpróbálja akadályozni, s örmény őseinktől örökölt és magunk által 
is rászolgált jó hírnevünket besározza. (Az országos vezetés ellen több büntető eljárás van folyamatban 
köztörvényes bűncselekmények miatt, pl. az Állami Számvevőszéki jelentés alapján.) 

Mi a magyar nemzet részét képező magyarörmények vagyunk és maradunk is, mint ahogy őseink is 
vállalták nemzeti hovatartozásukat. 

Mint egyesületünk elnöke vallom, hogy a magyarörmények egy nagy család, akik csapatban tudnak 
igazán eredményeket elérni. Ezért az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 5 fős kerületi csapa-
ta valamennyi tagja részére kérem a támogatásukat. Kérem a kerület szavazópolgárait, hogy a kisebbségi 
szavazólapon az örmény kisebbség oszlopában felsorolt örmény jelöltek között keressék meg mind az öt 



Erdélyi Örmény Gyökerek jelöltet: rajtam kívül Bacsó Zoltán, Flórián Antal, Szabó Anikó és Zakariás 
Antal Dirán neve mellé tegyenek x, vagy + jelet. 

 
Szabó Anikó 
1965 július 22-én Nagyváradon születtem. Az élet úgy hozta, hogy 1985-ben, önhibámon kívül, el kel-

lett hagynom szüleimet és szülővárosomat. 
Magyar-angol szakos tanárnőnek készültem, mégis színésznő lett belőlem. 
Pályámat Zalaegerszegen kezdtem a Hevesi Sándor Színházban, majd a soproni Petőfi Színház tagja-

ként dolgoztam 10 évig. 
A kerület lakója vagyok. 
Édesanyám: Ötves Erzsébet, a XVII. században Erdélybe betelepült örmények leszármazottja. Első 

ismert ősünk Chácsig (Kristóf) 1684-ben született. Utódai az Ebesfalvi előnevet is felvették, ami később 
egy E betűre korlátozódott, innen ered a családban az Eötves változat is. 

Felmenőim között fellelhető az Antalffy, Kazacsai, Issekutz, Donogán, Kabdebo, Páll, Hollósy név. 
Mindannyian nemzeti elkötelezettségűek voltak, mint ahogy a jelenben is azok vagyunk. A magyar kultú-
ra terjesztése mellett igen fontos feladatomnak tartom az örmény irodalom és kultúra megismertetését, 
ezért úgy a kiállításokon, mint a Fővárosi Örmény Klub találkozóin előadóművészként részt veszek e 
csodás világ megismertetésében. Kérem az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület öt fős csapa-
tának támogatását szavazatukkal. 

 
Zakariás Antal Dirán 
Csikszépvizi eredetű örmény családban 193l-ben, Brassóban születtem. 
A veszprémi piarista gimnázium után Budapesten szereztem közgazdász diplomát, majd a belkereske-

delemben és a vegyiparban vezető gazdasági beosztásokban dolgoztam 1992-évi nyugdíjazásomig. Azóta 
egyéni vállalkozóként dolgozom, hogy az élet ritmusából ne essem ki. 

A fiam orvos, két unokám van. Évtizedek óta a kerület lakója vagyok. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeként jutottam képviselői mandátumhoz 

1998-ban és egyesületünk 5 fős csapatával alakíthattuk meg a választók bizalmából a II. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatot. Azóta az erdélyi gyökerű magyar-örménység kultúrájának és hagyományai-
nak megőrzésében, az örmény szertartású római katolikus templomunk és hitéletünk megmentésében, az 
erdélyi örmény kapcsolatok ápolásában veszek részt, szervezett keretek között. Célom ennek a munkának 
a folytatása az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jelöltjeként, öt fős csapatunkban. Kérem 
valamennyiünk támogatását, kérem csapatunk támogatását. 

 
Budapest III. kerület 
 
Csiky Zoltán 
1943. június 12-én születtem Budapesten. Apám Csiky Zoltán Erdélyből menekült Magyarországra. 

Apai nagyanyám Szőke Ilona az erdélyi Lisznyó faluban született örmény családba. Innen erednek ör-
mény gyökereim, amelyeket a mai napig ápolok. 

Általános és középiskoláimat Pakson végeztem, majd 1966-ban gépészmérnöki diplomát szereztem az 
Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán, Budapesten. Jelenleg építőipari vállalkozó vagyok a III. 
kerületben. Nős vagyok, 3 gyermekem és hat unokám van. Feladatomnak tartom, hogy ápoljam az ör-
mény kulturális örökséget és tovább erősítsem örménymagyar identitásunkat. Ehhez feltétlenül szüksé-
gesnek tartom az erdélyi-örmény kapcsolatok további bővítését, a múlt kutatását, kulturális örökségünk 
ápolását. Büszke vagyok rá, hogy az erdélyi örmény származású magyarok tehetségükkel, szorgalmukkal, 
hűségükkel tiszteletre méltóan kapcsolódtak be a magyar társadalmi, kulturális és gazdasági életbe, ápol-
ják örmény gyökereiket és büszkén vallják magukat magyarnak. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjaként tevékenykedem. Kérem, hogy egyesüle-
tünk minden jelöltjére adják le szavazatukat, hogy közösen vállalt programunkat megvalósíthassuk. 

 
 
 
 



Dobó Attila György 
1944-ben, Kolozsvárott születtem. 17 évesen a családommal együtt települtem „haza" otthonról, 1961-
ben, itt érettségiztem, majd a Szegedi József Attila Tudományegyetem bölcsész karát, a pécsi tanárkép-
zőt, majd a budapesti Gyógypedagógiai Főiskolát végeztem el. 

Három évtized óta tanítok. A magyar iskolarendszer minden fokát belülről ismerem, mert tanítottam 
fogyatékos gyermekeket, dolgoztam általános- és középiskolában, főiskolán, 15 évig intézményvezető-
ként, 5 éven át főiskolai oktatóként, ahol neveléstant és gyermekvédelmet tanítottam. Úgy gondolom, 
hogy ennek szól a megtisztelő kitüntetés, amelyet 1993-ban az akkor közoktatási miniszter Mádl Ferenc 
úrtól vehettem át: a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét. Ez az elismerés egyben kötelezvény is 
számomra. 

A családunk Kisküküllő vármegyei és kolozsvári eredetű, számos felmenőm erdélyi magyarörmény 
(édesanyám Szentpétery). Ezért kapcsolódtam be az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
munkájába. 

Havilapunk az „Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek" hat éves. Hagyományos rendezvényünk a Főváro-
si Örmény Klub, immár hét éve tartja estjeit. Könyvkiadványaink jelennek meg „Erdélyi Örmény Múze-
um" sorozatként. Az elmúlt időszakban harminc kiállítást rendeztünk, évente konferenciát szerveztünk. E 
munkát kívánjuk továbbfolytatni. Kérem ezért az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület mind a 
négy jelöltjének egyidejű támogatását. 

 
Sasi Nagy Pál 
1946-ban születtem Budapesten. Apai ágon vagyok örmény származású. Nagyanyám Betegh Margit, 

nevelő nagyanyám Betegh Irén, dédszüleim Betegh Bálint és Czetz Mária örmény katolikusok voltak. 
Nős vagyok, három diplomás lányunk van. 

Budapesten gépipari technikusi oklevelet szereztem. Irányítottam többezres gépipari cég telephelyei-
nek működését, majd egy Kft. ügyvezető igazgatójaként dolgoztam az idegenforgalomban. Másodállás-
ban biztosítási üzletkötő vagyok. 

Örmény őseim (köztük a 48-as Czetz János tábornok) arra köteleznek, hogy foglalkozzam a történe-
lemmel, a múlt ápolásával, amelyet az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is végez. Kérem 
támogatásukat, hogy a kerületnek ne csak egy Czetz utcája, egy holt Czetz emléktáblája, hanem egy élő 
Czetz rokon által is jegyzett magyarörmény kisebbségi önkormányzata legyen. Megválasztásom esetén az 
ő szellemiségét fogjuk ápolni, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület többi jelöltjével egye-
temben. Kérem támogatásukat rajtam kívül egyesületünk további három jelöltje számára, Csiky Zoltánra, 
Dobó Attila Györgyre és Várady Máriára is, munkánk csapatmunka. Köszönöm bizalmukat. 

 
Várady Mária 
1954-ben születtem Nagybányán, Erdélyben. Anyai ágon örmény származású vagyok, a gyergyóditrói 

Lőrincz családból. 
A marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet elvégzése után a sepsiszentgyörgyi Ta-

mási Áron Színház színésznője voltam. Vígjátékokban, drámákban, zenés színdarabokban, kabaréműso-
rokban, előadóesteken szerepeltem. 

1994 óta élek Magyarországon. 1994-1995-ben a Békés Megyei Jókai Színházban játszottam. 
1995-ben a Magyar Rádió bemondó-műsorvezető-moderátor tanfolyamát végeztem el, majd az ELTE 

média szakán színész-újságíró diplomát szereztem. 
1995 óta a Magyar Rádió Rt. munkatársa vagyok. 
Újságírói szakdolgozatomban a többszörös identitás témáját vizsgáltam. A magyarországi örmények 

identitástudata elemzése során interjút készítettem a nemrég elhunyt Vákár Tibor építész-
képzőművésszel. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjaként gyakran lépek fel rendezvényeken, ma-
gam is gyarapodva az örmény kultúra gyönyörű kincseivel. 

Előre is köszönöm bizalmukat a csapat, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében, 
kérem társaimat is támogassák szavazatukkal, mind a négy képviselőjelöltünk neve mellé tegyenek x je-
let. 

 
 



Budapest V. kerület 
 
Alexa Károly 
1945-ben születtem, tanári diplomám, két gyermekem és két unokám van. Irodalomtörténeti, kritikai, 

művelődéstörténeti tanulmányokat és közéleti publicisztikákat írok, sok könyvet szerkesztettem, három 
önálló kötetem is megjelent. 

Tevékenységemet az elmúlt évtizedekben az oktatás, valamint a tudományos kutatómunka határozta 
meg, s emellett folyamatosan dolgoztam különböző médiumoknál, általában vezető beosztásokban. Vol-
tam például főszerkesztő helyettes a régi Mozgó Világnál, főszerkesztő a Heti, majd az Új Magyaror-
szágnál, a Hírtanács elnöke, majd szerkesztőségvezető a Magyar Televíziónál. 

A rendszerváltozás kezdetén három évig - 1993 és 1996 között - a Magyar Távirati Irodának a vezér-
igazgatója voltam. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok és annak a Kölcsey Intézetnek 
vagyok főmunkatársa, amelynek tudományos programja a polgári értékek tanulmányozása és védelme. 

Örmény gyökereim Szamosújvárhoz kötnek, ahol az Alexa-kriptát a magaménak érzem, s mögötte azt 
a sok százados igyekezetet, szenvedést, túlélő erőt és hazafias tartást, ami - ha szabad így fogalmaznom - 
örmény véreimet jellemezte bujdosásukban és azután, hogy Erdélyben otthonra leltek. 

 
Dr. Borszéki Béla 
Okleveles mérnökbiológus, szakmérnök vagyok. Egy lányom és két unokám van. Fiatal koromban 

néprajzzal, hangszeres népzenével foglalkoztam a Népművészeti Intézet és a Tudományos Akadémia 
Népzenekutató osztályának külső munkatársaként. 

Hivatali munkásságom elsősorban az ásványvíziparra korlátozódott, de foglalkoztam táplálkozástudo-
mánnyal is. 

Apai nagyapám erdélyi magyarörmény kereskedő volt, aki az örmények Rómájának is nevezhető 
Szamosújvár temetőjében nyugszik. Gyökereim a Buzesko, Simay családokhoz kötnek. A hazai örmény 
kisebbség 80-90 százaléka ilyen magyarörmény és csak egy csekély hányadát teszik ki azok, akik a két 
világháború között vagy a második világháború után jöttek magyar földre. 

Magyarörménynek nevezzük azokat a családokat, akik asszimilálódtak ugyan és elvesztették az ör-
mény nyelvet, de megőrizték ősi szokásaik egy részét, így pl. étkezési szokásaikat, örmény katolikus val-
lásukat. Fontosnak tartom az örmény kultúra, hagyományok, hitélet továbbadását, a szellemi és tárgyi 
emlékek megmentését. Mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító tagja a kulturális 
identitásőrzés erősítése érdekében vállaltam a képviselőjelöltséget. 

 
Kabdebó János 
Születtem Kolozsváron, ősi erdélyi örmény családból, 1944-ben. Apám Kabdebó László a Bolyai Tu-

dományegyetem gazdasági igazgatója volt. Gimnáziumi érettségit és mechanikai műszerészi végzettséget 
is itt szereztem. Idegenvezetői szakvizsgával, középfokú román nyelvvizsgával rendelkezem. 

Kezdetben műszerészként dolgoztam, majd idegenvezetőként, tolmácsként tevékenykedtem. Hobbim a 
fotózás és a videofelvétel készítés. 

Évek óta aktív részvevője vagyok az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Fővárosi Örmény 
Klubjának, kiállításainak. Mint az Egyesület örmény képviselője, szeretném a kulturális kapcsolatokat és 
a nemzeti tudatot erősíteni. Ehhez kérem a választópolgárok bizalmát, egyesületi jelölttársaimmal együtt. 

 
Király Anikó Rita 
Születtem 1978-ban, Budapesten. A Berzsenyi Dániel Gimnázium elvégzése után az ELTE Állam és 

Jogtudományi kar állami és jogtudományi ismeretek szaktanfolyamát végeztem. Nagymamáim Lászlóffy 
Erzsébet és Aján Mária, ősi erdélyi örmény családok tagjai (Issekutz, Zachariás). 

Néhány éve tudatosult bennem, hogy részben örmény származású vagyok. Érdekelni kezdett ennek a 
népnek a történelme, kultúrája. Minél többet tudtam meg a történelméről, annál közelebb éreztem magam 
ehhez a néphez, az őseimhez. 

Az örmények és a magyarok egyformán sikeresen meg tudták őrizni kereszténységüket és nemzeti kul-
túrájukat idegen környezetben. Büszke vagyok rá, hogy két ilyen erős és értékes nép sarja vagyok. 

Megválasztásom esetén ebben a lelkületben kívánok tevékenykedni. 
 



Lányi Zsolt 
Székelyudvarhelyen születtem, apai ágon magyar és örmény, anyai ágon régi székely nemesi családból 

(Gálffy, Jakabházy). Apai nagyanyám, Valencsik Erzsébet örmény származású volt. Rokoni kapcsolatban 
vagyok - a teljesség igénye nélkül - többek közt a Dániel, Zakariás, Lengyel, Issekutz, Fejér erdélyi ör-
mény családokkal. 

Első osztályú sportoló voltam. 1956-ban részt vettem a magyar forradalomban, emiatt üldöztetésben 
volt részem. Közgazdászként az anyagellátás területén dolgoztam. A rendszerváltás után, 1994-2002 kö-
zött országgyűlési képviselő voltam. Megtiszteltetés lenne számomra, ha képviselhetném a Magyarorszá-
gon és Erdélyben élő örményeket, akik büszkék származásukra, kultúrájukra, gyökereikre, ugyanakkor a 
legnagyobb áldozatokra voltak hajlandók a magyar függetlenségért, szabadságért. 

 
Budapest IX. kerület 
 
Balogh Réka 
Édesanyám révén erdélyi örmény származású vagyok, számos, jónevű magyarörmény család szerepel 

a felmenőim között, akik az erdélyi Erzsébetváros polgárai voltak (Issekutz, Zachariás, Dániel, Kiss csa-
lád). Az otthoni neveltetés ezt, a családi és a közösségi hagyományokhoz való hűséget ültette belém. 

A Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumba jártam, ahol angolul tanultunk minden tantárgyat. Az 
utolsó két évben a Nemzetközi Érettségi osztályba jártam, s a világszinten egységesített vizsgarendszer-
ben szereztem meg a Nemzetközi Érettségi Diplomát. Ezután az ELTE angol szakát végeztem el, 2001 
januárjában államvizsgáztam. A tanulás és munka mellett elkezdtem foglalkozni a számítástechnikával és 
tervező grafikával is. 1999 nyarán kezdtem, eleinte mint operátor, amolyan „bedolgozó", de 2001 február-
jától már tervező grafikusként dolgozom (weblapokat és nyomdai termékeket készítek, cégek arculatát 
tervezem). Nagyon érdekel a képzőművészet, főleg a népművészet, szabadidőmben szőnyegeket szövök, 
gyöngyből hímzek, varrok és festek. Leginkább a textilek (szőnyegek, szőttesek, hímzések) érdekelnek, 
ezt valószínűleg örmény őseimtől örököltem. 

Véleményem szerint a modern társadalmakban az egyes népcsoportok egyre inkább elfelejtik gyökere-
iket. Számomra ennek leglátványosabb jele a népművészet elvesztése. A mai ember számára elődei min-
dennapi tárgyain alkalmazott művészete már nem a szépséget jelenti, amivel egyhangú környezetét sze-
retné felvidítani, „kicsinosítani", hanem letűnt korok idejemúlt és elfelejthető stílusa. Nem azt szeretném, 
ha ma is miniatúrákat festenénk könyveinkbe, vagy egyedi szőtteseket használnánk függönyként, csak 
azt, ha a régmúlt idők művészetén keresztül megpróbálnánk megérteni a régmúlt idők emberét. Egy nép 
múltja nemcsak a történelmében rejlik, hanem legalább annyira a kultúrájában és művészetében is. 

 
Borbély Bartis Júlia Katalin 
1930-ban születtem Erdélyben, tisztviselő családból. Csíkszeredán, majd Aradon tanultam, végül a ko-

lozsvári egyetem jogi fakultásán diplomáztam. Marosvásárhelyen ügyész, közjegyző, majd jogtanácsos 
voltam. 1986-ban nyugdíjas lettem, de aktívan dolgoztam jogtanácsosként a „Pro Európa Liga", valamint 
a Romániai Kereszténydemokrata Párt keretein belül. 

Mivel lányom házasság révén, fiam pedig a marosvásárhelyi véres napok következtében Magyaror-
szágra települt, férjemmel 1999-ben bevándorlási jogot kértünk, családegyesítés okán ezt meg is kaptuk. 

Örmény gyökereim a XVII-ik századra nyúlnak vissza, amikor az örmény Szentpéteri család Apafi 
Mihály alatt Erdélybe települt. 

Örmény szertartású római katolikus vagyok, Budapest IX. kerületében élek. 
Megválasztásom esetén kulturális és identitásőrző feladatokkal szeretnék foglalkozni. A magyarságuk-

ra és örménységükre egyaránt büszke ferencvárosi polgárok összefogása, közös, rendszeres kulturális 
események szervezése olyan cél, amely tovább viheti a jó magyarrá vált örmények aktivitását, emlékét. 
Ezt érdemesnek tartom a kerület lakói elé tárni. 

 
Csíki Attila Csaba 
1934-ben születtem székelyudvarhelyi örmény származású családban, két testvérem van. Mindkét szü-

lőm sokgyermekes családból származott, Így rokonságban állunk olyan örménymagyar családokkal, mint 
például a Bogdánffy, Benedek, Jakabffy, Lászlóffy, Lukács, Zárug, Zakariás... 

Kilencgyermekes apa vagyok, legidősebb gyermekem 34, legkisebbik 10 éves. 



Mentőstisztként dolgoztam, majd 1991-ben áttelepültünk Magyarországra: mivel 1940-47 között ma-
gyar állampolgár voltam, visszahonosítottak. Salgótarjánban részt vettem a Kós Károly Társaság meg-
szervezésében, ennek titkára lettem. Nyugdíjazásom után, 1995-ben Budapestre költöztünk, és hozzálát-
tam a magyarörmény múlt tanulmányozásához. 

Az örmény gyökerű magyarok történelmük során sok kiváló személyiséget adtak a magyar társada-
lomnak. Amennyiben megválasztanak, ezt a hagyományt szeretném ápolni és méltóképpen folytatni a 
kisebbségi-önkormányzati munka során is. 

 
Dr. Debreczeni Antal 
1943-ban születtem. Édesanyám Borszéki (Buzeskó) Eugénia. Ezen az ágon erdélyi örmény gyökerű, 

szamosújvári családból származom. 1970-ben „summa cum laude" minősítéssel végeztem a Bp.-i Orvos-
tudományi Egyetem Fogorvostudományi karán. Ezt követően a Fogpótlási Klinikán voltam tanársegéd, 
majd a XIV. kerület, illetve a Fővárosi István Kórház rendelőintézetében dolgoztam. 1986-ban főorvosi 
kinevezést kaptam. Az Üzemegészségügyi Szolgálatok átszervezése után kerültem vezető főorvosként 
jelenlegi munkahelyemre, a Távközlési, Munkalélektani és Üzemegészségügyi Egyesüléshez. Elváltam, 
két fiam van. 

1988-ban a választók bizalmából örmény kisebbségi képviselő lettem. Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület tagjaként, annak törekvéseit támogatva, segíteni kívánom a magyarörmény hagyo-
mányok ápolását, azaz folytatni a jelenleg véget érő ciklusban végzett munkát. 

 
Hanusz Gyula 
Egyedülálló nyugdíjas vagyok. Aktív életszakaszomban a szervezésfejlesztés különböző szakterülete-

in, legtöbb ideig a nagyszámítógépes rendszerszervezés területén működtem. Okleveles közgazdaként 
1991-ben gyakorlati tevékenységre jogosító értékpapír-felügyeleti szakvizsgát is tettem. 

Budapesten születtem, apám felvidékről áttelepült tisztviselő, anyám egy 1923-ban Gyergyószentmik-
lósról áttelepült erdélyi örmény család negyedik gyermeke volt, 3 gyermekes anyaként a háztartást vezet-
te 1951-ig. Akkor ő is állást vállalt, ezzel fokozatosan megszűntek az erdélyi típusú nagycsaládos össze-
jövetelek, melyeket ostrom alatti és utáni elszegényedésünk, küzdelmeink ellenére addig fenntartottunk 
(kürtöskalács-sütés). 

Nyugdíjas koromban kapcsolódtam a Fővárosi Örmény Klub, később az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület programjaiba, ahol egyre jobban éreztem magam és családfa-kutatásaimhoz is egyre 
több adatot, információt, élő ismerőst sikerült találnom. Az örmény városként számon tartott Gyergyó-
szentmiklóson élő tanúit találtam az erdélyi örmény Novák családból származó anyám s nagyszüleim 
ottlétének. 

1998-ban képviselőnek választottak a budapesti IX. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatba. 
Ahogyan eddig, újraválasztásom esetén ezután is szeretném az örmények, az erdélyi származású 

magyarörmények ügyét szolgálni, előbbre vinni. Célom a régi rokon- és vendégszerető erdélyi örmény 
szellem, a régi szokások, emlékek felelevenítése, nevezetes eleink hírének gyarapítása. 

 
Budapest X. kerület 
 
Dávid Anikó 
Erdélyből nyugat felé menekülő örménymagyar családból születtem - Ausztriában. A háború után Bu-

dapesten telepedtünk le. Édesapám, Dávid Antal Iván író; két testvérem van. 
1972-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi karát. Diplo-

mám megszerzése óta a Péterffy Sándor utcai Kórház gyógyszerésze vagyok. Azért választottam a 
gyógyszerészetet, mert a kézdivásárhelyi származású családban ez igen népszerű hivatás volt. 

Budán nevelkedtem, apai nagyanyámtól, Cs. Zakariás Annától számos erdélyi örmény (konyhai) re-
ceptet is megtanultam. Férjezett vagyok, két lányom 20 és 18 éves, akiknek igyekeztem átörökíteni az 
erdélyi, örmény származású magyarok kultúráját, lelkiségét. 

Képviselővé választásom esetén arra fogok törekedni, hogy ápoljuk és felmutassuk az 
örménymagyarok kultúráját, akik önmagukhoz mindig szigorúak voltak, másokhoz pedig toleránsak. Ez 
azt jelenti, hogy azokkal a közpénzekkel, amelyekkel egy kerületi kisebbségi önkormányzat rendelkezik, 
nagyon szigorúan kell bánnunk. 



 
Budapest XI. kerület 
 
Dr. Czárán István 
1970 július 30-án születtem Kézdivásárhelyen, apai ágon az örmény származású seprősi Czárán család 

leszármazottjaként. A középiskolai tanulmányaimat a medgyesi (Medias) „Axente Sever" matematika-
fizika szakos gimnáziumban végeztem, majd a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán folytatott tanulmányaim eredményeként 1996 februárjában átvehettem az állam- és 
jogtudományi diplomát. 1996 márciusától ügyvédjelöltként folytattam az egyetemi évek alatt már meg-
kezdett jogi pályafutásomat. 

A szakvizsga letétét követően, 1999-ben ügyvédi irodát alapítottam, melynek keretein belül folytatom 
munkámat. 

Családi állapotomat tekintve nős vagyok, két gyermek boldog édesapja. 
A hazai magyar örménység érdekeinek szolgálatát szakmámból eredően leginkább a jogi segítségnyúj-

tásban látom megvalósíthatónak. 
Az elmúlt négy éves ciklusban a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselőjeként dol-

goztam. 
 
Harmath Kálmán 
1939-ben születtem Budapesten. Édesapám Erdélyből származik, felmenő rokonaim között számos 

örmény eredetű volt (Vertán, Zakariás, Novák, Fejér, Rúzs, Moroz, stb.). A budapesti Toldy Ferenc gim-
náziumban végeztem, 1957-ben kitüntetéssel érettségiztem. Ezután finommechanikai műszerész szakmát 
tanultam, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen Gépészmérnöki diplomát szereztem. Négy évtizeden át 
dolgoztam az ipar számos területén, az utolsó tíz évben minőség-biztosítási vezetőként egy külföldi ipar-
vállalat budapesti gyárában. 2001-ben nyugdíjaztak, tagja vagyok a Lágymányosi Polgárok Egyesületé-
nek, és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek. Alapító tagja voltam a Lágymányosi An-
tenna közösségnek, amelynek jelenleg elnöke vagyok. 

Idén sikeresen kezdeményeztem, hogy a Színész Múzeum szabadtéri szoborcsoportjában Madách Im-
re, Katona József, Bajza József és Földváry Gábor (az első Pesti Magyar színház alapítója) lassú, de biz-
tos pusztulásra ítélt carrarai márvány szobrai az új Nemzeti Színházban kerüljenek elhelyezésre. 

Érdekelnek a környezetemben élő különböző származású, kultúrájú, foglalkozású emberek, és szívesen 
segíteném őket jogos érdekeik érvényesítésében, vélt, vagy valós sérelmeik orvoslásában, hogy maradék-
talan beilleszkedésük mellett, vallásukat, kultúrájukat, hagyományaikat ápolják, vagyis otthon érezzék 
magukat a kerületben. Ez elsősorban - természetesen - az örményekre és örmény származásúakra vonat-
kozik. 

 
Kátainé Szilvay Ingrid 
1963-ban születtem Ungváron. 
Édesapám orvostörténész volt, édesanyám gyakorló orvos. Zenei tanulmányokat szülővárosomban, va-

lamint Litvániában, a Vilniuszi Zeneakadémián végeztem. 1993 óta vagyok a XI. kerületi Weiner Leó 
Zenei Szakközépiskola tanára. Férjem, Kátay Mihály, Munkácsy-díjas festőművész. Kristóf fiúnk 14 
éves. 

Szűkebb és tágabb családi gyökereim az Erdélyi Fejedelemség területére nyúlnak vissza. Mind a ma-
gyar, mind az örmény ág itt élt és munkálkodott. A kultúrák közös gyökerei ösztönösen régóta foglalkoz-
tatnak. Ez az érdeklődés tudatossá, művészi és művész-tanári munkám során vált. Meggyőződésem, hogy 
identitástudatunk tartalma hagyományaink sokszínűségével lesz gazdagabb. Ennek érdekében kívánok 
tenni. 

 
Szongoth Gábor 
A XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat jelenlegi elnöke vagyok, az 1994-94 időszakban el-

nökhelyettese. 
1947-ben születtem Budapesten, két gyermekem van. Végzettségem geofizikus, geo-közgazdász, egy 

környezetvédelmi és geofizikai kutatásokat végző Kft. ügyvezetője vagyok. Hobbim a jégkorong, a MAC 
Népstadion egyesület szakosztályvezetője és edzője vagyok. 



Szívügyem a hazai örménység sorsa, a Magyarországon és Erdélyben megmaradt emlékek ápolása. 
Őseim Szamosújvárott éltek, Szongott Kristóf a XIX. század végén ott jelentette meg több kötetes könyv-
sorozatát, Szamosújvár monográfiáját és az Erdélyi örmény családok genealógiáját. Képviselőségem ide-
jén évente kiadtunk ebből a sorozatból egy-egy könyvet, hiszen ezek az összmagyar kultúrtörténet szerves 
részét képezik. Vezetésemmel megindult az Orlay utcai örmény templom, könyvtár és múzeum kincsei-
nek leltározása. 

Újraválasztásom esetén ezeket a munkákat szeretném folytatni, valamint megteremteni az összhangot a 
hazai örménység tagjai között. 

 
Szotyori Nagy Áron 
1944 októberében születtem Budapesten. Örmény szüleim becsületes munkával jó hírnevű és megbe-

csült állampolgárok lettek. Köztük nagyapám dr. Fogolyán Kristóf (ősi név az örmény Fugujan) nőgyó-
gyász sebész, Háromszék nagyhírű főorvosa, édesanyám, Dr. Fogolyán Edit, akitől örököltem, és folyta-
tom is sok éve az erdélyi örmény gyökerű kulturális kapcsolatokat, Kolozsvárott - a híres „Brassai Sámu-
el" iskolában - érettségiztem, majd ugyanitt agrármérnöki diplomát szereztem. 

1982-ben települtem - visszahonosítással - Budapestre feleségemmel és kisfiammal. 
Jelenleg mint vállalkozó dolgozom a vendéglátásban. 
Hiszem, hogy az önkormányzati választás nem a nagypolitikáról, a pártok csatározásáról szól, hanem 

az erdélyi örmény származású magyarok kulturális értékeinek megőrzéséről. E polgárok érdekeiért sze-
retnék tisztességgel és becsülettel dolgozni, mint képviselő, ugyanúgy, ahogyan a most véget érő ciklus-
ban XI. kerületi örmény kisebbségi önkormányzati képviselőként. Ismételt megválasztásom esetén folyta-
tom a megkezdett munkát. 

 
Budapest XII. kerület 
 
Bacsó Balázs 
Születettem 1983-ban Budapesten. Általános iskolát a Budenz úton végeztem. Jelenleg a Zsigmond té-

ri gimnázium végzőse, idén érettségiző hallgatója vagyok. Apai, anyai ágon erdélyi örmény, az erzsébet-
városi Kabdebó családból származom. 

Fontosnak tartom a fiatalokat bevonni az örmény kultúra és hagyományápolásba. Szabadidőmben sze-
retek rajzolni, faragni, hiszen a művészetszeretet genetikailag kódolt az örményeknél. Gazdag kultúránkat 
szeretném magam is megjeleníteni, másokkal megismertetni kiállítások formájában. A fiatal nemzedék 
mozgósítását tűztem ki célul. 

 
Batári Ferenc 
Budapesten születtem 1934-ben, jelenleg az Iparművészeti Múzeum főosztályvezetője vagyok. 
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen művészettörténetet hallgattam, és muzeológus dip-

lomát szereztem. 
Szakmai kutatási területem: magyar enteriőr művészet-, keleti szőnyegművészet története. A témakör-

ben számos kiállítást rendeztem itthon és külföldön. Jelenleg állandó kiállításom: „Kastély enteriörök" 
(Helikon Kastélymúzeum, Keszthely), „Európai bútorművészet a gótikától a bidermeierig" (Nagytétényi 
Kastélymúzeum); a budavári Sándor-palota történelmi teremsora bútorzatának rekonstrukciója. Mintegy 
180 munkám jelent meg itthon és külföldön. 

Kitüntetéseim: Móra Ferenc díj, Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkereszt. 
A magyar-örménységgel kapcsolatos kutatásaimat a budapesti Örmény Múzeum (XI. ker. Orlay u. 6.) 

állandónak szánt kiállításán foglaltam össze. Jelenlegi felhígított, dezorganizált állapotában már nem te-
kintem szellemi termékemnek. Tervezzük a múzeum hivatalos státusának rendezését, a gyűjtemény tu-
dományos katalógusának elkészítését, a kiállítás újrarendezését. 

Terveim között szerepel a Farkasréti temető örmény sírjainak felmérése, folyamatos karbantartásuk 
megszervezése. 

 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
Családom vérvonalának erdélyi örmény gyökerei vannak. Őseim Gyergyószentmiklóson és 

Csíkszentgyörgyön telepedtek le a XVII. század végén. Nagyszüleim Trianon következtében sodródtak át 



Budapestre. A családban sokat hallottam rokonunkról, az aradi vértanú Kiss Ernőről s ez keltette fel ér-
deklődésemet a múlt iránt. Barátaim hívták fel figyelmemet az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület tevékenységére. 

Korengedménnyel történő nyugállományba vonulásomig a Budapesti Műszaki Egyetem alkalmazásá-
ban álltam, főelőadói beosztásban. 

Munkámból következően többféle képesítést szereztem, így például számítógép-ismeret, protokoll-
szervezés, stb. 

Jelenleg szabadidőmben barátaim gyermekeivel foglalkozom, mert vallom, hogy a kisgyermekeket 
meg kell óvni a negatív hatásoktól, belső nyugalmat, pozitív érzéseket és értékrendet kell kialakítani ben-
nük. 

Megválasztásom esetén, kisebbségi képviselőként is ilyen lelkületben szeretném elősegíteni az önkor-
mányzati munkát, a budapesti XII. kerületben, ahol lakom. 

 
Dr. Issekutz Ákos 
1973-ban születtem. Édesanyám (dr. Issekutz Sarolta), nagyapám (dr. Issekutz János) révén erdélyi 

örmény családból származom (Zachariás, Dániel, ittebei, eleméri Kiss Ernő aradi vértanú). Summa Cum 
Laude végeztem, sebészorvosi szakvizsgámra készülök. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület megalapítója és elnöke - édesanyám - fogja össze a 
hazai örménygyökerű magyarokat, akik a magyar nemzet részeként oly sokat tettek - múltban és jelenben 
- hazánkért. Őseink 330 éve érkeztek Erdélybe. A történelmi, erdélyi örménység magyar anyanyelvű, de 
örmény gyökereire büszke, hagyományait és vallását ápolja. Becsült létszámunk Magyarországon 15-20 
ezer. E közösséget fogja össze az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Hagyományaink, gyö-
kereink, identitásőrzésünk módja, kapcsolódásunk a „szülőföldhöz" lényegesen eltérő az utóbbi évtize-
dekben betelepedett örményekétől. 

Havilapunk, az „Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek" hat éves. Hagyományos rendezvényünk a Fővá-
rosi Örmény Klub, immár hét éve a Magyarok Házában tartja estjeit. Könyvkiadványaink jelennek meg 
„Erdélyi Örmény Múzeum" sorozatként. Harminc kiállítást rendeztünk, évente konferenciát szervezünk. 

Az elmúlt ciklusban a legtöbb szavazatot én kaptam a kerületben - melyet ezúttal is megköszönök. 
Sajnos, egyesületünk célkitűzéseit egyedül nem tudtam keresztülvinni a XII. kerületben kialakult más 
érdekeltségű és szellemiségű örmény kisebbségi testületben. Mégis, a kerület minden irántunk érdeklődő 
magyarörmény tagjának küldjük a kiadványainkat, meghívóinkat, s ők nagy számban vesznek részt ren-
dezvényeinken. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület valamennyi tagja részére kérem a támogatásukat. 
Kérem, a szavazólapon az egyéb örmény jelöltek között keressék meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület mind az öt jelöltjét és támogassák szavazatukkal. Köszönöm bizalmukat. 

 
Lászlóffy István 
1952-ben születtem Budapesten. Nős vagyok, két gyermek édesapja. A Budapesti Marx Károly Köz-

gazdasági Egyetem Belkereskedelmi Marketing szakán végeztem, okleveles közgazda vagyok. Német és 
angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Örmény őseimre ütve, a bőr szakmában marketing vonalon 
dolgozom 1974-től (Simontornyai Bőrgyár, Bőr- és Cipőkellék Kereskedelmi Vállalat, Kaufmann 
Demuth & Co. Ltd., Union Trade Kereskedelmi Kft., Székelyi Cipőkellékgyártó Kft.), vezető beosztá-
sokban. 

Örmény gyökereim a Lászlóffy Kapitány (Kapatian) családot jelentik, amely a Szamosújvárt alapító 
családok egyike. Nagyanyai ágon pedig az Aján család. Örmény kisebbségi képviselőként erdélyi szár-
mazású örménymagyar kultúránk ápolása, széles körben való megismertetése a célom. Így tevékenyked-
tem az elmúlt ciklusban is az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által jelölt képviselőjeként. 

 
Budapest XIII. kerület 
 
Füleki Balázs 
35 éves gépészmérnök, vállalkozó vagyok. Az örmény kisebbség jelöltjeként az ifjúság és az örmény, 

illetve általában a nemzeti kultúra találkozásának megteremtését és ápolását tekintem küldetésemnek. 



Immár két cikluson át képviselőként dolgozom azon, hogy az ősök emlékein, hagyományain keresztül 
minél szélesebb körben bemutassam e kultúra megőrzésének értelmét. 

A feladat megoldása szabályos építkezéshez hasonlítható leginkább. Hogy az épületbe beépített anya-
gok és energiák hasznosuljanak, a „ház" felépítését szakszerűen kell folytatni és be is kell fejezni. 

A sikeres építkezéshez kívánok mindnyájunknak sikereket, nem utolsó sorban a soron következő ki-
sebbségi önkormányzati választásokon. 

 
Dr. Kiss Margit 
Születtem 1944-ben Szombathelyen, gimnáziumot Kőszegen, orvosegyetemet Budapesten, 1968-ban 

végeztem. 15 évig a MÁV Kórházban dolgoztam sebészorvosként, majd a Bethesda Gyermekkórházban 
gyermeksebészként. Jelenleg a XI. kerületi Fehérvári úti Gyermekrendelő gyermeksebész főorvosa va-
gyok és a gyermekorvosi szakcsoport vezetője. 

A Kiss családban legendaként élt az örmény eredet és csak a véletlen műve, hogy férjem (aki sajnos 
már nem él) olyan családból származott, ahol édesapja és édesanyja is örmény származásúak (Lászlóffy, 
Issekutz, Zachariás). Természetesen lányom is magyar-örménynek érzi magát, így aztán természetes, 
hogy én is - ahol kell és lehet - magyarságom mellett szeretettel és tisztelettel szolgálom a magyar-
örmény ügyet. Kisebbségi képviselővé választásom esetén is ezt tenném. 

 
Krasznay Katalin 
1941. július 9-én születtem Cegléden. Budapesten a Kandó Kálmán Híradás- és Műszaki Technikum-

ban érettségiztem. Első munkahelyem a Budapesti Orvosi Műszergyár volt 1 évig, majd a Magyar Rádió-
ban dolgoztam 10 évig műsorüzemi technikusként. Közben letettem a felsőfokú spanyol nyelvvizsgát és 
másodállásban a külföldi adások Főszerkesztőségének spanyol adásában, zömében bemondóként dolgoz-
tam. 

Később a Metrimpex Külkereskedelmi Vállalatnál spanyol nyelvű levelező voltam, letettem a kötelező 
felsőfokú szakvizsgát, portugálból felső, franciából középfokú nyelvvizsgát szereztem. 

Munkaviszonyomat osztályvezetőként fejeztem be, saját kérésemre mentem előnyugdíjba. 
Apám a Ganz Villamossági Művekben dolgozott, anyám háztartásbeli. Két testvérem közül elhunyt 

nővérem kertészmérnök volt, bátyám nyugdíjas geológus. 
Családom a csiksomlyói örmény Csiky család - ezért szeretnék tenni a magyarországi, magyarörmény 

kultúráért. 
 
Németh Zsófia 
1976. október 27-én születtem Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem német-szociológia 

szakán végeztem 2002-ben. 
Jelenleg az ELTE művészettörténet-szakán írom a diplomamunkámat. Édesanyám festőművész, Fábi-

án Gyöngyvér. 
Anyai ágon örmény rokonaim Gyergyószentmiklósról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről származnak. 
Elsősorban kulturális tevékenységgel foglalkozom, de szociológusként feladatomnak érzem a Magya-

rországon élő erdélyi származású magyarörmény kisebbség kulturális hagyományainak felkutatását és 
ápolását. 

 
Szakály Fruzsina 
1981-ben születtem Budapesten. 2000-ben felvételt nyertem az ELTE Szociológia szakára, két évvel 

később pedig a kulturális antropológia szakra. 
Anyai ágról erdélyi örmény származású vagyok, a Vikol és a Lászlóffy családok leszármazottja. Ezért 

is döntöttem úgy, hogy mint antropológus hallgató, a magyarországi és erdélyi magyarörményekkel fogok 
foglalkozni. Ekkor kerültem kapcsolatba az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel, a Fővárosi 
Örmény Klubbal, ahol magam is megtapasztalhattam, miként elevenedik meg az örmény kultúra és ha-
gyomány a klub közönségének életében. 2002-ben Kolozsvárra, majd Gyergyószentmiklósra is ellátogat-
tam, hogy az ottani magyarörmény közösségek múltját, jelenét, tevékenységét, célkitűzéseit is közelről 
megismerjem. 

Igyekszem további kutatásokat folytatni, elsősorban azért, mert a „magyarörmény" fogalommal kap-
csolatos félreértelmezéseknek mindenképp gátat kell szabni a békés együttélés, a szolidaritás érdekében. 



Az örmény kultúrát, hagyományokat mindenkinek meg kell ismernie, még ha nem is rendelkezik örmény 
gyökerekkel. Kisebbségi képviselőként is ezt a célt kívánom szolgálni. 

 
Budapest XIV. kerület 
 
Heim Pál 
56 éves vagyok, nős, két felnőtt fiam van és két unokám. 14 évig laktam a budapesti XIV. kerületben. 

Számítógép-műszerészként dolgozom 39 éve, jelenleg szervizvezető vagyok. Őseim között találni ma-
gyar, német és örmény nemzetiségit. Az örmény Mály család 1740 körül telepedett le Erdélyben. Otthon 
magyar identitású nevelésben részesültem, de emlékeztettek, hogy mindig több nemzetiségiből tevődik ki 
a nemzet. Apai dédanyám Mály Ilona. A család egy-két ismertebb tagja Mály Mihály hadmérnök-
tábornok, aki több mint 200 várat tervezett vagy épített át, többek között a komáromi Monostor erődöt 
1850-52 között, Mály Gerő színész és kissármási Mály Sándor, aki előnevét a hidrogénkutatásban elért 
eredményeiért kapta. 

