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

VII. évfolyam 71. szám
2003. január
„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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
A 2003. évre is választottunk az örmény liturgiából olyan szövegrészleteket, amelyek
gondolatai elmélkedések alapjául szolgálhatnak. Őszig annak az éneknek egyes szakaszait
elemezzük, amelyet a kar énekel, míg a pap felölti liturgikus ruháit.
„Mennyei Király, őrizd meg rendíthetetlenül
a Te egyházadat,
őrizd meg békében azokat,
akik nevedet imádják:”
/Ez - és az év során idézett többi szöveg is - néhai Kovács Géza rk. lelkész fordításában./
Nem is nagyon kell a szöveget magyarázni, ha visszatekintünk az elmúltakra! Mit is
tehetnénk jobbat? Csak azt, hogy hasonlóan fohászkodunk!
Dr. Sasvári László
******

Szent Karácsony ünnepén
Már az év elejétől érezhető volt az egyesületünk iránti érdeklődés felfokozódása, közeledvén
a kisebbségi választás, amely az örmény országos vezetés változtatásának igényét jelezte
számunkra. A békés, közös munka igényét befelé és a közös fellépés igényét kifelé. Nehéz
feladat annak a szervezetnek, amelyet mások kényszerítettek partvonalra, nem éppen
tisztességes módszerekkel. De a közösség érdekében az árkokat be kell temetni, elvhűen és
mégis kompromisszumkészen. Már hónapok óta érezhető volt az igencsak kedvelt, 1996.
márciusától üzemelő Fővárosi Örmény Klub rendezvényei látogatottságának megnövekedése
is. Jól számítottak a szervezők, hogy a karácsonyi klubestet nagyobb teremben kell
megrendezni. Igen sokan gondolták úgy, hogy együtt kívánnak ünnepelni a közösség
tagjaival és koccintani a boldogabb újesztendőre, a békés, szeretetteljes együttmunkálkodásra
az októberi kisebbségi választás és a november-decemberi örmény elektorválasztás
győzteseivel. Reméljük, hogy sikereinket a februári fővárosi és országos választáson is
kamatoztatni tudjuk a közös gyökerek és a szeretet jegyében a velünk együtt gondolkodókkal.
Reméljük, hogy végre sikerül közösen munkálkodnunk a hazai örménység jövőjéért nemcsak
a hazai, hanem a határon túli örménység és a magyar nemzet javára. Ezért volt még
bensőségesebb a karácsonyi est közös imádsága, amely nemcsak elhunytjainkért, hanem az
élőkért, értünk is szólt, hittel, reménnyel és szeretettel.
Köszönetet mondunk a műsor rendezőinek, szereplőinek és közreműködőinek az élményért,

különösen a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó körének a Betlehemes játékért, amely
az ünnep misztériumát varázsolta körénk nemcsak kitűnő játékával, hanem a kitűnő
jelmezeivel, rendezésével is. Akik nem tudtak rész venni az ünnepi műsoron, az ünnepélyes
Szongott díj átadásán - amelyet idén Dr. Csordás Eörs kanonok úr, a bécsi Coll. Pazmaneum
rektora és Dr. Semjén Zsolt, volt helyettes államtitkár, parlamenti képviselő kapott -, azok
számára álljon itt a gazdag
Műsorlap
1. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz Sarolta köszöntője
2. Kátainé Szilvay Ingrid J.S. Bach művét adja elő orgonán
3. Sajó Sándor: Karácsonyi ének /vers/ - Flórián Antal színművész
4. dr. Issekutz: A Szongott díj átadása
Dr. Csordás Eörs díjazott laudációja
5. Fogolyán Kristóf fuvolaművész Mozart darabot ad elő
6. Szabó T. Anna: December, kicsi láng, nagy hóesés /vers/, előadja Flórián Antal
színművész
7. Három magyar karácsonyi népdal, előadja Kátainé Szilvay Ingrid énekművész
8. Díjazottunk: Dr. Semjén Zsolt, volt helyettes államtitkár, parlamenti képviselő
Laudációt felolvassa - Flórián Antal,
9. Fogolyán Kristóf fuvolaművész Mozart darabot ad elő
10. Reményik Sándor: Öröktűz /vers/ - Kátainé Szilvay Ingrid előadásában
11. Kátainé Szilvay Ingrid J.S. Bach művét adja elő orgonán
12. dr. Issekutz S.: zárszó - közös ima elhunyt társainkért és az élőkért. Miatyánk...
13. Betlehemes. Közreműködik a Szent Család Plébánia gyermek-színjátszóköre.
Rendezte és betanította: Dr. Kilián Istvánné,
ének: Egyházíné Marthy Katalin,
jelmez: Wertán Kinga
14. Snorhávor nor dári! Boldog új esztendőt! Pezsgős köszöntő!
15. Ajándékozás
16. Fogadás
Köszönjük, hogy együtt tölthettük ezt a szép estet!
******
Miért Szongott-díj? Emlékezzünk meg a névadóról!

Szongott Kristóf
Főgimnáziumi tanár, író és szerkesztő, a Szamosújvári Örmény Múzeum megálmodója, az
ARMENIA c. újság megalapítója és szerkesztője. Született 1843. március 21-én
Marosbogáton, meghalt 1907. január 24-én Szamosújváron. Atyja Szongott Jakab, anyja
Donovák Ripszima.
Iskoláit Szamosújvárt, a középiskolát Gyulafehérvárt végezte. A „cum laude" érettségizett
fiatalembert Szamosújvár közönsége a város által fenntartott örmény katolikus algimnázium
tanárának választotta. Hiányzott belőle az úgynevezett szakképzettség, képesítés; természetes
módszereket alkalmazott a nevelés terén. Rengeteg gyakorlati ismeretséggel, rátermettséggel
bírt. 20 évi működés után rendes tanári kinevezést kapott, majd a gimnázium államosítása
során kinevezték állami főgimnáziumi tanárrá. 40 évi tanári működés után vonult
nyugdíjba,1904-ben. Hallatlan olvasottsággal, sokoldalú, széles látókörű ismeretekkel
rendelkezett. Egész életében egyetemes tudásra törekedett. Nemcsak Szamosújvárt, hanem
Magyarországon, sőt Európa-szerte ilyen nagytudású emberként tisztelték. Óriási levelezést

folytatott a világ minden táján élő örményekkel. Több tantárgyat tanított: vallást,
mennyiségtant, szépírást, rajzoló geometriát, magyar és német nyelvtant, történelmet és
fizikai földrajzot. 1877-től haláláig városa képviselőtestületének lelkes tagja, az Erdélyi
Katolikus Státus gyűlésének tagja volt (mint az örmény katolikus algimnázium képviselője),
a Szent István Társulat tiszteletbeli tagja, majd a magyarországi Néprajzi Társaság örmény
szakosztályának előadója. 1877-től 1907-ig szerkesztette az Armenia c. havi folyóiratot. Saját
lapjában és külföldi lapokban sokat publikált, ezzel a magyarság és az örménység ügyét
kívánta szolgálni. 1905-ben az ő kezdeményezésére létesült az Örmény Múzeum.
Írói, kutatói munkája eredményeként született meg négy kötetben Szamosújvár szabad királyi
város monográfiája és a Magyarhoni örmény családok genealógiája, amelyek alapmunkák,
valamint a Chorenei Mózes: Nagy-Örményország története fordítása örményről magyarra.
Munkáit saját költségén adta ki Szamosújvárt.
Lánglelkű örménynek, a legnagyobb armenistának tartották már életében is. Őseink életéről,
művészetéről óriási tudásanyagot hagyott ránk.
A Szongott Kristóf díjat az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1999-ben
alapította azzal a céllal, hogy háláját fejezze ki azoknak, „akik a hazai magyarörménység
közösségéért, kultúrájának megmaradásáért, határainkon túl élő közösségeinkért működve
elévülhetetlen érdemeket szereztek".
A díj egy oklevélből és egy 13 cm átmérőjű bronz emlékplakettből áll, amely Szongott
Kristófot ábrázolja. Alkotója Törös Gábor nagybányai ötvösművészünk.
******
Dr. Csordás Eörs
1943. március 12-én született Budapesten. Édesapja Dr. Csordás László mérnök, egyetemi
tanár. Édesanyja Marsovszky Lívia klasszika-filológus.
Négyen voltak édestestvérek, de amikor 1948-ban egy ismerős családból az édesapát és
édesanyát letartoztatták, az öt magukra maradt gyermeket a Csordás-szülők befogadták.
Saját vallomása szerint mindig pap akart lenni, gyermekkorától kezdve. 1961-ben az
Esztergomi Szemináriumban látott hozzá a teológiai tanulmányokhoz. A Budapesti
Hittudományi Akadémián doktorált teológiából, ezután Rómába került, ahol a Gergely
Egyetemen kánoni jogot tanult.
Először Varsányban, majd Balassagyarmaton lett káplán, Lábatlanban plébános, később
Rómában, a Pápai Magyar Intézetben dolgozott. Ezt követően Budapest Tisztviselőtelepre
nevezték ki plébánossá.
A Központi Papnevelő Intézet rektor-helyettese lett, Budapest Rákospalota plébánosa, később
prímási irodaigazgató. 2002. augusztus 1-től pedig ő a bécsi Collegium Pazmanianum
rektora.
Jogi és történelmi témákról szóló értekezéseket publikált folyóiratokban, illetve különböző
témában több könyvet írt: Krisztus misztérium, Párbeszéd az iszlámmal, A kánoni peres
eljárásról, Felekezeti jog stb.
Több helyen előadásokat tartott történelem és kánoni jog témában. Kánoni jogot, illetve
felekezeti jogot tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, az Eötvös Lóránd és a Károli
Gáspár egyetemeken, az Államigazgatási Főiskolán, és a Sapientia Főiskolán.
Dr. Csordás Eörs elsősorban prímási irodaigazgatói minőségében az elmúlt évek során igen
sokat tett a hazai magyarörmény közösségért azzal, ahogyan kiállt a hazai örmény szertartású,
magyar anyanyelvű, római katolikus közösség érdekében. Olyan körültekintéssel és
odaadással törődött az Orlay-utca ügyében támadt gondjainkkal, hogy ezáltal elévülhetetlen
érdemeket szerzett budapesti templomunk, múzeumunk, könyv- és levéltárunk visszaszerzése
és megmentése érdekében. A kanonok úr e tevékenységével hathatósan hozzájárult a hazai