Ennek a magyar, ám erdélyi örmény származású kultúrának a megőrzése és ápolása számomra fontos. 
Ezért támogatom az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület törekvéseit, képviselőként szeretném 
elősegíteni a magyarörmény kultúra megismertetését. 

 
Keve Mária 
Budapesten születtem 1941-ben. Aktív munkával töltött pályámon művészeti események szervezésé-

vel, rendezésével és propagandájával foglalkoztam a Képcsarnok, az Iparművészeti Vállalatnál, végül a 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségében, ahol 1987-ben megbíztak a Szövetség ügyvezetésével. 
Boldog vagyok, mert olyan feladatokon munkálkodhattam, amely kiváló emberekkel való együttgondol-
kodásra, együttműködésre adott alkalmat. 

Erdélyi örmény gyökereim a Mártonffy, a Pattantyús-Ábrahám, és a Jakabffy családokhoz kapcsolnak. 
Az örmény gyökereimhez való kötődést anyai nagyapámtól, Mártonffy Józseftől vettem át. Kisgyermek 
koromtól rendszeres látogatója voltam az örmény római katolikus kápolnának, amely életre szóló szép 
hitéleti és kulturális élményeket adott. 

Ezek az emlékek köteleznek arra, hogy továbbadjam, amit elődeimtől kaptam. Büszke vagyok rá, hogy 
az erdélyi örmény származású magyar állampolgárok tehetségükkel, szorgalmukkal, hűségükkel tisztelet-
re méltóan kapcsolódtak be a magyar kulturális és gazdasági életbe, és egyszerre tisztelik örmény gyöke-
reiket, valamint büszkén vallják magukat magyarnak. 

Úgy érzem, munkálkodnom kell azon, hogy azok az értékek, amelyek az örmény származású erdélyi 
magyarok nemzetünk kultúrájához való hozzájárulásával születtek, minél több nyilvánosságot kapjanak. 
Megválasztásom esetén ezen szeretnék munkálkodni. 

 
Király Zoltán 
1978-ban születtem Budapesten. Két nagyszülőm erdélyi örmény eredetű családból származik, ezért 

automatikusan kötődöm az örmény származású közösséghez. 
1992-ben felvételt nyertem a Deák Ferenc műszaki szakközépiskolába, ahol 1997-ben érettségiztem, 

ezután technikusi oklevelet szereztem. 
Katonai szolgálatom letöltése, azaz 1999 óta egy fűtéstechnikai cégnél dolgozom. 
Nagyapám és nagyanyám erdélyi örmény kultúrája, családi kötődéseim hajtanak arra, hogy a magyar 

anyanyelvűvé vált, örmény identitását őrző közösséget segítsem. 
Meggyőződésem, hogy folytatnunk kell örmény őseink munkáját: megőrizni hagyományainkat és ma-

gyarként szolgálni a magyarság gazdagodását. 
 
dr. Szabó Árpád 
Nyugalmazott főtanácsos, állatorvos vagyok. Feleségemmel együtt évek óta tagja az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesületnek, rendszeresen részt veszünk a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzatok Társulásának rendezvényein. 

Ápoljuk családunk örmény gyökerű hagyományait. Magam anyai ágon, feleségem pedig mindkét ágon 
örmény származású. A felmenők között közel háromszáz évre visszavezethető, örmény származású erdé-
lyi nemes, gazdálkodó, orvos, főpap rokonság van. Amellett, hogy mi már magyarnak születtünk, szeret-



nénk megőrizni őseink emlékét, ápolni kívánjuk hagyományainkat és tisztelgünk az ősi örmény nép mű-
vészete és hitvilága előtt. 

 
Szongothné Rónai Anikó 
1952-ben születtem Budapesten, gyermekeim Kristóf (27) és Gergely (25). Szüleim erdélyi származá-

súak, nagyapám Dés főbírája volt. Villamosmérnök a végzettségem, jelenleg egy 150 fős cég vezetése a 
munkám. 

A Szongoth név, amelyet gyermekeim viselnek, kötelez engem a hazai örménység támogatására és az 
erdélyi emlékek ápolására. 

Tevékenyen részt vettem a szamosújvári örmény tudós, Szongott Kristóf XIX. századi könyvsorozatá-
nak reprint kiadásában, jelenleg a szamosújvári örmény temetőről szóló könyv lektorálásán dolgozom. 

Szívügyemnek tartom az erdélyi magyarörmény gyökerek felkutatását és támogatását. 
 
Budapest XV. kerület 
 
Balogh Jenő 
Gépészmérnök vagyok, akit sokan csak egyszerűen Issekutz úrnak neveznek, feleségem után. Ha meg-

kérdezik, mi közöm az örményekhez, azt szoktam mondani, „van egy örmény feleségem és két szép ör-
mény gyermekem, s amerre nézek, csak örményeket látok". Feleségem, dr. Issekutz Sarolta erdélyi ör-
mény közössége révén az örmények „hálójába" kerültem. Ma már én is örménynek érzem magam, hiszen 
nap mint nap velük kerülök kapcsolatba. Rájöttem, hogy szép dolog tenni valamit egy közösség életre 
keltése, működése érdekében. Különösen érdekes egy olyan közösség körforgásába kerülni, amelynek 
tagjait nemcsak az köti össze, hogy közösen járnak múzeumokba, kiállításokra vagy túrázni, hanem vér 
szerinti rokonoknak érzik magukat. Ha a magyarörmény közösség bármely két tagja összejön, az első 
percekben kiderül, hogy valamilyen fokon rokonok. Innen kezdve minden egészen másképpen zajlik. A 
Magyarországon élő magyarörmények egy nagy családba tartoznak. Ezt annál is inkább tudom, mert 
számítógépes rendszerszervező lévén megpróbáltam „felvinni" számítógépre az egyes örmény családok 
családfáját. 

Mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egyik alapító tagja veszek részt a közösség 
életében immár 9 éve. Aktívan közreműködöm minden kulturális rendezvény lebonyolításában, részt ve-
szek az újság szerkesztésében, stb. 

57 éves koromra tudom, milyen fontos a múlt megismerése, a még elérhető információk rögzítése. El-
határoztam, hogy a jövőben nemcsak „csendestársként", hanem képviselőként fogok közreműködni az 
örmény közösség életében, ezért indulok az örmény kisebbségi választáson. 

 
Dr. Cabdebó Gergely 
Szüleim az 1930-as évek elején kényszerültek át Magyarországra Temesvárról. 
1940 december 28-án születtem Budapesten, ahonnan a háború alatt Balatonalmádiba költöztünk. 
Veszprémben vegyésztechnikusi oklevelet szereztem, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 

szereztem diplomát. 
Jogi pályafutásom során voltam TSZ jogtanácsos, vállalati jogtanácsos, majd a rendszerváltás után 

egyéni ügyvédi irodát nyitottam, ahol jelenleg is folytatom az ügyvédi tevékenységet. 
A Cabdebó családfa a XVIII. századig visszamenőleg áll rendelkezésemre. Őseim - nagyapámig bezá-

rólag - férfi és női ágon egyaránt tisztán örmény származásúak voltak. Jobboldali beállítottságú, nemzeti 
és keresztény elkötelezettségű személy vagyok, az MDF tagja. 

Képviselővé választásom esetén a magyarörmények kultúrájának őrzését, ápolását tekintem felada-
tomnak. 

 
Budapest XVI. kerület 
 
Dr. Forgács Barnabás Tivadar 
1943. június 6-án születtem, Budapesten. Édesapám Szamosújváron született, magyarörmény család-

ban, amely 1907-ig a „Fogolyán" nevet viselte. Nagyanyám, Bányai Blanka a neves magyarörmény író-
újságíró, Bányai Elemér (Zuboly) testvére, akiről a XVI. kerületben utcát is elneveztek. 



Tanulmányaimat 1966-ban fejeztem be az Agrártudományi Egyetemen, agrármérnöki diplomát szerez-
tem. 1985-ben egyetemi doktori címet nyertem el. 

Jelenleg, 1997 óta egyéni vállalkozóként végzek kutatási-fejlesztési munkákat Bábolna és más cégek 
részére. 

1972-ben házasodtam, feleségem XVI. kerületi, családja jelenleg is ott él. Három felnőtt lányunk van 
és három unokánk. 

A magyarörmény hagyományokat előszeretettel ápolom. Jómagam és lányaim is örmény szertartású 
római katolikus vallásúak vagyunk, középső lányomnak ez évben örmény szertartású esküvője volt. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagja vagyok, rendezvényeit rendszeresen látoga-
tom. Az Egyesület alapvető célkitűzése a magyarörmények identitásának megőrzése, hagyományaik ápo-
lása. A közösség munkáján keresztül mód nyílik arra, hogy megismertessük a magyarságot gazdagító, 
örmény gyökerű kultúránkat. 

 
Király György 
1946 május 23-án születtem Budapesten. Édesanyám Lászlóffy Erzsébet, édesapám dr. Király Endre. 

Mindkét szülőm erdélyi örmény családból származik (Issekutz, Zachariás). 
Élelmiszeripari technikumot végeztem 1964-ben, ezután a Pannónia szörmeárúgyárban dolgoztam, 

mint vegyésztechnikus. 
1965-től két évig sorkatonai szolgálatot teljesítettem, majd ezután több nagyvállalatnál (Bőripari Vál-

lalat, Állami Termék-gazdálkodási Igazgatóság, Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalat, 23. sz. Állami 
Építőipari Vállalat) dolgoztam. A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Szakszolgálatától anyagbeszer-
zőként vonultam nyugdíjba. Jelenleg nyugdíjasként az ORFK Köztársasági Őrezrednél dolgozom. 

Képviselővé választásom esetén a családi származásból következően igyekszem a magyarországi ör-
ménység, a magyarörmények hagyományőrző kulturális tevékenységét elősegíteni. 

 
Szuper Géza 
1976-ban születtem Budapesten, szüleimmel és öcsémmel lakom a XVI. kerületben. Mátyásföldön. 
A Zeneművészeti Főiskola elvégzése után joghallgató lettem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 

ahol jelenleg negyedéves vagyok. Tanulmányaim mellett a kerületi zeneiskolában tanítok. Anyai és apai 
ágon is vannak erdélyi örmény őseim, a Csiky, Cabdebó, Mara és gr. Markovics családok. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel rendszeresen tartom a kapcsolatot, nagy meg-
tiszteltetés számomra, hogy e szervezet képviselőnek jelölt. A magyar nemzeti öntudat mellett napjaink-
ban különösen fontosnak tartom, hogy őseink hagyományait ápoljuk és megőrizzük az utókor számára. 

Megválasztásom esetén fő feladatomnak tekintem az örmény származásúaknak minél szélesebb körben 
való összefogását. 

 
Tauffer Ferenc 
1942-ben születtem Budapesten. 
Diplomámat a Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem 1965-ben. 
A külkereskedelemben eltöltött évtizedek után 1992 óta egy Kft cégvezetője vagyok, három 

felnőttkorú gyermek apja. 
Őseim a XVIII. században telepedtek le Erdélyben, Szamosújvár környékén, ahol abban az időben már 

virágzó örmény közösség élt. 
Legfőbb célom a kerületben élő örmény származásúak összefogása, az örmény kultúra ápolása egyesü-

leti és önkormányzati formában. Szeretném felkutatni az elmúlt 15 évben hazánkba áttelepült erdélyi ör-
mény származásúakat, segítséget nyújtani számukra és a máshonnan érkezett örmény eredetűek számára 
is az azonosságtudat megtartása mellett az egészséges asszimilációban. Elősegíteni, hogy gazdag hagyo-
mányaink a mai magyarság kultúráját gazdagítsák. 

 
Vertán-Kovács János 
Születettem 1952-ben, Szamosújváron. 
1974-ben végeztem el a Képzőművészeti Főiskola (ma: Egyetem) festészeti szakát. 
Azóta általános iskolai és képzőművészeti szakközépiskolai tanár vagyok. 1990 óta Zuglóban tanítok, 

tagja vagyok a XVI. kerületi Művészek Klubjának. 



Számos csoportos és egyéni kiállításom volt, így Kolozsvárott, Bukarestben, valamint Budapesten. 
Nős vagyok, négy gyermek apja, valamennyien pedagógusok. 
Őseim, a hagyományok szerint, Aniból származnak, a Vertán ükszülők Gyergyószentmiklóson, a 

Kabdebó dédszülők Szamosújváron és környékén éltek. 
Elődeim között számos kereskedő, orvos és művész található, akik közül a mai Magyarországon Bar-

csay Jenő és Kabdebó Lóránd neve ismert. 
Tamási Áron szavait idézve: azért vagyunk a világon, hogy valahol otthont találjunk benne, majd csa-

ládot és utódokat hozzunk létre. Ennek záloga örmény eredetű, magyar hagyományaink, kultúránk meg-
őrzése. Ez megmaradásunk biztosítéka. 

 
Budapest XVIII. kerület 
 
Czárán Gabriella 
Budapesten születtem, erdélyi eredetű, örmény származású családban. Az érettségi után külkereske-

delmi szakképesítést szereztem. Jelenleg egy ügyvédi irodában dolgozom irodavezetőként. 
A családfa vonatkozásai révén érdeklődöm örmény őseim élete és kultúrája iránt. Bár más 

magyarörményekhez hasonlóan az egykori nyelvet én sem tudom, de fontosnak tartom, hogy kulturális 
identitásunkat ápoljuk és büszkék legyünk a számos, örmény származású magyar kutatóra, művészre, 
közéleti emberre. Képviselővé választásom esetén ezt a kulturális értékeinket bemutató tevékenységet 
igyekszem elősegíteni. 

 
Szeged 
 
Dr. Novák Ákos 
1935-ben születem, Budapesten. 1937 óta élek Szegeden. Apai ágon örmény származású vagyok, 

édesapám Nagyenyeden született. Apai nagyszüleim 1916-ig éltek Gyergyószentmiklóson. A család 
1916-ban átmenetileg, majd 1922-ben végleg áttelepülni kényszerült Szegedre. 

Tanári, könyvtárosi végzettséggel rendelkezem. A József Attila Tudományegyetem Éghajlattani Inté-
zetében, Történeti Intézetében, majd a központi Könyvtárban dolgoztam. 1983-tól nyugdíjazásomig 
könyvtárigazgató voltam. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szegedi csoportjának alapí-
tó tagja vagyok. 

A most végetérő ciklusban a Szegedi Örmény Önkormányzat képviselőjeként a magyar kultúrát gaz-
dagító, örmény eredetű értékek ápolását tartottam célomnak. Újraválasztásom esetén a továbbiakban is 
ezt szolgálom. 

 
Dékányné Verzár Katalin 
1948. július 15.-én születtem Kecskeméten. Érettségi után 1966-ban Szegeden tanultam tovább, azóta 

is a városban élek. 
Két gyermekem van, a 29 éves Attila fiam dolgozik, Andrea leányom 20 éves, még diák. 
1984 áprilisa óta dolgozom a Szegedi Női Klinikán adminisztratív munkakörben. 
Az 1998-as választásokon a Szegedi Örmény Önkormányzat képviselője lettem. Újraválasztásom ese-

tén szeretném tovább folytatni a korábban elkezdett hagyományőrző, közösségépítő tevékenységet. 
 
Hatvani Zoltán 
Vállalkozó vagyok, 44 éves, egy gyermek apja, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület szegedi tagozata alapító tagja. 
Az 1990-94-es időszakban a Független Kisgazda Párt tagjaként képviseltem a választókat Szeged vá-

ros Közgyűlésében. Képviselőként a Cserepes sori piac kulturált működéséért, a belvárosi forgalom kor-
szerűsítéséért, és egy új szegedi híd megépítése érdekében tevékenykedtem. 

Újraválasztásom esetén örmény kisebbségi képviselőként is eddigi képviselői tapasztalataimat szeret-
ném hasznosítani, ahogyan a most véget érő ciklusban, a jelenlegi Szegedi Örmény Önkormányzat képvi-
selőjeként is tettem. 

 
 



Kövér László 
Örmény eredetem az Erdélybe betelepült Ákoncz ősi örmény nemzetség, amelynek egyik ága a 18. 

században a Kövér nevet vette fel. Közvetlen felmenőim a XX. század elején költöztek Szegedre, és kü-
lönböző értelmiségi pályákon igyekeztek Szeged város lakosságának javára tevékenykedni. 

1954-ben születtem, tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetemen végeztem. Az édesapám ál-
tal alapított bábszínház igazgatója vagyok. Munkám során célom, hogy Szeged és a régió ifjúságát meg-
ismertessem a magyar és az itt élő valamennyi nép kultúrájával. 

Az 1998-as kisebbségi választások következtében a most leköszönő Szegedi Örmény Önkormányzat 
elnöke vagyok. Újraválasztásom esetén eddigi, kultúraterjesztő munkámat folytatom. 

 
Dr. Tóth Rózsa 
Tanár vagyok, képzőművészként grafikusi munkáimat ismerik a világ csaknem minden táján. Az Erdé-

lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületben három éve tevékenykedem. Ez időtől a helyi, magyar 
identitású és a külföldi örmények részére idegenvezetést, műterem-látogatásokat szerveztem. Számos 
hazai örmény kiállításon mutatták be műveimet. 

Szándékom örményül is tanulni, hogy a kettős identitású magyarörmények mellett segíthessem a fris-
sen áttelepülteket is. 

 
Siófok 
 
Id. Aján Gergely  
Országh Istvánné 
Ifj. Aján Gergely  
Sinkovits László 
Besenszky Dániel 
 
Az egyesületünk által indított jelöltjeinken kívül az alábbi „független jelöltek" megválasztását tá-

mogatjuk: 
Budapest VI. kerület: Betegh Tünde, Dávid Tamás, Lengyel Ákos, Wertán Zsoltné, Wertán Kinga 
Budaörs: Bona Ágnes, Fancsali Gábor János, Fancsali Emese, Gabányi János Árpád, Dr. Keszi-

Harmath Péterné 
 

Mind a 63 egyesületi képviselőjelöltünknek, 
valamint a VI. kerületi és budaörsi támogatott független jelölteknek 

sok sikert kívánunk a kisebbségi választáson! 
 

* * * 
Petelei István íróra emlékeztek 

 
A hét végén háromnapos rendezvénysorozaton emlékeztek Petelei István marosvásárhelyi író születé-

sének 150. évfordulójára. Pénteken a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Gimnázium dísztermében 
irodalmi szimpóziumon dr. Baranyai Zsolt és dr. Kozma Dezső irodalomtörténészek tartottak előadást, a 
Petelei családot dr. Bodó Ágnes mutatta be. Szombaton délelőtt 10 órakor Szovátán Bocskay Vince szob-
rászművész házán, amelynek helyén egykor az író nyaralója állt, emléktáblát avattak. „Ez a hely Petelei 
idejében irodalmi találkozóközpontnak számított, ahol sokan megfordultak nagyjaink közül, és fontos, 
hogy a ma embere is tudjon erről" - mondta lapunknak dr. Issekutz Sarolta. Szombat délben a marosvá-
sárhelyi római katolikus temetőben megkoszorúzták az író sírját, majd Dinnyés József előadóművész egy 
dalt játszott el. Ezután az író egykori házához is ellátogattak a részvevők, aztán Kolozsvárra utaztak, ahol 
a 330 éves erdélyi örmény betelepülés emlékére rendezett ünnepségsorozatba kapcsolódva folytatódott a 
Petelei-nap. 

E. 
(Krónika 2002. szeptember 16.) 

* * * 



 
Apafi 330 éve bocsátott ki kiváltságlevelet az örmények számára 

Erdélyi örmény ünnepségek 
 
Romániai és Magyarországi örmény szervezetek többnapos párhuzamos rendezvényt tartottak Kolozs-

váron, Marosvásárhelyen, Udvarhelyen és Szovátán az Apafi Mihály fejedelem által 1672-ben az örmé-
nyeknek kiadott kiváltságlevél 330., illetve Petelei István örmény származású marosvásárhelyi író szüle-
tésének 150. évfordulója alkalmából. 

Atyánkfia, . Apafi. . . (1672-2002) - erdélyi örmények főhajtása 330 esztendő távlatából címmel a hét 
végén kétnapos rendezvénysorozat zajlott Kolozsváron a Magyarörmények Romániai Szövetsége, a bu-
dapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormány-
zatok Társulásának szervezésében. 

Szamosújvárt valamikor Armenopolis-nak is nevezték, melynek közelségében, Kolozsváron sok család 
emlékezik ma is örmény származására. Szombaton az unitárius egyház dísztermében Tonk Sándor, Csetri 
Elek és Vekov Károly történész Apafi Mihály fejedelemről és koráról, valamint a Moldvából Erdélybe 
települő örmények életében fordulópontot jelentő 1672-es kiváltságlevélről értekeztek, mely „az adóprés 
elől menekülő népcsoportnak szabados kereskedést" és más jogokat biztosított. A betelepülők így a ma-
gyar társadalom polgári rétegébe integrálódhattak, a nagy örmény városok - Ebesfalva, illetve Szamosúj-
vár mezővárosi rangjukról szabad királyi városokká válhattak a XVIII. században. B. Kovács Júlia, az 
Arménia örménymagyar Baráti Társaság elnöke Bornemissza Annáról beszélt, dr. Baranyai Zsolt és dr. 
Kozma Dezső irodalomtörténész az örmény származású Petelei István író munkásságát méltatta. Az egy-
begyűlteket Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, valamint 
Lászlóffy Aladár, a Magyarörmények Romániai Szövetségének tiszteletbeli elnöke köszöntötte. Vasárnap 
hálaadó istentiszteletet tartottak a Farkas utcai templomban, igét hirdetett Juhász Tamás, a Protestáns Te-
ológiai Intézet rektora, ezt követően Tonk Sándor Apafi Mihályról mondott emlékbeszédet. Megkoszo-
rúzták a templomban az Apafi-emléktáblát, majd a Házsongárdi temetőben virágot vittek az örmény 
származású erdélyi személyiségek sírjaihoz. A Szent Mihály-plébánián dr. Czirják Árpád érseki helynök-
kel közös imát mondtak a résztvevők. Ezután a Magyarörmények Romániai Szövetségének ünnepi köz-
gyűlése zajlott, bemutatták Bíró Sándor A forradalom tribünjétől a külhoni városokig című könyvét, majd 
Barta Tibor vetítettképes előadása következett az örmény templomokról. 

Rostás Péter Emese  
(Krónika - Erdélyi magyar közéleti napilap 2002. szeptember 16.) 
 

* * * 
Baranyai Zsolt 

A Petelei-rejtély 
 
Éppen 150 éve született, s immáron csaknem száz esztendeje nyugszik itt, szülővárosa temetőjében, 

abban a sírban, melynek feliratát maga készítette: Lelje fel ott túl mindazt a szépet és jót, amiről itt életé-
ben álmodott. Ez arra vall, hogy gondoskodása túlmutatott az élet határain. S vall a hívő emberre és a 
művészre is. Olyan ember volt ő, aki bár reálisan ítélte meg az élet dolgait, s ahogy mondani szokás, két 
lábon állt a valóság talaján, nemcsak evilági dimenziókban gondolkodott. Az evilágit és a transzcendenst 
nem állította végzetesen szembe egymással, - egységben látta őket. Olyan ember volt, aki a természettu-
dományos irányultságú, pozitivista korban, Darwin és Freud között, pontosabban: a kettő közti átmenet 
idején, amikor éles határvonal húzódott a materialista és az idealista felfogás között, nem az ellentétek 
fokozására törekedett, nem azt kereste, ami a két világképet elválasztja egymástól, hanem tudomásul vette 
mindkettő létjogosultságát. Életismerete és tapasztalata őt is elvezette ahhoz a felismeréshez, amit Kant 
úgy fogalmazott meg, hogy az ember evilági lény is, vagyis immanens, ugyanakkor transzcendens is. A 
lét és nemlét dimenziói közt vergődő ember csak úgy tud eligazodni a világ dolgaiban, ha tudomásul ve-
szi ezt a tényt és megbékél vele. Vagyis ha állandóan készül az elmúlásra. Ez a készülődés pedig ne egy 
kitüntetett pillanat, egy a többi tevékenységünktől elütő ünnepélyes aktus legyen, hanem természetes, 
hétköznapi beidegződésből fakadó gesztus. Valahogy úgy, ahogy Pilinszky megfogalmazza ezt egyik 
híres négysorosában: Szellőivel, folyóival / Oly messze még a virradat / Felöltöm ingem és ruhám / Be-



gombolom halálomat. Minden reggel úgy kezdünk neki a napnak, úgy öltözünk be a munkához, hogy egy 
nappal közelebb jutunk az utolsó pillanathoz. A halált is szinte magunkra öltjük, mint valami ruhát. 

Hogy Petelei hasonlóképpen vélekedhetett erről, az egyik legközelebbi barátjához, az általa kissé talán 
irigyelt, (hozzátehetjük: méltánytalanul irigyelt) Jakab Ödönhöz intézett leveléből is kiderül. Petelei itt a 
Kemény Zsigmond Társaságnak a millennium évében tartott egyik felolvasó ülését szervezve (amikor 
Rudolf királyfira akartak emlékezni abból az alkalomból, hogy a trónörökös 10 évvel azelőtt járt Maros-
vásárhelyen) sok egyéb mellett a következőre hívta fel a figyelmét: „Testvér! - írja a levélben. Amint 
gondolom, te is meg fogsz halni, s azonképpen Benedek Elek is egyszer. Nem bánom, akármilyen mesz-
sze, de minthogy egyszer majd megtörténik, jó, ha úgy szoktatja a társaságot, hogy megbecsülje nagyjait 
halála után. Ebben a reményben most járj a trónörökös emléknapja érdekében." [Szováta, 19. V. 896] 

Peteleit a meghasonlott, tragikus sorsú kisemberek írójának tartják, s logikus magyarázatként hozzáfű-
zik, hogy világlátása tragikus, pesszimista volt. Valóban, a korban aligha van még egy olyan magyar író, 
akinek annyi öngyilkos hőse lenne, mint neki. Tudjuk, hogy az öngyilkosság nem megoldás az élet meg-
oldhatatlannak látszó problémáira; a pszichológia szerint egyenesen menekülés a problémák elöl. Ha ala-
posabban szemügyre vesszük az ő halálba „menekülő" hőseit, rá kell jönnünk, hogy náluk mindez más-
ként működik, más a cél és a szándék. Nem azért halnak meg, mert nem tudtak megoldani valamit, ha-
nem, mert így érnek el valamit, ezáltal jutnak el valahová. A Petelei-hősök magányos, meg nem értett, de 
a mások megértésére talán nem is vágyó emberek, akik mintha burokban élnének, s ott dédelgetik vágya-
ikat, sóvárognak az egyéni boldogság után, amit itt e földön soha nem érhetnek el. Élet és halál kérdése 
számukra nem morális kérdés, még csak nem is egzisztenciális, inkább pszichikai. 

Szépen példázza ezt egyik legismertebb novellahősének, Árva Lottinak az esete, aki belehalt a boldog-
ságba. Egész életében arra vágyott, hogy fiatalkori kérője, aki időközben mást vett el, s megözvegyült, 
ismét megkérje az ő kezét. Amikor ez megtörtént, „szegény Árva Lotti csak azon helyből leesett a széles 
karosszékre. Fejéhez kapott kezével, s levegő után mosolyra nyílt ajkával. Egy szót sem tudott szólani, 
hanem elébukott, s karját leejtette halotti fehér köntösének bő ráncaira. A bút, a bánatot csak elbírta, az 
örömet nem." Megtudjuk azonban, hogy az öreglegény részeg tréfát űzött vele, csak ugratásból kérte meg 
a kezét... Ha Lotti az örömhír hallatára, hogy vénségére menyasszony lesz, nem hal meg, meghal a követ-
kező pillanatban, mert megöli a szégyen. Közösségi, szociológiai és erkölcsi szempontból nézve tragikus 
vég, de a halott asszony „mosolyra nyílt képe" inkább azt sugallja, hogy Isten kegyelemében részesítette, 
megadta neki, hogy megérje a boldogság pillanatát. Szenvedett érte eleget, megérdemelte. Az az író, aki 
ilyen látószögből képes bemutatni a halált, az nem lehet pesszimista. Annak a nézőpontja, erkölcs ítélete 
sokkal emelkedettebb, az birtokában van annak a bölcsességnek, ami csak a legnagyobbaknak adatik 
meg. 

Peteleinek megadatott. Tudta is ezt magáról: tudta, hogy megadatott neki remekművet alkotni, még ha 
nem is mindig képes rá. Roppantul, szinte kórosan igényes volt önmagával és írásaival szemben, talán ez 
lehet az egyik oka a viszonylag nem nagy terjedelmű életműnek. A másik pedig minden bizonnyal a be-
tegség. Említett igényességére utal többek között az is, hogy leveleiben rengeteg önmagában kétkedő, 
önmagával vívódó gondolat fogalmazódik meg. Tanítványának és barátjának, Gyalui Farkasnak írja egy-
szer, annak kéziratot sürgető soraira: „Nekimelegedtem és írtam valamit. Rossz. Nem küldöm el. Én gő-
gös vagyok arra, amit kiizzadok, és ha nem lehetek rá [t. i. gőgös], széttépem. [...] Esküszöm, hogy írni 
fogok, amint tudok, - de most nem megy." [MV, 1906. 21. IX.) 

Ami valóban gyakran akadályozta a munkában, az súlyos betegsége, agyi idegrendszeri problémákkal 
küszködött szinte egész életében. Még nem volt negyven éves s már kétszer érte szélütés. Jakab Ödönnek 
egyszer így számolt be állapotáról: „Most egy éve nyomorult állapotba estem. Se olvasni, se írni, se be-
csületesen beszélni nem tudtam. A télt áthúztam valahogy. A tavasz kedves volt, kedvem volt; éreztem, 
hogy térek vissza az emberi társaságba. Legalább beszélni megtanultam." [8-2. szept. 15.] Nem csoda, 
hogy ennyi szenvedéssel, gyötrelemmel nem fért meg az alkotó ihlet. Ám munkakedve állapota jobbulá-
sának első perceitől visszatért, s a ma divatos kifejezéssel élve: munkaterápiával gyógyította magát. 
Asztaloskodott, faragott. Maga faragta a szovátai kis birtok székely kapuját. S ha már ifjú pályatársait 
nem patronálhatta az irodalom mezején, (bár nem egyszer kuncsorgott később is állásügyben protekcióért 
patronáltjai számára azoknál, akiket ő indított útjukra), azzal segítette egy tehetséges paraszt agyagos 
mester, Molnár Dani bá' művészi kibontakozását, hogy felvállalta szobrai árusítását. S ami még az életben 
maradást segítette, az a zene. Muzikális édesanyjától örökölte zenei tehetségét, aki nemcsak szabad idejé-



ben, de előfordult, hogy munka közben is áriákat énekelt. Petelei is brácsázott Marosvásárhelyen Nagy 
Gábor vendéglős kvartettjében. 

Sokoldalú tehetséggel áldotta meg a sors (vagy ezt kapta örökségbe az örmény ősöktől), ugyanakkor a 
betegség kétségtelenül visszavetette írói karrierjét. A mérleg pozitív serpenyőjébe viszont még valami 
került, szintén családi örökségként: a szerény, de biztos megélhetést nyújtó vagyon. Sokak számára irigy-
lésre méltó helyzet lehetett ez a századvégen: nem kellet napi filléres gondokkal küszködnie, a művészi 
ambíciókat lelohasztó újságírói robotmunkát vállalnia. Nem volt ez tipikus abban a korban, gondoljunk 
Adyra, Krúdyra, vagy a tüdőbajtól sújtott Thury Zoltánra és Iványi Ödönre. Ebben a tekintetben kifejezet-
ten szerencsésnek tudhatta magát. Hogy világirodalmi párhuzammal világítsuk meg helyzetét, az általa 
kedvelt oroszoktól vesszük a példát. Tolsztoj, Turgenyev megengedhette magának, hogy az irodalomnak 
éljen, Dosztojevszkij rákényszerült; hogy ebből éljen meg. Petelei számára az írás, az irodalom nem eg-
zisztenciális kényszer volt, hanem a tehetség kibontakozásának terepe, önmaga próbája, önmegvalósítá-
sának lehetősége, ami persze más szempontból a hanyatlás első lépcsőfoka is egyben, gondoljunk a Tho-
mas Mann-i alapképletre a Buddenbrook-házból: a kereskedő-sarj művésszé válik, ezzel a polgár a deka-
dencia útjára lép. 

Petelei művészi rangjának kijelöléséhez hadd hozzuk fel tanúként Kabos Edét, a népszerű tárcaírót, aki 
ekképpen nyilatkozott róla: „Azok közé a legelső rangú íróművészek közé tartozott, akinek kristálytiszta 
mondatai a leírás pillanatában ércbe vannak vésve. Ebből az érckemény stílusból sem elvenni, sem ahhoz 
hozzáadni nem lehet." Petelei a magyar nyelv legjobb stilisztáinak egyike, már ez önmagában maradan-
dóvá teszi az életművet. S akkor még nem szóltunk felejthetetlen alakjairól, akiket remek rajzaiban meg-
örökített. 

Ma, születésének 150. évfordulóján, itt a sír mellett, különösen aktuálisak Haraszti Gyula szavai, me-
lyekkel a Budapesti Szemlében búcsúzott az írótól nekrológjában: „Meg vagyok győződve, hogy testi 
elmúlását irodalmi feltámadás fogja kísérni, amennyiben az ő híre-neve az irodalomtörténet ítélőszéke 
előtt csak gyarapodni fog: oly jövő, amilyenről nem minden népszerűséget élvező kortárs lehet feltétlenül 
biztos." 

Elhangzott 2002. szeptember 14-én Marosvásárhelyen a katolikus temetőben 
 

* * * 
 
Szeptember 19-én, Nagyszalontán, Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján a Magyarörmények 

Romániai Szövetsége is képviseltette magát: A tudományos emlékülést követően sor került a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával létrejött „Kossuth követeiként..." címet viselő rendha-
gyó pódiumműsorra (Sebesi Hripszimé Tündér és Sebesi Karen Attila előadásában, szakértők: Kallós Zol-
tán és Lászlóffy Aladár). Ezt követően a város központi parkjában lévő Kossuth-szobornál a kegyelet ko-
szorúját helyezte el Dr. Egyed Ákos akadémikus, az Erdélyi-Múzeum Egyesület elnöke és Sebesi Karen 
Attila, a MÖRSZ elnöke. 

* * * 
Híradó 

 
Szeptember 13-14-én Székelyudvarhelyen, Szovátán és Marosvásárhelyen Petelei István íróra emlé-

keztünk születésének 150. évfordulója alkalmából. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
köszönetet mond a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a rendezvénysorozat támogatásáért.  

* * * 
Az „Atyánkfia Apafi... (1672-2002) - erdélyi örmények főhajtása 330 esztendő távlatából -" konferen-

cia Kolozsváron szeptember 14-15-én zajlott nagy érdeklődés mellett. Fővédnök: Dr. Tonk Sándor törté-
nész, a Sapientia EMTE rektora. A Magyarörmények Romániai Szövetsége, az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület és a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása rendezői megkö-
szönik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, hogy a rendezvénysorozatot támogatta. 

* * * 
 
A XIII. kerületi ÖKÖ meghívására szeptember 17-én a XIII. ker. József Attila Művelődési Központ-

ban nyílt meg az Örmény kódexművészet c. vándorkiállítás az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület rendezésében. A 10 napig nyitva tartó kiállítás sok látogatót vonzott. 



A megnyitó történelmi, művészettörténeti előadásai, kulturális műsora, majd az örmény ételkülönle-
gességeket bemutató fogadás méltán aratott nagy sikert.  

* * * 
 
Szeptember 19-én Budapesten emlékeztünk Petelei István írói és közéleti munkásságára a Fővárosi 

Örmény Klubban, igen nagy számú érdeklődő részvételével. Dr. Baranyai Zsolt és Birck Edit irodalom-
történészek mutatták be az író méltatlanul elhomályosult életművét. Szabó Anikó színművésznő szemel-
vényeket olvasott fel az író novelláiból.  

* * * 
 
Szeptember 23-án „Örmény arcok, örmény szemek - örmény genealógia képírásban" címmel nyitotta 

meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiállítását a II. ker. Horvát u. 2-12. alatti kiállító 
teremben, a II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat felkérésére. A kiállítást rendező dr. Issekutz Sa-
rolta előadásában az örmény antropológia jegyeinek bemutatása mellett felhívta a figyelmet a 200 évet 
átölelő képanyag nemcsak antropológiai, hanem kultúrtörténeti érdekességeire is. Összehasonlításként 
szerepeltek a kiállításon XIX. századi portréfestmények Örményországból, fotódokumentumok 1900-ból 
Anatólia és Örményország különböző vidékeiről, valamint az erdélyi örmény családokról, hírességekről. 
A kiállítás megnyitó hangulatát forróvá varázsolta Kátainé Szilvay Ingrid énekművész és Szabó Anikó 
színművész lelket melengető előadása, valamint a Kolozsi Gergely István tollából megjelent visszaemlé-
kezés a szamosújvári szépasszonyokra. Ezúttal mondunk köszönetet a II. kerületi Polgármesteri Hivatal-
nak, hogy a termet a kiállítás rendelkezésére bocsátotta, valamint a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség 
Alapnak a kiállítás támogatásáért.  

* * * 
 
Köszönetet mondunk Karátsonyi Bogdán egyesületi tagunknak Hétezer Ft adományáért, amellyel kul-

turális missziónk ellátásához nyújtott egyesületünknek segítséget. 
* * * 

 
Szeptember 26-án egyesületünk elnöke részt vett a „Függetlenség és partnerség: civil szervezetek az 

európai Magyarországért" nemzetközi konferencián a Parlament Kongresszusi Termében.  
* * * 

Október 6-án dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke elhelyezte az emlékezés árvalányhajas fűzko-
szorúját az Aradi vértanuk síremlékénél, Aradon. A kétnapos rendezvénysorozat Dávid Ibolya könyvbe-
mutatójával kezdődött, majd ünnepi műsort adott a nagyváradi Kiss Stúdió, valamint Dévai Nagy Kamilla 
és növendékei az Aradi Állami Színházban. Vasárnap megemlékező istentiszteleten, majd szentmisén 
vettünk részt a református, valamint a Belvárosi Római Katolikus Templomban, miután tisztelegtünk a 
Szabadság szobor előtt. A napsütés, a szíves vendéglátás, a nagyszerű szervezés, a méltóságteljes megem-
lékezés felejthetetlen élményt nyújtott valamennyi résztvevőnek. 

 
* * * 

Programajánló 
 
Október 12-én 10 órakor a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat szeretettel vár mindenkit a 

Terézvárosi Napok keretében megrendezésre kerülő kulturális műsorára és Petrás Mária csángó kerami-
kus művész kiállítására, valamint diavetítésre a VI. Munkácsi Mihály u. 23. szám alatt. 

* * * 
Október 12-én du. 17 órakor a Budapesti Örmény Katolikus Templomban (XI. ker. Orlay u. 6.) a XI. 

kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében kerül sor „A szamosújvári magyar-örmény 
katolikus temető monográfiája" c. könyv bemutatójára és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület által rendezett „Örmény temetők" c. kiállítás megnyitására. Az egyesület által rendezett kulturális 
műsorban a Vers és zene sorozat következő részeként Kirkósa Orsolya operaénekest és Kátainé Szilvay 
Ingrid orgonaművészt, valamint Várady Mária színművésznőt hallhatjuk. A rendezvényt a Fővárosi Köz-
gyűlés Humanitás Civitatis Alapítványa, valamint az Esélyegyenlőség Alap támogatja. 

* * * 



 
A Fővárosi Örmény Klub október 19-én 17 órakor várja „Aradi 13" megemlékezésére tagjait és min-

den érdeklődőt a Magyarok Házában. Bemutatjuk az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 6. kötetét, Bíró 
Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig címmel. 

 
* * * 

Mikor az örmény szépasszonyokat hét lakat alatt őrizték 
 
Serdülő legényember voltam, amikor még Szamosújvár főterén és utcáin a gyönyörű szépséges ör-

mény lányok és fiatalasszonyok nevetve, kacagva korzóztak. Akkor még, ezelőtt 65 évvel, a város lakos-
ságának több mint 50%-a örmény volt. Ragyogó tavaszi napfényben fürdött a város és a házak ablakain 
kikiszűrődött a lányok és az asszonyok ajkáról ez a régi dal: „Tele van a város akácfa virággal", amelynek 
szövegét az egykori ünnepelt s ma méltatlanul elfelejtett Szabolcska Mihály (1862-1930) költő írta. Egy-
kor a temesvári református egyház esperese és a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. A szöveg 
zenéjét egy örmény lány óhajára Fráter Lóránd, a „Nótás Kapitány" (1872-1930) szerezte Szamosújvárt, 
akit Nyírő József a magyar műdalok apostolának nevezett. 

Amint az utcán az akácfavirágos fák alatt sétálgattam, nekem is, mint sok más egészséges fiatalember-
nek, esett ki a szemem az örmény szépségek után! Káprázatos, fekete gyémánt sugarú, nagy kerek sze-
mük, kreolbarna arcuk, hattyúszerű nyakuk, hófehér, sejtelmes keblük, fényes, koromfekete, hullámos 
hajuk, keleties, büszke, délceg járásuk, szédítő, varázslatos vonzással hatottak a férfi nemre. Amint így 
hosszan epekedve bámultam őket s elgyönyörködtem bennük, egyszer csak a néhai Tarisnyás András 
barátom váratlanul rajtakapott a „lopáson". (Tarisnyás gyakori vendég volt a szüleim házánál, amint délu-
tánonként a házunktól nem messze lévő disznóhizlaldájukba ment ellenőrzésre, s ilyenkor mindig betért 
hozzánk egy-egy dumapartira, ha otthon voltunk. 

Amint így rajtakapott a „lopáson", ekképpen szólt hozzám: Tudod-e Pista barátom, hogy nem mindig 
volt ám lehetőség arra, hogy az örmény szépségeket a nem örmény férfiak ilyen gátlástalanul 
„csemegéljék" a város utcáin? És miért? kérdeztem én kíváncsian. Erre ő azt válaszolta: Ma már kevesen 
tudják, hogy egykor, talán több mint száz évvel ezelőtt, amikor még a város teljesen örmény autonómiájú 
volt, csak a város elöljáróinak engedélyével utazhatott át rajta, vagy jöhetett be a településre idegen. Ak-
koriban az országút nem a városon át vezetett Dés felé, hanem a mai Kérőfürdőtől végig a hegy alatt. 
Széplaknál (ma Bunesti) ment bele a dési útba. Az a régi út ma is megvan és még járható is - mondta 
Tarisnyás. - És miért nem volt szabad akkoriban az idegeneknek engedély nélkül a városon át utazni vagy 
bejönni? - kérdeztem. Azért, mert az örmény férfiak jó része kereskedő volt, és hetekig meg hónapokig is 
távol voltak a háztól. Jól tudták az elhízott, nagyhasú, dúsgazdag, aranyórás, aranyláncos örmények, hogy 
a kipihent, tüzesvérű asszonyaik nehezen fogják kibírni a férjek távollétét. S így könnyen kísértésbe es-
hettek volna egy-egy idegen férfi csábítására, ha a város nyitva lett volna bárki előtt. S hogy biztosak le-
gyenek abban, hogy az asszonyaik férjüket nem fogják megcsalni, a házuk ablakaira vasrácsokat szerel-
tettek és bezárták őket. A kulcsot beadták a városházi csendbiztos irodájába, aki, ha valami baj adódott, 
egy városbizalmival kinyithatta a ház ajtaját. A mindennapi szükséges dolgokat pedig a házon kívüli 
szolgák biztosították. 

1847-ben Petőfi Sándor is megfordult a városban, és amint az akkori Víz utca (ma Bobálna) 16. szám 
alatti, egykori vendéglő előtt egy kis kőpadon üldögélt, és hosszan elnézegette az örmény szépasszonyo-
kat és a nagyhasú örményeket, többek között ezt írta a naplójába: „Itt úgy érzem magam, mintha az ör-
mények magyarországi Jeruzsálemének a fővárosában volnék." Aztán Tarisnyás így folytatta tovább: 

- Az a régi szokás részben még élt abban az időben is - ha már nem is volt minden ablakon vasrács -, 
amikor a városban egy legendás hírű daliás ludovikás honvéd huszárkapitány ugratta lovát macskaköves 
utcájukon. Az emberek őt egyszerűen csak „Nótás Kapitány" néven emlegették, mivel dalköltő és zene-
szerző is volt. A kapitányt - mesélte Tarisnyás egy napon a bíróság elé idézték egyes örményatyák, mint 
nőcsábászt és szoknyavadászt. A vád az volt ellene, hogy rendre elcsavarta a távolban lévő férjek unatko-
zó asszonyainak fejét, amint ablakról ablakra járt éjjeli szerenádot adni, nótával dalolva a saját hegedűje 
kíséretében. A bíró így szólt a vádlotthoz: „Százados úr! Adja elő, hogy milyen módszerrel csavarta el az 
asszonyok fejét. S ha esetleg tagadná a vádat, mondja el, mit tudna felhozni mentségére a vád ellen." Erre 
a vádlott elővette a magával hozott hegedűjét, és ezt válaszolta: 



- Tisztelt bíróság... ezzel né -, és rámutatott a hegedűjére, majd játszani kezdett rajta szebbnél szebb 
nótákat, amelyek hallatán még a bírái is elérzékenyültek. És ezután így szólt: „Egy nép pedig, amelyik 
dalolni, mosolyogni nem tud, az halott nép". S így folytatta: Ha ez a hegedű valamelyik asszonyt a rácson 
keresztül meg tudta erőszakolni, akkor ítéljék el őt, mint nőcsábászt. Persze erre a bíró elmosolyodott, és 
mint alaptalan vádat, az ügyet ejtette, és a Nótás Kapitányt felmentette a gyanúsítás vádja alól. Erre a sér-
tődött, felszarvazottnak hitt férjek ott helyben, békülékeny hangon meghívták a „leányálom" kapitányt 
hegedűstől, asszonyaikkal együtt a híres örmény „Korona" vendéglőbe, amely az örmények törzsvigadója 
volt. S ott kivilágos kivirradott reggelig mulattak, miután már asszonyaikat békességben hazaküldék. 

Szomorú, de való, hogy ma már „nagyítóval" is nehezen találni, látni egy-egy örmény szépasszonyt a 
város utcáin. Úgy elfogytak a dúsgazdag, féltékeny férjeikkel együtt, hogy csak a legendás hírük maradt a 
Nótás Kapitánnyal együtt. Olykor-olykor azonban a titokzatos esti szellő szárnyra kapja a legendás hírű, 
dalosajkú Nótás Kapitány szívmelengető muzsikáló dallamát, és titkon végigsimogatja véle az egykori 
szépasszonyok ablakait. 

Kolozsi Gergely István 
* * * 

Zakariás János (1895-1967) 
A magyar híradástechnika egyik kiemelkedő egyénisége 

 
A 20. század elején Amerikában sorra alakultak a kereskedelmi rádióállomások, és ennek hatására 

1923-ban Magyarországon is megkezdődtek a kísérleti rádióadások. A Magyar Posta külön szervezetet 
alakított: a Posta Kísérleti Állomást a számára értékes újdonságok bevezetésére. 

A Kísérleti Állomáson dolgozó mérnökök feladata lett az ország távbeszélő- és rádióhálózatának, a 
Magyar Rádió stúdióinak, az automata telefonközpontok rendszerének stb. megtervezése, megrendelése, 
kísérleti darabjainak legyártása. Olyan egyedi és világszínvonalon álló készülékeket is gyártottak, mint 
például a Magyar Rádió szünetjeladója, és postatisztként dolgozott közöttük a későbbi Nobel-díjas Békésy 
György. Ennek a mérnökgárdának volt egyik kiemelkedő alakja Zakariás János gépészmérnök, aki Ma-
gyari Endrével, Tomcsányi Istvánnal és másokkal együtt létrehozta a magyar rádióhálózatot. 

Brassóban született 1895. nov. 30-án, Zakariás János és Tutsek Irma gyermekeként. Szülővárosában 
érettségizett 1913-ban és utána beiratkozott a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára. Az 
első világháború kitörésekor bevonult katonának. Először Galíciába, az orosz és lengyel frontokon har-
colt. 1917-ben az olasz frontra küldik, ahol zászlósként szolgált. 1918-ban a Piave-től betegen kórházba 
szállítják és gyógyulása után leszerelik, így többé nem került vissza a frontra. Kitüntetései: Károly csa-
patkereszt és sebesülési érem. A budapesti egyetemen 1923-ban szerzi meg oklevelét és utána rövid ideig 
a Ganz-Danubius alkalmazottja volt. 1924-töl a Magyar Posta Kísérleti Állomásnál helyezkedett el, ahol 
az 1923-as évektől kezdve komoly akusztikai tanulmányokat végeztek a rendszeres műsorszórás beveze-
téséért az újonnan felszerelt nagyobb rádióadók (2 KW) segítségével. A Kísérleti Állomásnál olyan híres 
munkatársai voltak mint dr. Magyari Endre (aki a magánéletében is közeli barátja volt), Molnár János, 
Tomcsányi István és Béla, valamint a későbbi Nobel díjas dr. Békésy György. 1929-töl már a Mérnöki 
Kamara tagja és 1937-től mint a Kísérleti Állomás főmérnöke tanulmányutat tett Londonban, a Marconi 
cég meghívottjaként. Az 1940-es évtől kezdődőleg mint m.kir. postaműszaki tanácsos dolgozik a Posta 
Kísérleti Állomásnál. A Magyar Kinotechnikai Társaság választmányi tagja volt. 

Részt vett a magyar rádió műszaki felépítésében, az első csepeli adóberendezés, majd a 20 kW-os La-
kihegyi adó építésében. Építette a pécsi és a kolozsvári adóállomásokat. A rádió-technika kérdéseiről 12 
éven át hetenként tartott előadásokat a budapesti stúdióban „Rádióamatőrposta" címen. A rádiókészülék 
népszerűsítése, a rádióvétel zavartalanságának biztosítása céljából országos kiterjedésű méréseket végzett. 

Az északerdélyi részek visszacsatolása után 1940 őszétől pedig nagyszabású tevékenységet fejtett ki az 
erdélyi rádióleadók felszerelésénél (elsősorban a kolozsvári és csíkszeredai térségbe) és a rendszeres ma-
gyar műsorszórások beindításánál is. Az ő irányítása alatt indult be 1941-ben a kolozsvári Feleki-tetőn 
felállított rádióadó is, ahová az adókat Kassáról hozatta Zakariás János. Ebből az alkalomból írta 
Reményik Sándor a „Rádióoszlop a Házsongárdi tetőn" c. versét. A Székelyföld rádiós ellátására tervezett 
15 KW-os rádióadó munkálatai megkezdődtek 1942-ben, de a szép tervek befejezésére a háborús esemé-
nyek miatt már nem kerülhetett sor, csupán az épület készülhetett el 1944 őszéig. Az eredetileg Csíksze-
redának szánt adóberendezés is elkészült, de a nyilas kormány kezébe került, akik Magyaróváron helyez-
ték üzembe. Ez az adó 1945. márc. 20-án befejezte a sugárzást, leszerelték és egy katonai alakulat Nyu-



gatra szállította, további sorsa ismeretlen. A háborút követő években 1952-1954-ben a kommunista hata-
lom az üres épületet helyrehozatta, más adót szereltetett bele azzal a céllal, hogy mint a média ilyen esz-
közét felhasználva, megkezdhesse sugárzását saját propagandájának megfelelően. 

A Feleki adót is leszerelték 1944 végén és nagy nehezen Budapestre szállították, ahol - köszönhetően 
Zakariás Jánosnak (aki elrejtette és dugdosta) - átvészelte az ostromot és 1945. máj. 17-én újra megszólalt 
Budapest-rádió néven (majd Budapest II.). 

Zakariás János a háborút követően 1945-től még egy ideig a Posta Kísérleti Állomás ideiglenes vezető-
je volt 1946 nyaráig. 1948 végén kinevezték postaműszaki igazgatói rangba, ahol a vezetékes híradás 
témáin dolgozott. 1955-től a Posta Műszerüzem állományába került csekély fizetéssel (fizetése havi 1220 
forint volt), és innen is ment nyugdíjba 1960 januárjában. Nyugdíjas évei alatt Zuglóban lakott, ahol je-
lenleg most lánya lakik. 

1920-ban nősült, neje a kolozsvári születésű Széplaky Margit. Ebből a házasságból született: 
Klára (sz. 1922, özv. Páris Egonné, aki jelenleg zuglói lakásában él Budapesten), 
László (1926-1993), aki az OKISZ-nél volt gazdasági vezető Bp.-en (neki egy lánya van Katalin). 
Háború utáni sorsa megbélyegzett, mert a rendszer vezetői igyekeztek az értelmiséget a természetes 

vezető-oktató szerepétől és tekintélyétől megfosztani, potenciális ellenséget láttak benne. Egyébként ez a 
sors jellemezte az akkori egész magyar társadalmat. Zakariás János a rádión és írott művein keresztül 
nagyon sokakat tanított, mérnökként is igazi néptanító volt. Nem volt valamiféle megszállott-
világmegváltó, népnevelő személy. Belecsöppent egy kor adott helyzetébe és becsülettel, kitartással vé-
gigcsinálta, amit elvállalt. Csak a rádióban 1926 és 1938 között 375 előadása hangzott el. (Magas, szikár, 
sokat dohányzó ember volt!) 

Zakariás János híradástechnikai mérnök 35 évvel ezelőtt 1967. okt. 10-én tüdőrákban halt meg Buda-
pesten és a Kerepesi temetőben lett eltemetve. Munkássága szolgáljon példaképül a 21. századi műszaki 
értelmiségnek is. 

Dr. Száva T. Sándor (Bécs) 
* * * 

Archívumunk anyagából 
Bp.l976.febr.5. 
 
Kedves Barátom! 
Boldog vagyok, hogy mi, örmények, munkánkkal megháláltuk a magyar népnek, 

hogy befogadott bennünket hazájába.  
Köszönöm kedves jókívánságait,  

    szívélyes üdvözlettel: 
      Dr. Issekutz Béla 
          akadémikus 

(Dr. Issekutz Béla levele id. Áján Gergelynek) 
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 „ Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Téged küldött hozzánk az Atya, és Te megtestesültél a Szent Szűztől, bocsáss meg elhunyt szol-

gáidnak, amikor eljössz megítélni azt, amit Te alkottál hiba nélküli kezeddel." 
Itt is kettősség van, ebben a hónapban: a hó elején van a holtakról való megemlékezés, a hó végén pe-

dig már feltűnik a karácsony fényének első sugara. A saragán-ban fordított ezeknek az említése, de a lé-
nyegen nem változtat. Jézus eljött hozzánk és ismét eljön, de e két eljövetel között az elhunytak számára 
bocsánatát most kérjük, hogy egykor magunk is részesedjünk benne. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhez." 
Vörösmarty Mihály 

* * * 
Két választás Magyarországon 

 
Mikszáth megbocsátja, hogy regénye címét eltulajdonítom és elferdítem. (Remélem, az irodalomtörté-

nészek is megbocsátják, hiszen az eredeti cím csak egy választást említ...) 
Ráadásul megvolt a két választás Magyarországon: tavasszal a parlamenti, ősszel a helyhatósági-

kisebbségi. 
A kettőt azonban egynek vehetjük, hiszen törvény által elrendelt, rendszeres választások. A második 

választás viszont most vár ránk, magyarországi magyarörményekre és örményekre. 
Közbevetőleg: ezúttal folyt a Magyar Köztársaság történetében a negyedik, szabad parlamenti, és a 

helyhatóságihoz kapcsolt harmadik, kisebbségi önkormányzati választás. Tehát tizenkét, illetőleg nyolc 
év... 

Említsük-e a sokat idézett bibliai hasonlatot, amely szerint a kivonulás után Mózes 40 évig vezette né-
pét a pusztában, hogy kihaljanak azok, akik még emlékeznek az egyiptomi húsos fazekakra? 

Hiszen akkor bele kellene mélyednünk abba a kérdésbe, hogy a mi, 20/21-ik századi magyarságunk 
tudatában mit jelent az a képletes „egyiptomi húsos fazék"? Vajon 15-25 évvel ezelőtt viselt stallumot-e, 
vagy inkább fogalmi, zsigeri hozzáállást? Arra gondolok, hogy az „egyiptomi húsos fazék"-hoz való ra-
gaszkodás ma nálunk talán nem is egykor viselt hivatalra vonatkozik, hanem felfogásra. Arra: ki, mikor 
és hogyan „tanulta" a demokráciát? (Ettől még lehet jobb- és baloldali egyaránt.) Orwellt idézve: valóban 
az a demokrácia egyesek számára, hogy vannak egyenlők és vannak egyenlőbbek? Önmagunkra vonat-
koztatva: vannak örmények és vannak örményebbek? Vagy éppen arra vonatkozna, hogy van nép és van 
„vezér"? 

Ez most, sajnos a mi dolgunk is, a kérdéstől nem menekülhetünk. 
A mi közösségünk dolga, helyettünk ugyanis más nem intézi el, más nem hajtja végre a mi feladatun-

kat. Ha csak „külső" segítségre várunk, akkor az... akkor az sült galamb, amely nem repül a szájunkba. 
Négy éve a kisebbségi választások végeredményeként a magyarörmény (többnyire EÖGYKE) képvi-

selők az ARMÉNIA-hoz képest kisebbségként kerültek az országos elektori (az Országos Örmény Ön-



kormányzatot választó) gyűlésbe. Hiába javasoltak kompromisszumot. Hiába javasolták, hogy az OÖÖ 
23 főre emelt testületét arányosan osszuk meg a „két párt" között. 

Itt álljunk meg, mert a „két párt" idézőjele nagyon lényeges: úgy érzem, hogy ma már nem „két párt"-
ról van szó, s igazán eddig sem volt. De szívesen hangoztatták, hogy két párt van - azok, akik szerették 
„Sarolta kontra Alex" címkével félrevezetni a tájékozatlan közvéleményt, közhivatalt és közgondolko-
dást. 

Demokrácia-felfogás kérdése: vagy úgy hisszük, hogy két vezér csap össze és mi, közemberek harco-
lunk a magunk vezéréért. Vagy pedig úgy hisszük, hogy két igyekezet, kétféle megközelítés csap össze - 
ráadásul demokratikus formákban! - és persze, a két igyekezetnek, a kétféle felfogásnak vannak artikuláló 
személyiségei, vezetői. 

Úgy vélem, ez utóbbi volna a megszívlelendő, a követni való, amit érvényesíteni érdemes. (S tegyük 
hozzá, hogy demokráciában nyugodtan elképzelhető a kétféle megközelítés helyett három- vagy többféle 
is.) Én magam a mi közösségünkben látok artikuláló személyiségeket. A „másik oldalon" eddig csak „ve-
zér"-t láttam. 

Kell-e magyarázni, hogy mi a különbség a felfogásrendet artikuláló személyiség, vagy a „vezér" kép-
zete között? 

Ha vezérünk van, hívekként, katonákként az ő érdekeit szolgáljuk, szándékát teljesítjük, lehetőleg kri-
tikátlanul, lehetőleg engedelmesen. Ezt a történelemben diktatúrának nevezik. 

Ha azonban igyekezetünk, értelmes, közösségi megközelítésünk érvényesül, akkor közösségünkből 
kiemelünk valakit, akár többeket is, akik artikulálni tudják közösségi törekvésünket. Még akkor is, ha 
bizonyos részletekben nem értünk egyet a személlyel, az ő személyes meggyőződésével. 

Közösséget említettem, térjünk hát konkrét, közösségi dolgainkra. 
Kell-e minduntalan magyarázkodnunk, hogy mi, magyarrá vált örmények - alapvetően erdélyi gyöke-

rekkel - igenis kötődünk az örménységhez? Kell-e belebonyolódnunk a mesterségesen elcsúsztatott és 
széthazudott vitába, miszerint „örmény az, aki örményül tud"? 

Sajnos, bizonyára kell... 
Ezek a kérdések még nagyon sokszor fel fognak támadni, a tájékozatlanság ugyanis jó táptalaja min-

denféle ferdítésnek és butaságnak. (Ne feledjük: alig két éve egy betelefonálós tv-műsorban arra a kérdés-
re, hogy valóban járt-e ember a Holdon, vagy csak titkos helyen készült filmfelvételekkel ámították az 
egész Föld lakosságát, a telefonálók többsége a „titkos filmfelvételek"-re szavazott. Magyarán: a tájéko-
zatlanság, a gondolattalanság legalább olyan általános, mint a közfürdőben szerzett lábgomba...) 

Tehát ötvenedszer, századszor is el kell mondanunk, hogy mi örmény származásúak vagyunk, magya-
rok vagyunk, akik őrzik... stb. (Lásd az elmúlt 5-6 évben lapunkban megjelent érveket, bizonyítékokat, 
megnyilatkozásokat.) 

Elsősorban tehát a végtelen mértékű tájékozatlanság ellen kellene tennünk valamit. 
A tájékozatlanság ugyanis döbbenetes: Szongoth Gábor a budapesti XI. kerületben (két választási cik-

lusban betöltött, jó szereplés után) nem kapott kellő szavazatot ahhoz, hogy „örmény legyen", így döntött 
a Szavazópolgár. Döntését, persze tiszteletben kell tartani és nem azon töprengeni, hogy valaki, valami-
kor csalt-e összeszámláláskor. 

De: elképzelhető-e számunkra, hogy Szongoth „nem örmény", pontosabban: hogy Szongoth nem kép-
viselheti hitelesen az örménységet? 

A megválasztás nem arról szól, hogy ki a hiteles örmény képviselő és ki nem, hanem arról, hogy mit 
tud (azaz mi mindent nem tud) a Választópolgár az adott témáról, és az adott személyről. 

És nem csak az általam személyesen nagyra becsült Szongoth Gábor dolgáról van szó. A demokrácia 
velejárója, hogy kevés információval rosszul is tud dönteni a Választópolgár. 

Tegyük félre most a kisebbségi és választójogi törvénnyel kapcsolatos vitákat, ugyanis nagyon bonyo-
lult jogi-erkölcsi és kulturális téma ez, amelyet nem lehet és nem szabad néhány jól hangzó, sommás 
mondattal elintézni. A jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás kereteiben gondolkodjunk tovább. 

Dunának, Oltnak egy a hangja / zavaros, halk, halotti hang - írta Ady Endre. Hitte-e, vagy csak vágyta 
azt az „egy hangot"? A szándéka volt ilyen. 

Elmondhatnánk-e egyszer, el akarjuk-e mondani majd valamikor - az Ady-vers parafrázisaként - hogy 
Mátrának, Gyergyói havasoknak és Ararátnak egy a hangja? 

Nos, ez a második választásunk nekünk, ma, Magyarországon. 



Gondoljuk végig: valóságosan feszül-e érdekellentét az Erdélyből származó, magyarrá vált, örmény 
származású s örményül nem tudó állampolgár, valamint a nyolcvan, vagy akár húsz éve Törökországból, 
Szovjet-Örményországból, netán az évtizede már független Örményországból származó állampolgár kö-
zött? 

Természetesen, generálódott efféle érdekellentét (s ismét lapunk elmúlt 5-6 évi híradásaira és írásaira 
emlékeztetek). De vajon igazán a magyarörmények és örmények érdekellentétéről volt szó? Nem. Inkább 
arról, hogy egy néhány fős, nagyhangú csoport lázasan halászott a zavarosban, s ezt a magyarörmények 
tágan vett közössége nem nézte jó szemmel. A többiek pedig jobbára mélyen hallgattak. Az „ügy" kiváló 
kezelésének, a valóság leplezésének eszköze volt az a sokat emlegetett hazugság, hogy ez „Sarolta kontra 
Alex", hogy nem is volna semmi baj, ha ez a személyes ellentét nem létezne... 

Most ismét itt az alkalom, hogy kíséreljük meg másként feltenni, vagy inkább újra megfogalmazni a 
valódi kérdést, ahelyett, hogy néhány bebetonozott, önző emberbomlasztó akarata szerint folytatjuk az 
utóvédharcokat. 

Meggyőződésem, hogy az itt következő kérdésekre mind-mind egyértelmű „igen" lehet a tisztességes 
válasz: 

Jogos vágy-e a magyar állampolgárrá vált bevándorlótól, ha szeretné a gyerekét örményül is megtaní-
tani? Hiszen a srác törvény szerint magyar elemi iskolába jár. Kellene-e - közpénzekből, a magyar adófi-
zetők pénzéből, az Országos Örmény Önkormányzatnak juttatott közpénzekből - színvonalas, hatékony 
oktatást szervezni a számára? (Akkor is, ha a létszám miatt ez az oktatás nem lehetne az államilag elis-
mert iskolarendszer része. De színvonalas és hatékony igenis lehetne!) 

Örmény-e az, aki szeretné erdélyi gyökereivel együtt ápolni hagyományait, miközben magyar az anya-
nyelve és az erdélyi fejedelmek óta számlálja magyarországi éveit? Örmény-e, ha - ugyancsak közpén-
zekből - bemutatja a szamosújvári, kétszáz éves örmény nyelvű iskolakönyvtől az elmúlt évek magyar 
anyanyelvű, az örmény múlttal foglalkozó kiadványokig mindenféle kincsét? Azaz, nem kell őt lehenge-
relni a sokezer kilométerre és sokszáz évre lévő, távoli kultúrára való hivatkozással, nem kell ősei (nyu-
gati örmény) nyelvétől nagyon eltérő (keleti örmény) nyelvet számonkérni rajta. 

Örmény-e az, aki már Magyarországon született és anyanyelve a magyar, apanyelve az örmény és az 
az álma, hogy még az unokája is tudjon legalább annyit, hogy a Miatyánkot örményül is elmondja? 

Vagy: helye van-e az örmény kisebbségben annak a negyedrészt örmény származású magyarnak, aki 
egy kicsit mindig jobban odafigyel az örmény kultúrára, a hírekre? Hiszen a dédapja még örményül 
mondta a Miatyánkot (ha többet nem is), és ezért jobban érdekli egy örmény kiállítás, mint a breton, vagy 
az ohioi indián? 

Mindannyiunknak személyesen kell válaszolnunk. Mindannyiunknak, akik önszántunkból - ha megvá-
lasztott a Szavazópolgár, akkor képviselőként, ha nem, akkor magánemberként, civil szerveződés tagja-
ként - igyekszünk valamiként részt venni a magyarországi örmény kisebbség kultúrájának ápolásában. 
Remélhetőleg születési helyünktől függetlenül. 

Az út szerintem az, hogy elszakadjunk a „vezér" fogalmától. Mert a „vezér" (írjam úgy, hogy „főör-
mény"?) önmaga szerint, öncéljaira fordít minden eszközt, energiát, befolyást. Pénzt, paripát, fegyvert. 

Kinek érdeke 1915-től keltezni a magyarországi örménység kezdetét? Annak-e, aki ugyanakkor szíve-
sen hivatkozik az örményül nem tudó, 1849-es Kiss Ernőre? 

Kinek érdeke azzal vádolni a magyarörményeket, hogy el akarnak feledkezni 1915-ről? (Holott nem 
teszik.) 

A „vezér" meghatározza a katonák lépteit, a sorból se jobbra, se balra kitérni nem szabad; elmaradni 
sem, előre sietni még kevésbé. 

Röviden: nem, nem, már régóta nem a sugallt és sulykolt „személyi" ellentétről van szó. Kezdettől 
fogva arról van szó, hogy a demagóg igyekezettel szemben össze tudunk-e fogni mi, akik magyar adófi-
zető állampolgárok vagyunk? Persze, egyikünk Szamosújvárról, Erzsébetvárosról vagy Gyergyószent-
miklósról, másikunk meg az Ararát oldalából jött. Egyikünk néhány (nyugati örmény) szónál többet nem 
tud az örményből, másikunk meg töri a magyar nyelvet. 

A gyerekeink viszont mind-mind Magyarországon születtek, vagy fognak születni... 
Ady-idézet után végül József Attila: ez a mi dolgunk, és nem is kevés. A hamarosan következő Orszá-

gos, illetve Fővárosi Örmény Önkormányzat megválasztása vár ránk, valamint a már megválasztott kö-
zségi, városi, kerületi önkormányzatok négy éve. A munka áll előttünk... 



Etnobizniszről beszélő „vezér" helyett csináljunk örménybizniszt, amelyből a közösség (a bárhol szü-
letettek, a magyar anyanyelvűek és az örményül - is - tudók), hangsúlyozottan: a közösség tisztességesen 
húz hasznot. Mert az a haszon a haza számára is haszon. Függetlenül attól, hogy ez a haza kinek-kinek 
közülünk régi szülőföld, vagy pedig új, befogadó haza: de nagybetűs Haza. Amit vállalunk. 

 
Dávid Csaba  

PS. Én pedig vállalom, hogy utolsó néhány mondatom nem manapság divatos hangnemben szól. 
 

* * * 
 

Kisebbségi önkormányzati választások 2002. október 20. 
Néhány elemző adat a választási eredményekről 

 
Hazánkban 30 örmény kisebbségi választás történt, az örmény választások mindegyike eredményesen 

zárult. Budapest 16 kerületében és 14 vidéki városban, településen alakulnak örmény kisebbségi önkor-
mányzatok. 

A választások az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szempontjából igen sikeresnek 
mondható, hiszen igen nagy ellenszélben folyt a kampány. Meg akartak bennünket fojtani, nem létezőnek 
kikiáltani, aminek ellenére nem tűntünk el, sőt jelentősen előretörtünk a 98-as választásokhoz képest. 

Lássuk a két nagy örmény rivális választási eredményeit a számok tükrében. 
 
Országos összesítés: 
Az ARMENIA NÉPE Kulturális Egyesület összesen 129 jelöltet indított, 43725 szavazattal 58 mandá-

tumot szerzett. Az eredményessége 44.9 %. 
Az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK Kulturális Egyesület 63 jelöltet indított, 32103 szavazattal 44 

mandátumot szerzett. Az eredményessége 69 %. 
Ezen számok egyértelműen mutatják, hogy az EÖGYKE lényegesen hatékonyabban szerepelt a válasz-

tásokon, mint az ARMENIA. 
Még sikeresebbnek mondhatjuk magunkat, ha megnézzük azokat a helyeket, ahol szemtől szembe ál-

lottak a két szervezet jelöltjei. 
A két szervezet Budapest 14 kerületében és Szegeden állított egymással szemben jelölteket. Ezek ösz-

szehasonlító elemzése igen tanulságos. 
 
Választási körzet EÖGYKE EÖGYKE ARMENIA ARMENIA 
 Indulók Befutók Indulók Befutók 
Budapest I. kerület 5 5 5 0 
Budapest II. kerület 5 5 8 0 
Budapest III. kerület 4 2 4 0 
Budapest V. kerület 5 2 5 3 
Budapest IX. kerület 5 3 5 2 
Budapest X. kerület 1 1 5 4 
Budapest XI. kerület 5 4 5 0 
Budapest XII. kerület 5 3 5 2 
Budapest XIII. kerület 5 2 2 1 
Budapest XIV. kerület 5 2 5 1 
Budapest XV. kerület 2 2 5 2 
Budapest XVI. kerület 5 2 5 3 
Budapest XVIII. ker. 1 1 5 4 
Szeged 5 5  0 
Összesen 58 39 69 22 
 
Megjegyzés: A hiányzó befutók a függetlenként indulók, vagy a Kilikia Egyesület jelöltjei közül kerül-

tek ki. 



Az EÖGYKE eredményessége a szemtől szembe küzdelemben  67,2 %  
Az ARMENIA eredményessége a szemtől szembe küzdelemben  31,8 %  
 
(Megjegyezzük, hogy ugyanezen eredményességi mutatók 1998-ban a következők voltak:  
az EÖGYKE eredményessége a szemtől szembe küzdelemben   58,9 %  
az ARMENIA eredményessége a szemtől szembe küzdelemben  37,7 %)  
 
Ez az összesítés egyértelműen bizonyítja az EÖGYKE választási előretörését és fölényét az 

ARMENIA-val szemben, azaz a magyar társadalom a magyarörmény kisebbségi közösséget elfogadta, 
bizalmat szavazott az örményül nem beszélő, de örmény gyökerekkel rendelkező közösségnek. Tette ezt 
annak ellenére, hogy a választást megelőzően az Országos Örmény Önkormányzat, visszaélve média ha-
talmával, mindenhol terjesztette, hogy a magyarörmények csak az „etnobiznisz" miatt indulnak a válasz-
tásokon. Felkérték a lakosságot, ne szavazzanak az örményül nem beszélőkre, valamint kikiáltották az 
ARMENIA-t az egyetlen legitim örmény jelöltállító szervezetnek. Sajnálatos módon az állami kisebbségi 
hivatalok képviselői is ringbe szálltak, kórusban énekelve, hogy ne szavazzanak a nyelvet nem beszélő 
kisebbségi képviselőkre. (Megjegyezzük: törvénytelen ez az álláspontjuk, hiszen a törvény nem szabja 
kizárólagos feltételnek a nyelv ismeretét. Az állami szerveknek a törvény betartására kell felügyelnie és 
nem valakinek az óhajára.) 

 
Ha vizsgáljuk az EÖGYKE azon örmény társszervezeteinek az eredményességét, akik e választás so-

rán nem EÖGYKE színekben, hanem függetlenként indultak, akkor az arány még szembetűnőbb. 
 
Választási körzet EÖGYKE EÖGYKE ARMENIA ARMENIA 
 társszervezet  társszervezet             indulók befutók 
 Indulók Befutók   
Budapest VI. ker. 5 4 5 1 
Budaörs 5 4 5 1 
Összesen 10 8 10 2 
 
Az EÖGYKE társszervezetek eredményessége 80 % 
Az ARMENIA eredményessége 20 % 
 
Az EÖGYKE-nek a választások során csak Siófokon sikerült kizárólagosan jelölteket állítania, így 

Aján Gerőék csapatának viszonylag könnyű dolga volt. Nekik csak az állandó média ellenkampánnyal 
kellett megküzdeniük (ez igen sikeres volt, látva a kisvárosban szerzett igen magas szavazatszámokat). 

 
Mint az induló összehasonlító táblázatból látszik az ARMENIA NÉPE jelölőszervezetnek mégis több 

mandátuma van, mely annak köszönhető, hogy több vidéki városban kizárólagosan indított jelölteket. 
Ilyen városok: Debrecen, Nyíregyháza, Emőd, Miskolc, Tiszaújváros. 

 
A mandátumot szerzett képviselők jelölőszervezet szerinti eloszlása:  
ARMENIA NÉPE Kulturális Egy.:  58 mandátum  38,66 % 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egy.: 44 mandátum  29,33 % 
Kilikia Egy.    2 mandátum    1,33% 
Függetlenek  46 mandátum  30,66 % 
Összesen:  150 mandátum  100 % 
 
A mandátumok eloszlásából látható, hogy a két nagy jelölőszervezet egyike sem szerzett abszolút 

többséget, az Országos Örmény Önkormányzat sorsa a függetlenként bejutott képviselők szimpátiájától 
függ. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület előretört a 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest, 
jövője tehát biztosított, sőt nagyobb életteret szerzett magának, különösen Budapesten, azon belül is első-
sorban a budai kerületekben. 



A következőkben szeretnénk bemutatni mandátumot szerzett képviselőinket és az általuk megszerzett 
szavazatszámokat: 

Bp. Kerület Képviselő neve  Kapott szavazatszám 
I. ker. Bacsó Márton Károly  383 
I. ker. Dr. Benedek Katalin Erzsébet 316 
I. ker. Bende Miklós  300 
I. ker. Dávid Csaba  292 
I. ker. Gosztonyi Mária  237 
II. ker. Dr. Issekutz Sarolta           1829 
II. ker. Bacsó Zoltán           1301 
II. ker. Zakariás Antal Dirán           1101 
II. ker. Szabó Anikó  958 
II. ker. Flórián Antal  904 
III. ker. Csiky Zoltán  498 
III. ker. Várady Mária  378 
V. ker. Alexa Károly  448 
V. ker. Lányi Zsolt  406 
VI. ker. Betegh Tünde  300 
VI. ker. Wertán Kinga  291 
VI. ker. Dávid Tamás  265 
VI. ker. Wertán Zsoltné  262 
IX. ker. Balogh Réka  266 
IX. ker. Borbély Bartis Júlia  255 
IX. ker. Dr. Debreczeni Antal  226 
X. ker. Dávid Anikó  201 
XI. ker. Dr. Czárán István          1330 
XI. ker. Harmath Kálmán  857 
XI. ker. Szotyori Nagy Áron  819 
XI. ker. Kátainé Szilvay Ingrid  790 
XII. ker. Dr. Issekutz Ákos           1371 
XII. ker. Csikszentgyörgyi Ficzus Margit   1058 
XII. ker. Bacsó Balázs  985 
XIII. ker. Füleki Balázs  374 
XIII. ker. Dr. Kiss Margit  327 
XIV. ker. Heim Pál  462 
XIV. ker. Király Zoltán  367 
XV. ker. Dr. Capdebo Gergely  227 
XV ker. Balogh Jenő  155 
XVI. ker. Dr. Forgács Barnabás  253 
XVI. ker. Szuper Géza  202 
XVIII. ker. Czárán Gabriella  311 
 
Vidéki város Képviselő neve Kapott szavazatszám 
Budaörs Fancsali Gábor János   101 
Budaörs Fancsali Emese     92 
Budaörs Dr. Keszi Harmath Péterné     85 
Budaörs Bona Ágnes     68 
Siófok Id. Aján Gergely   865 
Siófok Sinkovits László   798 
Siófok Ifj. Aján Gergely   739 
Siófok Országh Istvánná   586 
Siófok Besenszky Dániel   411 
Szeged Dr. Tóth Rózsa   464 
Szeged Dr. Novák Akos   439 



Szeged Dékányné Verzár Katalin  399 
Szeged Kövér László  399 
Szeged Hatvani Zoltán  352 
 
Megjegyzés:   
• Az egyes önkormányzatok mindegyike 5 fős, így ahol kevesebb a feltüntetett létszám, ott más jelölő-

szervezet jelöltjei, vagy függetlenek futottak be. 
• A pontszám igen változó, attól függ, hogy kisebb vagy nagyobb lélekszámú (szavazópolgár) az adott 

kerület, illetve a település. 
Balogh Jenő 

* * * 
 
Emlékezés 1849 X. 6-ra a Fővárosi Örmény Klubban 2002. okt. 19-én 

Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt 
Világostól Solferinoig 

(Yurtha Könyvműhely 1998.) 
Részletek 
„.. .A lakosság az üldözés ellenére a legkülönbözőbb jelképekkel őrzi a forradalom emlékét, mely jel-

képeket csak a beavatottak értenek, s ezzel mintegy igazolják egymás előtt érzelmi hovatartozásukat. 
Francsics nem is jelképeket: érmeket gyűjt és őrizget. Egyik ilyen érem egy ezüstpénz, Kossuth Lajos 

arcmásával és a Függetlenségi Nyilatkozat keltezésével; a másik pedig egy bronz plakett, az 1849. no-
vember 9-én Bécsben kivégzett német szabadsághős, Róbert Blum emlékére, e felirattal: „Der Mann des 
Volkes ist tot, doch sein Geist lebt fort. Er starb für die Freiheit." (A nép embere halott, de szelleme to-
vább él. A szabadságért halt meg.) Íme tehát egy Bécsben titokban vert forradalmi érme eljut Veszprém-
be, és egy magyar borbély titkos kincsként őrzi... Ilyen és hasonló érmeknél rejtettebb jelkép volt az igen 
kedvelt és széles körben elterjedt karperec: fekete karikán kilenc ezüst betű, az aradi vértanúk nevének 
kezdőbetűi. (Azért kilenc, mert a tizenhárom vértanú közül hétnek azonos betűvel kezdődött a neve; 
Lahner, Lázár, Leiningen; Damjanich, Dessewffy; Kiss, Knézich - így a D, a K és az L betű Damjanich, 
Kiss, Lahneren kívül Lázár, Leiningen, Dessewffy és Knézich nevére is érvényes volt, ami összesen négy 
„fölösleges" betű.) Ezeket az ezüst betűket aztán fel is cserélték, hogy a különben mindenki által tudott 
titok még kevésbé legyen bizonyítható, s összeolvasva egy német nyelvű bosszúmondatot tettek ki: Pan-
nónia (Pöltenberg) Vergiss (Vécsey) Deine (Damjanich, Dessewfy) Toten (Török) Nie (Nagy Sándor), Als 
(Aulich) Klager (Kiss, Knézich) Lében (Lahner, Lázár, Leiningen) Sie (Schweidel). 

A mondat magyarul: Pannónia, ne feledd halottaidat, mint vádlók, tovább élnek ők. 
Gondoljuk meg: ahány ötvös, aki e karpereceket készíti, ahány boltos, aki árulja, ahány vevő, aki hord-

ja, annyi titkos ellensége a császári háznak. Emellett ne feledjük, hogy a szöveg német, tehát nemcsak a 
magyarul tudókhoz szól, hanem az „összbirodalomban" érvényes és érthető ! 

Parázs izzik a hamu alatt."  
- - - 
„Elévülhetetlenek Jókai Mór érdemei is ... 
Furcsa ezt mondani, hiszen a mából a múltba visszatekintve a derék Jókai oly ártalmatlan mesélőnek 

tűnik, mégis tény, hogy hozzá hasonló nyílt vakmerőséggel, kihívón szemrehányó daccal, őszinte fájda-
lommal senki nem mert, senki sem tudott akkor elbeszélő prózát írni. Elég, ha az 1850. július közepén 
megjelent Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből (1850 novemberében már németül is megjelent 
Leipzigben!), valamint az 1850. október végén kiadott Egy bujdosó naplója című köteteit említjük. La-
pozzunk fel ez utóbbiból egy alig kétlapnyi terjedelmű kisnovellát: azóta sem írták így le, ilyen, szinte 
szófukar tömörséggel a pusztulásra ítélt ország döbbenetes látványát. 

 
PUSZTA FALVAK 

„Már a harmadik puszta falvat értem utamban. 
Útitársam egy éltes képviselő volt és egy fiatal huszártiszt, szép, ifjú barna nejével. 
Hallgatag vándoroltunk keresztül a szomorú helységeken. 



Az utcákon nem vezetett kocsinyom keresztül, a leégett házak udvarai be voltak nőve paréjjal, a be-
szakadozott romokon keresztül-kasul lehetett látni, egy házból sovány, csikasz kutya nézett ki az ablakon, 
oly vadul, oly egyedül. 

A falvak már hónapok óta le vannak égve, még egy ház sincs belőlük felépítve. 
Nem akarnak tán lakosaik visszatérni? 
Egy ember, ki meg tudott menekülni, bátorságot vőn magának visszatérni nagy időre. Sok keresés után 

ráakadt házára. Egy ágyúgolyó keresztülütötte valamennyi falát. Pitvara előtt halott ember feküdt, szobája 
falán mintha véres kéz öt ujja hagyott volna nyomot, széjjel az egész faluban egy élő teremtést nem talált, 
csak itt-ott repültek föl néha kerítések mellől nagy, görbeorrú madarak, nehéz, lomha röpttel, amint tova-
ment, ismét visszacsapva, ahonnan felverettek. Az ember ásót vett kezébe, házról-házra járt, a holtakat, 
ahol találta, ott eltemette, harmadnapra belefáradt a munkába, otthagyta házát, telkét, s elment világgá, 
soha sem tért vissza többet. 

Egy másik még csaknem épen találva házát, beleköltözött. Első éjjel azt álmodta, hogy valaki a mes-
tergerendára fel van akasztva szobájában. Az iszonytól kitörte a hideg, három nap lelte a forróláz, har-
madnapra meghalt bele. Senkinek sem jut eszébe azóta visszatelepülni. 

A házfalakon mindenféle gaz nő, az is olyan sárga, mintha bánná, hogy ott kelt ki; köröskörül a szántó-
földeket fölverte a bojtorján, soha nem látott ismeretlen gyomok nőttek rengeteggé rajta, ha néha a meleg 
szellő belekap ősz fejeikbe, a pelyhes mag fellegként repül szanaszéjjel a légben. 

Útitársnőnk, a huszártiszt neje, a rekkenő melegtől tikkadtan egy ital vizet kért egy forró délután; vala-
hol egy kútra akadtunk. Nem volt sem kávája, sem vedre, sem ostora, üggyel-bajjal merítettünk belőle 
vizet egy bőr kalaptokkal, s mikor kimerítettük, borzadva önténk ki a földre. Veres volt, mint a vér! 

Köröskörül kiszáradt minden tó, egy ital víz, egy árnyékos fa, egy szemközt jövő utas - sehol. Ha va-
laki lefeküdt valami domboldalba aludni, láthatta maga fölött rögtön megjelenni a magasban a kóválygó 
röptű vadmadarakat, amint szüntelen közelebb-közelebb jöttek hozzá, kóválygó kerülgető röpttel, s bántó, 
ijesztő kiáltással, - a hullakeselyűk." 

 
„...S hogyan élt az összeesküvésekbe be nem avatott országlakosság? 
Izzott a levegő, s arra jó bizonyítékok a pesti városi tanácsülési jegyzőkönyvek. Ezek, olvashatjuk 

1851. február 21-i kelettel, „egy üdő olta igen lármásak és ingerültek". 
...Az augusztus 8-i tanácsülésen az iskolák rebellis hangulata a téma; „a tanulóifjúságba a legfelsőbb 

uralkodóház iránti idegenkedő szellem oltatik", mely botrányos állapot haladéktalanul megszüntetendő. 
De „a forradalmi zenedarabok játszása is eléggé el nem kerülhető izgatottságra ad okot" a lakosság kö-
rében, és sajna, ilyen zenedarabok játszására egyre gyakrabban kerül sor. 