örmény katolikusok hitéletének rendezéséhez.
Oklevél
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."
(Vörösmarty Mihály)
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Szongott Kristóf - díjat adományoz
Dr. Csordás Eörs
kanonok úrnak,
a Pazmaneum rektorának,
aki elévülhetetlen érdemeket szerzett azon kiállással és segítséggel, amelyet a
hazai örmény szertartású, magyar anyanyelvű, római katolikus közösség
budapesti temploma, múzeuma, könyv- és levéltára visszaszerzése és
megmentése érdekében kifejtett és ezzel hozzájárult a hazai örmény
katolikusok hitéletének rendezéséhez,
hálája és elismerése jeléül
Budapest, 2002. december 19.
dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnöke
******

Dr. Semjén Zsolt
A magyar közélet olyan ismert egyénisége, akinek tevékenységén mindig átsütött a
keresztény ember felelősségérzete. A rendszerváltás utáni idők politikai tablóján fiatal kora
ellenére komoly helyet foglal el. Elsősorban azért figyelt fel rá az ország és a közvélemény,
mert a rendszerváltás előtt különösen szorító helyzetben lévő területen, az állam és az egyház
közötti kapcsolatok terén végzi szolgálatát.
Semjén Zsolt a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Akadémián szerzett tudományos
fokozatot summa cum laude minősítéssel. Ezzel párhuzamosan az ELTE Bölcsészkarán
1992-ben kapta szociológus diplomáját. Oktatója a PPKE Szociológia Tanszékének, a
Pontificia Accademia Tiberia és az Accademia Anglica Constantiniana tagja.
1989-től, amikor a KDNP tagja lett, aktívan politizál. 1990-tól országgyűlési képviselő,
1994. és 1997 között a Magyar Országgyűlés jegyzője. Mint a II. kerületi önkormányzati és
egyházközségi képviselőtestületi tag, harcolt a Szent Angéla Iskola újraindításáért, hogy ez
az oktatási intézmény egyházi irányítás alatt végezheti munkáját, nagyban neki köszönhető.
1998-tól a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához tartozó Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának vezetője, azaz az Orbán kormány egyházi ügyekért felelős helyettes
államtitkára, egy ideig az Emberjogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság alelnöke volt.
Egyik beszédében így fogalmazott: Szent István a magyar nemzet katedrálisát sziklára
építette. A katedrális pillérei a kereszténység, az európaiság és a magyarság. Ebben a hármas
egységben végzi Semjén Zsolt mindennapi tevékenységét, amelynek eredményei azonban
nem mindennapiak. Azok a kitüntetések, amelyekkel ország és világ elismerését fejezte ki,
büszkeségei a magyar hazának is. 1994-ben kapta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Pro Ecclesia Hungariae kitüntetését.
Semjén Zsolt az egyetlen magyar polgár, akit II. János Pál pápa rövid idő alatt két

alkalommal tüntetett ki. 1998-ban nyerte el a Nagy Szent Gergely Rend lovag-parancsnoki
keresztjét a keresztény demokrácia hiteles képviseletéért, 2002-ben pedig a Szent Szilveszter
Rend Nagykeresztjével ismerte el a pápa a magyar egyházpolitikai modell meghatározásáért,
bevezetéséért és kiépítéséért végzett munkáját.
A legfényesebben világító és kétség kívül történelmi eseménynek számító eredményt a
millenniumi évben érte el.
„Ezer évvel ezelőtt bűnös módon elszakították Krisztus varratlan köntösét az
egyházszakadással, de itt és most Szent István személye az, aki által történt egy öltés, hogy
összevarrjuk azt, ami évszázadokkal ezelőtt elszakadt."
Erről a korszakalkotó öltésről 2000. augusztus 20-án I. Bartholomaious Konstantinápoly
egyetemes pátriárkája adott hírt a Szent István Bazilika előtt, amikor kijelentette, hogy a
bizánci Szent Szinódus szentnek ismeri el Szent István királyunkat. Ő az első szent, akit ily
módon az 1054 óta szétszakadt egyházban Keleten és Nyugaton is szentnek ismernek el. Ez
minden bizonnyal történelmi mércével mérve is hatalmas történés. Ezért 2000-ben
Bartholomaious pátriárka az ortodoxia legmagasabb kitüntetésében, a Pámmakarisztiszi
Legszentebb Istenszülő Szent Keresztje kitüntetésben részesítette.
Semjén Zsolt publikációival is hozzájárult a magyar katedrális, a keresztény európaiság és
magyarság hármas egységének erősítéséhez. Az egyházat és az ifjúságot fenyegető egyik
legnagyobb veszélyről, a New Age szektáról szóló részt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
erkölcsteológiai tankönyvében ő írta meg.
Az előbb említettekből is kitűnik a haza és a kereszténység iránti elkötelezettsége.
Szinte ars poetica-szerű mondatok azok, amelyeket 2000-ben a Budakeszi Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium alapításának tizedik évfordulóján mondott:
„nekünk magyaroknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsődleges kötelességünk az,
hogy saját magyarságunkat megőrizzük, kimunkáljuk és felmutassuk, mert ez az az ajándék,
amit csak mi adhatunk az emberiségnek."
Ezekhez a feladatokhoz honnan merít erőt? Az említett beszédben megadta a választ, mely
dr. Semjén Zsoltnak és mindannyiunknak erőt adhatnak:
„nekünk keresztény magyaroknak van egy különleges erőforrásunk, fölöttünk ki van feszítve
egy örök védőpajzs, mint szellemi védőpajzs, az örök magyarság védőpajzsa: Szent István és
Szent László, Mátyás és Rákóczi, Bethlen, Széchenyi, Deák, Mindszenty bíboros, Ravasz
püspök és Prohászka püspök örök magyarsága. Ha a magyarság útkereszteződéshez ér, akkor
ők lesznek azok a csillagok, akik utat mutatnak nekünk. Ha hűségesek vagyunk azokhoz az
alapokhoz, melyeket őseinktől kaptunk, akkor lesz jövőnk, lesz második magyar évezred, egy
keresztény értékeit ismerő, tudó, vállaló, európai magyar Magyarország."
Államtitkárként különös gonddal viseltetett a magyarországi örmény szertartású, római
katolikus közösség gondjai iránt. Elévülhetetlen érdemeket szerzett azzal a kiállással és
segítséggel, amelynek célja a magyar anyanyelvű közösség budapesti templomának,
múzeumának, könyv- és levéltárának visszaszerzése és megmentése. Tevékenységével
hozzájárult hitéletünk, kultúránk megőrzéséhez.
******
Dr. Semjén Zsolt:
Elnökasszony, mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
Őszintén mondom, hogy nagyon meg vagyok hatva. Két rövid gondolatot szeretnék
elmondani Önöknek. Azért is röviden, mert gyerekkoromban volt nekem egy nagyon kedves
plébános bácsim, akitől egy életre szóló bölcsességet kaptam. Ő azt mondta: „Zsoltikám,
jegyezd meg, kétféle prédikáció létezik. Vagy rövid, vagy rossz". Azért, hogy az utóbbit

elkerüljem, tényleg röviden csak két gondolatot szeretnék elmondani. Miért nagyon fontos
nekem is és azt gondolom, hogy mindannyiunknak ez a kitüntetés és ez az egész gondolatkör,
aminek a szolgálatában állunk.
Egy katolikus számára nyilvánvaló, hogy a katolikus egyháznak az ereje a katolicitásában
van, a sokszínűségében van. Különböző lelkialkatú emberek vannak. Vannak, akinek a
jezsuiták lelkisége felel meg, vannak, akiknek a bencéseké, vagy a ferenceseké és így tovább.
Az egyház egyetemessége éppen ebben a sokszínűségében áll fönn. Ami igaz a szerzetesség
eszméjére, ugyanaz igaz a rítusok sokféleségére is. Szegény lenne a katolikus egyház, ha csak
latin rítusú katolikusok lennének. Fontos és jó, hogy vannak a bizánci hagyományokat és
pravoszláv hagyományokat folytató görögkatolikusok, és nagyon fontos, hogy vannak
örménykatolikus katolikusok. Hiszen mégiscsak Örményország volt az első keresztény
ország.
Az egyetemes katolicitás lenne csonka, ha nem lenne örmény katolikusság. Ezért volt
életbevágóan fontos, hogy az Orlay utcát meg tudjuk menteni.
A másik, a nemzet vonatkozásában fontos gondolat. Minden nemzet egyszeri és
megismételhetetlen érték. Senki nem tudja azt adni az egyetemes történelemnek, amit a
román: a saját románságát, a német a németségét, a francia a franciaságát, az örmény az
örménységét és a magyar a magyarságát.
Nyilvánvaló, hogy senki sem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkijt csak az
oroszság, senki nem adhatta a világ zenei irodalmának Wagnert, csak a németség és senki
nem adhatta, senki nem adhatja az egyetemes emberiségnek Arany Jánost, Ady Endrét és
Bartók Bélát csak mi, csak a magyarság. És ha eltekintünk a történelemtől, akkor az
egyetemes emberiség lenne szegényebb egy sajátos dallammal, Isten egyik gondolatával,
azzal, amit mi magyarságnak nevezünk.
Ez igaz a magyarságra, igaz az örménységre és igaz a világ minden nemzetére. De amit
eddig elmondtam, azt még általában elfogadják, de itt és most még egy dolgot fontos
aláhúzni.
Van az egyetemes magyar kultúra, amelynek része a magyarörménység. Van egyetemes
örmény kultúra is. De sehol a világon nincs magyarörménység, csak itt. És az a sajátos
valóság, az az évszázados történelmi sors- és kultúra-közösség, ami a magyarörménység, az
nincs a Kaukázusban, nincs Anatóliában és Kisázsiában, nincs Operencián túl, egyes egyedül
az egész világtörténelemben, az egész világmindenségben csak itt van.
És ez az itt lévőknek a felelőssége, hogy ezt a magyarörmény kultúrát nem tudja adni
pusztán az örménység, vagy pusztán a magyarság. Ami itt van, ez a hihetetlen felelőssége a
magyarörménységnek, hogy ezt a kultúrát megőrizze, kimunkálja és felmutassa, mert ezt a
kultúrát senki nem tudja adni sem a magyarságnak, sem az örménységnek, sem az egyetemes
emberiségnek, csak akik itt vannak.
Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg mégegyszer Önöknek a megerősítést, és Eörs
Atya nevében is szeretném megköszönni ezt a magas elismerést. Ha minden jól megy, akkor
még Karácsony előtt találkozom vele Bécsben és átadom neki a díjat.
Köszönöm szépen.
******
Mezey Katalin
Uram, aki villámokat leszúrva kétfelől
cövekeled ki az utamat,
csodálom,
hogy tudsz

(Uram, aki...)

így figyelni rám?
Hogy tudod szíveden
viselni gondomat,
mikor más milliárdokkal is
hasonlóan kell törődnöd?
Önámítás vagy véletlen,
ahogy
megint s megint
kezedre ismerek,
midőn, mint játékot
az oktalan gyereknek,
csöndben visszaadod
eldobott hitemet.
Murádin Jenő

******

Fadrusz János emlékezete
Száz éve állanak erdélyi várostereken Fadrusz János szobrai. Kolozsváron és Zilahon. A 19.
századi polgári fejlődés lendületéből és szépítő egyletek apró munkájából alakultak át az
egykori piacterek díszterekké, melyeknek kompozíciós zárókövei a kor térszobrai lettek.
Fadrusz művei a történelmi múlt fölemelő mozzanatait örökítették meg. Hunyadi Mátyás
alakjában a szobrász azt az uralkodót állította elénk, aki jövőbe néző tekintettel vigyázza
népét a Kárpát-medence keleti felében. Fadrusz ösztönösen ráérzett arra, milyen
szimbólumokat vár tőle a kor fölemelkedő magyar polgársága. Bár ő maga Erdélyben
korábban soha sem járt, de az ország másik peremvidékén, Pozsonyban nevelkedve
ráhangolódott ezekre az életérzésekre, a végeket fenyegető veszélyekre. Így azután nem az
„igazságos" vagy „a tudományokat pártoló" Mátyást mintázta meg Kolozsvár számára,
hanem a diadalmas hadvezért, az ellenségeit legyőző imperátort.
A szilágysági Zilahon, Erdély és a Partium határán ifjabb Wesselényi Miklós szobra került
a megyeközpont főterére. Természetes és jogos választással. Hiszen Wesselényi neve bűvös
név a Szilágyságban. Ő volt az a messzire tekintő nagyúr, aki még a 48-as idők földrengése
előtt felismerte a jobbágyrendszer tarthatatlanságát, és tenni is tudott azért, hogy földje
népének emberibb életet biztosítson. Ezt a mozzanatot örökíti meg a zilahi szobor: a birtokos
nemes báró és jobbágya hangtalan párbeszédét. Mintha Bánk bán és Tiborc jelenete állana
elénk szobrászi átfogalmazásban.
Kettős évforduló is emlékeztet e szobrok alkotójára. A kolozsvári és zilahi szobor
fölavatásának centenáriumát ünnepeltük az elmúlt őszön, és Fadrusz halálának századik évére
emlékezünk 2003-ban. Mindkettő lehetőséget kínált és kínál arra, hogy a millenáris idők nagy
szobrászának művészi hagyatékát érdeme szerint méltassuk és tudatosítsuk.
A Fadruszról szóló emlékezések, az újabb kutatások már eddig is számos olyan
mozzanatot tártak föl, melyeket az idő rétegei elfedni látszottak. Térszobrainak fölállítása
Kolozsvár és Zilah mellett Pozsonyban és Szegeden e városok polgári átalakulásának
keresztmetszetében állottak. Keletkezésük és elhelyezésük története a korszerű városrendezés
érvényesülésével esett egybe. A korabeli társadalom minden rétegét mozgósította a feladat.
Országos gyűjtőmunka biztosította az anyagi alapokat a szobrok fölállításához. Kolozsváron
kereken húsz évig gyűjtötték a pénzt a monumentális szoborkompozíció hatalmas költségeire,
és Zilahon is egy évtizedre terjedt ki a méretre sokkal szerényebb mű anyagi alapjainak
előteremtése.

Csak természetes az, hogy nekünk, magyarörményeknek is részünk volt a nemzetet
lelkesítő feladatban. Annál is inkább, mivel a polgárosodásban, különösen az erdélyi városok
esetében, az örménység hozzájárulása közismerten hangsúlyos volt.
Fadrusz emlékét és szobrai történetét idézve, álljon itt örmény származású nagyapáinkdédapáink neve (távolról sem teljes fölmérésben), akik pénzbeli támogatásukkal a közös
ügyet szolgálták. Kolozsváron: az Ákontz, Bogdán, Burgya, Gajzágó, Gámán, Gogomán,
Issekutz, Korbuly, Kovrig, Lázár, Merza, Papp és Osztián családok, Zilahon: a Bogdánffy,
Lázár, Karácsonyi, Papp, Simay, Szongott, Veverán családok a nemes ügy ismert támogatói.
******
Benedek Katalin

Benedek Elek és a szobra
Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Pedagógiai Főiskolai kar rendezésében tavaly
ősszel Benedek Elek emlékülésre került sor. A nagy mesemondó 1859. szeptember 30-án
született Kisbaconban és ugyanott hunyt el 1929. augusztus 17-én. A születésének
évfordulója körüli napokban tartott tudományos ülésszak keretében 2002. október 2-án a
főiskola bejárata előtt mellszobrot avattak. Az emlékülés egyik igen érdekes előadását
Lengyel László politológus, Benedek Elek dédunokája tartotta.
Szoboravató beszédet dr. Benedek Katalin Erzsébet mondott, az alábbiakban ezt közöljük.
Vannak alkotások, melyek körül mintegy varázsütésre sajátos légkör alakul ki.
Elkülönülnek a korszak művészi termékeinek közegétől, nem rendelik alá magukat
beillesztési és rangsorolási kísérleteknek - önállóságukat sugárzó erővel megőrzik. Soltra E.
Tamás Benedek Eleket idéző szobra ilyen műalkotás. Már a szoborállítás szándékának
hallatán sokaknak, sokunknak agyába villant, hogy bizony hálás, szép és megtisztelő feladat
plasztikába álmodni Elek apót. Igen, őt, legnagyobb meseköltőnket. Elsősorban őt ismerjük.
Ködbe vesző gyermekkori emlékek, mesék ideje, elalvás előtti felolvasások suttogó, ringató
hangjai dongnak fülünkben.
De Benedek Elekről tudunk-e eleget? Soltra E. Tamás érzékeny művészlencséjén át nyílik,
tágul a mi világunk is, hogy, majd kiteljesedve jelenjék meg benne a kisbaconi székely
Benedek nemzetség e hasonlíthatatlan nagysága. A mellszobor ugyanis egy egész életpálya
sűrítménye és példázata. Általa találkozunk a nemzete sorsán aggódó, azt jobbítani igyekvő
parlamenti képviselővel, újságíróval, a kevés szavú, mélázó és csalódott emberrel,
ugyanakkor a Szókimondó Benedekkel, a szelíd nagyapóval, nagy magyarjainkról,
mondavilágunkról szóló olvasmányok szerzőjével, lapalapítóval és főszerkesztővel, az
Erdővidék és Tündérország megéneklőjével. De megszólít Benedek Elek, a Szembejövő
ember, aki Trianon után elindul Kelet felé, visszaindul Erdélybe akkor, amikor Nyugaton vár
a reményteli élet. Behódolni nem akar, ellenkezőleg, írói tekintélyével, tehetségével, a
szellemi haladás érdekében kiáll a romániai magyar irodalom népszerűsítése mellett. Hiszen
könnyű szeretni a nemzetet, amikor ennek semmi akadálya, könnyű védeni az anyanyelvet,
amikor azt tőlünk elvenni senki nem akarja - de nehéz, amikor el akarják venni. A Benedek
család értékrendjében - ősökében és leszármazottakéban egyaránt - kiemelt helyet foglal el a
tettre kész, őszinte hazafiúi érzés. Ennek adózva, az országcsonkítás után, a meginduló
országzászló-állítási mozgalom keretében a család a vészterhes évtizedeket is túlélő, nevével
hímzett lobogót adományozott Kisbaconnak.
Eltökéltség, finom lelki rezdülések - mindez ötvöződik a szoborban. Az író sugárzó
egyénisége ott rejlik befelé figyelő tekintetében, erőteljesen formált, széles, alkotói
homlokán. Mozdulatlanul, időtlen létezésében él és hat. A portré gesztusok mellőzésével
képes elvezetni a lélek legbensőbb tájaira, így keltve életre a bennünk szunnyadó, alaktalan
képzeteket. Soltra E. Tamás műve illeszkedő proporciójú, realista alkotás. Hangsúlyt helyez,

„kitér" jellemző arcvonásokra (például: kiugró járomcsont, mélyen ülő szemgödör), s a
korabeli ruházat részleteivel, különösen a festői nyakkendő traktálásával belopja a
századforduló hangulatát, ízlését.
De ez a szobor pusztán csak bronz volna, anyag, ha nem itatná át lelkiség, ha a művész a
kívülállás kényelmes felülemelkedésével közelített volna modelljéhez. Ami született, az
alkotójának összegző, értékelő szembesülése Benedek Elekkel, műalkotásban elbeszélve. A
hiteles tolmácsolásnak köszönhetően az író szellemi nagyságként és érző emberként
egyszerre jelenik meg előttünk. Soltra E. Tamás művészi felfogása, mintázó készsége,
plasztikai igényessége szerencsésen találkozott a témával. Ám önmagában ez a szerencsés
egymásra találás nem lenne elegendő. Tehetség szükséges hozzá, s az a teremtő, termékeny
pillanat, melyben mindezek összegződnek. A mellszobor egyebet is elárul. Beszél
alkotójának tiszteletéről a klasszikus hagyományok iránt, a művészi szépség igézetéről s
arról, hogy a valóságábrázolás nem idejét múlt. Számára elődeink öröksége kimeríthetetlen
forrásanyag, de a 20. századi izmusok tanításainak, tanulságainak úgyszintén birtokosa. Jól
tudja, hogy az utókor nem irányzatokat, sokkal inkább műveket igazol, melyek akkor élnek
tovább, ha nem szorulnak magyarázatra. Ha megértjük, érezzük lényegüket. Így keltenek
szemlélőjükben katarzist, és a személyes élmény frissességével járulnak hozzá szellemi
gazdagodásunkhoz.
Az emocionálisan nagyhatású plasztika szinte megeleveníti a tiszta erkölcsű embert, akiről
Dsida Jenő ihletett sorokkal emlékezett:
Haja fehér, de szíve még fehérebb,
Ha rút-gorombán bántja is az élet,
Ő mindig szeret, mindig könyörül.
Benedek Elek halhatatlan és mindig időszerű. Időszerű nemcsak íróként, de etikus emberi
magatartásával is, mellyel e küldetéstudatban felvállalt szellemi és lelki szolgálata beteljesült.
Ő írói és morális örökségével kivezető utat mutathat a mai „gazdaságkor" tömegkultúrájából,
eltorzult egyéni és közösségi létezésből, és segíthet visszatalálni a legfontosabbhoz,
önmagunk megismeréséhez.
Sopron új ékessége mindezt a sok értéket, tartalmat magában rejtette, ám bárki
hozzáférhet, hisz Benedek Elek mindannyiunké. Fogadják szeretettel és megbecsüléssel.
******
Helyreigazítás:
A Capdebo család rövid története I. rész 2002. decemberi füzetünkben jelent meg. Lemaradt
a szerző megnevezése: Capdebo Dezső: „A baracházi Capdebo család története" című műve
alapján összeállította Capdebo Tibor. Olvasóink és az érintettek elnézését kéri a
szerkesztőség.
A Capdebo család rövid története II. rész
baraczházi CAPDEBO LAJOS kanonok
(1913-1992 )
Az első részben az örmény eredetű család múltjával foglalkoztunk, ahonnan a kanonok is
származott, a II.-ik részben pedig Őt kívánjuk az olvasókkal megismertetni.
Családunk örömmel vette tudomásul, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület havi folyóiratában szeretné bemutatni olvasóinak baraczházi Capdebo Lajos
kanonok életútját, aki az erdélyi örménység jelentős egyénisége volt.
Famíliánk részéről engem, elsőfokú unokatestvérét ért az a megtiszteltetés, hogy a reá
vonatkozó adatokat időrendi sorrendbe szedve, egyeztetve azokat a legközelebbi, őt
mindennapos életében ismerő rokonokkal, a valóságnak és a történteknek megfelelően