Júliusban zavargások törnek ki a fővárosban, a dohánygyári munkások és munkásnők sztrájkba léptek. 
De nem elég, hogy megtagadták a munka további végzését, lármázva a Ferencvárosi Dohánygyár elé vo-
nultak, s ott tüntettek. (A mai Kinizsi utca és Üllői út sarkán.) Gyanú merült fel, hogy a gyár egyes veze-
tői lázították őket (amiből következik, hogy nem bérkövetelésről volt szó, hanem politikai tüntetésről!), 
ezért nem csupán tizennégy hangadó munkásnőt ítéltek háromheti elzárásra, hanem a gyár helyettes elle-
nőrét, Adalbert Klamerust is lecsukták. 

A város katonai és politikai vezetői egyre idegesebbek. A kormány elégedetlen Gehringer politikai fő-
nök és Prothmann von Ostenegg rendőrfőnök működésével; más személyi megoldást keres. 1851 szep-
temberében a császár az uralkodóház egyik főhercegét, Albrechtet nevezi ki a magyarországi területek 
főkormányzójává. Albrecht a magyarok iránti mélységes utálattal és nagy eréllyel lát munkához, nem 
titkolva azonban - amint erről Kempen altábornagy naplója tanúskodik -, hogy megbízatását száműzetés-
nek tekinti. Pedig nem az; Ferenc József kénytelen volt olyan férfiút küldeni, akiben fenntartások nélkül 
megbízik, s aki, mivel az uralkodóház tagja - Ferenc Józsefnek unokabátyja -, mind hozzá, a császárhoz 
körülményeskedés nélkül, közvetlenül bejáratos, mind pedig rövid úton hozott rugalmas intézkedésekre 
alkalmas. Albrecht főherceg kinevezése tehát a császári ház eddigi magyarországi politikájának kudarcát 
bizonyítja. Mint ahogy a kudarc beismerése az is, hogy a császár két évvel Világos után, a Gellérthegyen 
erődöt építtet a levert és megalázott magyar főváros fölé. Ez az erőd, melyet a város lakossága máig 
Citadellá-nak nevez, s mely éveken át fog épülni, mint egy soha el nem készülő erődrendszer első (és 
utolsó) tagja, arra lesz hivatott, hogy lövegeivel bármikor rommá lőhesse a netán lázadni merészelő fővá-
rost. Amiből viszont ismét csak az következik, hogy az összeesküvési tervekről a kémei útján értesült 
kormány a legkomolyabb óvatossági intézkedéseket hozza. 



Albrecht kinevezése - aki október 14-én érkezett Budára - valószínűleg összefügg Kossuth Angliába, 
illetve Amerikába településével is. 

Kossuthnak és kíséretének a törökországi internálásból történő távozása - méghozzá egy amerikai ha-
dihajón, melyet Foote szenátor javaslatára maga az elnök küldött Kossuthért, egyszersmind meghívva őt 
az Egyesült Államokba kellemetlenül új helyzetet teremtett a Habsburg uralkodóház számára. A levert 
magyar forradalom politikai vezetői kiléptek elszigeteltségükből, és a nemzetközi politikai élet tényezői-
vé váltak. Méghozzá, ismét hangsúlyozzuk, nem egyszerűen szökve, vagy magánemberként távoztak, 
hanem egy világhatalom hadihajóján. Nagy siker, nagy eredmény! Ráadásul Kossuth nem közvetlenül 
Amerikába utazott, hanem rövid kitérőt tett Angliába, ahová 1851. október végén érkezett meg, s ahol 
egy hónapig tartózkodott. December 5-én indult tovább Amerikába, ahol még karácsony előtt partra 
szállt. 

Kossuth Angliában ráncba szedte az emigráció már ott élő tagjait, és megszervezte politikai tevékeny-
ségüket. Az angolok szívélyesen, sőt lelkesen fogadták; bármennyire szerette volna Schwarzenberg her-
ceg kormánya a magyar ügyet végleg levenni a napirendről, ez nem sikerült. Inkább napirendre kerültünk, 
mint Világos után bármikor. 

Ez bizony a Habsburg-birodalom történetének nem a legdicsőbb pillanata. 
1851 őszén így foglalható össze az esztendő. A birodalomban számtalan zűrzavar mellett - Itália - Ma-

gyarországon is növekszik az elégedetlenség; az 1849 őszén végleg megsemmisítettnek hitt Kossuth-
kormány feltűnik Angliában, miután egy amerikai hadihajó az Egyesült Államok elnökének parancsára 
fedélzetére vette őket; egyik rosszabb hír, mint a másik. Titkos szervezkedések folynak; nem mintha bár-
melyik szervezkedőnek is komoly esélye lehetne mozgalma győzelmére, de a puszta tény, hogy a közvé-
lemény támogatja e mozgalmakat: a császári kormány csődjének bizonyítéka. 

Ezért kénytelen a Haynau elbocsátásával minden negyvennyolcas ügyet lezártnak tekintett Schwarzen-
berg-kormány újabb - bár jelképes - bírósági eljárásra: a biztonság kedvéért, elrettentésül halálra ítéli a 
magyar forradalom még kézre nem került vezetőit. Elrettentés helyett azonban még inkább felkorbácsolja 
a lakosság érzelmeit; újra felszakadnak a még be sem hegedt sebek; indulatok és gyűlölködések szaba-
dulnak el. 

A Magyar Hírlap mint kormánylap 1851. szeptember 23-án közli a távollétükben halálra ítéltek névso-
rát; a neveket az Újépületben szabályosan felakasztották, s ott függtek az akasztófákon, nem is annyira az 
elítéltek, mint inkább a kormány csúfjára.... 

...Vajon nem a császár szégyenének tekintette-e a hirdetményt olvasó pesti polgár ezt az elrettentésül 
készült névsort? 

Hiszen arról értesült, hogy ennyi fontos személyt még mindig nem sikerült kézre keríteni, ennyien 
küzdenek a magyar szabadságért valahol a nagyvilágban... 

A 36 elítélt közül hárman az ország területén rejtőzködnek. 
...Táncsics Mihály pesti lakásán rejtőzik. A Táncsicsné által kieszelt rejtekhely, mint Táncsics maga ír-

ja, „remekmű volt, milyet emberész még nem alkotott soha". Egyetlen házkutatáskor sem találtak rá a 
parányi lakásban, pedig egy ízben 36 főnyi katonaság tett érte tűvé mindent. 

A búvóhelyet Jókai írja le a Politikai divatokban: 
„Nem ismerik-e közülünk sokan azt az asszonyt, aki férjét amaz időkben szinte rejtve tartá saját há-

zacskájában Budapest területén; s akárhányszor keresték, sosem akadhattak rá, pedig a férj mindig ott 
volt. Hol ? Egy széles kő alatt, a tűzhely közepén. Mikor kutatni jöttek, a követ fölemelte a nő a rajta égő 
hasábokkal együtt, a férj rejtekébe menekült, a kő visszatolatott helyére, s a nő ott főzött derült arccal a 
férj feje fölött, míg azt padláson, pincében keresték." 

Mivel a közvélemény annyit biztosan tudott, hogy Táncsics Pesten rejtőzik, csak azt nem: hol? - ez a 
körülmény sem növelte a hatóságnak tekintélyét.  

- - - 
A cs. kir. csapatok 1859. április 29-én Pavia városánál átlépték a Ticino folyót s ezzel a lombardiai-

császári és olasz-szárd határt. Gyulay Ferenc táborszernagy győzelmi jelentésekkel árasztotta el Bécset. 
Így érkezett el a május. 
És ez a május meghozta a bajt. 
Először egy francia hadihajóraj tűnt fel a császáriak birtokában levő Velence közelében. Aztán francia 

csapatok érkeztek az olasz királyságba, segítségül. 
Aztán megérkezett Genovába maga III. Napóleon császár is. 



Aztán Garibaldi megverte és űzőbe vette a császári csapatokat. 
És ugyanitt, vagyis Genovában május 6-án megalakult a Magyar Nemzeti Igazgatóság Kossuth Lajos, 

Teleki László és Klapka György vezetésével. A Nemzeti Igazgatóság irányításával, az olasz királyi hadse-
reg alárendeltségében megalakult a Magyar Sereg Olaszhonban elnevezésű magyar légió. Parancsnokául 
az olasz király Ihász Dániel honvéd ezredest nevezi ki. 

Torinóban, Genovában, Acquiban (a magyar légió állomáshelyén) nyüzsögnek a volt honvédtisztek. 
Párizsból (nemeskéri Kiss Miklós, Bethlen Gergely gróf), Svájcból (Czetz János), Jersey szigetéről (Perc-
zel Móric, Perczel Miklós), Londonból (Szabó Imre, Vetter Antal), Sztambulból (Türr István, Tüköry 
Lajos), Svájcon át a dél-tiroli Bergamóból (gróf Teleki Sándor), Belgium-ból (szandai Sréter Lajos), sőt 
Magyarországból (Krivátsy József, akit a Jubál-Mack-ügyben tartóztattak le, és most börtönéből kegye-
lemmel szabadulva itt terem) és a világ száz más tájékáról gyűlnek össze. 

1859. július 8-án a Magyar Sereg Olaszhonban létszáma 3145 fő, ez a hó végére 3200-ra emelkedik... 
- - - 
Albrecht és Bach és Kempen és Grünne visszavonhatatlanul megbukott; a császár másként, kesztyű-

sebb kézzel kénytelen a magyar kérdéshez nyúlni.  
- - - 
…1859 decemberében a Nemzeti Múzeum dísztermében Hector Berlioz a Rákóczi-indulót vezényli 

tomboló lelkesedés közepette - Solferino előtt ez elképzelhetetlen volt! -, a Hangászegylet pedig a Zene-
dében Tinódi-dallamokat, Tinódi-szövegeket énekel. 

A Párizsban élő Madarász Viktor hazaküldi Hunyadi László siratása című festményét, és a Műegylet 
tárlatán, éppen az észak-itáliai háború idején, óriási közérdeklődés kíséri. A Hölgyfutár műnyomatot 
készíttet a képről, ajándékul adva előfizetőinek, a Vasárnapi Újság-ban Jókai Mór méltatja. A Napkelet 
című lap szerint „A teremtő lángész ismerhető fel" Madarászban. A nagy hatású kép, mely a Nemzeti 
Galéria látogatóit ma is csöndre és meghökkent szemlélődésre készteti, egy nemzet tragédiáját ábrázolja a 
lefejezett s most halott-siratásra kitett Hunyadi László sorsában; a levágott fejet a testtől elválasztani lát-
szó hatalmas kandeláber fénye sejtelmes homályt áraszt inkább, semmint világítana. Madarász képe isko-
lát teremtett; sorra születnek a történelmi tárgyú, de a jelen gondjait és feladatait ábrázoló képek...  

- - - 
…1860. december 30-án éjjel egy csapat Kossuthot éltető fiatalembert a Kálvin tér és a mai Rádai utca 

sarkánál a katonai rendőrség szét akar oszlatni, két rendőr panaszt tesz, hogy az előállított diákok megha-
rapták őket. 

S micsoda vívmány, hogy az erről szóló jelentés magyarul kerül megfogalmazásra, amiről Prothmann 
úr őméltósága alatt szó sem lehetett volna: 

„A budapesti rendőr-igazgatóság jelentése szerént, Pesten f. hó 30-án éjjeli 11 órakor egy csoport fia-
talember lármázva, és Éljen Kossuth, éljen Garibaldi" kiáltások közt a Kecskeméti utczától a Széna 
piaczon keresztül a Soroksári utcába vonult és ott a katonai rendőrség épülete előtt megállván, a kifüg-
gesztett császári sas levételét lármázva követelte. 

A katonai rendőrség figyelembe nem vett intő felszólítása után, befogatásokhoz kelle fogni, és pedig 
fegyveres erővel"... 

 
...Amit látnunk kellett, és amit e sorok írója bemutatni kívánt: az egy halálra ítélt, bilincsekbe vert, 

gyarmati rabszolgasorsra szánt országlakosság eszes, bátor, szívós és sikeres védekezése; mintha előre 
kiosztott szerepek szerint történt volna minden; a különböző irányzatok azzal ártottak a császári hatalom-
nak, amiben legügyesebbek voltak: a fegyveres ellenállás hívei, szélsőrepublikánusok a karhatalom ener-
giáit, pénzét, erejét felőrlő és kifárasztó szervezkedéseikkel; a csendőrség és rendőrség olyan ellenszenves 
fellépését kényszerítették ki, hogy az 1849 őszén a nyugalom reményében még az elnyomást szívesen 
fogadók is szembefordultak ezzel a hatalommal; a szocialisták - azok, akik akkor magukat így nevezték, 
még ha ez nem is azonos a mi mai szocializmus-fogalmunkkal - politikai agitációval, felvilágosítással; a 
börtönök rabjai azzal, hogy olvasva, tanulva és egymást tanítva sem adták fel eszméiket; a főnemesség a 
nemzeti nyelv és intézmények makacs követelésével; írók és művészek saját eszközeikkel, a megszüntet-
ni rendelt szó és nyelv, valamint a kép és a muzsika erejével; az emigráció azzal, hogy létezésünkről újra 
meg újra tudósította a világot, felmutatva irodalmunk és történelmünk eredményeit, s a világ szabadság-
mozgalmainak támogatásával bizonyítva, hogy tettekkel is a haladás hívei vagyunk; Francsics Károly 
veszprémi borbélymester, Garzó Imre mérnök, Kemény Zsigmond újságírói hivatást vállaló erdélyi arisz-



tokrata, parasztok, nemesek, betyárok, cigányzenészek, mindennemű felekezet papjai, zsidó kereskedők 
és magyar arisztokraták rövid időre egy célra összpontosították közös erejüket. 

Kevés minderre az iskolában használt, latinból kölcsönzött táblabíró-kifejezés: „passzív rezisztencia ". 
Minden volt ez, csak nem passzív, bár, persze, rezisztencia." 

* * * 
 
A halottak napja az élet ünnepe is, ha talán nem is merjük ezt magunknak bevallani. Az emlékezés az 

idő birtokbavétele, s így a mindennapi élet kiteljesítése is. 
Alexa Károly 

* * * 
Emlékezés halottak napjára 

 
Október utolsó hetében emberek százaival telnek meg a szemet gyönyörködtető fehér és sokszínű kri-

zantémokkal teli virágpiacok, a temetők felé vezető utak, országszerte a fővárostól a legkisebb települé-
sig, a világon mindenhol, ahol a hívő keresztény szokás szerint a Mindenszenteket és a Halottak napját 
ünnepelik. 

Sokan már az azt megelőző napokban kimennek a temetőbe kigyomlálni a sírhantokat, a száraz leve-
lektől megtisztítani a fedőlapokat, majd a vázákba elhelyezni a kegyelet virágait. 

Mindenszentek délutánján-estéjén pedig kigyúlnak a gyertyák ezrei, az eget fény borítja, a sírt körül-
veszik az életben-maradottak, akik csendben gondolnak szeretteikre, kik egykor itt voltak velük, s akikkel 
szeretnének egységben maradni; mintha ma is itt volnának köztük. 

Halk fohász hagyja el az ajkakat, meghitt beszélgetés folyik az elhunyt anyáról, apáról, férjről, testvér-
ről, nem egy esetben gyermekről, egy-egy kedves gesztusát, tettét felidézve életéből. 

Nem tudok e szomorú, de mégis széppé tett napról elmélkedni anélkül, hogy ne írjak a Budapesten lét-
rehozott ERDÉLYI GYÜLEKEZET REMÉNYSÉG SZIGETÉ-ről, a Magyarországon élő erdélyiek ta-
lálkozóhelyéről (megközelíthető az Örs vezér tértől a Fehér úton át). 1987/88-ban hozta létre Németh 
Géza református lelkész (a közismert politikus-képviselő Németh Zsolt édesapja) a gyülekezetet a hírhedt 
Ceausescu rendszer egyre kegyetlenebb elnyomása elől menekült sok ezer romániai - főleg erdélyi - meg-
segítésére. 

1992-ben a Honvédelmi Minisztérium egy használaton kívüli laktanyát bocsátott a rendelkezésre, mely 
REMÉNYSÉG SZIGETE karitatív, kulturális, oktatási központtá vált. A cél az alapító szavai szerint: 
„Egyszerre segíteni az embert, három alapvető szükségében: a testiben, a lelkiben és a szellemiekben." 

Nem akarom a gyülekezet történetét taglalni (melyet ma Zalatnai István lelkész vezet), sem az általa 
nyújtott szolgálatokról, terveiről nincs módomban írni, mely a jövőben templomot, gyülekezeti közpon-
tot, kollégiumot, átfogó karitatív központtá alakítást céloz. 

Szólnom kell azonban immár annyi éve minden november 1.-én megtartott hagyományos ERDÉLYI 
HALOTTAK NAPJÁRÓL. 

Ide zarándokol el évente a Magyarországon élő határon túli származású magyar, aki méltó körülmé-
nyek között akar emlékezni elhunytjaira, székelymagyarra, örménymagyarra. 

Idén 14-en vettünk részt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettől, hasonlóan az előző 
évekhez, méltósággal, az ünnep hangulatához illően. Előbb a római katolikus szentmisére, majd az azt 
követő istentiszteletre került sor. Az erre az alkalomra épített szabadtéri emlékhelynél - oltárnál - Herpy 
György celebrálta a misét, majd Csüry István nagyváradi főjegyző tartott szolgálatot. 

Szakrális ez a hely, szolgált itt már a Királyhágó melléki Református Egyházkerület püspöke Tőkés 
László, a nagyváradi római katolikus püspök Tempfli József, valamint a gyulafehérvári Jakubinyi György 
érsek is. 

Az elhunytakért elmondott imák után szállt a fohász a szülőföldjéről elszakadt erdélyi magyar népért, 
az Erdélyben maradt szerettekért, az erdélyi magyar népért, békéért és igazságért, az egész magyar nem-
zetért, az egyházakért - úgy a protestáns, mint a katolikusért - és az egész emberiségért. Mindkét szónok 
fohászkodott az 1956-os forradalom áldozataiért. 

A szentmise illetve istentisztelet megkezdése előtt történt meg a regisztráció, melynek keretén belül 
lehetőség nyílt az emlékezőknek, hogy elhunyt szeretteik nevét egy lapra felírva az e célra felállított em-
lékhely falán az emléklapot elhelyezze. Ugyanitt az emlékhely falánál gyúltak meg a gyertyák, mécsesek, 
ide lehetett elhelyezni a kegyelet virágait. 



Lélekemelő volt Zalatnay tiszteletes úr záró áldása, majd a Székely Himnusz eléneklésével ért véget a 
szertartás. 

Mindenki fegyelmezetten tűrte a nem éppen kellemes időjárási viszonyokat. Kárpótlásul a tiszteletes 
úr szeretetteljesen meghívta a híveket egy kis melegedésre az „ebédlőbe", ahol forró teát és finom friss 
kenyérből készített „zsíroskenyeret hagymával" lehetett fogyasztani. 

Nemes célokat követ a REMÉNYSÉG SZIGETE-nek ténykedése. Azzal, hogy a Magyarországon élők 
megörökíthetik otthoni földben nyugvó szeretteik nevét, közel hozza a szülőföldet, az elhagyott otthont. 

Budapest, 2002. november 6. 
Borbély B. Júlia 

* * * 
 

Mi történt Budapesten... 
Szentpétery Tibor kiállítása 

 
2002. október 22-én nyílt meg dr. Szentpétery Tibor fotókiállítása '56-ban történt Budapesten címmel. 

A kiállítás november 8-ig volt megtekinthető a budapesti, 21. kerületi Nagy Imre Általános Művelődési 
Központban. A megnyitón dr. Szakály Sándor történész mondott beszédet, valamint a szerző, a fotók ké-
szítője, dr. Szentpétery Tibor. 

Ezt a köszöntőt teljes terjedelmében idézzük: 
 
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A XX. században hazánk a megpróbáltatások sorát élte meg. Ezek mindig területveszteséggel és a né-

pesség csökkenésével jártak. Mégis itt vagyunk az új évezredben is! 
A XXI. századból visszatekintve Magyarország történelmének legutóbbi sorsdöntő eseményei közül 

kiemelkednek az '56-os forradalom és az ezt követő évtizedek. Mindkettőt megéltem és a jó Isten ke-
gyelméből mindkettőt túléltem. 

Az eseményeket felnőtt fejjel vettem tudomásul, amelyek közül a forradalom tragikus volt, de ugya-
nakkor fényes is. Fényes, hasonlóan az 1848-49 évek szabadságharcához. 

'56-ban a szíveket megdobogtató 12 nap után azonban jött a megtorlások évtizede, mely idő alatt a po-
litika tudatosan irtotta mindazt, ami addig a nevelés központi elve volt: a nemzeti érzést, a morális maga-
tartást és a keresztényi gondolatokat. Ebben a légkörben nőtt fel két generáció! A mi gyermekeinkről, a 
mi unokáinkról van szó. Fiataljainkat nekünk - túlélő szemtanúknak - kell visszaterelnünk a helyes útra 
azzal, hogy elmondjuk és megmutatjuk az idegen érdekeket szolgáló világnézetű politika pusztításait, 
rombolásait. 

Magamról annyit: 1956-ban nem voltam fegyveres ellenálló, mert 40 évesen a korombeli bajtársaim-
mal, barátaimmal megállapodtunk, hogy távol tartjuk magunkat az erőszakos cselekményektől, nehogy az 
uralkodó rendszer a volt reakciósok fasiszta megnyilvánulásának minősítse le a fiatalság lelkes forradal-
mát. 

A fiatalságot azonban nem hagytuk cserben. Támogattuk őket! Én például felvételre kész fényképező-
géppel a nyakamban rendszeresen jártam Budapest utcáit-tereit, és rejtett kamerával készítettem felvétele-
imet a körülöttem zajló eseményekről. Körülbelül 250 pillanatot rögzítettem a filmkockákon, melyek azu-
tán 35 éven át lappangtak a nyilvánosságtól elzárva. Első kiállításom '56-ról 1991-ben volt, de akkor egy-
szerre 3 helyszínen. 

A mostani dokumentációs kiállítás célja az '56-os forradalom valóságának megjelenítése és tudatosítá-
sa. Kérem Önöket, hogy a képeimet ne csak nézzék, hanem lássák is meg azokban a mögöttes, bűnös po-
litika minden brutalitását és szörnyűségét. Kérem, olvassák el a képek kísérő szövegeit is, mert azok to-
vábbi adatokat nyújtanak. 

Itt és most tartom időszerűnek felemlíteni és a nyilvánosságot emlékeztetni, hogy ebben az évben hat-
van éve, hogy a II. világháborúban a 2. Honvéd Hadsereg a keleti fronton óriási veszteséget szenvedett. 

Nagyon fájlalom - én, aki 1942-ben a Honvéd Haditudósító Század egyik tudósító-raj parancsnokaként 
fotóriporteri megbízatással a Don-kanyarban a fényképezőgépem szétlövéséig és súlyos sebesülésem pil-
lanatáig a körülöttem zajló hadieseményekről filmkockára közel 1000 pillanatot rögzítettem - mondom, 
nagyon fájlalom, és meg nem bocsáthatónak minősítem azt a hivatalos politikát, amely a XX. századi 



magyar történelem kiemelkedően tragikus eseményéről e kerek évfordulón a mai napig megfeledkezett és 
nem méltatta az ott elpusztult hősök önfeláldozását. 

Legalább mi, most a lelkünkben lobbantsuk fel a kegyelet lángját a keleti fronton többnyire jeltelen 
sírban nyugvó hősök tiszteletére, emlékezetére. 

Kérem a jelenlévőket, hogy néhány pillanatig csendben gondoljunk reájuk... Köszönöm. 
Végezetül kötelességemnek tartom, hogy a Művelődési Központ Vezetőségének köszönetet mondjak a 

kiállításom befogadásáért. Ugyanakkor mindnyájuk háláját tolmácsolom dr. Szakály Sándor kiváló had-
történésznek, a Hadtörténeti Intézet volt főigazgatójának, a Duna TV jelenlegi alelnökének, hogy magára 
vállalta a kiállítás megnyitásának minden gondját, fáradalmát. De köszönetet mondok Hollné Farkas Eni-
kőnek, a Galéria munkatársának is, aki ezt a kiállítást megszervezte, továbbá minden Galéria-dolgozónak, 
akik a kiállítás berendezését kivitelezték. 

Amennyiben a kiállítás anyaga és minősége megnyerte tetszésüket, úgy kérem, a látnivalókra hívják 
fel barátaik, ismerőseik figyelmét, mert a kiállítás november 8-ig látható. 

Kérem kedves mindnyájukat, hogy a kiállítás megtekintése után gazdagítsák a Galéria vendégkönyvét 
bejegyzéseikkel. 

Minden kedves vendégünknek további jó egészséget kívánok és köszönöm, hogy megjelentek és meg-
hallgattak. 

Csepel, 2002. október 22. 
Szentpétery Tibor " 

* * * 
 

Erdélyi örmények Budapesten 
 
A múlt hét végén újból az erdélyi örményekről esett szó Budapesten. A XI. kerületi Örmény Kisebb-

ségi Önkormányzat szervezésében az örmény katolikus templomban került sor A szamosújvári örmény 
temető című könyv bemutatására. 

A kiadvány szerzője Balázs Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány klubvezető taná-
ra, de alkotó munkájában értékes segítséget, támogatást kapott a Kis-Szamos menti régi Armenopolis 
egyik leglelkesebb, legtevékenyebb tagjától, Lengyel Máriától, aki különösen a könyvben található felvé-
telek készítéséhez járult hozzá. A könyvet népes közönség előtt Szongoth Gábor, a XI. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke mutatta be. A könyvismertető után színvonalas kulturális műsoron ve-
hettek részt a jelenlévők (közöttük egy kis erdélyi küldöttség is). Ugyanebből az alkalomból Örmény te-
metők címmel érdekes kiállítást is szerveztek a helyszínen. 

A múlt hét végi rendezvény fővédnöke ezúttal is a szamosújvári örménymagyar közösséget támogató 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülete volt, amelynek elnöke, dr. Issekutz Sarolta rendszeresen 
tartja a kapcsolatot az erdélyi örmény közösségekkel és kulturális, művészi megnyilatkozásaival jelentő-
sen hozzájárul érvényesüléséhez. 

Erkedi Csaba 
(Szabadság 2002. október 21.) 

* * * 
Gyönyörű könyv - halottak napjára 

ami az élők napja 
 
Ugye, milyen jó dolog levenni egy könyvet a polcról, ha éppen gyermekünknek kell válaszolnunk va-

lamilyen kérdésre? Például: kik voltak azok a szamosújvári örmények? - kérdezheti gyermekünk (és kér-
dezze is! - pontosabban tegyünk róla mi magunk, hogy kérdezze!), mire könnyed mozdulattal elővesszük 
a vonatkozó könyvet, amelyben adatokat találunk, értelmezhető, színes fényképeket találunk, a városról 
és lakóiról szóló, összefoglaló tanulmányt találunk, temetőtérképet találunk, hogyha arrafelé visz az 
utunk, akkor eligazodjunk és megtalálhassuk - esetleg egyik déd- vagy ükszülőnk sírját... 

Tehát: válaszolni tudunk gyermekeinknek. 
Nos, ezt teszi lehetővé Balázs-Bécsi Attila új könyve, a Szabadság című kolozsvári lap beszámolójá-

ban is említett A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája. 



Igenis, meg kell ismételni a könyv létrehozásában közreműködők listáját: Balázs-Bécsi Attila felmérő 
és összegező munkáját a várostörténetről és a temetőről saját fotói mellett segítette Szongoth Gábor fo-
tósként és - mint a budapesti XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat akkori elnöke - kiadóként. A 
kiadást támogatta a kolozsvári Téka Alapítvány, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, va-
lamint a budapesti IX. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat. Személyesen Lengyel Mária és dr. 
Issekutz Sarolta igen sok munkával járult hozzá, például ahhoz, hogy a temetőben számos sírt rendezze-
nek, hogy fotózható állapotba hozzák. 

Kellenek az ilyen könyvek. A szó elszáll, az írás megmarad - tartja a régi mondás. És az írott szó a lát-
ható képpel együtt informatív és dokumentál. 

„Mondd el fiadnak!" - szól az ősi utasítás. Mondd el neki, hogy honnan jöttünk, hogy mit jelent erdélyi 
örménynek lenni, aki magyar, de mégis örmény és aki örménységével együtt is, azt soha nem feledve, 
már kétszáz éve magyarnyelvű feliratokat vésetett a sírkövére... 

Mondd el neki, és mutasd meg. Csak példaként, az eredeti helyesírással: 
"Itt nyugszanak e kő boltozat alat Harrip Donovak porai ki meg halt élete 78 évébe." 
Mondd el fiadnak! Az új kötet szép kiállítású, de hadd írjam le, őszintén, a legnagyobb dicséretet: ez a 

könyv okos. 
Köszönet érte Balázs-Bécsi Attilának és minden-minden közreműködőnek. 

dcs 
* * * 

Bemutatkoznak képviselőjelöltjeink II. rész 
Budaörs 

 
Bona Erzsébet Ágnes 
az ELTE Bölcsészkarán végeztem, angolul, németül, franciául anyanyelvi szinten beszélek. Édes-

anyám révén örmény gyökereket örököltem, egyéves Egyesült Államok-beli tartózkodásom alatt több Los 
Angeles-ben élő örmény családdal és ott működő intézménnyel kapcsolatot teremtettem. Az elmúlt cik-
lusban már az Örmény Kisebbségi Önkormányzat tagja voltam. 

Ezentúl is szeretném tudásomat Budaörs kulturális életében hasznosítani az örmény kisebbségi önkor-
mányzat munkája révén. Az általunk kiadott Magyarörmény Kulturális Lapok és a Magyar-Örmény 
Könyvtár sorozat szerkesztőségi tagja vagyok. 

 
Fancsali Emese 
a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola orgona szakos végzettje vagyok. Jelenleg Bene-

dek nevű fiunk boldog édesanyja és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának első éves hallgató-
ja. Az eltelt időszakban részt vettem a budaörsi Magyarörmény Kulturális Lapok, annak Mellékletei és a 
könyvek szerkesztési munkájában, s ezt szeretném tovább is folytatni. 

 
Fancsali Gábor János 
zongoratanár, zenetörténész vagyok. Kutatási területem Erdély zenetörténelme mellett 1969 óta a 

magyarörménység minden vonatkozása. Jelenleg a budaörsi VIVALDI Művészeti Iskola zongoratanára 
vagyok. Az 1998-2002 ciklusban a helyi örmény önkormányzat elnöke, a Magyarörmény Kulturális La-
pok főszerkesztője, a Magyar-Örmény Könyvtár szerkesztője. Közel 140 írásom jelent meg eddig kutatá-
som két területéről. 

 
Gabányi János Árpád 
vízügyi szakember vagyok. Édesapám, Gabányi János szamosújvári tanár, a város történelmének, ör-

mény életének mindentudója volt. Az örökségét szeretném folytatni ezentúl budaörsi képviselőként. 
 
Dr. Keszi-Harmath Péterné 
Külker-, közgazdászként végeztem. A fővárosban a magyar-örmény közéletnek hosszú éveken keresz-

tül tagja voltam édesanyámmal, illetve férjemmel együtt. Elhunyt férjem anyai ágon szintén magyar-
örmény gyökereket örökölt, gondolatvilágát követve, folytatni szeretném immár aktív cselekvő személyi-
ségként eddig végzett munkánkat, a tradíció fenntartását Budaörsön is. Behatóan foglalkoztam az örmény 
konyhaművészettel, különösképpen az erdélyi magyarörmény speciális ételek készítésével. 



Testületünk két területen találta meg egyéni kifejezési hangját: egyfelől a lap- és könyvkiadásban, 
másfelől az évente megrendezett magyarörmény fotókiállításban. 

 
Siófok 
 
Id. Áján Gergely Gerő 
1932 november 9-én születtem Szamosújváron. Idén leszek hetven éves. 
A családi szájhagyomány és Szongott Kristóf genealógiai kutatásai alapján örmény fejedelmek le-

származottai vagyunk, családnevünk örményül fejedelmet jelent. Elemi iskoláimat Szamosújváron, az 
örmény katolikus iskolában kezdtem 1939-ben. Nagyszüleim az akkor még örmény többségű város mó-
dos, köztiszteletben álló polgárai voltak. Dédnagyapám Áján Lukács bankigazgató, a Szamosújvári Ke-
reskedelmi és Hitelbank megalapítója. Másik dédnagyapám Fekete Lázár Bihar megyei nagybirtokos, 
Egeresen. 

Édesapámat, mint négy gyermekes tartalékos tisztet, leszerelték. Ő úgy döntött, hogy áttelepülünk a 
Bécsi döntés előtti Magyarországra (mint frontkatona, tudta, hogy mit jelent egy front átvonulása). 

13 évesen a hét tagú család igen fontos tagjává léptem elő. Budapesten, a rommá lőtt városban egy Er-
délyben nevelkedett kisfiúnak gyorsan kellett asszimilálódnia ahhoz, hogy az éhező városban hozzá tud-
jon járulni a család túléléséhez. 

A megkapaszkodás két-három éve után jöttek a Rákosi-időszak borzalmai. Minden vagyonunk Erdély-
ben maradt. A budapesti kitelepítések elől nagyon kicsike nyaralónkba költöztünk, Balatonalmádiba. Ez 
nekem újabb kalandot jelentett. 

Voltam pék, tejes, erdészeti segédmunkás. Innen vonultam be 1952-ben katonának: jó messzire, Nyír-
egyházára vittek. 

Később négy éven át hajóztam a magyar kereskedelmi flottánál, hajópincérként. 
Érettségizni, főiskolai képesítést szerezni csak később, a munka és a család fenntartása mellett tudtam. 

Két gyermekem: Gergely, a Miskolci Műszaki Egyetemen végzett és Katalin, pedagógus. Négy unokám 
van. Az előző ciklusban a Siófoki ÖKÖ elnöke voltam. 

Most ismét a lehetőség pillanata közeledik, amelynek elszalasztása, vagy rossz személyi választás 
megtétele egyenlő lehet a Magyarországon élő örmény kisebbség morális megsemmisülésével. 

E sorsdöntő felelősségre hívom fel a hazánkban élő örménység figyelmét. 
 
Besenszky Dániel 
1946-ban születtem Debrecenben, értelmiségi családban. 
Középiskolai tanulmányaimat helyben végeztem, míg felsőfokú végzettséget Budapesten szereztem. 
Szakterületem a munkaügy és szociálpolitika volt, így lettem a debreceni Dohánygyár osztályvezetője. 

1981-től váltottam és lettem vállalkozó. 
Jelenleg - télen - Székesfehérváron lakom, így lettem 1998-ban az itteni Örmény Önkormányzat tagja. 

E tisztségről 2000-ben lemondtam elvi különbségek miatt. 
Tevékenységem az év nagyobb részében Siófokhoz köt, ott üzemeltetünk feleségemmel egy kisebb 

családi panziót. 
Örmény gyökereim apám révén vannak - apám vitéz Besenszky Dániel - egyfelől a Besenszky, másfe-

lől a Szongoth - Dondon ágon. Remélem, hogy az elkövetkező választás és ciklus konszolidáltabb és tisz-
tességesebb lesz az előzőnél, hogy ne a csatározás, hanem a közös „építkezés" jellemezze tevékenysé-
günket. 

 
Országh Istvánné 
Születtem... elég régen ahhoz, hogy erről ne beszéljek. 
Lánykori nevem Zakariás Ilona, az Erdélybe az ősi Örményországból menekült Zakariás családok le-

származottja vagyok. (Itt jegyzem meg, hogy az októberi füzetben méltatott Zakariás János rádiós mérnök 
az édesapám bátyja volt.) 

20 éves koromig Budapesten éltem, ott érettségiztem a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban, 
azonban további életem eltávolodott a művészetektől. 



20 éves koromban férjhez mentem Országh István gépészmérnökhöz, akivel Balatonfüredre költöztem. 
Büszke vagyok arra, hogy az esküvőnk a Szt. Péter Bazilikában örmény szertartás szerint, örmény nyel-
ven zajlott. 

Két gyermekem született, akik ma már felnőttek, önálló egzisztenciával rendelkeznek. Egy unokám 
van, 12 éves kisfiú. 

Kb. 30 éve Siófokra költöztünk. Férjem 4 éve meghalt, jelenleg egyedül élek. Nagyon szeretek Siófo-
kon lakni, a Balaton soha meg nem unható csoda. 

Az olaj- és gáziparban dolgoztam 26 évig közgazdasági vonalon, most már nyugdíjas vagyok. Húsz 
éve kisvállalkozásba kezdtünk - a munka mellett - melynek gazdasági ügyeit a mai napig intézem. 

Szunnyadó örménységemet az idei kisebbségi választás alkalmával élesztette fel bennem id. Aján Ger-
gely volt kollégám, aki felkért a siófoki örmények munkájában való részvételre és főként az erdélyi ör-
mény származású gyerekek életének színesebbé tételére, segítésére. Lehet ennek ellenállni?  

 
* * * 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület köszönetet mond valamennyi képviselőjelöltjének, 
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek olvasóinak, a választópolgároknak, hogy az örmény kisebbségi ön-
kormányzati választáson egyesületünk programját képviselő magyarörmény jelöltjeinket szavazatukkal 
támogatták.  

* * * 
 
A kutyák egymás között marakodnak, de a farkas ellen megegyeznek.  
Sénjere iréncz mecs gichádznevin, pájcz kálin entemgiumisvin. 

(erdélyi örmény közmondás)  
* * * 

 
Budapest Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
 
Betegh Tünde 
1981 júliusában születtem Budapesten, azóta itt élek a Terézvárosban. Általános- és középiskolai ta-

nulmányaimat is itt végeztem a kerületben. Jelenleg a zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallga-
tója vagyok, ahol óvodapedagógus szakot végzek. Apai ágról szamosújvári örmény családból származom. 
Családfánkat 1735-ig tudjuk visszavezetni. E negyed évezred alatt őseim közül többen nemesi címet kap-
tak, hazafias kiállásukkal és tudományos tevékenységükkel a haza szolgálatában és megbecsülésében 
álltak. 

 
Dávid Tamás 
1966 decemberében születtem Budapesten. Apai ágon vagyok örmény származású. Szüleim 1950 óta 

élnek Budapesten. 1984-ben végeztem el a 9. Sz. Bánki Donát Szakközépiskolát Budapesten. Nős va-
gyok, két gyermek édesapja. Jelenleg egy mélyépítő Kft.-nél dolgozom gépkocsivezetőként. Édesapám 
1995-ben hunyt el. Édesanyám, apám utáni tiszteletből ápolja az örmény hagyományokat és én a fia, mint 
leszármazott folytatom. 

 
Lengyel Ákos 
1964-ben születtem Budapesten. Apai ágon vagyok örmény származású. Nagyapám a Verzár-Lengyel 

család gyermeke volt, akik Szamosújváron, később Székelyudvarhelyen éltek. Nagyapám és családja 
1901-óta lakik Budapesten. 

1988-ban szereztem diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ZTI. Budapesti tagozatán. Jelen-
leg a Szabolcsi Bence Zeneiskola tanára vagyok. Feleségem a szegedi Nemzeti Színház magánénekese. 
2000 júliusban született meg kisfiunk, Dominik. Zenetanárként - úgy érzem - a zenén keresztül könnyebb 
utat találni az emberekhez, és így egyszerűbbé válik a hagyományok megőrzése is. 

 
Wertán Zsoltné 
1943-ban születtem Budapesten. Vegyi-gépész mérnök a végzettségem, már nyugdíjas vagyok. Férjem 

kertészmérnök, három gyermekünk és három unokánk van. Férjem ősei 330 éve települtek Erdélybe, 



kézművesek, kereskedők, legutóbb pedagógusok, orvosok voltak. A kerület örmény kisebbségi munkájá-
ban elnökként és Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának munkájában vettem részt 
az előző 4 évben. 

 
Wertán Kinga 
1967. február 7.-én születtem Budapesten a Terézvárosban. Iskoláimat - a Szív utcai Általános Iskola, 

a Szinyei Merse Pál Gimnázium is - a kerületben végeztem. 
Ifjú korom óta lételemem a mozgás, versenyszerűen jégtáncosként sportoltam, sokszoros válogatott 

kerettagként, így a Testnevelési Egyetemen 1992-ben szereztem diplomát, majd posztgraduális módon 
még két felsőfokú végzettséget testkultúra területén. 8 éve a munkám a hobbym: a testkultúra, az egés-
zséges életmód. Folyamatosan figyelem a továbbképzési lehetőségeket, és élek is vele. 

Apai nagyapám révén magyar-örmény származású vagyok, mely tudat eszmélésem óta szüleim, nagy-
szüleim révén körülvesz. Örmény családfánkat 1450-ig vezették vissza. Az örmények kultúrájukkal, be-
csületükkel, munkájukkal mindig gazdagították hazánkat. 

Célom, hogy a mai leszármazottak is bizonyíthassák és a közéletben is hasznosíthassák felmenőik, 
őseik hagyományát, tudását a saját területükön.  

* * * 
 
(Szabadság 2002. okt. 21.) 

Építkezünk, gyarapodunk 
Három kollégiumot avattak a hét végén Erdélyben 
Szamosújvári szórványkollégium mákos bejglivel 

 
A méhek utasítás nélkül is szorgalmasan munkálkodnak, de szükségük van egy szép kaptárra ahhoz, 

hogy nyugodtan dolgozhassanak. Ezzel a példával indította köszöntőjét Major Melinda szombaton déle-
lőtt Szamosújváron, a megújult és kibővített Téka Ház avatóján. 

A helybéliek és vendégek zsúfolásig megtöltötték az Apáczai Közalapítvány jelentős támogatásával 
szórványkollégiummal kibővült közösségi ház tánctermét, ahol az ünnepi műsort Harangozó Anna éne-
ke nyitotta meg. A rendezvényen jelen volt Alföldi László kolozsvári magyar főkonzul, Kulcsár Szabó 
Ernőné, a magyarországi oktatási minisztérium főtanácsosa, Zilahi László, ugyanazon minisztérium 
határon túli magyarsággal foglalkozó főosztályának képviseletében, Kőnig Sándor, az Apáczai Közala-
pítvány kuratóriumának tagja, Csete Őrs programigazgató, Goldsmith József a budapesti polgármesteri 
hivatal képviseletében, Nagy F István, a Kolozs megyei RMDSZ oktatási ügyvezető alelnöke, Szép 
Gyula művelődési alelnök, Kerekes Sándor megyei tanácsi alelnök, Szőcs Judit a Romániai Magyar 
Pedagógusszövetség alelnöke, Kallós Zoltán néprajzkutató, Péter Tünde a megyei tanfelügyelőség kép-
viseletében, valamint a város részéről Nicolae Pop polgármester, helyettese, Ion Pintea kíséretében. 