formába öntve, bemutassam életét.
Romániában nemrégen már megjelent egy írás róla, melyet az ott fellelhető
dokumentumok alapján állított össze az őt egyáltalán, vagy csak kevéssé ismerő szerző. A
kétségtelenül alapos, precíz munka azonban több téves információt tartalmaz, azon kívül nem
említ meg olyan fontos dolgokat, melyeket csak a közvetlen hozzátartozók ismerhetnek, és
melyekre feltétlen szüksége van az olvasónak a tények megértéséhez.
Capdebo Lajos 1913 dec. l8.-án született Baraczházán. Szülei Capdebo János és
Kosztovics Eugénia voltak, testvérei László és Magdolna-Lenke. Középiskoláit Temesváron
kezdte a piaristáknál, majd Budapesten fejezte be. A családban nagy meglepetést keltett,
amikor az életvidám fiatalember bejelentette, a papi pályát választja hivatásául, de nem
kívánták elhatározásától eltéríteni. A teológiát Szegeden végezte, 1937-ben Glattfelder Gyula
püspök szentelte pappá. Egyházi szolgálatát Csanád megyében kezdte, mint káplán. A háború
alatt tábori lelkészként is szolgált. A katonák nagyon kedvelték, mindenkivel megtalálta a
megfelelő hangot, remekül prédikált, és fellendítette a hadseregben a hitéletet. Ezután
Nagyecsedre került plébánosnak, ahol már szülei és húga is vele voltak. Háború után 1945ben Scheffler püspök a szatmári egyházmegyébe hozta át, és így román területre került,
Erdődre, ahol nagyon kedvelték a hívek. A hitoktatás azonban magyar nyelvű tankönyvek
nélkül nehézségbe ütközött, ezért engedély nélkül Magyarországról hozott át könyveket,
melyből tanítani tudott, és ezekből katolikus paptársainak is juttatott. A román hatóságoknak
tudomására jutott az eset, letartóztatták és bíróság elé állították, nehezen, de felmentették.
A rendkívül jóhumorú unokabátyám következőképpen adta elő nekem a tárgyalás
lefolyását. A borostás arcú, nagyhangú ügyész vádbeszédében felhívta a bíróság figyelmét az
ügy rendkívüli veszélyességére, a román nép elleni összeesküvésre, az irredenta eszmék
felszítására, és példás büntetés kirovását követelte. Lajos megdöbbenve hallgatta a vádakat,
már halálbüntetés kiszabását se tartotta lehetetlennek az akkori hisztérikus politikai
légkörben. Folyton annak a cigány borbélynak az esete jutott eszébe, akit éppen egy ilyen
ügyész rámenős beszéde következtében ítéltek halálra. Amikor aztán megkérdezték a
cigánytól, mi az utolsó kívánsága, ezt válaszolta: „Szeretném megborotválni az ügyész urat! „
A vádlottakat a bíróság visszavonulása idejére a szomszédos szobába terelték, ott kellett
várakozniuk. Egyszer csak nyílt az ajtó, és az ügyész sietett át a helységen. Amikor meglátta
Lajost, odalépett hozzá, és mosolyogva tiszta magyarsággal azt mondta: „Gratulálok
Tisztelendő Úr, fel fogják menteni." „Na de az ügy rendkívüli veszélyessége, összeesküvés,
stb." - mondta Lajos. „Az csak szavak puffogtatása volt, egyetlen paragrafusra sem
hivatkoztam, a bírókat pedig csak az érdekli, anélkül nem tudnak ítéletet hozni: „ Fel fogják
menteni." Úgy is történt, Lajos szabadlábra került.
A bíróságnak volt azonban egy kikötése, a püspökség helyezze jelenlegi szolgálati helyéről
máshová, kedvezőtlenebb körülmények közé.
Így került át az Erdélyi Egyházmegyébe, ahol vagy 20 község szász anyanyelvű
katolikusainak lett a lelkipásztora, mint Holcmány, Hosszúaszó, Nagydisznód, Verestorony,
Szentágota, Vízakna, stb. Lajos jól beszélt németül, annyira, hogy szentbeszédeket is tudott
tartani ezen a nyelven. Hívei szerették és tisztelték, bármelyik község szívesen marasztalta
volna állandó tartózkodásra. Munkáját felettesei is elismerték, és kezdett számukra
nélkülözhetetlenné válni. Prédikációi egyre ismertebbé tették. A sok helységbe való utazgatás
(vonaton, kerékpáron, motoron ) azonban lassan felőrölték idegeit és kifárasztották, ezért kb.
10 év után állandó jelleggel Nagyszebenbe helyezték, ahol a főtéren lévő rendházban kapott
lakást a maga és szülei számára. Édesapja itt halt meg. Anyja ezután egyre jobban
kívánkozott lánya és négy unokája közelébe kerülni, akik Szatmárnémetiben laktak, ahol
leányának, Magdolna-Lenkének a férje, Moldován István, vezető állásban dolgozott.
Gyermekeik, István, Brigitta, Antónia és Ignácz is nagyon szerették volna, ha nagyanyjuk
közel kerül hozzájuk, nagybátyjukkal, Lajossal egyetemben, Ezzel ő is egyetértett, és kérte

Márton Áron erdélyi püspöktől a szatmári egyházmegyébe történő visszahelyezését.
Márton Áron nem szívesen vált meg egyik legtehetségesebb papjától, akinek eltávozása nagy
űrt hagyott volna maga után az amúgyis paphiánnyal küszködő egyházmegyében. Végül
azonban a szatmári megye nyomására megköszönte Capdebo Lajosnak 12 évi eredményes
munkásságát, és elengedte volna, de a hivatalos állami egyházügyi szervezet nem adta meg a
hozzájárulást. Ezért átmenetileg, amíg elrendeződnek ügyei, egy Szeben környéki plébánián
teljesített szolgálatot. Ekkor történt, hogy Lengyel Zoltán, szamosújvári örmény katolikus
plébános, a Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusának Apostoli Kormányzója meghalt.
A szamosujváriak Capdebo Lajost, mint örmény származásút, akinek papi jóhíre hozzájuk is
eljutott, tartották a legmegfelelőbbnek erre a tisztségre, és felkérték, pályázza meg az állást.
Capdebo Lajos további elképzeléseit ez a lehetőség megváltoztatta, kérte Márton Árontól,
nevezzék ki őt a szamosújvári plébániára. Az egyházi vezető hozzájárulása azonban késett,
aminek az volt az oka, hogy az örménykatolikus vallás nem szerepelt önálló egyházként, csak
a római katolikus vallás keretein belül. Félő volt ugyanis, hogy önállósága esetén a hatóságok
beleolvasztják a görögkeleti egyházba, mint azt a görögkatolikusokkal is tették. Eddig ez a
kérdés elkerülte az állami egyházügyi hivatal figyelmét, de félő volt, amennyiben olyan
valakit nevez oda ki a püspök, aki az államrendőrség megfigyelése alatt áll, mint Capdebo
Lajos, a magyaranyanyelvű hittankönyvek terjesztése miatt, aki amellett nagyfokú külföldi
kapcsolatokkal rendelkezik, akkor az örmény egyház rendezetlen kérdése is felszínre
kerülhet.
Capdebo Lajos ezt belátván visszavonta kérelmét a szamosújvári plébánosi tisztség
kinevezésére vonatkozóan. Hozzájárult elhatározásához, hogy nem beszélte az örmény
nyelvet, ami eddig is zavarta ebben a kérdésben. A szamosújvári hívek nehezen mondtak le
az általuk jónak tartott személy kinevezéséről, de végül kénytelenek voltak hozzájárulni,
hogy a már erősen nyugdíjkoros Gergelyffy Nándor töltse be a plébánosi tisztséget, akit végül
a fiatal Sáska Jenő követett.
Capdebo Lajos ezután átmenetileg Nagykárolyba került, majd amikor a közeli Kálmánd
község plébánosi tisztsége elhalálozás következtében megüresedett, őt nevezték ki erre a
helyre 1965 január 15-én. Az elmagyarosodott, német származású község lakói hamar
megbarátkoztak új főtisztelendőjükkel, aki szokásos lelkesedésével irányította a hitéletet.
Kivétel nélkül minden gyerek részesült hittan tanításban, a vasárnapi szentmisék
élményszámba mentek, amikor a helyi fúvószenekar a karzaton megszólalt. Az emberek
öltönyben, fehér ingben s nyakkendőben jöttek a templomba, ez még a gyerekekre is
vonatkozott, akik a padok előtt álltak katonás rendben felsorakoztatva.
Capdebo Lajos 1974-ben tényleges kanonoki rangot kapott. Az ő ideje alatt épült meg az
új parókia, melynek építkezését is ügyesen irányította. Ennek megépítéséhez a kálmándiak
ragaszkodtak, mert a szomszéd községben is emeletes paplak épült. Úgy tartották, az ő
papjuk se érdemel kevesebbet. A kanonoknak a régi földszintes épület is megfelelt volna, de
a hívők ragaszkodtak az építkezéshez, így hát intézte az építkezés ügyeit is.
Capdebo Lajos nyugdíjazásáig, 1982-ig, és utána még 1986-ig nyugdíjasként vezette a
plébániát, majd húgához költözött Szatmárra, özv. Moldován Istvánnéhoz. Évekig járt a város
másik végén lévő templomba hajnali misét tartani, mert erre nem akadt más vállalkozó a
paphiány következtében. Amikor már nem bírt elmenni, akkor otthon misézett, végül azt is
ülve tette, és húga ministrált hozzá. Még megírta a szatmári püspökség „Keresztény Szó"
című lapjában „Az örménység története" című munkáját. 1992 május 8-án halt meg
Szatmárnémetiben, egy eredményes, küzdelmes, becsületes, ízig-vérig magyarörmény élet
befejezése után. Temetésén rengeteg híve jelent meg, fél Kálmánd község lakossága
beutazott erre az alkalomra. Emléke élni fog azokon a helyeken, ahol papi hivatását
gyakorolta.
Capdebo Tibor

******
Bakk-Dávid Tímea interjú-összeállításának I. része

Örmények leszármazottai Kézdin
Az utóbbi években felerősödött az érdeklődés a korábban elhallgatott, elfelejtett múlt, a
városok, épületek, népcsoportok, családok múltja iránt. Ma már nem különcség, és nem von
maga után megtorlást a hatalom részéről, ha valaki a családja múltját kutatva levéltárakat,
könyvtárakat látogat és előveszi a nagyszülők, dédszülők hagyatékából a levelesládát, ősei
iránti tiszteletből nyilvánosságra hozza monográfia, visszaemlékezések, vagy naplók
formájában.
Az erdélyi örménység leszármazottai itt élnek közöttünk. Találkozókat, konferenciákat
szerveznek a magyarországi örmény kisebbségi önkormányzatokkal közösen*, felújítják
családi kapcsolataikat, az anyaországra települtek gondoskodnak kiadványok
megjelentetéséről és támogatják a hazaiakat. 2002. augusztus végén Csíkszépvizen Örmény
Családi Találkozó volt, szeptemberben Kolozsváron tudományos konferencia Apafi
Mihályról, ő lévén az a fejedelem, aki engedélyezte az örmény kolóniák letelepedését
Erdélyben a 17. században. A kolóniák tagjai (Erzsébetváros-Ebesfalva, Csíkszépviz,
Gyergyószentmiklós új lakói és Szamosújvár városalapítói) általában kereskedelemmel
foglalkoztak, de sok volt köztük a kézműves is. Sokgyermekes családok, nagyszámú
rokonság, összetartás, vallásosság és gazdasági felvirágzás érkezett velük mindenhová. A
Varga E. Árpád által összeállított Erdély nemzeti és vallásfelekezeti statisztikája (I. kötet) a
19. század közepén csak a mai Maros-, Hargita- és Kovászna megyék területén szórványban
élők számát 2500-ra teszi. Ugyanott találunk egy Kézdivásárhelyre vonatkozó, 1850-es
adatot: 82 örmény nemzetiségű lakosa volt akkor a városnak. Ez a szám valószínűleg legalábbis az első világháborúig - növekedőben volt. Trianon után sokan kivándoroltak, ma
Budapesttől Szegedig, Pécstől Szekszárdig sok anyaországi településen élnek kézdivásárhelyi
örmények leszármazottai. Az itthonmaradottak is a magyarságot gyarapították lélekszámban
és munkájukkal egyaránt. A későbbi statisztikák nem is tüntetik fel külön az örmény
származásúakat, nem folytatták az Osztrák-Magyar Monarchia népszámláló biztosainak
aggályosan aprólékos munkáját: az „egyéb" kategóriába kerülhettek azok, akik még
örménynek vallották magukat a teljesen elmagyarosodott örmény közösségből.
Kedves, barátságos hely
Kézdivásárhely első betelepült örményei feltehetőleg a Bogdánok ősei voltak, 1754-ben
kértek kereskedési engedélyt évi adó, árenda ellenében, amit „Nemes Fejér Vármegyében,
Kantafalván" meg is kaptak azzal a feltétellel, hogy bőrárúval, borral és amivel a helyiek még
foglalkoznak, ők nem kereskedhetnek. Bogdány-Keresztes örmény kereskedő és „nemes
Gyergyó székben Szentmiklóson lakó" Keresztes Antal ugyancsak örmény kereskedő „nemes
ebesfalvi örmény kompániabéliek", vagyis erzsébetvárosiak voltak. (EbesfalvaErzsébetváros, ma Dumbraveni, Apafi-birtok volt, 1658-ból származik az első bejegyzés az
ottani örmény anyakönyvben. „Az Erdélyben szétszórtan élő örmények felett joghatóságként
az Erzsébetvárosban székelő főbíró által vezetett «Örmény Kompánia» állt, amely egyéb
ügyekben is képviselte az örményeket, például közösen, egy összegben fizettek adót. Emellett
Erzsébetvárosnak volt külön bírója, és a településen kezdetben csak örmények laktak. Az
itteni kolónia 1696-ban elnyert kiváltságlevele az első részletes jogi szabályozás az erdélyi
örmények
számára."
tudjuk
meg
a
világháló
egyik
oldalán
http://garabonczias.hu/ormeny/oframeset.htm).
A Bogdán-ősök 1759-ben építési engedélyt kapnak, ez már a letelepedésüket igazolja -

tudjuk meg Bogdán Éva nénitől, aki leszármazottként családfakutatással, genealógiával is
foglalkozik.
- Mivel foglalkoztak kezdetben a Bogdánok? Azt Kézdivásárhelyen mindenki tudja, hogy
az első fényképészetet ők nyitották.
-Rőfösüzletük és cipőboltjuk volt. Az 1859-ben született Bogdán Ferenc maradt itt
Kézdivásárhelyen, leánytestvérei férjhez mentek. Neki segédet hozattak Franciaországból,
aki értett a fotózáshoz. Ő is megtanulta és több segédet vett maga mellé, miután valamikor
1870-1880 között megnyitotta a boltot. Az egyik segédje Gyulai Ferenc volt, valahonnan az
anyaországból, hozzáadta a lányát is, Blankát. Szentgyörgyön nyitott műhelyt, a mostani
rendőrséggel szemben, a Csíki utcában van a ház, ahol laktak. A fiuk, ifj. Gyulai Ferenc
kitelepedett, fotószakíró lett, ott doktorált. A Háromszék valamelyik számában is írtak róla.
(Itt, Kézdivásárhelyen) Nagyapám, Artur után apám folytatta az üzletet, de 1933 és 1938
között volt egy kis kiesés. Nehéz idők voltak, jött az infláció és nagyapám halála, s apám még
nem volt elég idős ahhoz, hogy ipart tudjon indítani. Inas kellett legyen, aztán segéd, úgy
adtak csak iparengedélyt, végig kellett járni a fokozatokat.
Közben Éva néni fényképeket, családfát mutat, magyarázza a szövevényes családi
kapcsolatokat, érdekes történeteket, családi anekdotákat mesél.
- Sok mindent leírogattam, kinyomoztam, de annyira szétágazóak a rokonsági vonalak...
Az örmények mindig együtt voltak, nagy, előkelő társaság, család, rokonság, testvérség,
ilyen-olyan atyafiság, összetartottak nagyon. Karácsonyt, névnapokat ültek meg, állandóan
együtt volt az egész társaság. A családban utoljára örményül dédapám beszélt, lehet, hogy
még nagyapám is tudott valamit. A régi örmény ételeket közben nagyanyám is megmegcsinálta, ő nem volt örmény, de átvette a férjétől s az anyósától, apósától, s jobban
szerette itt, mint Szentgyörgyön. Azt mondta, hogy soha nem menne vissza, Szentgyörgy
hideg-rideg város, ahol az aljanép és a felső réteg között nem volt ilyen kispolgári társadalmi
réteg, mint Kézdin. Ez kedves, barátságos hely volt.
Közben előkerül egy századeleji szomorújelentés, amelyet kb. 60-70-en írtak alá: Dávid,
Vertán, Zakariás, Dobál, Fejér, Zárug, Khell, Bogdán, Novák vezetéknevekkel.
Az utolsó Zakariás
Zakariás Mária nénit is megkerestem a Vasút utcában. Ketten élnek a nagynénjével, a
százegy éves Katinka nénivel. (Pár nappal látogatásom után, szeptember 29-én Zakariás
Katinka néni elhunyt, október elsején temették el a katolikus temetőben a Fejér-kriptába.
Nyugodjék békében.)**
- Ilyen fajták vagyunk, anyai ágon a felmenők közül majdnem mindenki elérte ezt a kort meséli Mária néni.
Családom ősei tősgyökeres örmények, apai és anyai ágon is, édesapám őseinek neve Hankucz
volt, majd névváltoztatás útján felvették a Zachariás (Zakariás) nevet. A Zakariás család
Gyergyószentmiklóson telepedett le, ahol a város életébe a többi örménnyel együtt nagy
változást hoztak.
Mária néni Gyergyószentmiklóson végezte a tanítóképzőt, de dédszülei már az 1890-es
években Kézdivásárhelyre telepedtek, itt már több örmény család élt, a Dávidok, Vertánok,
Fejérek, Zárugok, akik szintén kereskedelemmel foglalkoztak.
- Amikor édesapám megházasodott, örmény leányt vett el, Vertán Rozáliát, egyedül én
vagyok a gyermekük,*** ha én meghalok, a Zakariás család teljesen kihal itt
Kézdivásárhelyen. A családunkról mást nem tudok. Volt itt Zárug banktisztviselő, de
kihaltak. Rokonok voltunk velük is. Gyergyószentmiklóson rengeteg rokon volt, de ahogy
ideköltöztek az őseim, a kapcsolat megszűnt, s nem tudom a rokonságot. Szívesen elmennék
örmény találkozókra, csak amíg Katinka néni él, egy percig itt nem hagyhatom, egyedül fél.
Ő Szebenben végezte a tanítóképzőt, édesapám húga, nekem nagynéném, ő nevelt fel, mert