A házigazdák részéről Balázs-Bécsi Attila foglalta össze a Téka Ház történetét, megköszönve az 
Apáczai Közalapítványnak, hogy megkeresik azon helyeket, ahol valóban szükség van a támogatásra, így 
jöhetett létre a tetőtéri szórványkollégium, amelyen hónapokon át dolgoztak mesterek (Soós Márton és 
Fodor Árpád irányításával) és önkéntesek egyaránt. Az igényesen berendezett szobák és a számítógé-
pekkel felszerelt tanulóhelyiség valódi otthont nyújthatnak a szórványból érkező diákok számára, akik 
jelenleg tizenketten vannak, de ez a szám a jövőben növekedni látszik. 

A közalapítvány kuratóriumának nevében Kőnig Sándor fejezte ki afölött érzett örömét, hogy a papír-
munka végre életre kelt, hiszen immár kézzelfogható a támogatás eredménye. Szerinte az esemény ünnepi 
mivoltát jelezte az előtérben felszolgált mákos bejgli is, amely számára mindig ünnepet jelent. „Segíteni 
szerettünk volna abban, hogy a gyerekek boldogabban nőjenek fel itt, a szülőföldjükön" - összegezte Kő-
nig Sándor. Szintén a gyerekek szempontját emelte ki hozzászólásában a kisváros polgármestere, Nicolae 
Pop, elmesélve, hogy negyven évig dolgozott tanítóként, ezért számára mindig öröm látni, hogy valaki 
tesz valamit a gyermekekért, legyen szó bármilyen anyanyelvűekről is. 

Markó Béla RMDSZ elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök üdvözletét Nagy E István tolmácsolta, 
míg Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere Goldsmith József által fejezte ki elismerését mindazok-
nak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kollégium létrejöjjön. A megyei tanács alelnöke, Ke-
rekes Sándor, beszédében külön kiemelte: Szamosújvárra mindig is jellemző volt a nemzetiségek össze-
fogása, együttműködése, és ebben nagy szerepe van a polgármester európai magatartásának. 



Az ünnepi szónokok között helyet kaptak az ifjabb nemzedék képviselői is, a gyerekek szavalatokkal 
és tánccal köszönték meg a támogatást az Apáczai Közalapítványnak és Szamosújvár magyar közösségé-
nek. 

Sándor Boglárka Ágnes 
* * * 

Szabó Dezső - emlékest 
 
Pénteken este a Protestáns Teológiai Intézetben tartotta nyitórendezvényét a Szabó Dezső Egyesület. 

Sebesi Hripszimé Tündér népdalos bevezetőjét követően Makkai Ferenc elnök emlékeztetett arra, hogy 
a Hajnal-negyedi RMDSZ-szervezetből hivatalosan az idén kinőtt egyesületnek támogatókra van szüksé-
ge. Márián Zoltán tiszteletbeli elnök, akitől az egyesület, a Szabó Dezső Emlékház létrehozásának ötlete 
származik, méltatta a „születésnap" (2002. III. 7.) előtt az ügy érdekében megtett közös erőfeszítéseket. 

A rendezvény fénypontjaként dr. Kántor Lajos irodalomtörténész, a Korunk főszerkesztője, előadást 
tartott Szabó Dezső életművéről. A gyermekéveit a kolozsvári Trefort utcában leélt író a 20. század eleji 
magyar irodalom egyik legjelentősebb személyiségévé nőtte ki magát. Közéleti és világproblémákkal 
foglalkozott, nemzetpolitikus volt. Nem kötelezte el magát egyetlen párt mellett sem, ráadásul népszerű-
ségre is szert tett, ami sokakat zavart. Az igazmondás szenvedélye, a magyar nép jövőjébe vetett hit jel-
lemezte. Napjainkban méltatlanul kevesen olvassák Szabó Dezsőt, pedig gondolatai ma is aktuálisak. 
„Kritikus olvasókra van szükség" - jelentette ki dr. Kántor Lajos. 

Az előadás után Sebesi Karen Attila színművész, az egyesület igazgatótanácsának tagja, részleteket 
olvasott fel Szabó Dezső Életeim című kötetéből és bemutatta a Hajnal negyedi RMDSZ időszakos kiad-
ványát, a Hajnali Lapot. A rendezvényt a Fűszál-együttes megzenésített verses előadása zárta. 

Ö.L.B. 
(Szabadság 2002. október 21.) 

* * * 
 
Wertán Zsolt 

Barangolás Erdélyben 2002 
I. rész 

 
Honismereti vezetőnk, Dr. Szarka Görgy kijelenti: „Az úton nem lazsálunk, ez honismereti műhely, és 

harcolunk a hungaro-pesszimizmus ellen". A figyelmet mindenütt felhívja a példamutató egyéniségekre, 
akik élő fáklyaként sokat tettek és tesznek a magyarságért. 

Ártánd. Martos Ferencné (Cilu) felsóhajt: „Isten hozta, illetve visszahozta a társaságot Erdélybe". 
Nagyvárad. A legszebb szecessziós magyar város. Püspöki palota. A székesegyház előtt Szt. László 

királyunk nagy léptékű gyalogszobra. Magyarország egészen a Mohácsi vészig európai középhatalom 
volt. A bekövetkező bajhoz őseink is hozzájárultak, az állandó, átkozott villongásokkal - mondja Szarka 
György -, hiszen például jórészt maga Kinizsi verte szét a Fekete Sereget, nehogy Corvin János túl erős 
legyen... 

Báródi medence: a Királyerdő és a Rézhegység ölelésében. Telegd és Báród környékére telepítették a 
határőr székelyeket. Az l-es úton haladunk. 

Rév. Ma már egyedül csak Hasas Péter „sárkovács" készít „vászonedényeket", majd betérünk hozzá. 
Elhangzik néhány székely sírvers, pl.: Itt nyugszik Balog Rozál, jó már néki, hát még nékem. 

Élesd. Kis mezőváros. A környező dombok teraszai művelés híján szomorkodnak. Balra letérhetnénk 
Szilágysomlyóra. Ott született Bethlen István. Nem messze Szentjobb: ott is szolgált a vékony, beteges, 
de rendíthetetlen Tempfli József, jelenleg nagyváradi püspök. Adjon a Jóisten még sok erőt neki, hogy 
segíthesse, gyámolíthassa a rábízott népet. Ő az egyházi ingatlanok, ingóságok és jogok rendíthetetlen 
bajvívója, vissza-perlője. 

A Rézhegységben fekvő Feketeerdő vidékére szlovákokat telepítettek. Sok neves magyar származik a 
tágabb vidékről. Nagykárolyban született Károli Gáspár, a híres bibliafordító. Tasnádon Nóti Károly és 
Bíró Lajos. Bíró utazta be Új Guineát, Óceániát, a Nemzeti Múzeumot állatgyűjteményével gazdagította. 
Tasnád mellett Érmindszenten egy pici házból jött Ady Endre, akiről Joikits Attila bizonyította be, hogy 
örmény vér is folyt az ereiben. A délebbre fekvő Nagyszalonta Arany János és Zilahy Lajos szülőhelye. 



Az örmény Czárán Gyula a Bihar Apostola. Birtokát eladta, hogy a pénzből a bihari turistautakat ki-
építse. Könyvet is írt. Nagy zenerajongó volt, szépen hegedült, zongorázott. A bihari túrázást 
„biharolgás"-nak, míg a Móc-vidéket „Mocopotámiá"-nak nevezte. Megalakította az Erdélyi Kárpát 
Egyesületet, ebben a szintén örmény Merza Gyula is nagy segítségére volt. Erdély a fél világot el tudná 
látni sóval, amely korábban az ízesítésen túl a legfontosabb tartósító szer volt. A rómaiak részben ezért 
foglalták el Dáciát. A só a Sebes-Körösön jutott tovább. Szolnok az egyik elosztó központ lett. Az 
Árpádházi királyok jövedelmének 80 százaléka is a só monopóliumából származott. A sókamarásoknak 
pallosjoguk volt. 

Látjuk a Királyhágót, amely a Királyerdőt a Meszes Hegységgel köti össze. Szt. István nagybátyja 
Gyula, bizánci vallású volt. Martinuzzi György, a szőrösfülű Fráter az Erdélyi Fejedelemséget mind a 
törökkel, mind Európával elfogadtatta és egy évszázadon át Erdély volt Magyarország szellemi fellegvá-
ra. Nemzeti nyelvű iskolahálózat és könyvnyomtatás. Azt el kell ismernie a katolikusságnak is, hogy az 
itteni protestáns berendezkedés a magyar nyelvet megőrizte. A Bibliát is lefordították magyarra, hogy a 
nép is olvashassa az Igét. Csak a Báthoryak voltak katolikusok, a többség református, evangélikus, unitá-
rius. 

Elhagytuk a Királyhágót (a nagy vízválasztót). 
Kolozs megye. Köröstárkány: szép hely, itt több településen szigetmagyarság él. Jegenyén született 

Kájoni János. Sárvásáron híres fafaragó mester dolgozik (Kudor). Ugyanitt mennyasszonyi pártákat ké-
szít egy néni. Az egész vidéket ellátja, megrendelésre dolgozik. Jobbra letérünk egy keskeny útra. 
Magyarlóna: református templomának szép a sisakja, mennyezete kazettás. Visszatérünk a főútra. 

Kolozsvár. Jobbra a Kolozsmonostori apátsági templom szentély-maradványából helyreállított iker-
tornyú templom. 

Apafi Mihály 13 gyermekéből 12 meghalt, a Farkas utcai templom alatt temették el őket. Apafit Al-
makeréken temették, később őt is itt helyezték végső nyugalomra. A kolozsmonostori domboldali temető 
sok-sok sírkövét látjuk. Idén 100 éves a híres Mátyás szobor. Ferenc József nem engedte, hogy felszente-
lésekor Ausztria képviseltesse magát, ugyanis a szoborcsoporton a büszke Mátyás előtt Ausztria zászlója 
is ott hódol. 

Tordatúr. A szépséges Túri Madonnát, amely 100 évvel korábban készült, mint a Csíksomlyói Bol-
dogasszony, a gyulafehérvári érsekségnek ajándékozták, ott felújítva a székesegyházban megtekinthető. A 
tordatúri templomot az érsekség újíttatta fel. 

A Túri hasadék a Tordai hasadék kistestvére. Torda három nevezetessége: a pogácsa, a pecsenye és a 
hasadék. Nemkülönben a sóbánya, amely 1932 óta már nem üzemel, de megtekinthető és légúti betegeket 
gyógyítanak a hatalmas vájatokban, ahol koncerteket is tartanak. Református erődtemplom. A világon 
elsőként 1568-ban a barokk katolikus templomban hirdettek vallási türelmet. Az Aranyos folyó itt már 
nem tisztavizű. Ahol végighaladunk, immár a 15-ös úton, de egyébként mindenütt, ortodox templomok 
épülnek, akár él a környéken elegendő román hivő, akár nem. Vallási tolakodás (prozelitizmus). 

Aranyospoján, szép templomocska és két cifratetejű, csillogó bádogú cigánypalota. 
Marosludas. A Marosnak itt egy holtága is van. 
Az első, ikreket szoptató farkas-szobrokat még Mussolini ajándékozta. Azután a megszaporított szob-

rok már „akra-bakra" mindenütt megjelentek. Először Anonymus említi 1300 körül az erdélyi románokat. 
Jobbra Marosbogát. Itt született Szongott Kristóf (1853-1907) armenológus, a templomban emléktáb-

la. A könyvtárat, levéltárat feldolgozta, rendszerezte. Rendkívül tanulságos, nagy értékű könyveit a buda-
pesti XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat (Szongoth Gábor elnökletével) és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület újra megjelentette, bárki hozzájuthat, amíg a készlet tart. 

Radnót: sót kerestek, de gázlencsébe fúrtak. A fúrótorony belobbant és igen sokáig 40 méteres lánggal 
égett. A gázvagyonra erőművet telepítettek. Marosradnótnál Bethlen Gábor elárvult kastélyát valami-
lyen mezőgazdasági alakulat használja, udvarát traktor-csontvázak vigyázzák. Még így is kép alkotható a 
fényes időkről. Gyönyörű kovácsoltvas kerítés. Az elárvult park útja a közeli temetőhöz vezet, ahol a va-
laha gyönyörű ravatalozókápolna még tartja magát. Az esztétikus hajlatú, mára lyukas zsindelyes fedél-
szék lehangoló. A Maros pontonhídján óvatos lassúsággal autók, szekerek bukdácsolnak oda-vissza. 

Kerelőszentpáli csata. Bekes Gáspárt 1575-ben a szászok, a nemesek és a lófők is támogatták. Báthori 
István azonban július 8-án győzőtt. Sokakat felköttetett, megcsonkíttatott, Bekes azonban elmenekült. 
(Két évvel később Báthori, már lengyel királyként, kibékült vele, udvarába fogadta, és Bekes Gáspár lett 



a lengyel lovasság főparancsnoka. A lóháton kényelmes, rövid, prémes kabátot az ő nevéről lengyelül 
„bekesza" - ejtsd: bekesa - névvel illetik, ebből lett a magyar „bekecs" szó. - a szerk. megjegyzése) 

Nyárádtő, itt ömlik a Nyárád a Marosba. 
Marosvásárhely, korábban Székelyfenesnek hívták. Jól tönkretették, a főbb utak szélein a házakat le-

rombolták és otromba (sztálinbarokk) magasházakkal szegélyezték. 
Szerpentinen kígyózunk felfelé, majd le a Nyárád völgyébe. Itt már tömbmagyarság él, még a cigá-

nyok is magyarok. A 13-as úton (E 60) Göcs-nél több nagy táblán valaha komlót termesztettek. Máig 
megmaradt a magastám-rendszer, de a területet törökbúzával vetik be. 

Szerpentinen kapaszkodunk lombos, vegyes-fenyves erdőben, majd a Kisküküllő völgyébe gurulunk. 
Balra letérünk Szováta felé (13/A), rendtartó székely falvak következnek, az utcák gondozottak, a házak 
előtt virágok nyílnak. Gyulakuta: gyár hatalmas hűtőtoronnyal. 

Erdőszentgyörgy kastélyában született Rhédey Claudia grófnő, a jelenlegi angol királynő ük-ükanyja. 
Az angol királyi leszármazottak a plébániának sok segítséget küldtek. 

Jobbra Bözödújfalu. A szombatosok voltak a székely zsidóvallásúak. Üldözték őket, még Auschwitz-
ba is deportáltak közülük. A kommunista hatalom duzzasztót épített, a víz a területet falustól ellepte, csak 
a torony mered ki a hullámokból. 

Székelykapuk: Háromfalu, Makfalva, Szentistván és Csókfalva. Udvarhelytől Szovátáig húzódik a 
Sóvidék. Itt megbecsülik a gyermekáldást és nincs elvándorlás. Ez a „Kismagyarország". Jótékony ide-
genforgalom. Közel a Keleti Kárpátok vulkáni vonulata, távolabb a Görgényi havasok. 

Kibéd, oroszlános emlékmű. A terménykínálóktól többen lilahagymát vesznek. Sóvárad. Hosszú, 
nagy falu. Hargita megye területe az egykori Udvarhelyszékkel egybeesik, 300 ezer lelket számlál, 90 
százaléka magyar. 

Parajd. Azonos nevű hegye évente 5-6 mm-el emelkedik, félméteres talaját leszámítva az egész hegy 
kősó. Amikor só-jogukat elvették, a székelyek 1562-ben János Zsigmond ellen fellázadtak, de vesztettek. 
Sokuknak orrát, fülét levágták, többet le is nyakaztak. A gyepű először itt húzódott, aztán kintebb tolták. 

Korond. Józsa János keramikus népművész, kezéből csak igazi művészi kerámia kerül ki. Sokan vásá-
roltunk itt, de utcahosszat is végigcsodáltuk a kínálatot. Korond pataka. Kalonda tető. A szénégetés miatt 
az erdőt kivágták. Farkaslaka felé ereszkedünk az erdős szerpentinen. 

Szőke Nyikó. A Küküllő felső folyásánál Székelyudvarhely. 
Tamási Áron (1896-1980) Erdély népét írásaival szolgálta egészen haláláig. Végakarata szerint sírján 

nincs síremlék. Kegyes csalással, 30 méterrel előtte gyönyörködhetünk a két Szervátiusz kezét-szívét di-
csérő műben, míg a síron a kereszt és a fivérei által állított kopjafa vigyázza álmát. Kányádi Sándor gon-
dolatait hallgatjuk. 

A 6000 lélekszámú Zetelakán most éppen írótalálkozó van. Részhelységei, kisugárzásai: Sikaszó, 
Idaság, Küküllőmező, stb. Díszpolgára, Sütő András, nyaranta sikaszói házában dolgozik. A férfiak álta-
lában fával foglalkoznak, „faidomárok". Zetelakán, más vidékektől eltérően, nem Nagyboldogasszony 
napján, hanem Kisboldogasszonykor tartanak ünnepet. A tágas, 4000 főt is befogadó katolikus templom-
ba gyűlik még a környékről is a hivősereg.  

2. nap. 
Zeteváralja felett, kúpos hegyen állt valaha a gyepűvár: Zete vára. A monda szerint végül elsüllyedt. 

Utunk fenyvesben halad, falvak és erdők között. Ez az elképzelhető legszebb út. Hatalmas völgyzáró 
földgát gyűjti a Küküllő tiszta vizét. Medgyesre és Dicsőszentmártonba 1000 milliméter átmérőjű cső-
vezetéken jut el a víz. Reggelente, néha délig erős köd üli a tájat. (A székely, asszonyával szilvát visz a 
szekéren. Megszólal az ura: „De nagy fene köd van". Csuklik egyet az asszony: „Nekem-é"?) 

Nyírő József tiszteletére - Budapest XII. kerületében - márványtábla készül, ezt Medvigy Endre szor-
galmazza. Hálás köszönet érte. Polacsek Tamás barátunk az Úz Bencé-ből olvas részletet (dolgozik menet 
közben is a „műhely"). Itt még délelőtt is harmat frissíti a növényzetet, száraz időben is. 

Székelyvarságra kirándulunk. Az erdős úton, kis tisztás, durván munkált lucdorong korlátokkal hatá-
rolva: ez a székelyvarsági selymesfüvű piactér, a maga felemelő egyszerűségében. Sehol egy lélek, nincs 
piacnap. A szerpentin méltóságos lucfenyvesek, kaszálók között visz felfelé. Székelyvarság, a havasi vi-
lág tetején, nagyterületű, zöld tanyákkal, gondozott falurészekkel. Itt a cáfolat, hogy csak az Alföldön 
alakult ki tanyavilág. Kiszállunk. Köszöntésváltás után az egyik helybéli férfi megkérdi: „A határkövet 
most sem hozták magukkal... ?" 



Be az iskolába. A folyosó és az osztályterem falain a helybeli emberekről, nyári-téli táj- és épületrész-
letekről jó fotókiállítás látható. 

Tiffán Ernő Csaba igazgató-tanár úr szól hozzánk. Székelyvarság, hegyi szórványtelepülés, 76 négy-
zetkilométer területen fekszik. Lakói Oroszhegy községből és más településekről rajzottak fel a XIX. sz. 
közepétől a havasra. Először 6 tanyaközpont alakult ki. Állattenyésztés, népi mesterségek, fakivágás és 
fűrészáru, cserekereskedelem. Hűvös az éghajlat, 930 méterre vagyunk a tengerszint felett, csak a gyökér-
zöldség, hagyma, káposzta terem meg. 

Az első iskola 1870-től egy magánházban indult. Nagyküküllőn 1881-ben, itt Székelyvarságon 1882-
ben épült iskola. A templom 1902/4 között épült fel. Idei számlálás szerint 1617 katolikus magyar él itt és 
3 román születésű rendőr, akikkel jó a kapcsolatuk. Négy iskolában 180 beíratott gyermek tanul, 96 óvo-
dásuk is van. A népviselet már kialakult, székelyvarsági. Villany van, a forrásvíz mindenütt vezetékrend-
szeren jut a házakba. Tájház nincs. 

A XI.-XII. századi várrom - Rapsonné vára - az akkori gyepűrendszert védte. Később, ahogy a határ 
kitolódott, jelentőségét elvesztette és a bozót, az erdő benőtte. Az 1500-as oklevelekben Fenyéd és 
Varságpataka szerepel. Külön községgé 1907-től vált, előbb Varságtisztás, majd 1909-től Székelyvarság 
néven. Jelenlegi tanyaközpontok: Tisztás, Bagzos, Forrásköze, Sólyomkő, Tálasbérce (15 házzal). 

Nyirő József sokat járt e szép tájon, itt inspirálódott. Úz Bence alakját az itteni vadőrről, Pál Dénesről 
mintázta. Kint vagyunk a temetőben, ahol közmunkában ravatalozó épül. A fehér márványtábla felirata: 
„ITT PIHEN PÁL S(ÁRI) DÉNES 1882-1962, ÉS JÓZSA MÁRTA 1888-1958 ADJON URUNK ÖRÖK 
NYUGODALMAT NEKIK" 

E tanyaközség felső határán dolgozik Dénes Imre, feleségével és kiskorú gyermekeivel, akik az orozó 
farkasokkal is szembeszállnak. Esztenájukhoz traktoros kordély zötyögtet fel minket három és fél kilomé-
teres, szép úton. Mesterségek bemutatója. Zsindelykészítés. Az erdőben a „zsendelykészítő" kiválaszt egy 
hatalmas vörösfenyőt (Laryx decidua), megalkuszik az erdésszel, kidönti, legallyazza és hazahúzatja. 
Frissen darabolja: 42 cm-es hosszúságú rönkökre, majd ezeket kereszt alakban meghasítja. Ék alakú sze-
leteket pattogtat belőle. Vastagabbik széle 2 cm, a másik élben végződik. Vonókéssel lapjait igazítja, 
majd a vastag szélbe több húzással hornyot készít, azaz falcolja („fáncolja"), hogy az egyes darabok egy-
másba illeszkedjenek. Naponta 600 db is készíthető, ha a fa jól hasad, vagyis „jól jár". A tetőre 40 levél 
kell négyzetméterenként. Dézsakészítés. Szőttesek. 

Felsétálunk az esztenához. A három csillogó szemű törpe a juhokat noszogatja a belső karámrészbe, 
fejéshez. Egy-egy fejéskor kevés tej várható. Juhtúró, orda, sajt készül, többen vásárolnak. A disznóól 
faajtaját nemrég medve szakította fel. Zsákmányolt egy disznót, de a fellármázott háziak (gyerekestől!) 
üldözőbe vették. Menekülése közben a felét csak megette, a többi részét sorsára hagyta, ami azután a ku-
tyáknak jutott. A pirospozsgás arcú leányka magnóra mondja a kalandot. Ugyanígy a kislegény is elmesé-
li, hogyan is volt a farkasokkal. Tisztelettel hallgatjuk a kis hősöket, látni a medvekarom vájatát az ólaj-
tón. Májustól novemberig vannak itt fenn a juhok. Felkaptatunk a „világ tetejére", ahonnan látjuk a szé-
kelyvarsági templomot. A harangjait Segesváron öntötték. Szinte minden tanyabokor látszik. Elcsende-
sülve hallgatjuk Kányádi Sándor: „Előhang" c. versét. 

3. nap.  
Szent Bertalan napja. Szent Bertalan az örmények között is térített. Mártírhalált halt (megnyúzták). 

Rómában nyugszik a Tiberis (Tevere) szigetén. Szép dombos-völgyes vidéken haladunk, több helyen 
teraszos oldalak, ahol manapság csak kaszálók restelkednek. Olykor erdős vidéken futunk. 
Küküllőkeményfalva, Fenyéd, Máréfalva. A Hargitai lázon a Szekerdi tető, fennsík 1000 méter maga-
san, májusban nárciszmező virít. Az éghajlat itt is hűvös, csak a pityóka terem meg. 

Homoródszentmárton. Lobogóforrás, Lobogó panzió. Az egész Hargita olyan, mint egy nemzeti 
park, 2000 medve él itt. Egy jó medve meglövése 20 ezer euróba kerül. Ügyelni kell, nehogy a medve 
megcirógasson, „megmocskoljon". És a bocsokat tanácsos eszelősen kerülni! 

Szentegyháza. Itt is ortodox templom építésébe fogtak, pedig csak az idehelyezett rendőr román. Erre 
sok a szárazfürdő, a mofeta. A mofetában ülve értágulás lép fel, a beteg izületeket gyógyítja. A legegy-
szerűbb, hogy a gázfeltörésnél ásnak egy jókora gödröt, kibélelik deszkával és padokat helyeznek el. 

Híd, alatta a Vargyas patak. A hasonnevű település lejjebbecske van a völgyben, ahol régen még gye-
pűvonal húzódott. Balra a Hargita vulkanikus pereme. A déli, amely annak idején lerobbant: ennek kiszö-
gellései alkotják ma a csúcsokat. „Kalibáskő" étterem. Tolvajostető. Itt áll a három hatalmas fakereszt. Itt 



volt a bravúros csata a katolikus hit megtartásáért. Mikes Pál volt a védekezők vezére és István alfalusi 
székely pap az indítványozó. 

Beteg, pusztuló lucokat látunk. A rézmetsző szú az ágakat támadja meg, a betűzőszú a törzset pusztít-
ja. Leérkezünk a középcsiki medencébe, ahol „nagy fene köd" van. Északra Felcsík fekszik, mi Alcsíkba 
tartunk, sőt, Oldalcsíkba: Csikszépvízre. 

(2002. augusztus 22—28-ig barangolt az EÖGYKE 46 fős csoportja - szerk.) 
(folytatjuk) 

* * * 
Birck Edit 

A levelező Petelei 
 
Petelei István történetei legtöbbször komorak, tragikusak, melankolikusak. Leveleiből másik arca néz 

felénk, ezek kedvesek, barátságosak, humor, életszeretet színezi őket. Nagy kár, hogy ilyen kevés maradt 
fenn számunkra. Bisztray Gyula 254-et közöl a Petelei István irodalmi levelezése című kötetben. Gyalui 
Farkastól, Márki Sándortól és Marosi Ildikótól tudunk még néhány levélről, de ezek jórészt valahol a csa-
ládnál - inkább Korbuly Irma családjánál kallódhatnak, valamint a levelezőtársak hagyatékában. 

Nem ritka, hogy egy-egy író, költő levelei csalódást hoznak az őket kedvelők számára. Az annyira sze-
retett versek vagy prózai írások után a levelek suták, túl „öntudatosak", ne mondjam lekezelők, vagy ép-
pen ellenkezőleg szervilisek, hízelgők, esetleg túl szárazak, hivatalosak, ridegek. Peteleinél ez nem így 
van. Mint már utaltam rá, barátságos, gyakran bensőséges, közvetlen, de finoman tartózkodó. Hivatalos 
hangneme is lágy, elegáns. Valószínűleg hozzájárul ehhez az is, hogy soha nem jelentett megélhetést 
számára az irodalom, nem kellett alkalmazkodnia a folyóiratok, kiadók vezetőihez, az irodalom soros 
nagyjaihoz. Nem függött senkitől, megengedhette magának azt is, hogy a Kisfaludy Társaság tagságát 
visszautasítsa. Barátságait sem befolyásolta érdek, így sokáig megőrizte ezeket. 

Egyetemi éveitől tartott barátsága például Márki Sándorral, akivel bár más pályán haladtak, még 1907-
ben is meleg hangú leveleket váltanak, könyveiket megküldik egymásnak. 1907. augusztus 15-én ír kö-
szönő levelet Petelei Márkinak: „Lelkem testvér, Márki Sándor! A „történelmi beszédek" igazi iskola 
nekem. Egyik ez: jobban tudom most, milyen keveset tudok abból a sokból, amit te tudsz s elmondod e 
könyvben... De még valamit tanultam a könyvedből, azt, hogy édes, gyermekkori édes, jó testvér, bárha a 
MTA tagja, a kol[ozsvári] egy [etem] tanára, s a kol[ozsvári]. városi tanács tagja vagy, de te poéta vagy. 
Amit írsz, csupa szív, csupa lelkesség, s te szeretettel tele ifjú vagy." Márki alig egy hónap múlva vála-
szol: „...Édes Pistám, nagyon jólesett, hogy könyvemet olyan szívesen fogadtad, s hogy ebben a rendkívül 
szürke világban olyan elösmerő nyilatkozatokkal bátorítasz. Annál kedvesebbek azok, mert nincsenek a 
nyilvánosságnak szánva, s így tartózkodás nélkül nyilatkozhatik bennök a baráti szeretet, amelyet több 
mint három évtized óta Te olyan híven megőriztél irántam... Mióta írsz, mindent elolvasok Tőled, amihez 
hozzájutok, s nagyobb gyönyörűséggel olvasom el, mint Te - a világtól, ki tudja, hogyan, megbántva - 
fölteszed. Nagyon kedves emlékem volna tehát, ha baráti emlékül adnád egyik vagy másik könyvedet, s 
nem tennéd föl rólam, hogy vele „kiábrándítasz". Ösmerlek édes Pistám, írói értékedre nézve talán jobban 
is, mint Te ösmered tenmagadat." 

Még korábbi eredetű barátsága Jakab Ödönnel. Bisztray Gyula tanulmányában hosszabb teret szánt Ja-
kab írói talentumának ecsetelésére. Petelei ezzel mit sem törődve legbizalmasabb barátjaként kezeli, elis-
meri tehetségét és rendszeresen buzdítja írásra is. Kapcsolatuk a marosvásárhelyi kollégiumból ered, s 
végigkíséri életüket. Feleségeik is szeretettel viseltettek egymás iránt. Hozzá írott leveleiből értesülhetünk 
élete apró örömeiről, bánatairól és fontos fordulóiról is. 

1879. január 18-án jelzi neki kezdődő betegségét:,Jakab Ödön! Ezt a levelet én nem neked írom. Sen-
kinek sem írom. Csak levetegetem erre a papirosra. Nem szabad semmit dolgoznom. Bolond szédüléseim 
vannak. Néha önkívületbe esem. A betűk, ha olvasok, összeszaladnak a pennám előtt, s szürkének látok 
magam körül mindent. Egy-egy lila szín karika képződik előttem, s repdes, mint egy pillangó. A nap-
fényt, ha béigyekszik szobámba, kizárom. Félek a világosságtól, a zajtól. A hó világa sért, a szekérzörgés 
kábít. Eltiltottak minden munkától. Úgy véltem azonban, hogy a levél, mit neked írandók, nem munka. 
Úgy is nézem ezt a levelet, mintha semmit se csinálnék." 

Márciusban így számol be Jakab Ödönnek: „Az ügy, melynek befejezésére vártam, hogy megírhassam 
neked, abból áll, hogy kihívtam Sándor Kálmánt. Amit rólam beszélt, azt ignoráltam. Csekélyebb legény-
ke a kis Kálmán, semhogy számot tegyen nekem az, amit ő felőlem mond. Hanem Tercsiről is szólott. Az 



a komiszság, hogy ő a Tercsi nevét belemeri vonni az én dolgomba, felbőszített. A kis fiú napokig buj-
kált, s az én segédeim egyszer, egy szép reggel az ágyban csípték nyakon. Hebegett, s egy ijedt hangú 
nyilatkozatot írt, minthogy: „ő nem párbajos ember". A nyilatkozat hitvány s színtelen. Nincs benne 
semmi, sőt - az én segédeimnek adva - még rólam is véleményt mondó. Nagy János és Mentovich Gyula 
elég gyarlók voltak nekem elhozni - s én irántuk való tekintetből is kénytelen voltam megelégedni vele. 
Jakab Ödön, hogy érzem a te hiányodat. ...Ha itt vagy, másképp igazítjuk el ezt a dolgot. Sohasem nélkü-
löztelek inkább, pedig örökké nélkülözlek." 

Íme, párbajhőst is tisztelhettünk volna Peteleiben, ha Sándor Kálmán nem áll ellen. 
Gyulai Pálhoz való viszonyáról így ír barátjának: „Gyulainál pedig jobb ember nincs ennek a földnek a 

hátán. Amilyen szívesen fogadott, amilyen szerető jóindulattal szidott, mocskolt engem egy álló hét min-
den áldott napján, amilyen barátsággal bizonygatta meg nekem, hogy silány mindaz, amit én firkáltam, 
hogy be nincs abban egyetlen igaz vonás, be sötét, derűtlen, unalmas - de úgy, idők jártával milyen tűrhe-
tővé tehetem én magam az olvasók előtt - azt te ott a falun, te rusztikus Jakab Ödön, nem is képzeled. 
Különben egy rajzomat, amelyiket lehúzott egész a sárga földög, a Bud. Szemle jövő füzete hozza." 

 
1888-ban Petelei megnősült. Jakab Ödönt az elsők között értesíti erről. 91-ben a betegség újabb roha-

ma támadja meg. Szeptember közepén írja: „Kedves Ödön! Az én egy esztendőm rövidre fogott élettörté-
netem ez: Most egy éve nyomorult állapotba estem. Se olvasni, se írni, se becsületesen beszélni nem tud-
tam. A télt áthúztam valahogy. A tavasz kedves volt, kedvem volt. Éreztem, hogy térek vissza az emberi 
társaságba. Legalább beszélni megtanultam. Tekeregtünk akkoriban eleget. Havasokat másztunk. Mikor a 
nyárra mindenféle terveket kovácsoltam, akkor levert egy derék gyomorbaj. No aztán az kapott le ugyan a 
tíz körmömről! A nyaramat elfoglalta. Én igen csinos legény lettem, karcsú, könnyű legény... 

Mi, mint tudod, Remeteszegen lakunk. Ez egy parányi falucska Mvásárhely tőszomszédságában. Van 
kertünk, lovunk, tehenünk, kutyánk, tyúkunk. Van egy külön szobánk a ti részetekre. Ez verandára nyíl, 
igen csendes szoba, fenyők ágai nyúlnak be az ablakon. Jöjjetek, nézzétek meg. Itt a Maros, tele hallal, itt 
a mezők, tele nyúllal, itt az erdők, tele vércsével, amiket kocavadászok sasnak nézik. Mindezek igen nagy 
bátorsággal várnak téged. És mi is, no, hát mi is szeretettel látnánk téged." 

A Kemény Zsigmond Társaság újraélesztését vállalta Petelei. Egy ügyben is megkereste barátját: 
„Kedves Atyámfia! Mi jól érezzük magunkat, melyhez hasonló jókat kívánunk nektek. 

Mióta hazajöttünk, dűlőre vittem egy rég kínlódó dolgot. Ti. a Kemény Zsigmond Társaságot életre 
keltjük. Nem valami eget hasogató programmal. Néhány felolvasást csinálunk itt s Székelyföld más pont-
jain, ébren tartva az irodalmi értékek iránt való érzéket, s ezentúl főképpen gyűjtünk népi költészeti ter-
mékeket. Van némi vagyonunk, pályadíjakat tűzünk ki a gyűjtésre, s ha elég kerül majd, a Vadrózsák 
folytatását megcsináljuk. Ez egy évtizedre szóló program. A Társaságot majd én fogom vezetni, s minden 
arravaló székely pennaforgató embert beráncigálunk a Társaságba. Ti, kik innen nőttetek ki, érzésetek, 
származásotok szerint, díszül bele valók vagytok. Ezért írok neked. A dolog ez: márc. 6-án a K.Zs.T ala-
kuló ülést tart. Ekkor új tagokat választ. Elsősorban reád s Benedek Elekre gondoltunk. Ha ti nagy társa-
ságba valók vagytok, a mi társaságunk nem lehet el nálatok nélkül. 

Azért írj néhány sort nekem arról, hogy beleegyezel, hogy a Társaságba sorozzunk téged. És instállak, 
találd meg Benedek Eleket, s írass vele ugyanilyen tartalmú levelet. Ezzel a biztosítással megyünk a gyű-
lésbe, hogy jobban mondjam, az engedelmetekkel." 

Jakab Ödönnel Peteleiné is levelezett, írt arról, hogy Szovátán nyaralót vettek: "Maga volt édes Ödön, 
a legelső karácsonyi angyalom, aki megérkezett és azt hiszem az, aki a legértékesebbet hozta nekem. 
Boldog ünnepeket kívánok magának és Rózának, gondoljanak néha reánk, mi mindig olyan igaz szeretet-
tel emlegetjük mind a kettőjüket, és arról ábrándozunk, hogy a nyáron lerándulnak ide mihozzánk, és 
mind elmegyünk Szovátára, ahol egy kis fészket vettünk. Most készül a kapuja, írjon, édes Ödön egy szép 
székely verset, amit a kapura írhassunk, de csak kétsoros legyen, hogy magának is valami jussa legyen 
abban a mi kis fészkünkben." 

Jakab hamarosan küldi a kért verset, ami valóban felkerült a kapura: „Kedves Zsuzsika! A maguk ka-
pujára hogyne írnék! Alig várom, hogy lássam a versemet a Petelei cég kiadásában! Ebből még tisztelet-
példányt sem kívánok magamnak. Csak csináljanak derék székely kaput. Majd megbámulom tán én is, 
mikor már nem lesz egészen - új. 

A vers így szólna: 
 



„Vándor, ez a kapu nem akar kizárni,  
Csak azt mutatja, hogy merre kell bejárni. 
Ez tán jó lesz, s egy poéta vendégszerető házára eléggé jellemző."  

 
Kapcsolatuk mélysége miatt kicsit többet foglalkoztam azzal, ami levelezésükből megragadott. 
De szót kell ejteni még néhány pályatársáról és tanítványáról is. 
Először is Mikszáthról. A méltatásokból tudjuk, hogy egy időben és egyforma tehetséggel indultak. 

Egymás iránti tiszteletük, barátságuk a pálya és a hírnév különbsége során sem változott. 
Kedves, rövid levélke indítja a sort a kötetben 1882 körül: „Kedves barátom! Elhatároztuk Kiss Józsi-

val, aki itt csámcsog mellettem, Itáliába menendő, hogy mihelyt megjön, egyszerre fogunk elmenni mind 
a hárman Aradra, ahova hármunkat meghívtak - de külön. Nekik is meglepetés lesz, nekünk meg igazi 
ünnep, ha ott egyszerre összejöhetünk hárman. Biztosak vagyunk, hogy neked is tetszeni fog a dolog - de 
ha nem is: két voks egy ellen, ott kell lenned. Az időt, a napot meghatározzuk később, igaz híved Mik-
száth Kálmán. Pista! Március idusára tűzöm ki a terminust! Addig visszatérek. Isten veled Kiss" 

Petelei Jakab Ödönnek is szép sorokat ír az íróról 1884-ben: „Keszler úr, úgy tartom, nem cselekedett 
okos és igaz dolgot, ha lekapta Mikszáthot. Nem hasznos dolog ez, mert nem vagyunk olyan sokan, hogy 
afféle tehetségeket, mint M., ledorongolva, mégis maradjon elég. És nem igaz dolgot: mert M. olyan poé-
ta, amilyen nincs most. Mindent, ami hiányozik belőle, szívesen elengedek azért, hogy költészetével 
megmelegít engem, ha olvashatom, s hogy kiérezem minden sorából a szívét." 

Kiss József is hamar felismerte Petelei tehetségét és 1881-ben meleg hangon kereste a kapcsolatot az 
íróval: „Kedves pályatárs! Tegyünk úgy, mintha végtelen idők óta ismernők egymást, szorítsunk kezet és 
kezdjük mindjárt a folytatásnál... Önnek hatalmas talentuma van a detailfestésre. Ön nem majmol senkit, 
mint a többiek, és saját szemlélete után indul: ahhoz igazi poéta! Sajnálom, hogy Kolozsvár oly távol esik 
Temesvártól, még jobban, hogy Pesten nem élhetünk! Ölelem Önt, vidéki pályatárs! Mienk a jövő. Fog-
junk kezet! Kiss József 

A fiatalon elhunyt Reviczky Gyulával való barátságára utal két levél, mindkettőt Reviczky írta. Az 
egyik így hangzik: „Édes Pista! Nagy gyönyörűséggel olvastam az El ne felejtset. Azt hiszem, a legjobb, 
amit eddig írtál. Excelsior! - Ebben a nagy melegben Balassagyarmaton hűselek. Ha unatkozol, eressz 
meg hozzám valami firkantást, mert azt se tudom, közöltétek-e annak idején a küldött mutatványverset 
kötetemből. Ölel barátod Reviczky Gyula" 

Ferenczi Zoltánnal váltott levél alig maradt fenn. Kölcsönös szeretetük egymás iránt ebből a kevésből 
is kiérzik. Egyik legbensőbb bánatát éppen neki gyónja meg Petelei: „Kedves Zoltán úr! A legszívesebb 
indulattal köszöntjük mind a kettőjüket. Sok örömet kívánunk a kis trónörökösben, s örvendünk, hogy a 
legszeretetreméltóbb beteg anya túl van minden bajon. Én, kedves Zoltán úr! Én, ki elég kutyahitű legény 
vagyok, nem átallom bevallani, hogy szívtelenül irigylem magát, aki két olyan leánykát és egy ép fickót 
ölelgethet. Mégis! Néha egy szelíd sóhajtással gondoljon reánk, kiknek nincsen apróságok, s higgye el, 
hogy mégis sok szeretettel gondolunk magukra és sok szerencsét kívánunk a fiukban. Kedves asszonya 
őnagyságának alázatos tiszteletemet mondja meg. Szíves szeretettel Petelei István" 

Halála után felesége is Ferenczit keresi meg a kiadatlan írások ügyében: „Amióta eltemettem az édes 
uramat, gyötör a gondolat, vajon mivel teljesítem jobban a kötelességemet, ha kiadom-e az édes uram 
hátramaradt elbeszéléseit, vagy ha pedig örökre ott felejtem abban a kis fiókban, ahová ő maga eltette. 
Amint én a maga szavaiból értettem, nagy fényt nem remélhetek a közlésével, és miután én anyagi haszon 
után nem vágyakozom, hisz én akarok hordozni minden kiadást, és a jövedelmet annak a társaságnak 
ajánlanám fel, akinek a neve alatt a könyvek megjelennének, csak ha valami erkölcsi fényt tudnék az édes 
uram írói nevére vetni, ha az ő emlékét sikerülne e munkák kiadásával inkább megörökíteni, csakis akkor 
óhajtanám, hogy ezek a könyvek napvilágot lássanak." 

Bíztató válasza után kérte meg Gyalui Farkast a posztumusz kötet szerkesztésére, amit az Erdélyi Iro-
dalmi Társaság névleges kiadásában, saját költségén adott ki Elbeszélések címen két kötetben 1912-ben. 