édesanyám korán meghalt. Nagyapámnak négy gyermeke volt, Zakariás, Kristóf, Anna,
Katalin, ezek mind meghaltak. Kristóf bácsiéknál, Annuska néniéknél nem volt gyermek,
édesapámnak én voltam egyedül, s Katinka néni nem ment férjhez. Egyedül vagyok.
Nagyanyám Fejér leány volt, s ők 14-en voltak testvérek. Fejér sok volt itt Kézdin.
Megtudom, hogy a házba 1890-ben költöztek a dédszülők, az első részbe, azután építették
hozzá ezt a második részt, ahol most laknak.
- Elolvastam A Musza Dagh negyven napját. A kötődésünk nem szűnt meg az örmény
gyökerekhez, csak teljesen magyar a környezet. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzeteket
Bogdán Éva mindig ideadja, azt olvasgatom. A szokásokat, a nyelvet nem gyakoroljuk, de a
hűség őseink iránt nem apadt el. Nem is tudok a szokásokról sokat, az örmény ételeket
azonban mindig elkészítettük: amit minden örmény most is használ, fogyaszt, az az
angadzsábur leves. Churutos, örménylevesnek is nevezik.
Mária néni azt is elárulta, ők hogyan készítették annakidején: alapanyaga a húsleves.
Ebbe churutot reszelnek, tésztával befőzik: darált sertéshúst sóval összedolgoznak, a
laskatésztát kis négyszögekre vágják, darált húst tesznek a közepébe és a sarkait
összenyomkodják. Befőzik a levesbe, az íze savanykás a churuttól. A churutfőzés nagy
ceremóniával jár, savanyútejbe, amelyet egy hétig is érlelnek,**** amíg jó savanyú lesz,
főzéskor zöldpetrezselymet őrölnek, a tejjel addig főzik, hogy jó sűrű legyen s megálljon
benne a kavarókanál. Üstben szokás főzni, közben összekötözve csombort és kaprot tesznek a
masszába. Egészen sűrűre megfőzik, azután megszárítják és reszelve ízesítik vele a levest.
(folytatjuk)
Bak-Dávid Tímea
Lábjegyzet
*A magyarországi, területi kisebbségi önkormányzatok - részben adminisztrációs nehézségek
miatt - közvetlenül csak igen korlátozott mértékben vehetnek részt határon túli rendezvények
szervezésében; efféle tevékenységet túlnyomórészt civil szerveződés, az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület folytat (a szerk.)
**A Dr. Száva Tibor Sándor által közreadott Zakariás-családfa szerint a megfelelő
nemzedék-sávban csak Zakariás Katinka található, aki 1913-ban született, azaz 2002-ben 91
éves volt. Kérdés, melyik a hiteles adat? Vélhetően az unokahúgától, Zakariás Máriától
származó... (a szerk.)
*** A Száva-féle táblázathoz képest itt is, a továbbiakban is igen sok az eltérés keresztnevek, stb. - bizonyosan érdemes a tisztázásra (a szerk.)
**** Tovább! A szerk. 2002 nyárvégén majdnem három hétig volt kénytelen érlelni a
churuttejet, amíg az kellőképpen savanyú lett...
******
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szerkesztősége köszönetet mond azért a
sok jókívánságért - levélben, e-mail-ben, telefonon, faxon és személyesen -, amellyel
elhalmoztak a szeretet ünnepe alkalmából.
Budapest, Kanada, Argentína, Székelyudvarhely, Marosvásárhely Kolozsvár, Arad,
Nagyvárad, Szamosújvár, Szatmárnémeti stb. jókívánságait fogadtuk és ezennel továbbítjuk
minden kedves Olvasónknak.
******
Dr. Issekutz Sarolta elnökasszony részére
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Tisztelt Elnökasszony!
Engedje meg, hogy férjem és a magam nevében megköszönjem a tavalyelőtti konferencia

tanulmánykötetét. Nagyon igényes, szép munka, úgy érezzük, azok is haszonnal és
érdeklődéssel forgathatják, akik nem örmény származásúak ugyan, de - mint mi is figyelemmel kísérik a magyarországi és erdélyi örmény közösség életét. Gratulálunk a
szervezőknek és a szerzőknek!
Szeretnénk az egyesület munkájához további sok sikert kívánni, és a közelgő karácsonyi
időszakra valamennyiüknek sok örömet, békés, nyugodt családi pillanatokat kívánni.
Tisztelettel és köszönettel
Budapest, 2002. december 10.
Lévai Anikó és Orbán Viktor
******
Wertán Zsolt

Barangolás Erdélyben, 2002
II. rész
Csíkszereda. Három templom is fellelhető egymás közelében: az immár kicsinynek
bizonyuló barokk katolikus templom, az ideiglenes, fából épült Hodály templom, és a
Makovecz Imre által tervezett, még épülőfélben lévő, új templom. Megvalósítására
gyűjtéseket szerveznek.
Rettenetesek a panelházak (ezt - sajnos - „blokknak" mondják Erdély-szerte). Lám, mit
művelt a várossal a hatalom.
Csíkcsicsó, vasúti csomópont. Madéfalva, minden esetben emlékezni kell az 1764-es
bosszúálló kelepcére, melyet a jogaikért kiálló székelyeknek Siskowicz osztrák altábornagy
állított. A kartácstűz elől nem volt hova menekülniük. Akik a kartácstüzet mégis valahogy
megúszták, azokat hajtóvadászattal kaszabolták, ahol érték, az egész vidéken. (Fájón hasít
belém, hogy szűk kétszáz évvel később, 1956-ban Salgótarjánban ugyanígy lőttek a
helybecsaltakra...)
Átkelünk az itt még gyérvizű Olt hídján. A közelben van Csíkmadaras, a korábban híres
fazekas falu. Fekete fazekakat csináltak, míg a korondiak el nem lesték a tudományt.
Időlegesen el is sorvadt a helyi korongozás, de jó kereskedők révén kisvártatva újból
felvirágzott.
Csíkszentdomokos, Márton Áron szülőhelye. Gyönyörű Szervátiusz-szobor a püspök úrról.
A II. világháború végén, az oroszok nyomában settenkedő román szabadcsapatok itt 13 főt
kivégeztek, még egy 80 éves asszonyt is! A vidéket vérbe borító atrocitások miatt az oroszok
a román vezetést elzavarva, a közigazgatást kézbe vették és az atrocitások megszűntek.
Felcsík tájai igen szépségesek. A Feketeréz déli oldalán ered a Kis-Olt, keleten pedig a Maros
indul, aztán mindkettő a Dunába ömlik.
Marosfő. A Mókus non stop fogadó mellett, a parkolónál, vaslemez kapun megyünk be, egy
kaszálón lefelé ereszkedünk. (Oldalt faárnyékszék). Átlépkedünk a csermelyen, picit fel, túl
le és a szépen befoglalt Maros-forrást körbeálljuk. Igen jó, üdítő vize van.
Kis fehérmárvány táblán: „Ébner Atya emlékére 1998" (a szekusok ölték meg.) Itt van a
Csíki medence vége, a vízválasztón túl a Gyergyói medence kezdődik.
Balogh Jenő csengője szól, Béla bácsi beletapos a gázba. Frissen épített ortodox kolostor
mellett húzunk el. A tájon mindenfelé, csíkokban sok aratatlan gabonaföldet látunk.
Gyergyószentmiklós, a medence központi települése, ahol egykor 600 magyar-örmény élt. A
főtéren óriási kopjafa áll, amelyet a forradalom után, 1990-ben állítottak, felirata:
„Maradunk". Szecessziós városháza, szépen felújítva. Első templomát a XIII. században,
barokk templomát pedig 1766-76-ban emelték. Gyergyóalfalu templomkertjébe a
visszacsatolás idején egy zászlórudat helyeztek el. Talapzatán a következő felirat olvasható:
„Vándor, vésd a szívedbe, hogy ez a föld székely és az is marad".

Szárhegy (=Szármányhegy=Kopaszhegy), 1642-ben ferencrendi kolostor épült.
Kolostortemplomában nyugszik Kájoni János. Lázár kastély,1532-ből, a vidék egyik
ékessége. Itt nevelkedett Bethlen Gábor. Szárhegyi győzelem. Történt ugyanis, hogy a
férfihad nélkül maradt településen, a magára maradt 300 asszony, öreg és gyermek,
különleges ötlet alapján, felszínesen, üres cserépkorsókat földelt el. A 3000 lovas tatár
megriadt, amikor a patkók a korsókat hangos csörrenések közt be-berogyasztották. A
kaotikus keveredésben a támadók egymást taposták agyon. „Tízszeres túlerővel szemben is
lehet győzedelmeskedni, ha a szülőföldünket védjük" jegyzi meg honismereti vezetőnk.
Tatároszlop, a földhalom mélyén a tatárok hamvai.
Gyergyóditró, lakosai tehetős deszkakereskedők voltak. Hatalmas, 5000 lelket is befogadó,
kéttornyú neogót templomot emeltek, mert a település közepén álló szép barokk
plébániatemplom már szűk lett. A márványszobrokat Siklódi Lőrinc szobrászművész alkotta,
a színes üvegablakok Róth Miksa nagybecsű munkái. A főoltáron (Jézus szíve oltár) Krisztus
carrarai márvány szobra. A fölötte magasodó gigantikus tölgyfa feszületet és az oltár többi
farészét Szánthó László temesvári szobrászművész faragta. A hatalmas kovácsolt csillárokat
Jungfer Gyula budapesti műlakatos készítette. Kerámia stációk.
A hatalmas, 2 hektáros, bekerített templomkert most éppen a nyíló gólyaorrtól (Geranium)
kéklik. E tágas templomkert fogadja be alkalmanként 8 közeli falu búcsújáróit, mivel a
szomszéd falvak lakosai kölcsönösen összejárnak „búcsúkodni". A szekus időkben a
hatalmasok kitalálták, hogy a tágas templomkert területén lakóépületeket kell emelni. A ditrói
székelyek azonban életrevalóak: azzal hozakodtak elő, hogy a kertben, nem is tudják már,
hogy pontosan hol, de vannak régi jeltelen sírok. Ezzel a dolog megoldódott, hiszen hátha
magyar ősök kerülnek felszínre, ősi bizonyítékként...
A nagytemplommal szemben, az út túloldalán, II. Világháborús fehérmárvány emlékmű, és
az elesettek nevei. Mellette Arany János szobra, kopjafás kerítéssel övezve. Valamivel arrébb
van a Puskás Tivadar Elméleti Líceum, udvarán futballpálya. A falu 3-szor 6 kilométer
kiterjedésű, fürge patak szeli át. Ha vízmentében követjük, 3 nagyobb házhoz érünk, köztük
áll Puskás Tivadar családjának háza is. Az utcai lépcsős feljáratot az idők folyamán
elbontották és a családi kőcímert a plébániára mentették. Sárika néni, a fényképész, a Puskás
családról sok mindent őriz, Gál Endréné pedig helytörténeti lexikont állított össze.
A legelső templom máshogy feküdt. A plébániatemplom 1746-ban épült, néhány éve kívülbelül renoválták. Azelőtt a Szárhegy filiáléja volt, majd több környező filiát egyesítettek
Ditróval, most önálló plébánia. A templom tornya valaha őrtoronyként szolgált; a hajóban ősi
örmény családnevek olvashatók. A cinteremben van Puskás Antal nemzetőr őrnagy sírköve:
+1865 és neje Csiby Anna +1867 A plébániatemplom mellett hatalmas székelykapu, 1934ben faragták.
Mind az építkezésekhez, mind a lakosság megélhetéséhez sok fát vágtak ki a környező
erdőkből, hiszen fafeldolgozók, deszkakereskedők voltak. Az erdőséget lassacskán teljesen
kiirtották...
Elsétálunk a Külső temetőhöz, lankás dombon, hét és fél hektáron fekszik. Tamás Imre úr,
római katolikus egyházi gondnok kísér minket. A ravatalozó környékén felkopaszodott
feketefenyő, ágain tucatnyi varjú- és csókafészek. Sok becses örmény és székely síremlék
található, egyes helyeken elbozótosodva.
Gaál Kálmán m. kir. honvéd, volt főreáliskolai növendék 1883-1902, Keresztes János, K.
Jánosné Sáska Anna 1843-1906, Péres Sándorné Dániel Anna 1881-1956, Csíky Bálintné
Dániel Elvira, Bajkol Tamás és neje Merthy Irén önmagasztaló sírfelirata, a Tarisznyás család
sírkövei... A bőharmatos, termetes fűben jól megjárjuk a temetőt.
(folytatjuk)
(2002. aug. 22-28-ig barangolt az EÖGYKE 46 fős csoportja - szerk. )