Végül föl kell idézni Gyalui Farkassal való barátságát leveleiken keresztül. 
1904-ben Gyalui elbeszéléskötetének örülve gratulál a szerzőnek: „Kedves fiam? Gyalui Farkas! Mi-

lyen igazi gyönyörűséggel olvasom a könyvét. Megfiatalodom (nagyon rám fér), s megölelgetem az öreg-
asszonyt. Ebben a könyvben nekem is részem van, egy-egy sort mintha én írtam volna, ifjú koromban. 
Nem a könyv első darabjain. Ezekre valami finom, borongós fátyolt terít a maga mestersége, egy kicsi 
lenézésből áll ez a földi hiúság iránt, s egy csepp a maga humorából. Azóta, hogy efféle kedves apróságo-



kat kezdett firkálni, maga komoly, tudós úr lett, s ha ezt a csinos, keskeny könyvet forgatom, úgy tetszik 
nekem: az én régi kedves, dolgos, szeretetteljes, irántam mindig szíves fiam beszél. Köszönöm ezt az 
örömet." 

1905-ben - ritka alkalom - Vásárhelyre megy Petelei. Gyaluihoz fordul: Édes fiam! Szombaton este ott 
leszek, mert egy rossz elbeszélést dadogok el az E[rdélyi] I[rodalmi] T[ársaság] gyűlésén, vasárnap. Így 
lévén, kérem, nézze meg mit játszanak a komédiában szombaton. Ha víg dolgot, avagy ha énekes egyet-
mást játszanak, vegye meg nekem a baloldali 3. sor szélső széket, aholott 11 esztendeig ültem, s a jegyet 
tegye le Nagy Gábornál, hogy én kapjam meg. ... De ha bőgős eseményeket ábrázolnak, vagy ha valami 
friss magyar dadogását adják elé, ne vegyen jegyet, mert búsulni, szenvedni nem akarok a komédiában." 

Bár hosszúra nyúlt írásom, nem végezhetem feleségéhez írott leveleinek felidézése nélkül. Mint isme-
retes, 1888. szeptember 30-án vette feleségül Korbuly Irmát, akit, mivel ki nem állhatta az Irma nevet, 
Zsuzsikának hívott. Szerető, okos, ihlető asszonya volt. A hozzá írott és a róla szóló levelekből árad az 
iránta érzett szeretete. A kötetben szereplő leveleken kívül idézek a Kemény Zsigmond Társaság 50 éves 
jubileumára kiadott Ünnepi Könyvben Gyalui Farkas által közölt levélrészletekből is. 

1890-ben építik kolozsvári házukat. Ekkor írja feleségének: „...Itt minden van, csak te nem vagy itt. 
Csak a szívemben. Ez is jó. Sóvárgok utánad s ez többet ér, mint a valóság is. A „valóság" sokat mosako-
dik, sokat imádkozik, sokat varr, lót-fut, mindig többet, mint szükséges. Az asszony, akit őrzök itt benn, 
az egy kedves, szeretetreméltó, édes portéka, minden hiba nélkül, csupa gyöngédség s engedékenység. 
Jobb itt, lelkem. Mégis szombaton, ha Isten segít megölelgetlek." 

Peteleiné íráskészsége is átlagon felüli volt. Ezt férje hamar felfedezi és házasságuk második évében 
írja neki: „Most én édes kicsi feleségem, egészen komolyan beszélek: te olyan szépen kezdel írni, hogy 
csupa öröm. Először úgy olvastam el, amit ma küldtél Gubódival, mint a feleségem levelét. Úgy persze 
kedves volt. Aztán mégegyszer úgy olvastam el. És akkor is kedves volt. De most délután úgy olvastam 
el, mintha egy idegen írta volna. És így is szép volt. Amiből én azt tanulom: addig lehet jól írni, amíg az 
ember igazán érez. S aki igazán tud kacagni, vagy sírni, szeretni vagy utálni, de igazán ám - attól az iste-
nek nem vonták még el az írás mesterségének tudását. És én így, Zsuzsika, a te leveledből merítek erőt 
arra, hogy ha erősen hozzáfogok, hát még én is tudok írni. Mert azt tudod úgy-e, Zsuzsika, hogy te még 
mindig ugyan közel vagy szívemhez. (Mikor pedig ezt leírom, hát restellem magamat. Effélét csak serdü-
lő diákok vallanak be nagy pirulva. Mi pedig már 18 hónapos házasok vagyunk és öregek mind a ketten." 

Korbuly Irma is sokat betegeskedett. 1895-ben Budapesten keresett gyógyulást. Férje türelmetlenül 
várta haza: „Ez az utolsó levél, amit neked Bpestre írok. Ezt kedden kapod. Szeredán már itthon leszel. És 
többet nem eresztelek semmifelé. Gyógyítjuk magunkat, ha betegek leszünk, ahogy tudjuk, de nem hagy-
juk el egymást. Nekem is nehéz volt ez a kilenc hét. Már megszoktam, hogy mellettem légy, és hiányzol. 
Egészen árva vagyok ilyenkor, mert megszakítottam, mióta házas vagyok, mindenféle barátságos össze-
köttetést. Sőt a famíliádban még szereztem is egy csomó embert, aki ki nem állhat. Hát rád vagyok szo-
rulva, s nem hagysz el többet. Már csak gyere, Zsuzsika!" 

1895-ben építik marosvásárhelyi otthonukat. Az építkezést Petelei felügyeli. Következő levelét ekkor 
írja: „Én az építés mellett vagyok, reggel 6 órától esti 6 óráig, csak ebédre szaladok haza. Szeretném, 
hogy hazahozhassalak minél előbb, mert tele vagyok vágyakozással utánad. Aztán nyugalmasan fogunk 
élni, amíg csak nekünk kimérte az életünket. Kézzel a kézbe, kedves kicsi asszony, úgy vénülünk meg. 
Semmi se könnyebb jól élni, mint veled, kicsi asszony." 

Egy élet morzsáit szórtam Önök elé. Önkényesen válogatott morzsákat - talán már most is másokat vá-
logatnék. S mennyi mindenre és mindenkire nem került sor. De úgy érzem, hogy az én Peteleim arcképe 
felsejlik. 

Szeretném, ha legalább beleolvasnának ebbe a levelezéskötetbe.  
 

* * * 
Múltunk emlékei 

 
„A tisztviselő, midőn hivatalát elfoglalta, esküt tett le. Ahányféle a hivatal, annyi az esküminta. 
A főbíró részére rendelt esküminta 
 
Én N. N. bíró esküszöm az élő Istenre és az ő szent igazságára - úgy segéljen nekem az Isten : az Atya, 

Fiú és Szt-Lélek, a Szt-Háromság, a boldogságos Szűz, az Oltáriszentség, minden szentek, a szentkereszt, 



- hogy én híven fogom szolgálni a várost, kárt nem csinálok, hanem hasznot; hív ítéletet mondok minden-
kinek. Nem nézek sem rokont, sem testvért, sem sógort, sem barátot, sem gazdagot, sem szegényt, sem 
özvegyet, sem idegent, hanem mindenkivel úgy bánok el, mint az igazság hozza magával. Fáradságot 
nem fogok kímélni és igyekezni fogok, hogy restségem miatt kár ne érje a várost. A tanácsi határozatokat, 
míg azok ki nem hirdettettek, nyilvánosságra nem hozom. Az osztrákház iránt hív és készséges leszek; a 
főkormányszék rendeleteinek engedelmeskedni fogok. Kétszínű nem leszek; ha haragudtam is valakire, 
bosszút azért rajta nem fogok állani. A tanács tudta nélkül ide-oda leveleket nem írok. Isten engem úgy 
segéljen és adjon nekem lelki üdvösséget." 

Szongott Kristóf: Szamosújvár Monográfiája első kötet 1901. (256. old.)  
(Szerk. megj.: Esküminta az 1800-as évekből való) 

 
* * * 

Híradó 
 
Október 12-én de. a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat vendégei voltunk a Terézvárosi 

Búcsú keretében. Wertán Zsoltné elnök asszony Petrás Mária csángó keramikusművész tárlatával lepte 
meg az érdeklődőket, melyet kulturális műsor követett Kopeczky Lajos felvezetésével. Szinte hagyo-
mány-szerűen először Bálintné Kovács Júlia /Kolozsvár/ színes előadását hallhattuk I. Apafi Mihály feje-
delem feleségéről, Bornemissza Annáról, majd Fogolyán Kristóf fuvolaművész játékában gyönyörködhet-
tünk. A pazar örmény ételbemutató után Benyik Béla szép örmény diái zárták a kulturális bemutatkozást.  

 
* * * 

Du. 17 órakor kezdődött a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye az Orlay u-i 
Örmény katolikus templomunkban. Az előtérben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Ör-
mény temetők c. kiállítását láthattuk, majd Szongoth Gábor elnök üdvözölte közösségünk tagjait. Zsúfolá-
sig megtelt a templom, hiszen mindenki kíváncsi volt a kerületi önkormányzat kiadásában megjelent „A 
szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája" c. könyvre, amelynek szerzője Balázs-
Bécsi Attila. A könyv Szongoth Gábor gondozásában jelent meg. A műsorban a szamosújvári TÉKA éne-
kes lányai mezőségi dalokat, Várady Mária Kányádi Sándor és Reményik Sándor verseket, míg Kirkósa 
Orsolya operaénekes örmény dalokat és áriát adott elő. Az örmény temetők c. kiállítást dr. Issekutz Sarol-
ta nyitotta meg. Vahan Hovagimian plébános úr magyarul köszöntötte a közösséget és Pál atyával együtt 
áldást adott mindannyiunkra. A finom falatok fogyasztása során mód volt jókat beszélgetni egymással a 
régen várt nyugodt környezetben, saját plébániánk fogadótermeiben. A rendezvényt a kerületi kábeltévé 
is megörökítette.  

* * * 
 
Október 19-én a Fővárosi Örmény Klubban „Aradi 13" címmel emlékeztünk az aradi vértanukra, a 

szabadságharc leverése utáni időszakra, a forradalom és szabadságharc mai napig érvényes üzenetére. A 
klub háziasszonya Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt c. művéből olvasott fel részleteket, bemutatva 
az október 6-át követő 10 évet. Dessewffy Sándor - az Aradi Vértanuk Öröksége Egyesület elnöke bemu-
tatta az egyesület célkitűzéseit, tagjait, s beszélt a mai kor hazaszeretetének eszköztáráról. Medgyes La-
jos, Lászlóffy Aladár és Tollas Tibor versei tették ünnepélyessé a '49-es és '56-os megemlékezést. A Ma-
gyar Golgota és '56 sohasem halványulhat emlékezetünkben. 

*** 
 
Október 23-án egyesületünk elhelyezte árvalányhajas fűzkoszorúját a Széna téri 56-os emlékműnél, 

valamint a XII. kerület Gesztenyéskertben a hősök emlékművénél az újonnan megválasztott kerületi kép-
viselőink közreműködésével.  

* * * 
Kolozsvárott a Magyarörmények Romániai Szövetsége 2002. október 26-án a kolozsvári Sportcsar-

nokban: 
Jót tenni jó! 

 
címen jótékonysági szüreti mulatságot rendezett rászoruló magyar sorstársainkért. 



Volt jókedv, tánc, élőzene, büfé, tombola és számos meglepetés. A műsorban közreműködött a hóstáti 
Virág együttes, Gombár Dezső, Dancs Annamária, valamint Vikidál Gyula. 

A rendezvény házigazdája Sebesi Karen Attila volt, főtámogatók a Bécsi Lányok, támogatók a 
Kopernicus, Escorial, VSA, Tapet Center. A médiatámogatók a Szabadság és a Krónika című kolozsvári 
lapok. 

A befolyt bevételből a Magyarörmények Romániai Szövetsége a következő támogatásokat adta át: 
- 10 millió lejt a Kisbácsi Magyar Ifjúsági Központ építési munkálataira, 
- 1,1 millió lejt a SZABADSÁG napilap rászoruló előfizetőinek, 
- 1 millió lejt Nagy Remény, III. éves diakonissza hallgató támogatására. 
 

* * * 
A Fővárosi Örmény Klub november 21-én du. 17 órakor Murádin Jenő kolozsvári művészettörténészt 

látja vendégül „A Fadrusz szobrok 100 éve" c. vetítettképes előadásával. Az előadást követően Murádin 
Jenő hasonló c. könyvét dedikálja a helyszínen, kedvezményes karácsonyi könyvvásár keretében. 

A könyvvásáron egyesületünk más kiadványai is kedvezményes áron vásárolhatóak. 
 

* * * 
Felhívások! 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János József 

Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de tervezzük a javított, bővített kiadást 
is a nagy érdeklődésre tekintettel. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz - csa-
ládokat, hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére. 

Kérjük jelezni, ha téves adatközlést észleltek. 
Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű családok genealógiája című kiad-

vány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, akár 
Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztőség 
címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni. 

* * * 
Az EÖGYKE megkezdte egy „Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait. Kérjük, 

küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják ki-
válogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről nem 
szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt -
azonban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küld-
jék be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve 
is ott szerepel - a könyvben is. 

 
Szomorújelentések 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, testvér, nagymama, dédmama, anyós, anyatárs, 

keresztanya, nagynéni, sógornő, rokon, barát, jó szomszéd 
özv. KIRKÓSA GYULÁNÉ 

született Nyegrutz Julianna (Juci) 
2002. szeptember 6-án, életének 83. évében csendesen elhunyt. Ravatalozása 2002. szeptember 10-én 

11 órakor a Házsongárdi temető 
kápolnájában, 

ezt követően temetése Szamosújváron az örmény temetőben 14 órakor. 
EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT, NYUGALMA CSENDES ! 

 
A gyászoló család  

 
* * * 

 



„Boldog, ki, midőn létének mulandóságára gondol, azzal vigasztalhatja magát,  
hogy sokaknak világított." 

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, mama, testvér és nagymama 

DR. SIMAY ATTILÁNÉ 
Barna Erzsébet  

2002. október 14-én váratlanul itt hagyott bennünket. 
 

Drága halottunk földi maradványait 2002. október 22-én 11 órakor a Debreceni Köztemető 2. sz. rava-
talozójából a katolikus egyház szertartása szerint kísérjük utolsó földi útjára. 

                                                                               Szerettei 
 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
  

* * * 
Híres szentmiklósiak 

(A Gyergyószentmiklós monográfiája c. könyv Városunk kiemelkedő személyiségei fejezetéből - Rokaly 
József összeállítása - Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001) 

6. rész 
 
Dr. Vákár Péter Arthur 
(Gyergyószentmiklós 1879-1958) 
Diplomata, lapkiadó, közíró. Az elemit szülővárosában kezdte, a középiskolát politizálása miatt kilenc 

helyen végezte el, majd Kolozsváron doktorált. Színiakadémiát is végzett. Csíkvármegye című lapjával 
nagy része volt Gyergyószentmiklós tkj. sz. kir. várossá emelésében. Pályafutása során a gyűlöletmentes 
Erdély ügyét szolgálta. Budapesten a menekültek tízezreit juttatta hajlékhoz (1918-45). Elsőként kapta 
meg a kormányfőtanácsosi címet. Diplomataként megjárta Amerikát. Pittsburgh díszpolgáraként Roose-
veltnél is járt. Publicistaként megfordult Konstantinápolyban is. Magyarországon az összes politikai 
nagysággal érintkezett, úgy is mint „Bethlen jobb keze". Gyarapította a Nemzeti Múzeum Hírlaposztá-
lyát, támogatta a lengyel emigránsokat. A nyilasokat emberségesen helyükre utasította és személyiségé-
nek súlyával a zsidókat védte-mentette. Végül is hazajött és Gyergyószentmiklóson haláláig írt. Egy 
gyergyói székely így vallott temetésén: „...te magyarabb vótál mint mű, mer örménynek születtél". 

 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Megköszönjük az eddig hozzánk eljuttatott adományokat, továbbít-
juk azokat. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára is be lehet fizetni.  

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007 
 
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 havonta megjelenő kiadványa  

A kiadványt támogatta  
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram 

Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Szerkesztő: Dávid Csaba, Munkatársak: Fancsali János, Szongoth Gábor 
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401  

Nyomdai munkák: Timp® Kft. 
 
 
 



ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 

VI. évfolyam 70. szám  
2002. december 

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

A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor - hívottan és hívatlanul - mindenkit szeretettel vár a  
Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti zeneterembe 

 
                          Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 

Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@mail.datanet.hu 

 
„ Őrizd meg a Te népedet békében..." 

 
„Te aki szentjeidet megkoronázod és aki a jónak végnélküli ajándékozója vagy, bocsáss meg a 

Te elhunyt szolgáidnak, mikor eljössz megítélni azt, amit Te alkottál hiba nélküli kezeddel." 
 
Véget ér ez az esztendő is. Hálát kell adnunk annak, aki a „koronát" végül is felteszi mindenre, de le-

gelőbb is szentjeire, akik az üdvözültek, s reméljük, mi is köztük leszünk. Köztük lehetünk, ha felhasznál-
juk azt a sok jót, melyet mindig ad nekünk az Úr. Az év végén kérjük, hogy adja meg ajándékait továbbra 
is. 

Dr. Sasvári László 
* * * 

 
Az év utolsó harangkondulása a múlt és a jövő áhítatos találkozása. Azaz: a legvalóságosabb jelen idő, 

ahol együtt vagyunk valamennyien - a nemzet is családként. 
(Alexa Károly) 

* * * 
Karácsony 

 
Nagyvárosi embernek ritkán adatik meg a fehér karácsony. Ha le is esik a hó, hamar szürkévé, majd 

tocsogóvá lesz. Az úgynevezett „igaz, karácsonyi hangulatot" jobbára régebbi emlékek, egykor másutt 
töltött karácsonyok emléke idézi, vagy éppen játékfilmek szép, fehér, havas díszlete. 

Azt hiszem, hogy ez nem is baj. 
Ugyanis a közfelfogásban élő karácsony-kép, amikor hó borít mindent, a fenyők ágaira ül, a térdig érő 

hótakaróban keskeny, kitaposott ösvények vezetnek a falu közepén álló kis templomhoz, amelynek a ha-
rangja éppen megszólal a nagy, karácsonyi csendben - kissé külsőséges. 

Tudjuk, hogy karácsony ünnepe a téli napforduló ünnepe. Az egyre alacsonyabban delelő nap eléri a 
mélypontot, és azután elkezd emelkedni. Eltelt egy év, amely szép fokozatosan besötétült, most aztán 
megfordul minden, lassacskán ismét nekilódul az élet, amíg újra tavaszi dalba, virágzásba torkollik. 

Évezredek óta megünnepelték ezt a napot vidámsággal, áldozatokkal, csinnadrattával. Ezernyi napfor-
dulós (évváltó) vallási és népszokásról tudunk a világon mindenütt. 

Nagyon is meggondolt, okos, jóravaló szokások kialakulásával és jó döntéssel vált Jézus születésének 
ünnepévé éppen ez a dátum: a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a Születés ünnepe. 

Folytatjuk hát az ősi szokásokat? Ennyi az egész? 
Nem egészen. A korábbi vallások szokásai és szertartásai számunkra például, itt, a Kárpát-medencében 

kettéváltak. Karácsony a halk, a meghitt, míg a nagy daj-daj, a csinnadratta és hangos mulatozás egy hét-
tel későbbre, Szilveszter napjára került. 

Mégis: karácsonyeste igenis a fordulat napja, abban az ősi értelemben, ahogyan az ember várta a fény 
visszatértét. Véget ér a sötétség, megszületik az, akire vártunk. 

Összegezünk, mert eltelt egy év és jön az új. 



Persze, szokássá vált, hogy miután új, gregorián naptárunk Szilveszterkor ugrik újabb évszámra, ezért 
december 31-én teszünk fogadalmakat, hogy így meg úgy, és kívánjuk, hogy legyen az új év ilyen, meg 
olyan. 

Ha azonban változtatni akarunk (netán változni), ahhoz mégiscsak jobb a Születés ünnepe. S nem kell 
föltétlenül fehér hótakaró, a nagyvárosban behavazott fenyőket is elég ritkán látni, a kicsi, vagy nagyobb 
templomok harangszava sem mindenüvé jut el a betonrengetegben. 

Hacsak mi meg nem kíséreljük meghallani önmagunkban. 
Annyi változás vár ránk s annyira várjuk, hogy tavaszodjék. Sőt, a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ma-

gunknak is változnunk, változtatnunk kell. (Hacsak nem hisszük önmagunkat tökéletesnek - de az már 
súlyos pszichés zavart jelentene.) 

Az ország népe most kissé tépett lélekkel áll a karácsonyfa alá. Tépett lélekkel sokan, családi közössé-
gek is. 

Ám akármilyen fehér vagy fekete lesz is a meteorológiai értelemben vett időjárás karácsony ünnepén, 
a lényeg a Születés. 

Valamiképpen bele lehet kapaszkodni a betlehemi jászolba, hogy a napforduló alkalmával, a Születés 
segítségével lelkileg tavaszabbra forduljunk, az egész nemzet, az ország és egyenként mi magunk. 

Érdemes megpróbálnunk, elég sok feladat vár ránk. 
Tehát legyen boldog karácsonyunk, mindannyiunknak, mert ez a Születés ünnepe, a Bizonyos Remé-

nyé, akinek a neve Jézus. 
dcs 

* * * 
Sütő András 

Advent a Hargitán 
(Részlet) 

 
RÉKA: Uram, aki fent vagy az egekben, tekints le most kegyesen a te szolgáló lányodra. Erős próbára 

tettél engem, ne vess újabb terhet a megkopott szívemre. Ha csodát tennél is, Uram, tudnod kell, hogy 
erőnket vesztettük a várakozásban. Elszoktattál minket a jótéteményeidtől, ürömmel és bánattal tápláltál 
mindeddig. Uram, felkészületlenek vagyunk a jóra. Tedd újra képessé a szívünket az örömnek elviselésé-
re. 

BÓDI: Elviszed, Uram, rendre mind az élőket, és nagy haragodban megtetézed a büntetést. Nem lehe-
tünk immár együtt a halottainkkal sem. Add vissza bár a halottainkat, Uram, és mi helyetted is feltámaszt-
juk őket a ragaszkodásunkkal. Az élőket messzire viszed, a holtakat ismeretlenségben tartod, hogy növeld 
ezzel is a mi magányunkat. Erdeidben meghagyod a fákat egymás mellett, és a csillagaidat sem szórod 
szerte, hogy ne lássák egymást. Miért éppen a mi gyermekeinket juttatod a szélfútta bogáncsok sorsára? 
És ha már így jársz el velünk, miért nem hagyod meg nekünk a kiáltás jogát legalább? A kiáltás hangján 
kellene szólnunk az elveszettekhez, Te pedig a hallgatás parancsával sújtasz bennünket. Fölibénk emelted 
a Nagy Romlás hótornyait, hogy alattok a suttogásunk is félelmet keltsen a szívünkben. Azt mondod, 
Uram: lám, én is egyedül vagyok, mégis be szépen hallgatok. A te hatalmad, Uram, a hallgatás. Miért 
téveszted azt össze a mi kényszerűségünkkel? Szelídítsd meg, Uram, a hótornyaidat! Add vissza nekünk, 
Uram, a kiáltás jogát, hogy felemelt hangon szólhassunk a mi gyermekeinkhez! Vedd el tőlünk, Uram, a 
hallgatás kötelességét. A némaság maga is hangosabb és vidámabb nálunknál a mi hegyeink között. 

 
* * * 

A Capdebo család rövid története 
I. rész 

 
A magyarországi örmények a történelmi kutatás és hagyományok szerint a középkor egyik legnagyobb 

metropoliszából, ANI-ból származtak. A várost az 1239-i mongol invázió csaknem teljesen elpusztította. 
A lakosság több irányba menekült. Külföldi szakírók említik, hogy a tömeges elvándorlásban túlnyomó-
részt a jómódú kereskedők és nemesek vettek részt. A hazai örmények ősei a Kaukázus és Asztrahán kö-
zötti Káspi-mélyföldön telepedtek le. Őseink itt a hagyomány szerint egy Unan nevü helységben éltek, 
családi nevük KRIKOR volt. (Ugyanezen törzsből származnak a Gergelyffy és a báró Kapri családok.) 



Néhány évtized után továbbköltöztek a Krimbe, ahol viszonylag nyugodtan éltek és széleskörű keres-
kedelmi tevékenységet folytattak. Őseink nagyszámú kereskedelmi hajóval rendelkeztek, és élénk export 
- import üzleteket bonyolítottak le, amiért nagyon megbecsülték őket. A török - tatár háborúskodás miatt 
hagyták el a Krímet, mert a háború folytán komoly veszteségeik voltak. 

Lengyelországba távoztak, ahol nevük BOGDÁN-ra változott (jelentése „Istenadta".) 40000 örmény 
telepedett le Lembergben, Krakkóban, Kamenyec Podolskban. 

A lengyelországi örmények egy része később Bukovinába és Moldvába költözött, ahol BOTOSANI és 
SZUCSAVA városokban éltek, zárt egységekben, külön örmény városnegyedekben, az ottani lakossággal 
vérségileg nem keveredve. 

A BOTOSANI-ban eltöltött időkből konkrét adatunk van. Ükanyánk, VERZÁR MÁRIA ükapja 
VERZÁR LUKÁCS kereskedő 1627 - 1665-ig élt itt. A moldvai fejedelemségben eltöltött 250 esztendő 
különösen kedvezett az örményeknek. A környező dombvidék legelőin jelentős állattenyésztés folyt és a 
város már a XV. század végére az északi-déli átmenő áruforgalom gócpontjává fejlődött. Lexikonok ki-
emelik híres marhakereskedelmét. Elődeink is ebben a szakmában tevékenykedtek. A marhakereskedés 
ősidőktől fogva megbecsült, nagy kockázattal járó foglalkozás volt, mely alapos szaktudást követelt. Ér-
teni kellett ugyanis nagy állatállományok felneveléséhez, és szállításához. 

A Moldvában lakó örmények neve a negyedévezred alatt többnyire latinra, vagy románra változott, és 
kifejezésre juttatta foglalkozásukat, vagy a helybeli lakosság rájuk illesztett jellemző elnevezéseit, így pl. 
ISSEKUTZ = Izsákocska, GOVRIK = perec, PATRUBÁN = négy-krajcáros (későbbi nemesi címerükben 
is négy pénz látható). 

Moldvában az örményeket sokáig nagyon megbecsülték, mert gazdag vagyoni helyzetüknél fogva je-
lentősen hozzájárultak a töröknek fizetendő hadisarchoz. A XVII. század második felében azonban rossz-
ra fordult a helyzet. Korrupt vajdák kerültek uralomra, akik a népet az adók különféle nemével zsarolták. 
Az üldözésig elfajuló közállapotok miatt az örmények Erdély felé vették útjukat, ahol 1670-ben I. Apafi 
Mihály fejedelem befogadta őket, és mintegy 5000 örmény családot telepített le. Apafi nemcsak befogad-
ta az örményeket, hanem saját városaik alapítására adott engedélyt, sőt részükre kedvezményeket biztosí-
tott. Városaik SZAMOSÚJVÁR és ERZSÉBETVÁROS hamarosan szabad királyi városok lettek. 

Kereskedésen kívül tanári, papi, orvosi és katonai pályán is olyan eredményesen tevékenykedtek, hogy 
már Mária Terézia (1740 - 1780) több örmény családnak nemességet adományozott. A királynő többször 
fordult kölcsönökért a gazdag örmény városokhoz, amire háborúskodásai idején szüksége volt. Ebből az 
időből származik az az állítólag megtörtént anekdota, mely az örmények jó kereskedelmi érzéke mellett 
emberismeretét és előrelátását is bizonyítja. 

Mária Teréziának sürgős szüksége volt kölcsönre, így többek között az örményeket is megkereste 
ezügyben. Az összeg nagy volt, ezért, hogy kedvet csináljon a pénz előteremtéséhez, felajánlotta a Bécsbe 
érkezett örmény küldöttségnek, válasszanak képtárából megfelelő oltárképet az éppen akkor épülő sza-
mosújvári székesegyház számára. A képet akkor vihetik el, amikor a kölcsön összegét átadják, így szólt a 
megállapodás. Az örményeknek tetszett az üzlet, és jó ízlésüket bizonyítja, egy Rubens-képet választottak 
ki, majd hazatértek a kölcsön összegyűjtésére. Néhány hét alatt ez sikerült is, és vitték a pénzt Bécsbe. 

Mária Terézia időközben megbánta nagylelkű ajánlatát, sajnálta odaadni a rendkívül értékes képet, 
ezért másolatot készíttetett udvari festőjével, és azt akarta a küldöttségnek átadni. 

Az örmények megnézték a képet, bólogattak, hogy milyen szép, aztán kérték, hogy a megígért eredetit 
adják át részükre. 

A királynő meglepődött: "Ennyire értetek a művészethez?" kérdezte. „Nem, annyira azért nem értünk - 
vallották be az örmények - de az eredeti képet, azt megjelöltük.„ 

A Rubenst végül megkapták, és ez lett a székesegyház oltárképe. 
Az erdélyi örmények letelepedésük idején az örmény nem egyesült /keleti/ vallás hívei voltak, de 

1690-ben létrejött az egyesülés, elismerték a pápai fennhatóságot, és azóta is „ideiglenesen” az erdélyi 
római katolikus püspök hatáskörébe tartoznak. Örmény papokat azonban csak a bécsi mechitarista szemi-
nárium magyar növendékeiből nevezhetnek ki és szentelhetnek fel. 

A töröktől visszahódított, elnéptelenedett területeken az örmény kereskedők a szántóföldi művelés alá 
nem vont földeken gulyák legeltetésével és kivitelével foglalkoztak, majd földbérlők, később földbirto-
kosok lettek. Nemességet szerezve gazdasági súlyuknak és műveltségüknek megfelelő helyet szereztek 
maguknak a megyei közigazgatásban is. 



Családunk erzsébetvárosi életéről sajnos heveset tudunk, csak néhány biztos anyakönyvi adat áll a ren-
delkezésünkre. Jónás szépapánk és Patrubán Anna szépanyánk 1741-ben, illetve 1742-ben születtek Er-
zsébetvárosban. Négy fiúgyermekük Jónás, Márton, Ferenc és Gergely is ott jöttek a világra, valamint 
ükanyánk Verzár Mária (Mónika). Utóbbi 1800-ban ment férjhez Ferenc ükapánkhoz Erzsébetvárosban. 

Jónás és fiai folytatták őseik moldvai foglalkozását, a hasznos, nemzetgazdasági tevékenységnek elis-
mert nagybani marhakereskedelmet. Hatalmas kincstári (hadi) szállításokat bonyolítottak le. Mária Teré-
zia idejében sokéves háborúk dúltak, a délvidéken határőrezredek állomásoztak, 1797-ben elkezdődtek a 
napóleoni háborúk. A hadsereg ellátásához folyamatosan jelentős marhaszállítmányokat kellett biztosíta-
ni, melynek lebonyolításában Jónás és fiai az illetékes magyar és osztrák szervek megelégedésére vették 
ki részüket. Enélkül a nemességszerzésre és földbirtok adományozásra nem került volna sor. A megbízá-
sok lebonyolítása sok utazással járt, így került a családunk nyugati országrészekkel és osztrák körökkel 
kapcsolatba. 

Foglalkoztak nemesebb fajú lovak tenyésztésével és eladásával is, valamint gabonakereskedelemmel. 
A Temesi Bánság első kormányzója a kiváló hadvezér és páratlan szervező, gróf MERCY 

KLAUDIUS FLORIMUND lett (1666 - 1734), aki a török uralom alatt néptelen pusztasággá vált vidéket 
sváb és francia bevándorlók letelepítésével, mocsarak lecsapolásával, mértani rendben épített falvakkal 
valóságos kertté varázsolta. Emlékét MERCYFALVA község örökítette meg. Utazgató elődeink láthatták 
ennek a vidéknek rohamos fejlődését, s így alakulhatott ki képzeletükben az új BARACZHÁZA felépíté-
sének képe, melyet a későbbiekben példásan meg is valósították. 

A kialakuló vármegyék városainak, falvainak irányítására a bécsi kamarának nemességre volt szüksé-
ge, akiben megbízhatott. 

Azokban az időkben, amikor sem telefon, sem rádió nem létezett, közlekedni pedig egyedül a ló segít-
ségével lehetett, helyi vezetőkre volt szükség, akik megfelelő tanultságuk és intelligenciájuk révén képe-
sek voltak az irányításra, önálló döntések hozatalára. Ezt a feladatot a legfelsőbb körök az újonnan kine-
vezett nemesekre kívánták bízni. 

A töröktől visszamaradt területeken hatalmas kincstári birtokok voltak, melyek megművelésre vártak. 
A kamara ezért meghirdette, a kincstári birtokokból kedvezményesen vásárolhatnak azok, akik kereszté-
nyi magatartásuk és a haza szempontjából hasznos tetteikkel kiérdemlik a nemesség elnyerését. Ezt azon-
ban nem volt könnyű megszerezni, mert minden téren alapos vizsgálatnak vetették alá a jelölteket és csak 
azok nyerhették el a megtisztelő címet, akik minden vonatkozásban megfeleltek az erkölcsi és hazafias 
követelményeknek. 

A nemességet igénylőket gyakran egy évtizeden keresztül is megfigyelés alatt tartották (szocialista ki-
fejezéssel élve, káderezték). Tévedés azt hinni, akinek pénze volt birtokvásárlásra, annak a nemesség is az 
ölébe hullott. A királyi ház nagyon is kényes arra, kit fogad be a nemesek körébe, ahová Ők maguk is 
beletartoztak. Erkölcstelen emberek bekerülése elsősorban az Ö tekintélyüket rombolta volna, ezért erre 
nagyon vigyáztak, ezenkívül a becsületes, erkölcsös emberek közül is bőven akadt jelentkező, tehát válo-
gathattak közülük. 

Őseink a kincstárnak nyújtott nagykereskedelmi szolgálataikkal érdemelték ki az új bánsági nemesi 
társadalomba való beilleszkedésüket. Ezt az 1802. május 26-án kelt nemeslevél bevezető szakaszai ki-
emelik: 

„Mi II. Ferenc, Isten kegyelméből a rómaiak választott császára.....Németország, Magyarország stb. 
apostoli királya, figyelembe és szemügyre véve néhai Capdebo Jónás Elisabethopolis (Erzsébetváros) 
szabad királyi város polgárának és kereskedőjének, valamint fiainak hűségét és szolgálataik által szerzett 
érdemeiket, akik nekünk és felséges Házunknak, és ezáltal a keresztény Európának kimagasló érdemeket 
szereztek, Magyarország régi nemeseinek gyülekezetébe beiktatandónak nyilvánítjuk. „ 

A nemesi címer leírása: Legfelül kardot tartó kar látható, jelezvén, hogy a családnak hadi érdemei is 
voltak. Arany - piros - kék díszítések alatt és között található a címerpajzs, melyet középen átlósan piros 
szalag szel át, benne egy nagyobb, négy kisebb aranycsillaggal, jelezvén, hogy a nemességet apa és négy 
fia kapták. A címer bal felső felében nagyon magas hegyek láthatók, melyek a kaukázusi származást van-
nak hivatva jelképezni, a jobb alsó részben pedig háromárbocos vitorláshajó látható, mely a család 
krimbeli hajós kereskedelmi tevékenységére utal. 

Családunk a földbirtok megszerzésétől kezdve sajnos felhagyott az addig folytatott hasznos kereske-
delmi tevékenységgel és ezután elsősorban gazdálkodással foglalkozott, de a megyei és fővárosi közélet-
ben is részt vett. 



A baraczházi Capdebo-k a múlt században a szomszéd községekből német földművelő családokat to-
boroztak, akiknek megművelésre szántóföldet juttattak. 

A felvilágosult és kedvelt földesúr a mocsaras völgyben lévő falut a domboldalon lévő Capdebo-féle 
legelőre telepítette át. Az áttelepítés 6 évig tartott, és egészséges, rendezett falvat eredményezett széles 
főutcával. 

1821-ben épült meg a baraczházi Capdebo kastély. Az emeletes épület szokatlan megoldást mutat, 
amennyiben körös-körül óriás pillérek és oszlopok tagolják. A súlyos dór oszlopok mögött a földszinten 
árkádos folyosó vonul végig, felette az emeleten körbefutó tornác helyezkedik el, ahonnan 12 teremnek is 
beillő nagyságú szoba nyílik. Az alsó soron voltak a kórházi és várószobák, valamint játékterem, kamra, 
raktár, mosókonyha és pincehelységek. 

Capdebo Gergely orvos, aki a kastélyt építette, Temes vármegye főorvosa volt, aki szegénysorú bete-
gek részére ingyenes kórházi kezelést is biztosított a házban. A kastélyhoz sétányokkal, padokkal, virág - 
gruppokkal és klasszikus kőszobrokkal díszített 4 kholdas park tartozott, melynek végében kis szigettel 
csónakázható tavacska húzódott meg. Vizét a felduzzasztott patak biztosította. A századfordulón tenisz-
pálya létesült. 

A magyar kastélyok gyűjteménye című művészettörténeti könyv mint az ország legszebb empire stílu-
sú épületét tartotta nyilván családi fészkünket. 

A faluban két kúriánk is volt, a hatalmas verandával épült un. „Sárga - ház" és a vele szemben lévő 
„Sándor - ház". Ezek akkor épültek, amikor a kastély, leányági örökösödés révén átmenetileg (1860 - 
1890-ig) a Koronghyak birtokába került. 

A családunk tulajdonát képező sírkápolnát 1837-ben építették. Az alatta lévő kriptában 44 halottunk 
nyugszik. A kápolna padsoraiban és az emeleti galérián mintegy 100 hívő fér el. 

Itt van eltemetve többek között ittebei és eleméri Kiss Jozefa, a 13 aradi vértanú egyikének, Kiss Ernő 
altábornagynak a nagynénje, aki baraczházi Capdeboné volt. 

A család felmenő ágon dédapámig bezárólag színtiszta örmény família, de János dédapám birdai 
Termasits Ida személyében délszláv származású, ám magyar nemességű családból hozott magának fele-
séget. 

A kápolna kegyúri templomként is működött a falu katolikus hívei számára, akik németajkúak voltak. 
A többségben lévő román lakosok részére görögkeleti templom épült. 

A múlt század második felében, és a századforduló után családunk közéleti szerepe egyre növekedett. 
Sorsa mindjobban összefonódott a megye és Temesvár életével. Polgármester, főispán, alispán, kir. taná-
csos, táblabíró, főszolgabíró, kir. közjegyző, országgyűlési képviselő, tábornok, árvaszéki vezető, tör-
vényhatósági bizottsági tagok kerültek ki soraiból. A század végén családunk és rokonságunk 13 fővel 
vett részt a megyei közigazgatásban. Utcát is neveztek el a Capdebo családról. 

 
A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI  
Családunkat az I. világháború elvesztését követően súlyos anyagi veszteségek érték, és a kisebbségi 

sorsot is meg kellett ismerniük. Temesvárra először szerb csapatok vonultak be, akik szörnyű fosztogatást 
rendeztek, őket franciák követték, majd románok, akik aztán végleg ott is maradtak. 

A birtokunkra biztató jövő nem várt. 1922-ig jövedelmezett annyit, ami a fivérek megélhetését biztosí-
totta, 1923-ban azonban már megtörtént az első kisajátítás, az 500 kholdon felüli részt váltságösszegért 
elvették. 

A fivérek a maradék birtok nagy részének eladását határozták el. Voltak is vevők a gazdag baraczházi 
sváb gazdák köréből, akik a húszas évek végéig adósságaikat pontosan törlesztették. A befolyt eladási 
árakból létesített „családi alap" fedezte a közös terheket, azonkívül arra is lehetőséget nyújtott, hogy 
egyénileg próbálkozzanak vállalkozásokkal. 

1923-ban lebontották a háború alatt részleges tűzkárt szenvedett kastélyt, melyre a románok hatalmas 
adót vetettek ki. 

A park helyén konyhakerti növénytermesztés létesült. Az elvett földterületek utáni váltságösszeget a 
román kormány csak 12 évvel később fizette ki. 

A Capdebo család tagjai szinte valamennyien áttelepültek Magyarországra. 
 

* * * 
A Sokadalom értelme, ahogyan Novák Ferenc látja 



 
Amint arról lapunk hasábjain beszámoltunk, augusztus 2-án és 3-án a Szamosújvár melletti Kérőfür-

dőn szervezték meg a két évvel ezelőtt útjára indított, akkori elnevezésén Millenniumi Sokadalom idei 
rendezvényét, amely mára Erdélyi Sokadalommá változott. A rendezvénysorozat anyagi támogatását a 
magyar állam biztosította, és a budapesti Honvéd együttes művészeti vezetője, Novák Ferenc támogatta. 
A záró gálán Novák Ferencet kértem meg arra, hogy értékelje az idei Sokadalmat. /.../ 

- Ezelőtt három évvel Kolozsváron négy gyermek-együttes volt, ma tizennégy hagyományőrző gyer-
mekcsoport lépett fel. Ez elképesztő felfutás, nem? És szerintem az a fontos, hogy a gyermekek táncolja-
nak. Amint Kodály Zoltán mondta, ha valaki megtanul száz népdalt, és tudja a szövegeket, annak az iden-
titásról már nem kell semmit mondani, az tudja, hogy hová tartozik. Ezekből majd mérnök lesz, munkás, 
orvos, varrónő, bármi, de ez a négy-öt éves élmény egész életében végigkíséri. 

- Mi a véleménye a nálunk s főleg a szórványvidékeken tapasztalt népességfogyásról? Van-e jövője az 
erdélyi magyarságnak? 

- Én úgy érzem, hogy igen. 
 /.../ 
- Bízzunk abban, hogy hat-nyolc év múlva, amikor Románia bekerül az Európai Unióba, itt is megvál-

tozik a gazdasági helyzet, és az emberek már nem fognak Magyarország felé vándorolni. Felvidékről pél-
dául már nem jönnek annyian, mint Erdélyből, vagy a Vajdaságból. Ott már nem adják fel olyan könnyen 
a kialakult életmódjukat. A gazdasági helyzetnek kell tehát megváltoznia, és Magyarországnak is elsősor-
ban ezt kellene támogatnia. Fejlődő, virágzó vállalkozásokat kell létrehozni, hogy itt lehessen tartani az 
embereket. 

Köllő Katalin  
(Szabadság 2002. augusztus 6.) 

* * * 
Id. Áján Gergely Gerő 

Életút 
 
Az itt következő, túlméretezett önéletrajzzal szándékom egyben korrajzot is adni az eltelt hetven évről 

azoknak a fiatal magyarörmény képviselőknek, akiket örömmel fedeztem fel a listán. Az indulók közül én 
többük életrajzát tudom kiegészíteni. 

A családi szájhagyományainak és Szongott Kristóf Genealógiájának kutatásai alapján az örmény feje-
delmek leszármazottai vagyunk (lásd: 13-ik oldal; nevünk örményül fejedelmet jelent). 

Elemi iskoláimat 1939-ben Szamosújváron, az örmény katolikus iskolában kezdtem. Nagyszüleim az 
akkor még örmény többségű város módos, köztiszteletben álló polgárai voltak. Dédnagyapám Áján Lu-
kács a szamosújvári Kereskedelmi és Hitelbank megalapítója, bankigazgató volt. 