******

Hagyományteremtő Csiky Gergely-napok Aradon
Gazdag rendezvénysorozattal tisztelgett tegnap névadója, Csiky Gergely emléke előtt Arad
megye egyetlen olyan középiskolája, amelyben az első osztálytól érettségiig tanulnak a
diákok. A hagyományteremtő célzattal megtartott Csiky-napot megtisztelték jelenlétükkel a
helyhatóság képviselőin kívül a testvériskolák küldöttségei; a zagyvarékási Damjanich János
Általános Iskola, a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskola és Technikum, a
békési Németh László Kollégium, a békéscsabai Kossuth Zsuzsa Kollégium, a szentendrei
Agytanoda Alapítványi Iskola, a dévai Traian Líceum, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen
Líceum és a temesvári 1-es Számú Gyárvárosi Általános Iskola, valamint a temesvári Csiky
Gergely Színház küldöttsége, a történelmi egyházak, a civil szervezetek képviselői.
A vendégeket Matekovits Mária aligazgató köszöntötte és mutatta be. Szakács Ferenc
igazgató ünnepi beszédében többek közt hangsúlyozta, hogy az ebből az alkalomból történő
szobor-, illetve zászlóavatás kötelez, mert így teremtünk hagyományt e vidék szülöttjének
szellemi hagyatékából és örökségéből, így viszünk be emberséget a magyarságba,
magyarságot az emberségbe. Az igazgató kifejtette azt a reményét, hogy tíz-húsz-százhatvan
év múlva is lesz magyar diák, és lesz beteljesülés pedagógus, diák, szülő és kisebbségi
sorsban élő magyar közösségek számára.
Az ünnepség többi szónoka -Vasile Dan Ungureanu, Arad megye prefektusa, dr. Kötő
József, az EMKE országos elnöke, Pavel Sárbu megyei főtanfelügyelő, Bognár Levente, Arad
alpolgármestere, Király András megyei RMDSZ elnök (az utóbbi kettő az iskola volt diákja)
– más-más megközelítésben utalt az anyanyelvű oktatás szerepére, az európai szellemiségre a
szobor mához szóló üzenetére.
A szép és igaz gondolatok az iskola első emeleti folyosóján hangzott el, a fehér lepellel
letakart Csiky Gergely-mellszobor előtt.
A névadó szellemisége
Az ünnepélyes pillanat ezután következett: Varga Márk I. és Munteán Júlia, XII-es
tanulók leleplezték Kocsis Rudolf aradi művész pompás alkotását. A jelenlévő történelmi
egyházak képviselői Sándor Tivadar római katolikus plébános, Baracsi Levente református,
Csabai Árpád evangélikus lelkészek, valamint dr. Vass Gergely baptista lelkipásztor
felszentelték a büsztöt.
Puskel Péter
Jelen közéleti napilap Arad, 2002. december 13.
******
Dr. Kötő József, az EMKE országos elnöke

Csiky Gergely szobrának avatására
A nemzet először 1896-ban hódolt Csiky Gergely emléke előtt szoboravatással. A
színjátszásunkra új szemléletet kényszerítő budapesti Vígszínház székhelyének avatásakor
leplezték le az intézmény előépületében elhelyezett Róna József munkát. 2002-ben közel
szülőhelyéhez, Aradon leplezzük le a róla elnevezett középiskolában a magyar társadalmi
dráma atyamestereként számon tartott alkotó mellszobrát, Kocsis Rudolf munkáját. 106 év
távlatából is összekapcsolódik a két esemény, közös üzenetük van. Egyrészt dicsőíti a hely
szellemét. Vajon a szülőföld, a régió szellemisége nélkül Csiky azzá vált, azzá válhatott
volna, amivé lett? Nézzük csak a régióhoz kötődés állomásait. A pankotai kisnemes megyei
főorvos fia örökölhette, megtanulhatta már családjában a közösségben gondolkodás, a
kultúratisztelet korparancsát. Aradon, a modernizáció lázában égő város gimnáziumában

elsajátíthatta a versenyképesség követelményeit. A régió másik Európára nyitott városában,
Temesváron teológusként, tanárként, papneveldei oktatóként meggyőződhetett arról, hogy
haladni csak a gondolkodás szabadsága, a kritikus önvizsgálat szellemében lehet. A késztetést
a magyar dráma megújítására tehát Csiky Gergely a hely szellemétől kapta. Jellemző adalék,
hogy Csiky Gergely első színházi bemutatkozása is Temesvárhoz fűződik. 1875-ben az új
színház megnyitásakor őt kérik fel a prológus megírására. Ettől kezdve Thália mentorává
válik a régióban. 1877-ben Aradon a Színügyi Gyámolító Egylet megbízza az ünnepélyes
évadnyitásra a prológus megírására, majd a város színházának leégése után 1885-ben
ugyancsak ő írja a nyitó prológust Múlt és jelen címen. 1881-ben Arad város díszpolgára lesz.
Város és nagy fia találkozása a kölcsönös ihletés korszakának kezdetét jelenti. Krecsányi
Ignác, Aradi Gerő társulatai a városban zsúfolt házak előtt játszák Csiky Gergely majd
minden művét; a kor nagy színésznője, Prielle Kornélia kötelességének tartja a város nézőit
megörvendeztetni a halhatatlan Csiky Gergely figurák, a Nagymama, a Buborékok
főszerepének alakításaival. Csiky pedig a szülőföld visszaigazolását választott útja
elismerésének tekinti. De a hely szelleme nem teljesedhetett volna ki, ha a színpadi szerző
külföldi útjai révén nem merítkezik meg Európa szellemiségében s a fővárosba költözve nem
szívja magába nemzeti kultúránk levegőjét, Csiky szobrai tehát másrészt azt üzenik nekünk:
mai globalizálódó világunkban se felejtsük a hely szellemiségét, de sajátítsunk el minden
egyetemes értéket, ami versenyképességünket segítheti. Hallgassuk meg tehát Csiky Gergely
szobrainak korunkhoz szóló üzenetét és a helynek ez a szellemisége itt, most külön is üzen
nekünk, ünneplőknek, Az a tény, hogy Csiky Gergely mellszobrát Aradon a róla elnevezett,
immár színmagyar tanintézetben leplezhetjük le, üzeni, hogy lehet és kell az együttélés
európai modelljeit alkalmaznunk. Élni csak így szabad, így érdemes!
******
Székelyföldről indult a mindszenti Ávéd család

Óvóhelyen avatták orvosdoktorrá
Az Ávédok 1947 óta mindmáig gyógyítják a mindszentieket. Ekkor érkezett a faluba
Ávéd László, hogy elfoglalja a neki felajánlott körzeti orvosi állást.
Az orvos, aki az elkövetkezendő fél évszázadban a várossá fejlődő település megbecsült
személyiségévé vált, hosszú utat tett meg a mindszenti doktori állásig. Laci bácsi - egy idő
után mindenki csak így hívta Mindszenten - Gyergyóalfaluban született Trianon
esztendejében. A békeszerződés később meghatározta életének több fordulópontját is. „Az
orvosi egyetemet Kolozsváron kezdtem, román uralom alatt, és fejeztem be Észak-Erdély
visszacsatolása után, háborús körülmények között, magyar uralom alatt. Óvóhelyen avattak
orvosdoktorrá" - írja életrajzában. Behívták, amerikai fogságba került, onnan pedig nem tért
vissza Erdélybe: a szentesi kórházba jött dolgozni, majd meghívták Mindszentre. Így
kezdődött a székely Ávédok mindszenti története.
Laci bácsi fia, János számára egyértelműnek tűnt, hogy ő is a háziorvosi praxist választja
hivatásul. Édesapám olyan példát állított elém emberszeretetével, amelyet követnem kellett,
állítja a ma is Mindszenten praktizáló orvos, aki nyugdíjba vonult apja körzetét vette át
pályakezdésekor. Ávéd László így fogalmazta meg filozófiáját: „A család legfontosabb tagja
a beteg, mert minden családtag őérte aggódik," Ávéd János úgy egészíti ki apja tanítását,
hogy egy kicsit a körzeti orvos is a család része, hiszen megosztják vele a betegek hétköznapi
problémáikat, feszültségeiket. Hozzáteszi: Édesapám mindig nagyon tisztelte az embereket,
és ezt a mindszentiek is érezték- ezért szerették őt olyannyira. Múlt időben beszél Laci
bácsiról, hiszen az idős, köztiszteletben álló orvos tavaly nyáron elhunyt. Három
szívinfarktus után is jó erőben volt, a hirtelen jövő negyedik mégis elragadta.