A másik dédnagyapám Fekete Lázár nagybirtokos Bihar megyében, Egeresen. 
Az Áján család a város kereskedelmi és kulturális életében vezető szerepet vitt. Nevünk a nyersbőrös 

nagykereskedelemben európai jelentőségű volt. 
Az 1940-es évek elején, az erdélyi sorsfordító években éltem át a II. Bécsi döntés előtti időszakot, az 

erdélyi bevonulást, majd a visszavonulást. Minden után érdeklődő gyerekként mindenhol ott voltam, 
mindenről tájékozódtam. Mint az első számú Áján unokától, ezt akkoriban természetesnek is vették. 

Édesapám, Áján Lukács 1943/44-ben tartalékos tisztként az orosz fronton harcolt. Amikor a Kállay 
Miklós vezette kormány került hivatalba, már tendencia volt, hogy menteni kellene a magyar életeket. 
Édesapámat, mint négy gyermekes apát leszerelték. 

Úgy döntött, hogy áttelepülünk a Bécsi döntés előtti Magyarországra. Frontkatonaként tudta azt, hogy 
mit jelent egy frontvonal átvonulása. 

Egylovas stráfkocsival indultunk el. A kocsin négy gyermek, édesanyánk az ötödikkel áldott állapot-
ban. 

Én, mint a legidősebb, ettől kezdve 13 évesen főszereplővé váltam. 
Felvonuló és visszavonuló alakulatok, az utakra mért légicsapások, a naponkénti létért való küzdelem 

nekem akkor egy nagy kalandot jelentett. 
Az okos ló Kérő gyógyfürdőtől nem volt hajlandó tovább húzni a szekeret. 
"Ez az a ló, amelyik idáig szokta meg a járást!" - mondotta nagybátyánk és kicserélte az engedetlent. A 

csereló Gráz mellett, Mitteldorfban tért a nagy legelőkre. 



Ekkor lettem a gyakorlatban nagykorú, az ötödik testvérünk is itt jött a világra. A bürgermeistertől ka-
pott magyar hátaslóval kínlódtuk végig az utat Budapestig. Minden aknatölcsért átugrott. 

A rommá lőtt városban az Erdélyben nőtt fiúnak gyorsan kellett asszimilálódnia, hogy a család túlélé-
séhez hozzá tudjon járulni. A megkapaszkodás két-három éve után aztán jöttek a Rákosi-időszak borzal-
mai. 

Minden vagyonunk Erdélyben maradt. 1946/48 konszolidált évei után, a budapesti kitelepítések elől 
Balatonzamárdiba költöztünk, igen kicsike nyaralónkba. Ez nekem újabb kalandot jelentett. 

A hetünkre édesapánk 1.200 forintos könyvelői fizetése jutott; az akkor osztályidegennek kikiáltott, 
nyomorgó értelmiségi család a túlélésben bízva menekült a Balaton mellé. 

Mint családom egyre inkább főszereplővé váló tagja, egy egész nyáron dolgoztam cséplőgép mellett, 
voltam pék, tejes, erdészeti segédmunkás. Innen vonultam be 1952-ben katonának. Jó messzire, Nyíregy-
házára vittek. 

Itt kezdődött „politikai" karrierem. A kitelepítések előli menekülés miatt Budapesten érettségizni nem 
tudtam, de hét gimnáziumi osztályom is adott annyit, hogy én tartottam a Szabad Nép felolvasásából a 
„sajtófélórákat". A kommentárokat a politikai tiszt tartotta. Én tudtam olvasni, ő nyökögött. Ettől kezdve 
a képzeletbeli kartonomra ráírhattak valamit, mert miután a „Május 1" Ruhagyár kultúrcsoportjával elő-
adtuk a „Csínom Palkó"-t, amelyben címszereplő voltam, a nagy siker után tiszthelyettessé léptettek elő. 

Leszerelés után Lászlóffy István közreműködésével a pécsi Nyersbőrgyűjtő és Készletezőnél tudtam 
elhelyezkedni. Ott Bátrin Márton, egy öreg örmény volt a telepvezető. Mindez azért érdekes, mert az ösz-
szes nyersbőrös nagyapámnál tanulta a szakmát. 

Addig dolgoztam a nyersbőr szakmában, amíg Lászlóffy Istvánt ki nem akarták tenni a szocialista vál-
lalat vezetéséből. Ekkor nálam is találtak néhány befülledt disznóbőrt... 

1955-ben a Kőolajvezeték Vállalatnál tudtam elhelyezkedni udvari segédmunkásnak. Zamárdiból na-
ponta jártam Siófokra. 

Sok derék, tisztességes ember dolgozott itt, a vállalat alapjai a MAORT-ig nyúltak vissza (Magyar-
Amerikai Olaj RT). Számosan még Erdélyben, az ottani gázfeltárások idején, 1940-ben léptek be a válla-
lathoz. Ez a közeg sokmindenhez lehetőséget nyitott. Becsülték a munkát, a kezdeményezőkészséget, a 
tehetséget. Ott, ahol segédmunkás voltam, felhívták rám a nagyhatalmú vezérigazgató figyelmét. Olyan 
beosztásba kerültem, ahol sokat tehettem az emberekért. 

Aki népben, nemzetben tudott gondolkodni, az tette a dolgát és örvendett az eredményeknek. Talán 
ennek köszönhető, hogy Siófokon nem tudok ellenségemről. 

Az 1950-es években az országot legális körülmények között igen kevesen hagyhatták el. Szerettem 
volna világot látni, és jelentkeztem a Duna-Tengerhajózási RT-hez. A legegyszerűbb beosztásba is igen 
nehéz volt bekerülni, de nagy szerencsém volt. Az egyik nap még a siófoki vállalatnál voltam könyvelő, 
amikor kaptam egy táviratot: „Hajózzon be a Csepeli Szabadkikötőben az M/S Debrecen tengerjáróra 
hajópincérnek." (M/S = Motor Ship - a szerk.) Négy éven át hajóztam a magyar kereskedelmi tengeré-
szetnél. 

Volt siófoki munkatársaim eleinte fogadásokat kötöttek, hogy melyik utamról nem fogok hazatérni. 
Magyar hazám és szüleim iránti szeretetem mindig erősebb volt az egyéni boldogulás kísértésénél. Min-
dig hazatértem és a kevés itthon töltött idő alatt sokszor kerestem fel élményekkel gazdagon volt kollégá-
imat. A Kőolajvezeték Vállalat idővel Somogy megye legnagyobbja lett, 5600 főt foglalkoztatott. 

Az igazgató kijelentette, hogy ha vissza akarok térni a szárazföldre, a vállalat visszavár és kapok egy 
kétszoba összkomfortos lakást. Amikor már többet voltam Isztambulban, mint Budapesten, ott is láttam 
az emberi nyomort, nincstelenséget és éltem a felkínált lehetőséggel. 

Mélyen szociális beállítottságom és korrupció-ellenességem hamar szociálpolitikai főosztályvezetői 
beosztásba emelt. 

Érettségizni, főiskolai képesítést szerezni csak később, a munka és a család fenntartása mellett tudtam. 
Két gyermekem: Gergely a Miskolci Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, Katalin pedagógus. 
Négy unokám van. 

Siófokon igen sokan dolgoztak az olajiparban, az ő elismerésük és értékítéletük megnyilvánult az ör-
mény kisebbségi választásokon. Négy éve 4932 szavazatot kaptunk. Idén egy fillért sem fordítottunk 
kampányra, még a felkínált szereplés lehetőségét sem fogadtam el a Siófoki TV-ben; 3399-en szavaztak 
ránk. 



Bízom abban, hogy végre a Magyarországon élő, több hullámban betelepült és ide gyökerezett ör-
ménység összefog, és kirekeszti azokat önmagából, akik semmibe vették a legalapvetőbb erkölcsi normá-
kat. 

A vezetőknek olyan rendet kell létrehozniuk, amelyben az úgynevezett magyarörmény és az úgyneve-
zett keleti örmény megtalálja a testvéri összetartozás és összefogás érdekszövetségét. A lehetőség pillana-
ta közeledik, elszalasztása vagy rossz személyi döntése egyenlő a Magyarországon élő örmény kisebbség 
morális megsemmisülésével. 

E lehetőségre hívom fel mindannyiunk figyelmét. 
 

* * * 
Petelei István 

A tolvaj 
 
A vizsgálóbíró - egy szelídszemű, sugár ifjú ember - felhozatta Madár Márton favágót a tömlöcből, s 

így szólt: 
- Mondja el, Márton, igazán, szép renddel, amint történt az a szerencsétlen eset? 
- Igaz, tekintetes bíró úr, szerencsétlenség volt az! Én nem vagyok gonosz ember, én nem bántottam az 

öreg boltost. Én sohase bántok mást... Soha életemben sem volt dolgom a törvénnyel, pedig negyven felé 
járok, s csak azóta őszülök, hogy itt benn vagyok. Azelőtt, ha egy-egy szerencse fehér szálat kaptak a 
hajamban a gyerekek... odahaza. Odahaza... a gyermekek, mert két leánykám van, tekintetes bíró úr és 
egy fiam! Már a barátokhoz jár betűre. Úgy hívják, mint engemet. Az Isten nevelje becsületre, s ne enged-
je, hogy ilyen szerencsétlenségbe essék, mint az apja. 

De a szerencsétlenségbe nem a fiam miatt estem. Hanem a leánykámmal karácsony estén mentünk ki a 
piacra, hogy lássuk az angyaljárást. Nálunk régebben az új esztendő éjjelén járt az angyal, s odahaza 
ilyenkor ébresztette fel a feleségem a gyermekeket, hogy egy kis diót, aszaltszilvát, mit, egy-egy kis 
rongybubát rakjon ki az asztalra, s meggyújtsa a gyertyát, mikor harangoznak -, hogy örvendjenek. De 
most karácsonykor járnak az angyalok, s az embernek megáll az esze, oly gyönyörű aranyos, fényes fe-
nyőfák látszanak ki mindenfelé az ablakokból... Azt mondják, hogy valami német eredetű angyal csinálja 
eztet a változást. .. Ez volt a baj, instálom... 

Pedig nem is ácsoroghattunk sokat akkor karácsony estén, mert ropogott a tél, irgalmatlanul. A kicsi 
Zsuzsikámat az ölemben vittem, hogy ne fázzék meg, de Rózsika a fiamat vezette a kezén, mert ő a na-
gyobbik. Azt mondom nekik: „Szaporázzatok, tapogjatok, Rózsika, mert megfagytok:" A csillagok úgy 
ragyogtak, mint a csizmadia gyertyaellenző vizesüvegei, s az oláhvargák kórusa alig tudott kántálni a 
nagy didergésben. 

„Nem - mégis azt mondja Rózsika -, ne menjünk el még innen, lelkem apám. Óh, milyen gyönyörű." S 
megáll a szegeletboltos ablaka előtt, ahol a szerencsétlenség történt - s úgy reszkettek mind a hárman. 

„Nem - azt mondja s a szeme szinte kiült az orcájára -, nem, még ne menjünk innen, lelkem apám. 
Ilyen gyönyörű nincs is a világon." S nézem: hát könny pereg le az arcán. A hidegtől lesz ez, mondom. 
De nem - mert az ablak alatt mind emelkedik a leányka lábujjára, hogy lássa azt a gyönyörű fenyőfát a 
szegletboltos első szobájában, ami tele volt aggatva arany szálakkal, édességekkel, drága játékokkal. A 
boltosnak az unokája pedig egy olyan bubát ölelgetett, mintha lelke lett volna, és még egy másikat is rá-
zogatott a karján... 

„Nézd, pislog a baba", suttogta Rózsika és kacagott... 
Menjünk, azt mondom, de nem mozdul Rózsika, pedig engedelmes gyerek, amióta van... 
El volt rontva az esténk, instálom. 
Rózsika nem is eszik, se nem szól, hanem felkuporodik a kemence padkájára, üldögél, aztán felugrik 

jár le s fel, szinte futva. „Mi lel?" azt mondom, de arra se szól, hanem sírdogál s reszket, mintha a hideg 
rázná... „Ne búsulj - azt mondom -, a mi angyalunk tudod, nem karácsonyba jár, hanem újesztendőre: 
meglátod, még szebb bubát hoz neked, mint a boltos unokájáé... csak várj, mert te jó gyermek vagy"... 
mert tudtam, hogy az jár a fejében... az a pislogó baba... 

A feleségem (engedelmet kérek a szóért) nyersbeszédű asszony, de jó a szíve, a-az... odamegy, meglö-
ki a gyereket: „kötél a nyakadra - azt mondja - te béka, nem hajas buba... vagy mi a nyavalya bánt?" ezt 
mondta, olyan szemet vetett reám, mint a hegyes vasvilla. A gyermek csak csipog, éjjel mind hánytorog; 



egész éjjel azzal a bubával viaskodik, játszik a fenyőfa alatt „óh lelkem", suttog neki, s úgy tesz, mintha 
ringatná. 

- No - azt mondja az asszony -, annak a gyereknek szépen megtöltötted a fejét a bolondsággal. 
- Kialussza - mondom.. . 
De reggel is olyan Rózsika, mint a váltott s amint elmegyek a templomba - mert karácsony ünnep első 

napja volt az - kiszökik a gyermek valamerre. Az asszony megmérgelődik, utána megy, megkapja a szeg-
letboltos ablaka alatt, hazahozza. „Mi a kötél kell neked, béka?" így kiált reá s megcibálja keményen, 
hogy elmenjen a kedve. Nagyon szomorú ünnep első napunk volt, tekintetes úr. A gyermek úgy ül, mint 
egy fa, nem sír, csak sóhajtozik... Ha oda nem nézünk, mosolyog egy semminek, s a karján azt ringatja. 
Éjjel pedig álmában lassan énekel valami altató nótákat. „Ez a boltos unokája babájának szól" - mondom 
a feleségemnek... „Az Isten pusztítsa el a hiriány békáját", azt mondja, majd kiverem én belőle is (nem 
akarok rosszat mondani a feleségemről), de felvette Rózsikát az ágyából és megverte. Nem is aludtunk 
azon éjjel, másnap mind rosszkedvűek voltunk... 

De ez mind így... s Rózsika fonnyad rettenetes vágyában, mint a levágott virág a víz után... Az anyja 
mind azt kiáltja: „kiverem én belőle, ki én a békából"... s ha én közbeszólok, azt mondja nekem: „Hát 
lopja el kend azt a fene bubát a leányának, mert nekem még kenyérre való pénzem sincs, nemhogy bubá-
ra... se most, se újesztendőre." S ilyenkor úgy felpuffadt mérgében, hogy majd kipattant... „Mit tegyek?" 
mondom... 

De az asszony szidása mégis bevette magát a fejembe. Nem tudtam kiverni onnan. Ha eszembe jutott, 
megizzadtam: „Lopja el, kend", ezt hallom, mintha mondaná valaki. Én? Nem az én mesterségem, de 
éreztem, hogy akár meg tudnék ölni valakit a leánykámért, mert az úgy megsárgult, mint a lehulló falevél 
őszön. 

- Lopjam el?... „Mit tegyek veletek, édes bogaraim", kérdeztem tőlük, sóhajtoztam, s este - mert vége 
volt már az ünnepeknek - kézen fogtam őket ismét, hogy járassam meg őket, mert tán a hideg kiveri a 
rossz gondolatokat a fejemből, de a leányka, amint kimegyek, arrafelé ráncigál, ahol a hajasbaba lakik... 
A fiam szalad vele, oh, mert áldottszívű jó gyerek az, tekintetes úr. Nem azért mondom, mert az én fiam, 
de ő is sírt a nénjével a buba után. Pedig mi az egy fiúnak? Ugye? - na? 

A bűnöm arra visz... hát nem gyújtották fel a boltosnál a gyertyákat a fenyőfán? De a gyerekek mind 
ott ugráltak körülötte, a cukrokat tépdesték le a fáról a meleg szobában, s az én szegény, kopott leánykám 
ott künn a hóban úgy elgyengült, amint benézett az ablakon, hogy nem tudott megállani a lábán, s az 
ölemben vittem haza, tekintetes úr... 

És azon éjjel történt, tekintetes úr, a szerencsétlenségem. 
És nem is tudom, hogy történt? Mert előbb még egyszer leheveredtem az ágyba. A többiek már mind 

lepihentek...-De én nem tudtam elaludni. Mintha egy hangyabolyba feküdtem volna le, s azok a nyüzsgő 
állatok a bőröm alá is bebújtak volna. Forogtam, sóhajtoztam, s az asszony reám rontott mindjárt. „Meg-
bolondult kend?" és kiáltott és káromkodott, mert azt is tud ő, mint egy káplár, ha hozzákezd. Nagyon 
veszedelmes fehérnép az... csak én tudom. 

- Menj ki innen - azt mondja -, ha nem tudsz csendesen lenni, amíg a fejedhez nem csapok valamit. 
- Jó, azt mondom, mert félem az otthonvaló háborút, s felkeltem, magamra vetettem a szokmányt s ki-

mentem az udvarra. 
Azt se tudtam, merre megyek; már nagy sötét volt és sehol egy lélek se, s azt se tudtam, mit tegyek... 

kiontottam volna a véremet jószívvel, csak hogy eloltsam a leányom vágyának a tüzét vele. Mit tegyek? 
Sohase lesz pénzem ahhoz, hogy olyan bubát vegyek a leányomnak... S nézzem: amíg hervad, leromlik 

- azért a gaz pénzért, ami nincs... Az asszony szava zúgott a fejemben, s mintha az éjszaka is azt kiáltotta 
volna tátott szájjal: „lopd el, lopd el". Az ördög szája volt az... s ő taszított előre a boltos háza felé, s azon 
ablakon át láttam a fenyőfát, s alatta a leánya bubáját... pedig nehéz sötét volt mindenfelé. Sehol egy lé-
lek... legyen, ami lesz. 

Egyet ugrottam a boltos kapuja tetejére. Egy ajtót megfogtam az udvaron. Az be volt zárva. Tapogató-
zom s elhúzódom. Mit tegyek? Az ablak alá állok. 

Mintha azt súgná valaki a fejemben: törd be az ablakot s nyúlj át rajta... A tenyeremmel tapogatom a 
falat. Az ablak csak be volt támasztva. Tán az Isten is úgy akarja! Tán a gyertyavégek füstje miatt nyitot-
ták ki az ablakokat a gyermekek, elfelejtették bezárni... mindjárt kitártam az ablak szárnyait s benn vol-
tam a szobában. 



Oh, mégis tekintetes úr... megállottam s a szívem úgy dobogott, hogy elkábultam. Mit se láttam, még 
egy szál gyufám se volt. El is feledtem, miért jöttem. Tapogatózom s ekkor feldöntöttem valamit. Hogy 
zúgott a fejembe az a zaj! Visszalépek, hogy kiugorjak az ablakon. De ismét feldőlt valami. Az ablakot 
nem találom, s amint fogózom mindenfelé, kinyílik az ajtó. Az öreg boltos jött gyertyával. 

Aztán nem is tudom, mi történt már. 
Elvakultam a világosságtól. Azt kiáltottam: „Hagyjon békén engemet, tekintetes úr, én nem vagyok 

rabló". „Te rabló vagy", azt kiáltotta és megragadta a torkomat. „Nem... nem", dadogtam és reszkettem. 
De érzem, hogy a lélegzetem elhagy, mert az öregember a gégémet szorította. Nem tudom: mit tegyek? 

Nagyon meglökhettem, mert az öregember messzire elesett, és a gyertya is kialudt, s ismét sötétben 
maradtunk; csak valami keserves nyögést hallottam. Az öreg a fejét üthette meg. Akkor megtaláltam az 
ablakot s kiugrottam. De az udvaron a boltoslegények megragadtak, s a béresek megkötöztek. 

Ez történt... A babáért estem a szerencsétlenségbe, tekintetes úr, de én senkihez nem nyúltam... 
Azt mondják, hogy én agyonvertem az öreg boltost. 
Én? 
Hát én miért tettem volna? Nem is ismertem, csak a boltajtóban láttam egy nagy pipával a szájában. Én 

nem bántok senkit. Csak Rózsikáért kellett elmennem... a bubáért. Hát mit tehettem? Az Isten úgy segél-
jen... egyebet semmit se akartam. 

Azután, azóta semmit se tudok én. A feleségem, tudom, megharagudott reám, pedig ő mondta először 
a bubát... Mert nem is tud rólam azóta az asszony, mióta itt vagyok, be se izent... óh. milyen újesztendő-
jük lehetett! Egy falat kenyerük sincs odahaza, ha én nem keresek. Ez a tél rettenetes. Csupa jégvirágok 
azon a kis ablaküvegen a tömlöcben, amelyen hozzám bejár a világosság... Mit tehetnek odahaza? Tekin-
tetes úr! Mind elvesznek, ha én itt ülök... Hiszen én nem vittem el semmit, ami a másé lett volna... 

A bíró felkelt az ülőhelyéből, elfordult a favágótól, az ablakhoz ment elgondolkozva. Délidő volt, a 
házfedeleken ülő havat nyalogatta a nap szája, a lecsüngő jégcsapok csepegtek, mintha könnyeztek volna. 

Ott felejtkezett a bíró úr egy darabig az ablak mellett, s mikor későcskén visszafordult Mártonhoz, re-
kedt volt a hangja: 

- A feleségét ide rendeltem, Márton. Várjon. Behívatom. 
- Miért? - dadogta Márton. - Be kell őt hívni ide? - rebegte félénken. 
Egy igen rongyos asszonyt hoztak be (kis nyári fejkendővel, kartonrékliben), aki megállott az ajtó nyí-

lása mellett. 
- Hogy hívják? 
- Madár Mártonné. 
- Szóljon hangosabban. Hány éves? 
- Negyvenöt esztendős. 
- Beszéljen bátrabban. Vannak gyermekei? Hány? 
- Egy… 
Márton megfordult és lassan mondta a bíróhoz fordulva: 
- Nem tudja, mit beszél. Három gyermeke van. 
Az asszony színtelen, bizonytalan hangon ismételte: 
- Egy gyermekem van. Márton nyersen rászólt. 
- Hazudsz. . . 
Az asszony lehajtotta a fejét mélyen s rebegte: „Nem hazudok... Meghaltak..." 
- Kik? Az én gyermekeim? - s a bíróhoz, a már ismerős emberhez bátrabban fordulva, bizalmasabban 

mondta: „Valamiért eltagadja a gyermekeit a feleségem... Sári, itt nem szabad hazudni..." 
- Meghaltak... 
A favágó arca kigyúlt, rámeredt az alázatos, csendes asszonyra, s hangosan kiáltotta: „Az én gyerme-

keim?" 
Az asszony álmatagon igenelve bólintott.. . 
- Mikor? Ki? 
S majdnem hörögve vadul rivall: „A leánykám? Rózsika? Az én édes leányom?" 
- Azon este hűlt meg. Veled volt akkor... 
- Az én... édes, édes leányom? és elfulladt. Reszketett. Alig állott a lábán. -A buba után halt... Meg-

halt? Óh. Hát miért? S hagyta az Isten? Meghalt? Eltemetted? Azért nincs nagykendőd? téli bundád? 



Igaz... Eltemetted... nálam nélkül... És még egy... egy... rajta kívül. Rettenetes... A másik kis leánykám? A 
Zsuzsika?... amióta ide be vagyok zárva... A kis bogár?... aki megfázott... 

És félve, várva leste a felesége minden mozdulatát. Egy lehellet is zajt vert volna a szobában. 
Az asszony lassan felnézett és tagadólag intett: „Nem", rebegte bágyadtan. 
- Óh nem? súgta Márton alig érthetően. Nem is beteg? Jó. De nem is izented meg nekem, hogy baj van 

odahaza. Miért? Tán megvetettél engemet? Hát elvetemedett vagyok már? Megutáltál engemet?... Csak 
rosszul értettelek... Csak egy, de az: Rózsika... Vagy (s kételkedve rebegte) mintha még valamit 
mondottál volna? Rosszul hallottam, ugye? A fiamat, az én... én kis fiamat, a kis Mártont, idehoztad, 
ugye, magaddal? 

- Nem.  
- Hát? 
- Meghalt... 
S arra csak egy keserves, idomtalan vad hang torkollott ki a Márton torkán, a karjai felemelkedtek az 

ég felé és a szegény ember összeesett, mint egy összegyűrt rongy, amit elejtett a magasból egy erős kéz. 
 

* * * 
Schüller Róbertné sz. Ötves Marika 

Emlékeim egy nagy magyar-örmény orvosról 
 
Az elmúlt esztendő egyik Örmény Gyökerek Füzetében örömmel olvastam a kedves megemlékezést 

Dr. Mártonffy István, nekem csak Pista bácsiról. Ő volt Szilágy megye „mindenes" orvosa. A rokoni szá-
lak mellett egyszerű és nagyszerű egyénisége nagy hatással volt rám. Sajnos az idő elmossa az emlékeket, 
de ami még megmaradt, elmesélem. 

Igaz ember volt Ő a szó legnemesebb értelmében, nyers és szókimondó modorával együtt. Nem volt 
szép, nagy, kidülledt szemek, fekete, bozontos haj, barna bőr, de alatta nemes szív dobogott. Ajtaja nyitva 
állt minden rendű-rangú ember előtt; anyagi ellenszolgáltatás nélkül gyógyított. Hatalmas tudással min-
den betegséget diagnosztizált és sokszor különleges gyógymódokat alkalmazott. Néha csak ránézett a 
betegre és tudta, hogy menthetetlen. 1940-ben kuruzslással vádolták és megtiltották, hogy gyermekeket 
gyógyítson. 

Felesége, Balta Izi néni (hivatalos keresztnevét nem is tudom) mesélte, hogy a tiltást követően egyik 
este szekéren hoztak hozzá egy gyermeket. Látta, hogy nagyon beteg, de nem nyúlhatott hozzá, ezért kér-
te, rögtön vigyék kórházba. A gyermek útközben meghalt. Pista bácsi hetekig alig aludt, őrjöngött és kia-
bált: „embert öltem!" 

Ugyanez történt édesapám halála alkalmával. Két hétig influenzás tünetekkel feküdt, Pista bácsi heten-
te kétszer látogatta, de csak akkor jött rá az agyhártyagyulladásra, amikor édesapám elvesztette az eszmé-
letét. „Menthetetlen, embert öltem!" - kiáltott fel. 

Sok legendát meséltek Róla megye-szerte. Nem is legendák, megtörtént esetek. Nem ismert rangot, 
címet, mindenkit tegezett, mindenki egyforma volt számára. Így történt meg, hogy a bárónőt is letegezte. 
(Lett is nagy felháborodás, de Pista bácsi nem vett róla tudomást.) 

Kuruzslással vádolták, mert történt olyan eset is, hogy megvizsgálta a beteget, és tudta, menthetetlen. 
A beteg megkérdezte: „Mit ehetek, Doktor úr?" - „Ehetsz, ihatsz amit akarsz, két hét múlva úgyis meg-
halsz" - volt a válasz; és valóban, úgy is lett. 

Krasznáról egy szép fiatal lányt vittek hozzá, aki hetek óta csuklott. Behívta a rendelőbe, keményen 
ráparancsolt: „Vetkőzz!" Közben Pista bácsi is nagy lendülettel dobta le a köpenyét és gombolta ki a za-
kóját. A lány megijedt és elkezdett szaladni, Pista bácsi utána. Kergette a vizsgálóasztal körül néhány 
percig. A lány meggyógyult, elmúlt a csuklása. 

1956-ban nővérem, Móka hazakerült szülni Nagykárolyból Krasznára, édesanyánkhoz. Felkeresték az 
ottani orvost, nevezetesen Cáprar Pityut, megbeszélni a szülést. Az orvos megvizsgálta a nyolc hónapos 
terhest és kijelentette, a gyermek halott, azonnal menni kell Kolozsvárra, egy adott címre (román orvos-
hoz), egy zárt borítékkal. Ott elveszik a babát. Ez délután történt; nagy volt a rémület, de drága édes-
anyánk észnél volt, a következő busszal vitte nővéremet Szilágysomlyóra Pista bácsihoz. Vacsoránál ta-
lálták a családot, így a vendégeket is asztalhoz invitálták. Étkezés közben Édesanyám beszámolt a történ-
tekről. Erre Pista bácsi lecsapta a kanalat és rohant a rendelőbe a hallgatóért. „Feküdj le!" parancsolt rá 
Mókára. Meghallgatta a szívhangot és így szólít: „Ahogy ez bement, úgy március közepén ki is jön." 



Zsoltika meg is született március 16-án épen, egészségesen. (A román orvos így akarta pusztítani a ma-
gyart.) 

Egy másik alkalommal Édesanyánk barátnőjével szintén felkereste a híres orvost, mondván, már benne 
vagyunk a korban, jó lenne egy általános vizsgálat. A rendelőben laboratórium is volt, így hát Pista bácsi 
elvégezte a szükséges vizsgálatokat. (Tudni kell, hogy az ötvenes évek nagy nyomorában sem megfelelő 
ruhánk, sem elegendő élelmünk nem volt. Az akkor divatos harisnyatartó gombja már régen letört, így azt 
egy rózsaszín paplangomb helyettesítette.) Amikor vizeletet kellett adni, ott helyben (nem volt vizes-
blokk), Pista bácsi meglátta a rózsaszín gombot és felkiáltott: „Nem is tudtam Bözsi, hogy oda is masnit 
kötsz!" 

Férjem születési hiba következtében egyik szemével nem látott. Már hároméves volt, amikor ezt a szü-
lei észrevették. Az természetes, hogy Mártonffy doktorhoz vitték. „Ezen nem lehet segíteni, de a jó szem 
úgy megerősödik, hogy pótolja a hibásat, csak a foglalkozást kell jól megválasztani" - mondta Pista bácsi. 
Így is történt; férjem egyetemet végzett, rengeteget olvasott, kutatott mint történész; idősebb korunkra 
jobban látott, mint én. 

Apósom gyomorpanaszokkal kereste fel, Pista bácsi megvizsgálta és azt javasolta, étkezés után egy dl 
savas bort egy csepp citromsavval igyon meg. Amikor fizetni akart, Pista bácsi rámordult: „Mit akarsz, te 
szerencsétlen kistisztviselő, miből akarsz te nekem fizetni?" 

Hatalmas tudása közismert volt, meghívták a kolozsvári orvosi egyetemre, de ő ezt visszautasította. 
Sokoldalúságát az is igazolja, hogy gyógyszereket készített. Olyan ideggyógyászatra alkalmas orvos-

ságot állított össze, amit sógora, dr. Balta Gyula bácsi (ideggyógyász) Budapesten eredményesen alkal-
mazott. 

Drága Pista bácsi, a magyar-örmények egyik kiválósága eltávozott örökre; halála mindnyájunkat meg-
rendített. Bár Szilágysomlyón ez akkoriban még ritkaságnak számított, helikopter szállította a klinikára, 
de már nem tudtak segíteni. 

Pista bácsi, nem felejtünk! 
* * * 

Ismét egy hiánypótló könyv! 
 
Dr. Kapronczay Károly szerzőségével, Fancsali János szerkesztésében (ez utóbbi egy igen terjedelmes 

függelék összeállítását is jelenti, Fancsali erdélyi örmény tárgyú kutatásai során válogatta ki a dokumen-
tálható személyeket) megjelent a Magyar-Örmény Könyvtár 8. kötete Adatok a magyarörmény orvosok és 
gyógyszerészek történetéhez címen. 

Kapronczay bevezető tanulmányában kitér arra, miként kerültek örmények Erdélybe, milyen volt a 17-
18-ik században Magyarországon a gyógyítás, hogyan indult meg az orvosképzés, stb., egészen korunkig. 

Olvashatunk ezután az „első fecskékről", a 18-ik században a krakkói egyetemen tanuló Ákoncz, 
Gopcsa, Issekutz, Korbuly stb. orvosdoktorokról, arról, hogy más erdélyi örmények között az orvosok is 
részt vettek a 48/49-es szabadságharcban. 

A kötet kétségtelenül legérdekesebb része a Hírneves magyarörmények a hazai orvostudományban cí-
mű rész, amely - ha jól számoltam - 35 rövidebb-hosszabb életrajzot tartalmaz Ábrahám Bogdántól 
Verzár Gyuláig. Nem kevésbé érdekes az Emlékek a magyarörmény orvostörténet köréből fejezet, amely 
dokumentumokat közöl, például kormányszéki leiratot Szamosújvárhoz, amelyben kötelezik a várost, 
hogy állíttasson fel patikát. 

A Magyarörmény orvosok és gyógyszerészek című lista összesen 374 nevet sorol fel, élőket és holta-
kat egyaránt, mindeniknél legalább a születési (és esetleg halálozási) dátumot, valamint diplomája meg-
szerzésének évét is közölve. Mondanom sem kell, hogy ha az ember ezt a listát böngészi, jószerivel meg-
találja benne szinte az egész Szongott-féle Genealógiát. 

Jó, hogy van ez a könyv. 
Bizonyára számos hibás adatot fedeznek fel benne azok, akik egy-egy személyt jobban ismernek, vagy 

éppen elmélyedtek a magyar orvos- illetve gyógyszerészet történetében. 
De ismétlem, jó hogy van ez a könyv, hiszen ha már létezik egy adattár, az tovább csiszolható, ponto-

sítható, bővíthető. Mint a szerkesztő bevezetőjében tudatosítja, hogy tisztában van a teljesség hiányával, 
de: 

"...a jövőben számítunk tehát a kötet bővített változatának kiadására." 



A könyv a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, a Pro Artis Alapítvány, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jelent meg, kétszáz számo-
zott példányban.  

* * * 
 
Embertársadat csak akkor ismered meg, ha vele hét kemencze kenyeret elfogyasztottál:  
Ezengjered anzsumé gidsáncsnász, theor hiédé ochté phur hácz gerilisz. 

Erdélyi örmény közmondás 
* * * 

A bor, az örök múzsa 
 
Csávossy György nevéhez, úgy gondolom, nem kell részletes leírást mellékelnem, ugyanis az erdélyi 

magyar művelődési élet egyik kiemelkedő személyiségéről van szó. Neve hallatán sokaknak azonnal 
Csombord jut eszébe, hiszen nagyszerű borszakértő hírében ál /.../ ...tevékenységét áttekintve nyugodtan 
lehet a sokoldalú jelzőt használni, hiszen a már említett borszakértői minősége mellett drámaírással és 
költészettel is foglalkozik. Most fejezte be - saját bevallása szerint - élete főművét, Erdély szőlészeti és 
borászati monográfiáját, ilyen nagyarányú munka szinte nem is létezik magyar nyelven.  

/.../ 
- Igyekeztem megmenteni a régi magyar dűlőneveket, megörökíteni a hagyományokat, megírtam, hogy 

a szőlőtermesztő falvaknak mikor volt az első okirati említése, milyen birtokviszonyok voltak, kik voltak 
a földbirtokosok. Ez a munka tehát történelmi jellegű, ugyanakkor néprajzi, honismereti is. 
/.../A monográfiában a hagyományos történelmi borvidéki felosztást használom, amelyről a román tudo-
mányos világ nemigen vett tudomást. Például hivatalosan külön borvidékként szerepel a gyulafehérvári és 
az enyedi. Márpedig egyetlen borvidékként kell számon tartani, mégpedig erdélyi hegyaljaként. Semmi 
nem indokolja a hivatalos román felosztást. Enyedhez sorolták be például Tordát, amely köztudomású, 
hogy sokkal hidegebb éghajlattal rendelkezik, más a borok jellege is, ott főleg száraz, savasabb borok 
vannak. Itt nálunk félszáraz, félédes, sőt, ha október 16-án, Gál napja után kezdik el a szüretet ismét, ak-
kor az aszús termésekhez is eljutunk. /.../ 

Szinte próbálom sugallni, hogy milyen a Küküllő-mente, milyenek ott a dombok, a nyugodt, széles er-
délyi hegyaljához képest például. Mennyivel fürgébb az a vidék, hogy úgy mondjam, mennyivel változa-
tosabb, de ugyanakkor ezek a borok jellegében is megmutatkoznak. A Küküllő-menti borok maguk is 
kissé frissebbek, savasabbak, élénkebbek, nem tüzesebbek, de nagyon illatosak. Minálunk édesebbek, 
valamivel lágyabbak, testesebbek, tüzesebbek a borok, és végtelenül zamatosak. Európában, és nem túl-
zok, hiszen ismerem a világ borait, ilyen zamatgazdag borok nemigen vannak. Nem véletlen, hogy ami-
kor az erdélyi bor először kikerült külföldre, Kemény István csombori bora 1867-ben, a rajnai rizling, 
szenzációnak számított. Az akkori párizsi világkiállításon elnyerte III. Napóleon nagyaranyát. Ezekben a 
borokban már szellemiség van./.../ 

Ezt a fajtát én állítottam elő, az a neve, hogy Nauszika. Ő volt az a gyönyörű görög hercegnő, aki 
Odüsszeuszt a hajótörése után kimentette a hullámok közül. A filmváltozatban egy olyan üde, bájos, sző-
ke színésznő játszotta ezt a szerepet, hogy amikor az új fajtáim végre létrejöttek, mert egy új fajtának az 
előállítása 17-től 25 évig tart, ezt a nevet adtam az 1957-ben végzett keresztezéssel előállított borfajtának. 
Ha ezt a bort nézed, ez is szőke, csillogó, fiatalos. Kristályosan tiszta, szikrázik, akár egy csiszolt gyé-
mánt. /.../ A szűkülő pohár összegyűjti ezt az illatot, ami ebben elsődleges, az a bodzavirág illata. Másod-
lagos az ibolyaillat, harmadlagos a citromfélék illata. De voltaképpen, ha kimész egy virágzó mezőre, 
ahol zsálya, csombor, kakukkfű, menta virágzik, s a közelben nyílnak a bodzák, ott is megüt ennek a gaz-
dag illatnak a párája. 

 
- Beszélgetésünk elején említetted, hogy egyre gyakrabban írsz verseket. Néhány évvel ezelőtt adták ki 

Ilyenkor ősszel című kötetedet, azóta születtek-e új versek és lesz-e új kiadás? 
- Hogy mikor lesz új kiadás, azt nem tudom, mert az én koromban nem lehet tudni, még hány évet él-

het az ember, de igyekezni fogok. Amellett pedig nagyon szeretnék még egy történelmi darabot írni, mert 
ezzel adósa vagyok Nagyenyednek. Nem árulok el többet, mert hátha mégsem sikerül megírni. 

/.../ 



...Csávossy György nem árulta el, hogy azokban a napokban fog megjelenni egy drámakötete, Édes 
méreg címmel, az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál, amely három színművét tartalmazza. Nos ezúton 
gratulálunk a szerzőnek, és azt kívánjuk, egészségben érje meg a decemberben megjelenő élete főművé-
nek, a bormonográfiának a kiadását, és dolgozzon továbbra is ilyen jó kedéllyel. 

Köllő Katalin  
(részletek a Szabadság 2002. november 23-i interjúból) 

Csávossy György 
ERDÉLYI REQUIEM 

 
A kis, olaszi temető  
szeméttelep. A szenvedő  
tekintet bárhogy menekül,  
csak gaz, csak lonc fogja körül. 
 
Az elvadult növénytenyészet,  
mit felhizlalt a vak enyészet,  
mint mocskos rongy hurkolja át,  
a sírok nyitott ágyékát. 
 
Ledőlt kövek. Márványkereszt  
alkalmi tűzhelyet rekeszt  
csavargóknak. A hűlt hamun  
átsejlik itt-ott szomorún  
egy név, egy évszám, ékezet,  
a haldokló emlékezet. 
 
Köröskörül a földgyalu  
már árkot mart. Betonzsalu  
a hirdetés: hivatalos  
világ ez s gyászod nem jogos. 
 
Ím volt egy halk honfoglalás:  
az ősöké. Az elmúlás  
kötéssé vált s fejfák szerint  
itt küszködtek az őseink. 
 
Nyílt kriptán át járkál a szél,  
megfoghatatlan, mint a cél,  
mely lefordítja s töri szét  
a kihalóknak címerét. 

(1987) 
(Ilyenkor ősszel – Versek, Gazda Kiadó Kft. Kolozsvár, 2000)  
 

* * * 
Lászlóffy Aladár 

 „... Lepkék szárnya alá a vers" 
 
Az erdélyi költészetnek, attól függően, hol, ki mellett állunk meg éppen körülnézni a tájban felsorako-

zó dombok, hegyek, vonulatok láthatárán, nyilvánvaló, hogy egy lassan-lassan betelő félévszázad óta van 
egy Csávossy-hangulatú pontja is, az ő nevével, kiteljesedő életművével jelzett és jegyzett „onnan nézek 
szerteszét"-je. Szőlőlevelek lengenek legében, metrumaiban, pedig ahhoz képest, hogy aránylag kevesebb 
bordalt írt az urbánus aszfaltköltőknél (Petőfiről is mondják, hogy ahhoz képest amennyi bordala van, 
nem volt borissza) - bizony Csávossy a valóságos bor valódi özönét irányította tényleges poharainkba, 



vérereinkbe. Ezt a paradoxont még azzal is fokozni lehet, hogy Ő aztán sosem volt a mámorítás, a berúga-
tás, a leitatás, az eszméleteltérítés párthíve, legfennebb a kibuggyanó valóságos és jelképes könnyek fel-
itatásával próbálkozott meg költőprogramjában, főleg poétához illő szó-felleg, rím-vatta és muzsika-tépés 
alkalmazásával, vigaszával. Egyszerre a kinti, természeti, tájbeli szépség s a belső csendért imádkozó, de 
a szenvedéssel elbíbelődő terek, varázslatok, szertartások költője Csávossy György is. Ennek az IS-nek 
szerepe, rangja van itt, mint tábornoki rendjelnek, megszolgált lovagi keresztnek vagy káplári csontcsil-
lagnak bármely seregben. Mert az utóbbi (lassan betelő) évszázadban Erdély története futamodók honvá-
gyával és lehulló hideg havak, vérzivatarok harmatával dúsulhatott az irodalmában is, de a meghatározó 
vonulatot, az ébrentartó folytonosságot a józan kitörést a bekerítésből a nagyonis egymás közelében felso-
rakozó bárdok velszisége jellemzi. Ehhez az angyalkarhoz tartozik Ő is, aki 56 őszén egy olyan összeállí-
tásba keveredve kerül a nyilvánosság elé, mely az akkori zajlásban egy frissen induló és újító hangú-
hangulatú nemzedéket jelent be. Ám túl a „falra írt nevek elégiáján", azon az örök gondon-kérdésen hogy 
„lesz-e még tő, mely nekünk terem" s annak melankolikus szélbekiáltásán, hogy „gazdátlan könyv az 
élet", Csávossy visszapillantó válogatásának, mint új verseskönyvnek a saját üzenete, szentenciája, kiút-
találása és tálalása ez: az érzékenységtől szenvedünk fokozottabban, észveszejtőbben, az anyanyelvünket 
féltjük, de az anyanyelvünk s az érzékenységünk segített és segít túlélni mindig, költői és valóságos érte-
lemben. A Csávossy-pontról körülszemlélve is, ebben a tudatban térhet magához lelkiismeretünk és önbi-
zalmunk. 

* * * 
Csak akarni kell 

 
A könyv címe egyúttal idézet egy nemrég elhunyt, nagyszerű embertől. 
"A belföldi és külföldi diák-kerékpártúrák a mai napig egyedülálló kezdeményezője, megalapítója, 

megszervezője és lebonyolítója volt Romániában az V-VIII. osztályos tanulókkal." 
Az idézet egy vékonyka, 48 oldalas könyvből való. 
A vékonyka könyvet tisztelettel lehet és érdemes forgatni, mert családi ajánlás olvasható az impresz-

szum fölött: „Édesapánk és férjem emlékére". 
Erről az édesapáról és férjről Erdély széltében-hosszában egyvalamit mindenki bizonyosan tud, lega-

lább hallomásból, méghozzá az idézetben említett kerékpártúrákat... 
Fejér Ákosról van szó ugyanis, akinek haláláról idén júniusi számunkban közöltünk szomorújelentést. 
És most forgathatjuk a róla szóló könyvet, benne családi, valamint a túrákról és sok másról mesélő 

fényképek. Köztük az elhunyta előtti, utolsó nagy szervezésén készült csoportkép. De erről szóljon ismét 
egy idézet, a Fejér Ákos életpályáját bemutató írásból: 

"2002. április 27-én korát meghazudtoló fiatalsággal és fürgeséggel megszervezi a Szent György-
napok keretén belül a kerékpárosok harmincéves találkozóját, amelyre egykori tanítványai hazajöttek 
Magyarországról és Svédországból is. Ebből az alkalomból Mikóújfaluban emlékkiállítást hoz létre a 
hosszú évek során összegyűjtött újságcikkekből, levelekből, képeslapokból, kerékpár-alkatrészekből, tér-
képekből, könyvészetből és a túrán használt kelléktárból, mint: rövidnadrág, csajka, hálózsák, hátizsák." 

És mint megtudjuk, néhány nappal később lett rosszul, míg május 10-én örökre elaludt. 
Érdemes a könyvecskét lapozgatnunk azért is, mert rövidke ismertető szövegekben felsorolja, mennyi 

mindent tett az életében Fejér Ákos a közért. Csak a címszavak: Építkezések, pályák, sportbázis; Verse-
nyek, találkozók, kiszállások; Tornaünnepélyek, tornabemutatók; Kirándulások; Téli és nyári táborok; 
Kerékpártúrák... 

Ez utóbbiak között ott van például a Kőrösi Csoma Sándor kerékpártúra, amelyen Bulgáriába ment 13 
gyermekkel, és összesen 1264 kilométert tettek meg. Pop Simion 1974-ben jelentetett meg róla riportot, 
sok-sok más visszaemlékezés, valamint róla szóló cikkek mellett ezt is megtaláljuk a könyvben. 

"Egy kis játék a számokkal az említett évek (a szerző ötéves időszakra gondol - a szerk.) erőfeszítése 
kétmillió pedálforgás, a kerékpárgumik recéje körülbelül hétmillió pecsétet nyomott Európa országútjai-
ra." 

2002. október 26-a óta a mikóújfalusi nyolcosztályos iskola az ő nevét viseli. 
A könyvecske borítóján végigvonuló képcsíkon látjuk, amint Fejér Ákos tucatnyi tanítványa élén ke-

rekezik a napsütésben. Szép ötlet, Kisgyörgy Tamás tervezte. 
Bizonyára így, a csoport élén kerekezve marad meg kerékpárosai, tanítványai emlékezetében. 
A könyv a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó gondozásában jelent meg. 



* * * 
Erzsébet-napi búcsú Erzsébetvároson 

 
Az erdélyi örménység egyik, valaha legjelentősebb városának, Erzsébetvárosnak római katolikus plé-

bánosa, illetve a városban élő néhány örmény-magyar hívő lelkipásztora, Kádár Sándor tartott remélhető-
leg hagyományteremtő ünnepséget november 19-én a helyi római katolikus, az egykori mechitarista 
templomban. Árpádházi Szent Erzsébet, a város védőszentje emlékére Sándor atyával együtt celebrált a 
szentmisén a segesvári főesperes és a kiskapusi plébános, valamint az ortodox és görög katolikus egyhá-
zak is képviseltették magukat. Magyarországi hívek és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsész 
hallgatói ünnepeltek együtt az erzsébetvárosi örmény és római katolikus helybeliekkel. Kádár atya Erzsé-
bet életéből azt a tulajdonságát emelte ki, hogy ő hazájától távol élve is tudott szeretetet adni fáradság 
nélkül, mondván, szívéből ad, hisz nem ő a szeretet forrása. Az erdélyi magyarok helyzete hasonló Erzsé-
betéhez, ők viszont rá is szorulnak a szeretetre, az anyaországiak segítségére, hiszen az ottani értékeket is 
meg kell őrizni, s ami van, azt kamatoztatni. 

Az összegyűltek megemlékeztek Ávedik Lukácsról, itteni plébános, egykori esperesről is, aki 1872-
ben, tehát éppen 130 esztendővel ezelőtt ezen a napon vette fel a papi rendet. Az Armenia című magyar 
nyelvű örmény folyóirat így emlékezett meg erről az évfordulóról 1897-ben: "Erzsébetváros Szent Erzsé-
bet napján (nov. 19.) hármas ünnepet ült: megülte Őfelsége, a királyné nevenapját, megülte a város véd-
szentjének napját és Ávedik Lukács esperes plébános huszonöt éves papi jubileumát." 

Az atya egyik vágya, hogy ez a kisváros is tudjon ünnepelni, és méltóan megemlékezzék városa párt-
fogójáról, megvalósult, de ennek folytatásaként újabb célokat tűzött ki maga elé. Sok feladat vár még 
Sándor atyára a következő találkozásig a jövő évi Erzsébet-napi búcsún, addig nagy hálával gondolunk az 
ő és az erzsébetvárosiak vendégszeretetére és közösen kérjük Szent Erzsébet közbenjárását és a Jóisten 
kegyelmeit az erzsébetvárosi egyházközség pásztorára és nyájára. 

Polyák Mariann 
* * * 

Wass Albert 
Az aranymadár 

(Erdők könyve című mesekönyvből) 
 
És most, kedvesem, mielőtt éjszakába menne át az este, és egymásnak nyugodalmas jó éjszakát kíván-

nának, hadd mondjak még el egy utolsó mesét. Nem is mesét: igaz történetet. Mint ahogy mindaz, amit 
eddig elmondtam neked, nem mese volt tulajdonképpen, hanem csupa valóságos, igaz történet. Mert va-
lóságos igaz ám, hogy él az erdő, élnek benne a fák és a virágok, és hogy az állatok és madarak beszélnek 
egymással meg a fákkal. Való igaz az is, hogy vén Csönd bácsi mohaszakállában apró kis csigák mász-
kálnak, és az Angyalok Tisztását is megleled valahol jól elrejtve az erdők között. Igaz a kék hegyek törté-
nete is, Bulámbuk, a vén gombacsináló, mindaz, amit elmondtam neked, színtiszta igaz. Most pedig jól 
figyelj ide, hadd mondjam el az utolsó igaz mesét. 

Volt egyszer, nagyon régen, egy kisfiú. Ott élt valahol messze keleten, erdők és hegyek között egy ki-
csike országban, amelyikről ma már alig tud valaki, és amelyiknek Erdélyország volt a neve. 

Ott nőtt föl ez a kisfiú, abban az országban, az erdők között. Az erdő tanította meg látni, hallani, érez-
ni. Játszótársai az őzek voltak, és a kisnyulak. Barátai a fák, virágok, pillangók. 

Látó-ember volt. Értette a fák beszédét, a patak suttogását. Időnként átment az Angyalok Tisztásán is, 
és az angyalok megtöltötték a szívét szeretettel, jósággal, békességgel, és mindazokkal a drága kincsek-
kel, amiket a Jóisten az ember számára ajándékul adott. 

De amikor a kisfiúból nagy fiú lett, érte jöttek a városból a gyűjtőemberek és elvitték magukkal, hogy 
dolgozzék nekik. Elhurcolták messzire, nagy városok kőházai közé, és nem engedték többé szabadon. 
Majd jöttek a rontó-emberek, elfogták, megkötözték, hogy ameddig csak él, szolgálja őket. 

Pedig odahaza várta ám az erdő. Várták a fák, az őzek és a pillangók. A visszhang, a patak, a csönd. A 
virágok nyíltak, elhervadtak. Vándormadarak jöttek, vándormadarak mentek. De a fiú mégsem tért vissza. 

Mikor aztán már nagyon-nagyon sok idő eltelt, és a fák újra zöldek voltak, a rétek virágain pillangók 
kergetőztek, és Visszhang ott ült kék ruhájában a sziklákon, és versenyt dalolt a madarakkal: az erdő elha-
tározta, hogy üzen érte. Előhívta legkisebb szolgáját, a fenyőszagú szellőt, és azt mondta neki: 



- Eridj, szolgám, és keresd meg az én barátomat. Járd végig a völgyeket mind, az emberek kőházait 
mind, és mondd meg neki, bárhol is találod: üzeni az erdő, hogy hűs árnyékkal várják haza a fák. Neki 
gyűjtik illatukat a virágok. Érte tanulják új madaraikat a fák. Mesét kíván csobogni fülébe a patak. Hívják 
az őzek, nyulak, mókusok. Jöttét lesi az ösvény. Mondd, hogy jöjjön, siessen, érte üzen az erdő! 

Perdült a szellő és tovaszállt. 
Az erdő pedig készült a fogadtatására. Friss záporral mosta tisztára a fák leveleit. Feldíszítette a virá-

gokat harmatos ékszerekkel. Mohaszőnyeget terített az ösvényre, a hazatérő lába alá. 
Aztán eltelt egy nap. Egy második nap. Egy harmadik. Az erdő várt. 
Negyednapra hazatért a kicsi szellő. Fáradt volt és poros. 
- Megtaláltad-e? - kérdezte az erdő. S a szellő felelt: 
- Megtaláltam. Poros, piszkos kőházak rengetegében. Fáradt és szomorú. 
- Jön? - kérdezték izgatottan a fák, virágok, madarak. 
- Nem jöhet - sóhajtott a szellő. - Láthatatlan láncokkal megkötözték. Nem jöhet. 
A fák szomorúan lehajtották ágaikat, a patak sírni kezdett. A virágok elsápadtak. A csönd sóhajtott. 
Másnap szélnek eresztett az erdő egy kis, bolyhos felhőcskét. 
- Eridj és mondd meg neki, hogy ne hallgasson a gyűjtő-emberekre, ne féljen a rontó-emberektől, tépje 

szét láthatatlan láncait, és jöjjön. Neki akar tetszeni a harmatcsöpp a fűszálak hegyén. A pillangók beta-
nulták új táncaikat. Mondd, hogy jöjjön, siessen. Hűvös az árnyék. Illatos a pázsit. Harangvirágok kö-
szöntik az estét. Az élet szép. Eridj. 

Elszállt a felhőcske, és teltek a napok. Sok idő multával tért meg csupán. Tépetten, rongyosan, szür-
kén. S mondta: 

- Fájt a szíve, amikor meglátott és könny volt a szemében. De a láncokat gonosz varázslat rakta reá, és 
nem bír velük. Kormos, szennyes kőrengetegben raboskodik. Nem jöhet. 

Sírni kezdett a kicsi felhőcske, sírtak a fák, a virágok, a rétek. Elhallgattak a madarak is, és az őz bána-
tosan elvezette fiait a legsötétebb katlan sűrűjébe. 

Ekkor az Erdő Jó Angyala, ott fent az Angyalok Tisztásán, elővett egy kis aranykalitkát, és az aranyka-
litkából kiengedett egy színarany madarat. 

- Eridj hát te - parancsolt rá az angyal. - Törd meg a gonosz varázslatot, és hozd őt vissza közénk. 
Eridj! 

Azzal föllendítette a levegőbe. 
Az aranymadár szállt. Előtte járt a szellő, és mutatta az utat. Fehér felhő kísérte odafent. Így értek el a 

városig. 
A szellő megmutatta, melyik az ablaka. Az ablak előtt egy szomorú, satnya utcai fa állott. 
Az aranymadár fölszállott a fa legtetejére, megrázta tollait és nagyot füttyentett. És abban a pillanatban 

kinyílt magától az ablak. 
Az aranymadár újra füttyentett. De olyan csodálatos szépen, hogy a rab az ablakhoz szaladt, és csodál-

kozva nézett ki az utcára. Meglátta az aranymadarat a fa tetején. És abban a pillanatban, amikor meglátta, 
csodálatos szép varázslat történt. A láthatatlan láncok lehullottak róla. 

Csak állt az ablakban, nézte az aranymadarat, és hallgatta a füttyét. Aztán nevetni kezdett. De a sze-
méből könnyek ömlöttek, lassan megtöltötték a szobát, kiömlöttek az utcára, végigfolytak az utca kövein, 
és amerre folytak, ragyogó-tiszta ösvényt mostak a városon végig, a gyűjtő-emberek és rontó-emberek 
között, varázslatos ösvényt, melyet nem léphetett át senki sem, akinek tisztátalan volt a szíve. 

Az aranymadár még füttyentett egyet, majd megrázta szárnyait, és felröppent a levegőbe. Keringett 
egyet, aztán lassan szállani kezdett keletnek. Az ember pedig, aki rab volt, elindult utána, ujjongó szívvel 
és felszabadultan, a könnyek bűvös ösvényén, hazafele. 

Így történt ez, lelkecském, éppen így. 
Amikor majd megnősz, és a gyűjtő-emberek téged is elvisznek magukkal, és a rontó-emberek rád bi-

lincselik láthatatlan láncaikat, akkor egy szép napon magad is megtudod, hogy ez a mese az utolsó szóig 
igaz. 

Amikor már nagyon fáradt leszel, és nagyon céltalannak érzed a sorsodat: egyszerre csak érted üzen az 
erdő. 

Először csak egy kis szellővel, mely csak úgy végigsurran melletted az utcán. Fenyőillatából már alig 
érezhetsz valamit, de meghallod mégis, amikor a füledbe súgja: 



- Üzeni az erdő, hogy árnyékkal várnak rád a fák... illatukat neked gyűjtik a rét virágai... jöttödet lesi 
az ösvény... jöjj, siess...! 

Aztán meglátsz egy felhőt, egy kicsi, bolyhos, fehér felhőt az égen, és tudni fogod, hogy újra üzent ér-
ted az otthoni erdő. Látni fogod emlékezetedben a régi tájakat, és úgy sajog valami benned, mint még 
soha addig. 

Végül aztán meghallod ablakod alatt az aranymadár füttyét. Ablakod magától kitárul. És ott ül majd a 
fán, és hazahív otthonod drága aranymadara: a sárgarigó. 

Valami megpattan benned akkor. Szemedből előtörnek a könnyek, lemossák rólad a láthatatlan lánco-
kat, kiömlenek az utcára is, és végigfolynak a köveken, bűvös ösvényt mosva lábaid elé az emberek kö-
zött. És te elindulsz majd ezen az ösvényen. Keletnek, mindig csak keletnek, amerre a sárgarigó hív. 

Így. 
Most aludjál jól, a mese véget ért. A fák is alszanak már odakint. 

* * * 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jö-

vedelemadójuk 1 %-val 2002-ben is támogatták egyesületünket. Az APEH ezen felajánlások eredménye-
ként 190.333 Ft támogatást utalt át bankszámlánkra. Az összeget - az elnökség határozata szerint - 
könyvkiadásra kívánjuk felhasználni. 

* * * 
Híradó 

 
Egy busznyi szegedi, főleg örmény származású látogatta meg október 12-én gróf Csáky Kornélia gróf-

nőt /dr. Bisztray Tamásnét/ - Hollósy Kornélia magyarörmény operaénekesnő unokáját - és családját 
Dombegyházán. A dr. Varjúné Tarnai Lenke szervezte találkozó a grófi családnál a Vendégházban kez-
dődött, majd a Szent Kornélia kápolnához látogattunk el, ahol a grófnő megajándékozott bennünket egy 
Hollósy Kornéliáról kiadott könyvvel, majd elhangzott a grófnő „Emlékezzünk" c. 1999-ben írott verse is. 
Délután az Öregek Otthonában elfogyasztott gyertyafényes ebéd után a Könyvtárban megkoszorúztuk 
Hollósy Kornélia emléktábláját. A Kultúrházban a citera zenekar, a dombegyházi ifjú táncosok, versmon-
dók mellett egy örmény népdal is elhangzott zongorán Tóth Eszter Mária előadásában. Kellemes beszél-
getés zárta az igen gazdag programot, amelyet a jövőben - hagyományt teremtve - szeretnénk megismé-
telni. Köszönet előszöris a Bisztray családnak, de valamennyi szervezőnek, közreműködőnek, 
Gyarmatiné Julika polgármester asszonynak a szép napért. 

Dr. Tóth Rózsa, Szeged 
* * * 

A Fővárosi Örmény Klubban: 
 
Október 17-én zsúfolásig megtöltött teremben hangzott el Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész, 

egyetemi tanár vetítettképes előadása A Fadrusz szobrok 100 éve címmel. Nemcsak a téma, hanem maga 
az előadó is oka volt a nagy érdeklődésnek. Murádin Jenő magával ragadó előadása, tárgyi tudása, köz-
vetlensége mindig nagy tömegeket vonzott eddig is előadásaira. A kolozsvári Mátyás szobor története, 
Fadrusz János élete és munkássága azonban mindenkit megmozgatott. Büszkeség töltött el 
valamennyiünket, amikor az előadó felsorolta, milyen sok magyarörmény család vett részt adományaival 
e csodálatos alkotás megvalósulásában. Az előadást követően az előadó kitartóan dedikálta hasonló című 
könyvét. 

 
* * * 

Kolozsvárról jelentik: 
 
December közepétől jelentkezik Kolozsvár és Erdély első magyar nyelvű közösségi rádiója, az 
AGNUS a 88,3 MHz-en, naponta 03-08 és 12-15 óra között. 
Az AGNUS Rádió tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület, azonban a rádióban helyet kap a 

többi magyar történelmi egyház /római katolikus, unitárius, evangélikus/ és a görög katolikus egyház is. 



Az AGNUS Rádió többnyire magyar nyelvű műsoraival Kolozsvár és környéke magyar lakosságát 
szeretné megszólítani, de lesznek műsoraik román és angol nyelven is. Az egyházi műsorok mellett iro-
dalmi, kulturális, tudományos, zenei és interaktív /kerekasztal-beszélgetések, magazinok/ műsorok, vala-
mint hírek lesznek hallhatók. 

További információk az Agnus Média Alapítványnál /Kolozsvár, Fő tér 23., a Magyar Konzulátus bel-
ső udvarában/ naponta 11-13 óra között. 

* * * 
MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, örmény származású rokonát, barátját, ismerősét a Fővá-
rosi örmény Klub 2002. december 19. napjának (csütörtök) du. 17 óráján kezdődő klubestjére  

a Magyarok Háza Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti üvegtermébe.  
Mindenkit szeretettel várunk! 

Program Szent karácsony ünnepén 
• Karácsonyi műsor 
• Szongott Kristóf díjak átadása 
• Díjazottak: Dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora 
                     Dr. Semjén Zsolt, helyettes államtitkár, parlamenti képviselő 
• Betlehemes játék 
Közreműködik a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre 
Rendezte és betanította: Dr. Kilián Istvánné és Egyháziné Marthy Katalin (ének) 
Jelmez: Wertán Kinga 

* * * 
Felhívások! 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János József 

Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de tervezzük a javított, bővített kiadást 
is a nagy érdeklődésre tekintettel. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz csalá-
dokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére. Kérjük jelezni, ha téves adatköz-
lést észleltek. 

Előkészületeket folytatunk, hogy elkészülhessen az Örmény eredetű családok genealógiája című kiad-
vány, mint az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat része. Kérjük tehát a családok jelentkezését, akár 
Gudenus János József genealógus címén (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a szerkesztőség 
címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni. 

 
* * * 

Az EÖGYKE megkezdte egy „Erdélyi magyarörmény szakácskönyv" előkészítő munkálatait. Kérjük, 
küldjenek recepteket! A szerkesztőség címére érkező recepteket a tervezett könyv szerkesztői fogják ki-
válogatni: nyilvánvaló, hogy ugyanazon étel többféle recept szerint is készülhet, ám egyetlen ételről nem 
szükséges húsz-harminc leírást közölni, néhányat - táj, családi szokás, vagy időrend szerint eltérőt - azon-
ban igen. Ezt a válogatást a könyv összeállítói végzik el, akik kérik: a recepteket névvel aláírva küldjék 
be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is 
ott szerepel - a könyvben is. 

* * * 
 
Kedves Olvasóink! 
Kéréssel és felhívással fordulunk Önökhöz! 
Az EÖGYKE hozzákezdett a Magyarörmény ki kicsoda című kiadvány összeállításához, amelyben az 

örmény gyökerekkel rendelkező híresebb, nevesebb embereket szeretnénk összegyűjteni. Hosszantartó és 
felelősségteljes munka ez. Kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki ör-
mény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe. Kérjük: az adott személy nevét, 
születése évét és helyét, az örmény vonatkozás jelzését (milyen örmény családok leszármazottja az illető), 
végzettsége, képesítése, szakmai vagy tudományos fokozatai megjelölését, valamint tevékenysége rövid 
leírását (negyed, vagy fél oldalon). Indokolt esetben természetesen ez hosszabb is lehet. Kérjük, jelezze 



az adatok forrását, és a dokumentumok létét: van-e az adott személlyel kapcsolatban valamiféle doku-
mentum (valamint kép, fénykép, stb.) a birtokában. Kérjük, írja meg címét, elérhetőségét is, hogy az ada-
tokat hitelesíteni, az esetleges dokumentumokat felkeresni (másoltatni) tudjuk.  

Kiket keresünk? Magyarörmény származású, nevezetes személyeket, akik megbecsülést vívtak ki ma-
guknak s akikről illik, vagy illenék tudnunk: a magyarörmény múlt, közelmúlt és jelen tudományos, poli-
tikai, közéleti, gazdasági, oktatási, hadi, egyházi, művészeti, irodalmi, kiemelkedő társadalmi tevékeny-
ségű alakjait. Kérésünket meg fogjuk ismételni több lapszámon át, hiszen tudjuk, hogy az adatolás nem 
könnyű munka. A beérkező anyagokat az EÖGYKE által erre a célra kijelölt bizottság fogja kezelni, 
amely eldönti, hogy végső soron ki az, aki bekerül a Magyarörmény ki kicsoda című kiadványba. Segít-
ségüket előre is köszönjük! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Postacím: 1251 Budapest Pf., 70. 
E-mail: magyar.ormeny@axelero.hu fax: 201-2401. 
 

* * * 
Dr. Zakariás István (1871-1940) 

 
CSÁSZÁR ZAKARIÁS IZSÁK (1828-1902) - felmenőjének örmény neve CONTICAR ZADIG - és 

FEJÉR MARGIT (1846-1926) utódjaként született 10 gyermekes családban, Csikszépvizen. Apja, anyja 
örmények voltak. 1895-ben végzett a Magyar Királyi Ferencz József Egyetemen Kolozsváron. 

Orvosként kezdetben Csikszentkirályon majd évtizedeken keresztül a háromszéki Csernátonban dol-
gozott, életének utolsó 12 évét Csikszépvizen töltötte. Hamvait a csikszépvizi örménytemető őrzi. Meg-
becsülést, elismerést és felhőtlen tiszteletet vívott ki magának betegei körében is. Munkaszerető, dolgos, 
becsületes és megbízható ember volt, a minden tettetés nélküli igaz ember példaképe. Vérszerinti szárma-
zását fennkölten hangoztatta; büszke volt örmény eredetére, de érzelmileg magyarnak vallotta magát. 
„Lángoló" magyarságát tettei igazolják. Az első világháború idején hadisegélyként hazafias indíttatásból 
több havi fizetését (ami akkor nem kis összeget jelentett) és tetemes értékpapírjait ajánlotta fel. A „Madé-
falvi veszedelem" történetét őrző emlékmű létrehozásához szükséges földterületet testvér-örököseivel 
együtt (Zakariás Jenő és Zakariás Manó ügyvédek) ingyen adományozták.  

Tájékoztatásommal az erdélyi örmény közösségünk még létező „kapaszkodó gyökereit" szándékoztam 
adatokkal erősíteni az utókornak és egyben hiteles elismerést szerezni nagyapám elévülhetetlen emléké-
nek. 

Dr. Pachota Gyuláné, Zakariás Sarolta 
 

* * * 
 

A Fővárosi Örmény Klub 2002. évi programjai: 
 
Január 17.  
Én alólírt angadsabur... 
Jéf dagdag angadsaburesz...  
Erdélyi örmény farsangi vidámságok  
Közreműködött: Zábó Gyula énekes és Dávid Csaba krampusz  
Zongorán kísért: Hosmann Erzsébet 
 
Február 21.  
Ady Erdélye és Erdély Adyja 
Előadó: Pomogáts Béla irodalomtörténész  
Közreműködött: Várady Mária színművész 
Barangolás őseink földjén 
Erdélyi utazás 2002. augusztus 22-28-ig, vetítettképes előadás. Előadó: dr. Szarka György 
 
Március 21.  



Papp Gábor, egy magyarörmény festő Kolozsvár és Szeged között 
Előadó: Murádin Jenő művészettörténész (Kolozsvár) 
Hangverseny Johann Sebastian Bach műveiből 
Előadók: Szilvay Ingrid zongora, csembaló, Fogolyán Kristóf fuvola 
 
Április 18.  
Molnár Ferenc: A cukrászné 
Vígjáték két részben 
A nagyváradi Kiss Stúdió Színház előadása 
Szereplők: Dobos Imre, Kiss Törék Ildikó, ifj. Kovács Levente, Varga Vilmos 
Rendezte: Kovács Levente (Marosvásárhely) 
 
Május 16.  
Csiky Gergely magyarörmény író, színműíró 
Bemutatta: Köllő Katalin újságíró, előadóművész (Kolozsvár) 
Gustav Mahler dalok 
Előadó: Kirkósa Orsolya (Kolozsvár), a Magyar Állami Operaház tagja 
Zongorán kísért: Dallos Erika 
 
Június 20.  
Budapesti nemzeti emlékhelyek - vetítettképes előadás 
Előadó: Dr. Benedek Katalin művészettörténész 
Csiky András erdélyi magyarörmény festőművész - vetítettképes előadás 
Előadó: Tutsek János 
 
Július 18.  
Sacra Korona - magyar film - vetítése 
 
Augusztus 15.  
Székelyföldi freskók - vetítettképes előadás 
Előadók: Gondos Béla és Horváth Zoltán György 
 
Szeptember 19.  
Erdély örmény krónikása ...Petelei István 
Előadó: Baranyai Zsolt irodalomtörténész 
Közreműködtek: Birck Edit irodalomtörténész és Szabó Anikó színművész 
 
Október 17.  
"Az aradi 13" Megemlékezés.  
Részletek Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt. Világostól Solferinoig című művéből 
Az Aradi Vártanúk Öröksége Egyesület céljai és feladatai: Dessewffy Sándor, elnök 
Bíró Sándor: A forradalom tribünjétől a külhoni városokig 
Könyvbemutató 
 
November 21.  
A Fadrusz szobrok 100 éve - vetítettképes előadás 
Előadó: Murádin Jenő művészettörténész (Kolozsvár) 
 
December 19.  
Szent karácsony ünnepén. Szongott Kristóf díjak átadása 
Díjazottak: Dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora 
                   Dr. Semjén Zsolt, helyettes államtitkár, parlamenti képviselő 
Betlehemes 
Közreműködik: Szent Család plébánia gyermek színjátszó köre 



 
* * * 

Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2002. 
VI. évfolyam tartalomjegyzéke 

 
Január VI. évf. 59. szám 

• Nyilatkozat - Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
• Az Esztergom-Budapest Érsekség közleménye 
• Felhívás - dr. Issekutz Sarolta 
• Templomfoglalás a XX. század végén - dr. Issekutz Sarolta 
• Történetünk koronájának drágakövei - dr. Temesváry János (ARMENIA 1890 október) 
• A hazai történelmi örménység nyilatkozata 
• Talán majd legközelebb - Miért maradt el II. Karekin katholikosz, az örmény egyházfő budapesti lá-

togatása? - Farkas József György (Népszabadság 2001. december 10.) 
• Hiába várták az örmény egyházfőt (Magyar Nemzet 2001. november 24.) 
• Miben állott őseink eretneksége? Dr. Temesváry János (ARMENIA 1890. december) 
• Híradó 
• Jegyzőkönyv - Budapesti Örmény Katolikus Egyházközség, 1958. febr. 16. 
• 1 % 
• Idézni a betlehemi hangulatot...- dcs 
• Híradó 
• P. Kádár Dániel Antal C. M. Vind. 
• Dr. Hovhannesian Eghia ügyvéd 
• "Őrizd meg a Te népedet békében..." - januári gondolatok - Dr. Sasvári László 
• Miről tanúskodik a kérdőív? - Dávid Csaba 
• Öt éve temettük el Keresztes Zolit - László Ferenc (Szabadság, kolozsvári közéleti napilap, 2001. 

nov. 7.) 
 

Február VI. évf. 60. szám 
• Bálint Tibor - kitüntetése és eltávozása 
• A tehetség milliárdosa - Köllő Katalin (Szabadság 2002. febr. 4.) 
• A gyémántfejű ember - Tibor Szabó Zoltán (Szabadság 2002. febr. 4.) 
• Egyszer én is harangoztam - Bálint Tibor 
• "Őrizd meg a Te népedet békében..." - február - Dr. Sasvári László 
• Felhívás - dr. Issekutz Sarolta 
• Karácsonyi ünnep - Dr. Simon Istvánné (Gyergyószentmiklós) 
• Tisztelet Hollósy Simonnak - Losonczi Miklós (Szentendre) 
• 1 % 
• "Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" Egy kiállítás margójára 
• Híradó 
• Felhívás 
• Otthonról - haza, beszámoló a 2000. évi körutazásról 6. rész - Wertán Zsolt 
• dcs - úgyis mint krampusz - beszámolója a januári klubestről 
• Klón - idézet az Erdélyi Örmény Kacajok c. kiadványból 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2001. évi pénzügyi beszámolója 
• „ÁSZ: Az örmények rosszul bántak a pénzzel" - Népszabadság 2002. febr. 7. 
• Olvasói levél - Dr. Sasvári László 
 

Március VI. évf. 61. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - március - Dr. Sasvári László 
• Ady és Erdély I. rész - Pomogáts Béla 
• Ady Endre: Ismeretlen Korvin-kódex margójára (részlet) 



• Az örmények és a pénz - milyen örmények és milyen pénz? 
  Id. Aján Gergely, Fancsali János, dr. Issekutz Sarolta, Szongoth Gábor, Dávid Csaba 
• Issekutz Béla - Vizi E. Szilveszter 
• Március 15: 1848 
• 1 % 
• Otthonról - haza, barangolás őseink földjén 2002, programajánló 
• Otthonról - haza, beszámoló a 2000. évi körutazásról 7. rész- Wertán Zsolt 
• Választások 2002. április 
• Híradó 
• Egy könyvről - amelyről sok minden jut eszünkbe... - Gyergyószentmiklós monográfiája - dcs 
• Olvasói levél - dr. Száva T. Sándor 
• Gudenus János József - Válasz 
 

Április VI. évf. 62. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - április - Dr. Sasvári László 
• Ady és Erdély II. rész - Pomogáts Béla 
• TÉKA Művelődési Központ (Szamosújvár) - Balázs-Bécsi Attila 
• Gondoskodó emberi kapcsolatok - Számítógépek és pénzadomány az örménymagyaroknak - Köllő 

Katalin (Szabadság március 21.) 
• Mi badmer, oh, mi badmer... 
• Hratch Katcharenz: Fájdalmak. Az áprilisi nemzedéknek, (versrészlet) 
• Híres szentmiklósiak I. rész 
• Zenés klubest a fővárosi örményeknél 
• Papp Gáborról - Murádin Jenő 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2002. évi feladatterve - dr. Issekutz Sarolta 
• Híradó 
• Gevork Emin: Kegyetlen kor ha rádtaposna (vers) 
• Emlékezzünk elhunytakra 
• Karácsonyi Péter (1940-2001) - Gazdovits Miklós, Bukarest 
• Viszonylagos tavasz - dcs 
• Örmények Gyergyószentmiklóson, beszámoló a vetélkedőről 
• A Don-kanyar emléke Hidegkúton - dr. Szentpétery Tibor 
• Otthonról - haza, barangolás őseink földjén 2002, programajánló 
• Olvasói levél - Gyertyánfy Géza 
 

Május VI. évf. 63. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - május - Dr. Sasvári László 
• Magyarnak lenni... - Sajó Sándor verse 
• A reformkor csalogánya - Hollósy Kornélia Júlia Klára - Alpár Ágnes (Népszabadság április 13.) 
• „Álmok álmodói - Világraszóló magyarok" Hollósy Simon festőművész 
• Kopacz-ikonográfia - Németh Júlia (Szabadság, márc. 16.) 
• Gajzágó Sándor és Gross Arnold kiállítása elé - dr. Sinóros Szabó Katalin 
• Dávid Dezső emlékezetére - dr. Száva T. Sándor (Bécs) 
• A szamosújvári Salamon-templom ünnepe - Erkedi Csaba (Igazság, ápr. 11.) 
• Híradó 
• Felhívások 
• A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei I. Gyergyószentmiklós (könyvbemutató) 
• X. Mátyás Napok - Kulcsár Gabriella (Szabadság, márc. 2.) 
• Híres szentmiklósiak 2. rész 
• Erzsébetváros (Erdélyben) - D.F. (Vasárnapi Újság 1859. március 20.) 
• Füszerízelítő - Kozma Mária és Bagoly Irén (könyvbemutató) 
• Otthonról-haza, barangolás őseink földjén 2002, programajánló 
• Tallózás az Arméniából - Az első magyar színmű. Örmény író, örmény pályadíj - 1890. december 
 



Június VI. évf. 64. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - június - Dr. Sasvári László 
• Csiky Gergely cifra nyomorúsága I. rész - Köllő Katalin 
• Egy erdélyi örmény közmondás és költészeti kapcsolata 
• Egy per - és az ítélet 
• Tájékoztató a Magyarigazolvány átvételéről - dr. Issekutz Sarolta 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." a Te drága Kereszted árnyékában -    Dr. Sasvári László 
• Dr. Benedek Tibor egyetemi tanár emlékére - Dr. Sükösd László 
• Dr. Sasi Nagy István (1919-2002) - Csizmadia Károly 
• Gyászjelentések (Fejér Ákos, Borosnyay Pál) 
• A felület - Dávid Csaba 
• Meghívók - A II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat programajánlata - dr. Issekutz Sarolta, a      
                      XIII. ÖKÖ meghívója 
• A halk Tüzes, avagy szemüvegjavítás - dcs (könyvbemutató) 
• Dr. Zakariás János (1867-1945) - dr. Száva T. Sándor (Bécs) 
• Híradó 
• Felhívások 
• A Magyarörmények Romániai Szövetsége felhívása - Sebesi Karen Atilla 
• A budavári Sándor-palota - M 
• Csodaszarvas nyomában Szamosújváron - Erkedi Csaba ( Szabadság ápr. 30.) 
• Híres szentmiklósiak 3. rész 
• Ajándék Erdélyből - Gurubi István (Érdi Újság, május 2.) 
• Idézet egy erdélyi levélből 
• Tallózás az Arméniából - Szent Gergely ereklye templomunkban (1890. december) 
 

Július-Augusztus VI. évf. 65-66. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - július-augusztus - Dr. Sasvári László 
• Örmények ünnepe Szamosújváron - Erkedi Csaba (Szabadság 2002. jún. 17.) 
• Világosító Szent Gergely ünnepe. Szamosújvár, 2002. június 15, Pünkösd után 4. szombat, - Jean 

Cloude Périsset Apostoli Nuncius 
• Állami Számvevőszék. Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékeny-

ségének vizsgálatáról 2002. január. I. rész. 
• „Komitas" kórus vendégjátéka az Orlay utcában 
• Csiky Gergely cifra nyomorúsága II. rész. - Köllő Katalin 
• Tájékoztató a Magyarigazolvány átvételéről 
• Híradó 
• Ikonok helyett kódexminiatúrák - Dr. Sasvári László 
• Régi könyvek üzenete - gondolatok az Örmény kódexművészet című kiállítással kapcsolatban - (dcs) 
• Szívekben égjen a láng.. A Fadrusz-szobrok 100 éve - Németh (Szabadság 2002. június 15.) 
• Felhívások 
• Ott álltunk, tehettünk-e másként? - Köllő Katalin (Szabadság 2002. június 17.) 
• Pusztakamarási töprengés, hogy könnyebb legyen az álmunk 
• Stabat Mater - dcs 
• Csiky András festő- és fotóművész életrajza, művészi pályafutása - Tutsek János 
• Vélt, valódi sorsom - Dávid Csaba 
• A Szent Korona eredete - Budai Merza Pál (Brassó) 
• Egy orosz ítélet - utánnyomás a Vasárnapi újságból, 1854. jún. 18-án  
• Híres szentmiklósiak 4. rész 
• Elsőáldozás a gyergyószentmiklósi örmény templomban - Dr. Simon Istvánné 
• Egy erdélyi örmény közmondás 
• Programajánló 
• Báthorisok nemzetközi sikere (Szabadság 2002. június 11.) 
• Palacsinta járat 
 



 
Szeptember VI. évf. 67. szám 

• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - szeptember - Dr. Sasvári László 
• Budapesti nemzeti emlékhelyek - dr. Benedek Katalin 
• Helyreigazítás 
• Állami Számvevőszék. Jelentés az Országos Örmény Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékeny- 

ségének vizsgálatáról 2002. január. II. rész. 
• Szobor Károlyi Bernát emlékére - (Budai Polgár 2002/12 száma) 
• Cserkésztábor - erdélyi fiatalokkal (Dél-Balatoni színes Heti Hirdető 2002. július 05.) 
• Úgy mint eddig! - örmény kisebbségi választás 2002. október 20. 
• Örmény kódexművészet című kiállítás megnyitója - dr. Benedek Katalin 
• Híres szentmiklósiak 5. rész. 
• Jönnek a törökök... - dcs 
• Erzsébetvárosban szerepelt az örmény kórus - Erkedi Csaba (Szabadság 2002. augusztus 26.) 
• Emberek a szórványért - Lapohos András (Szabadság 2002. július 3.) 
• Milyen utcában lakom - Székely Imre (Budai Polgár 2002/12) 
• Szomorújelentések (Vákár Tibor, Dávid Attila) 
• Vákár Tibor építész-festő búcsúztató köszöntése - Vadász György 
• Dávid Attila - dcs 
• Dávid Attila sírjánál - Sutarski Konrád 
• Megmaradásunk záloga a szó, avagy gondolataim 3 szíveslátás kapcsán – Csikszentgyörgyi-Ficzus 

Margit 
• Híradó 
• Programajánló 
• Ítélet 
• Híres szentmiklósiak 
 

Október VI. évf. 68. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - október - Dr. Sasvári László 
• Felhívás - dr. Issekutz Sarolta 
• Digitális identitás - Dávid Csaba 
• Bemutatjuk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2002. évi választáson induló képvise-

lőjelöltjeit 
• Petelei István íróra emlékeztek - E (Krónika 2002. szeptember 16.) 
• Apafi 330 éve bocsátott ki kiváltságlevelet az örmények számára. Erdélyi örmény ünnepségek - Ros-

tás Péter Emese - (Krónika 2002. szeptember 16.) 
• A Petelei-rejtély - Baranyai Zsolt 
• Híradó 
• Programajánló 
• Mikor az örmény szépasszonyokat hét lakat alatt őrizték - Kolozsi Gergely István 
• Zakariás János (1895-1967) A magyar híradástechnika egyik kiemelkedő egyénisége - Dr. Száva T. 

Sándor (Bécs) 
 

November VI. évf. 69. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - november - Dr. Sasvári László 
• Két választás Magyarországon - Dávid Csaba 
• Kisebbségi önkormányzati választások 2002. október 20. Néhány elemző adat a választási eredmé-

nyekről - Balogh Jenő 
• Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt. Világostól Solferinoig (1998) - Részletek 
• Emlékezés halottak napjára - Borbély B. Júlia 
• Mi történt Budapesten... Szentpétery Tibor kiállítása - Csepel 2002. okt. 22. 
• Erdélyi örmények Budapesten - Erkedi Csaba (Szabadság 2002. október 21.) 
• Gyönyörű könyv - halottak napjára, ami az élők napja - dcs. 



• Bemutatkoznak képviselőjelöltjeink II. rész 
• Építkezünk, gyarapodunk: Három kollégiumot avattak a hét végén Erdélyben. Szamosújvári szór-

ványkollégium mákos bejglivel.- Sándor Boglárka Ágnes (Szabadság 2002. okt. 21.) 
• Szabó Dezső - emlékest - Ö.L.B. - (Szabadság 2002. okt. 21.) 
• Barangolás Erdélyben 2002 I. rész - Wertán Zsolt 
• A levelező Petelei - Birck Edit 
• Múltunk emlékei (Szongott Kristóf: Szamosújvár Monográfiája I. kötet 1901.) 
• Híradó 
• Felhívások 
• Szomorújelentések (özv. Kirkósa Gyuláné, dr. Simay Attiláné) 
• Híres szentmiklósiak 6. rész 
 

December VI. évf. 70. szám 
• „Őrizd meg a Te népedet békében..." - december - Dr. Sasvári László 
• Karácsony - dcs 
• Sütő András: Advent a Hargitán (Részlet) 
• A Capdebo család rövid története I. rész 
• A Sokadalom értelme, ahogyan Novák Ferenc látja (utánnyomás a Szabadság c. kolozsvári napilap 

2002. augusztus 6-i számából - rövidítésekkel) 
• Id. Áján Gergely Gerő: Életút 
• Petelei István: A tolvaj 
• Emlékeim egy nagy magyar-örmény orvosról - Schüller Róbertné sz. Ötves Marika 
• Ismét egy hiánypótló könyv! Könyvbemutató 
• A bor, az örök múzsa (Szabadság 2002. november 23.) 
• Csávossy György: Erdélyi rekviem (vers) 
• Lászlóffy Aladár: „Lepkék szárnya alá" 
• Csak akarni kell - könyvbemutató 
• Erzsébet-napi búcsú Erzsébetvároson - Polyák Mariann 
• Az aranymadár - Wass Albert (Erdők könyve c. mesekönyvből) 
• Híradó 
• Kolozsvárról jelentik 
• Meghívó 
• Felhívások 
• A Fővárosi Örmény Klub 2002. évi programjai 
• Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2002. (VI. évfolyam) tartalomjegyzéke 
• Dr. Zakariás István (1871 -1940) 
 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja az adományok gyűjtését az erdélyi 
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