Ávéd János nemcsak a hivatást és a betegeket örökölte édesapjától, hanem annak
életformáját is. Laci bácsi nagy vadász volt, olyannyira, hogy vadászcimborái nemrégen
állítottak emlékének oszlopot a tiszai töltés oldalába. Ő alapozta meg a szalonkavadászat
szokását Mindszenten, miután felfedezte, hogy bármily hihetetlen, az Alföldön
megtalálhatatlan kis madár előfordul a város környékén is. Fia követte őt az erdőkbe és az
árterekbe, ahogy bélyeget és régiségeket is gyűjt, miként apja tette, míg élt. Laci bácsi
személyisége meghatározta az egész család sorsát, noha sohasem erőltette rá felfogását,
döntéseit senkire: - Laci bácsi inkább tanácsolt, átérezve a tanácsadás felelősségét - meséli
Makó Endre, aki Laci bácsitól tanulta meg a természet és vadászat szeretetét. A fiatalember
pótnagyapjának tekintette Ávéd Lászlót, aki unokaként bánt ővele.
Az Ávéd család alighanem újabb orvost ad majd Mindszentnek. Ávéd János fia, a
nagyapjáról elnevezett László kiváló tanuló a vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban,
vadászni tanul. Orvos akar lenni, mint apja és nagyapja, mert megfogta őt is a mindszenti
Ávédok filozófiája, a „körzeti orvosi szolgálat alázata".
Szalontai Attila Imre
Délmagyarország, 2002. december 4
******
Meghívó
A Fővárosi Örmény Klub január 16-án, csütörtökön du. l7 órakor várja az érdeklődőket a
Magyarok Háza I. emeleti zeneterembe (V. Semmelweis u. 1-3.).
Kárpát - körút
Zenés körutazás a Kárpát medencében, vidámságokkal.
c. műsorával.
Közreműködik:
Dávid Csaba, Langermann Mónika szoprán és Zábó Gyula bariton
Zongorán kísér: Hosman Erzsébet
Rendezte: a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat.
Mindenkit szeretettel várunk.
******
1% 1% 1% 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
jövedelem-adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Hat 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 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:
18085590-1-41
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 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
******

Kapcsolataim és emlékeim
örmény testvérekkel
Nem vagyok örmény. Kicsi koromban nem is hallottam örményekről. Első találkozásom
örmény személlyel Gyulafehérváron volt, a Majláth-főgimnáziumban. Ott végeztem az első
két középiskolai osztályt 1936-1938 években. Tanárom volt Száva Kristóf, akiről csak
később tudtam meg, hogy örmény származású. Száva tanár úr nekünk román nyelvet és
irodalmat tanított. Én 5 elemi osztályt tiszta román nyelvű iskolában végeztem.
(Szülőhelyemen akkor nem volt más iskola.) Így elég jól ismertem már a román nyelvet, a
tanár úr nagyon kedvelt is emiatt. Mégis: Száva tanár úrnak köszönhettem, hogy a román
nyelvtant kitűnően, egész életrevalóan is megtanultam. Rendkívül lelkiismeretesen, alaposan
végezte munkáját. Több mint 60 év távlatából is élénken őrzöm emlékét. Sírját is felkerestem
a gyulafehérvári temetőben.
1938 őszétől 1944 májusig a kolozsvári piarista főgimnáziumban folytattam az iskolát. Itt
elég sok örmény származású tanuló volt. Csupán osztálytársaim közül említsek meg
néhányat:
Dávid Mihály. Nagyon jó barátok voltunk. Érettségi után Magyarországra távozott,
kapcsolatunk megszűnt.
Tüzes Karácson. Konviktusi bentlakó fiú volt, egyik legkedvesebb barátom. Érettségi
után sokáig nem tudtunk egymásról. Édesapja földbirtokos volt Zsibó környékén. Édesanyja
pedig később Szamosújváron az örmény-templom orgonistája volt. Karácson, úgy tudom, közgazdász lett. Nagyváradon élt. 1974-ben - a 30. éves érettségi találkozón - még jelen volt,
utána nemsokára meghalt. Fia, Bálint, mint újságíró most is sokat szerepel.
Vákár László. Már a neve is elárulja örmény voltát. Érettségi után külföldre került, jelenleg Hollandiában kiváló építészmérnök, 1994-ben megjelent az érettségi találkozónkon is.
Folyovich György Magyarországon kiváló orvos.

Gorove Árpád. Ő a gimnázium évkönyvében is kifejezetten így szerepel: „örmény szert."
Érettségi után külföldre távozott, semmit sem tudok róla.
Voith Lajos. Érettségi után többet nem találkoztam vele. Édesapja gyógyszerész volt.
Édesanyjával aztán nagyon sokszor találkoztam Marosvásárhelyen, többször is felkerestem és
ő is engem. Akkor már Lajos nem élt, Irénke néni leveleit, sőt költeményeit is őrzöm. Szép
festményei is voltak.
1945 őszén kerültem a gyulafehérvári Teológiára. Ott egyik évtársam Szultán Lukács
volt, nagykászoni örmény fiú. Csak egy évet töltött velünk, aztán félbehagyta a Teológiát.
Volt még egy másik kimondottan örmény nevű - a névre nem emlékszem - aki Velencéből a
mechitaristáktól került haza. Ő is csak rövid ideig volt velünk, eltávozott. (Talán Mélich volt
a neve.)
1950-51-ben első kápláni helyem Csíkszentmárton volt. Ott feltűnt nekem egy idős
kereskedő bácsi, a nép „Ámira úr"-nak nevezte, tisztelte. Kimondottan örmény férfi volt.
Temetésén is részt vettem.
1951-1979 között Szászrégenben voltam káplán, majd plébános. A városban elég sok
örmény származású család él. Ezek többnyire római katolikus vallásúak. Különösen említésre
méltó a Bodurján-család. Kimondottan örmény származásúak. Hiszen Bodurján János
(Onnig) még az örményországi Bárdiságban született. Még mint fiatal gyermek János nevű
bátyjával együtt Velencébe került az ottani mechitaristákhoz tanulmányok végzésére. A
bátyja, János el is végezte a teológiát és örmény szertartású pap lett. Időközben kitört
Törökországban a nagy örmény-üldözés. Édesapjukat, aki szőnyegkereskedő volt, megölték.
Az édesanya leányával, egyik fiával és annak feleségével azonban a csodával határos módon
megmenekült. A görög konzulátusra futottak. Onnan egy görög hajóval sikerült Romániába, a
constantai kikötőig eljutniok. A hajó maslinát szállított, őket egy üres hordóban rejtették el,
így utaztak a tengeren. Nagyon sok aranypénzükbe került ez az utazás. Ide érve, értesítették a
velencei fiúkat is hollétükről. Mindkét fiú hazaigyekezett.
A már pappá szentelt János Bukarestbe ment megkeresni édesanyját és testvéreit, majd
Erzsébetvároson működött. Aztán újból Bukarestbe került, itt nyomdája is volt, örmény
újságot és könyveket is szerkesztett és adott ki. 1932-ben aztán Csikszépvizre került
plébánosnak.
A másik fiú, szintén János (Onnig) viszont útközben Magyarországon a csongrádmegyei
Mindszenten véletlenül épp a katolikus plébánián kapott szállást. A plébános húga vezette a
háztartást. Neki volt egy szép leánya, akit Onnig feleségül vett. Itt is tartózkodott egy ideig
Mindszenten. Később a pap-bátyja hazahívta, ő is Bukarestben telepedett meg és jól menő
cukrász-üzletet nyitott. Innen került aztán valamilyen okból Szászrégenbe, ahol ugyancsak
mint cukrász folytatta tevékenységét. Ide hozta özvegy édesanyját is, akit aztán 1942-ben
temettek el Szászrégenben 92 éves korában. Onnig bácsi anyanyelve még az örmény volt.
Magyarul is beszélt, de érdekes kiejtéssel. Hat vagy hét gyermekük volt. (Gerő- cukrász,
János - cukrász, majd asztalos, Bözsi, kereskedő, - Etus, - Karcsi - kereskedő, fiatalon
meghalt stb.) Most is látom Onnig bácsit, amint az utcán árulja a fagylaltot, előtte egy nagy
plakát: "Ha jó fagylaltot akar enni, Bodurján bácsitól kell venni."
Bodurján János, a papbácsi aztán nagyon gyakran járt le Régenbe, egyrészt édesanyja
sírjához, másrészt a rokonok látogatására. Nagyon sok ismerőse és tisztelője is volt a
városban. Ő kimondottan örmény szertartás szerint misézett, nekünk érdekes volt. Szívesen
segített a gyóntatásban is. Szászrégenben végezte rokonai körében ünnepélyesen az
aranymiséjét is, 50 éves papi jubileumát. Ezt is kimondottan örmény rítusban. Magyarul is
beszélt, de nagyon érdekesen néha mosolyogtunk is szavain. Nagyon kedves, közvetlen
ember volt, kevesen tudták mekkora tehetség rejtőzik benne.
1959 őszén kapott meghívást az örmények főpapjától, hogy az örmények történelmét, az
örmény enciklopédiát folytassa és befejezze. A hatósági engedély is megérkezett. János

papbácsi éppen Szászrégenben tartózkodott. Lázasan és rendkívül nagy örömmel készült az
útra. A szülőföldjére. Nekünk akkor szinte átszellemülten mondta, hogy szeretne találkozni
az akkori legnagyobb örmény méltósággal is, Mikojánnal. Ki is jutott Örményországba.
Rövidesen kaptuk aztán a hírt, hogy váratlanul, egy grippa következtében meghalt. 83, vagy
84 éves volt. Ecsmiazinban (Jerevánban) van eltemetve a főpapi kriptában. Mindezeket a
családtól tudom, részletesen elbeszélték és le is írták nekem.
A Bodurján családból még most is élnek Szászrégenben. Sajnos, úgy tudom a fiúág kezd
kihalni. Egyik legkedvesebb családunk volt a fiatalabb Bodurján János családja. Három
gyermeküket én készítettem első szentáldozáshoz, és eskettem is őket. Özvegy édesanyjukat
is mindig felkeresem, ha a városban járok. A fiú - ugyancsak János, kiváló zenetanár, jelenleg
Székelyudvarhelyen él.
Ugyancsak Szászrégenben ismertem meg Lengyel Zoltán szamosújvári örmény apostoli
kormányzó urat. Talán éppen örmény híveit látogatta, a mi templomunkban misézett. Később
magam is többször jártam Szamosújváron, a kormányzó úr vendége voltam. Egyik
alkalommal pedig éppen nyári szabadságon voltam szülővárosomban, Kapnikbányán. A
kormányzó úr is éppen ott járt és megkért, hogy vezessem fel a szép hegyre, a Gutinra.
Szívesen vállalkoztam és kettesben gyönyörködtünk a természet szépségeiben.
Szamosújváron találkoztam Sáhin Bertalannal, a későbbi apostoli kormányzóval is.
Egyébként Szamosújváron igen jó ismerősöm volt Gabányi János tanár úr. Ő Elemér nevű
bátyámmal volt osztálytárs a kolozsvári piaristáknál, 1928-ban végeztek. Onnan volt szoros
barátságunk is.
Szászrégenben ismertem meg Gajzágó Lenke számtan-tanárnőt. Ő Marosvásárhelyről
gyakran jött fel Régenbe, több napig volt vendégünk is. Én is többször meglátogattam,
elbeszélgettünk, még kártyáztunk is. Egyik ilyen alkalommal nála ismertem meg Kapdebo
Erna híres magyar-tanárnőt is. Gajzágó Lenke Prohászka püspökkel is levelezett, igen magas
intelligenciájú, rendkívül rokonszenves nő volt. A nagyenyedi családi sírboltban nyugszik.
Szászrégenben volt esperes-plébános sokáig Merza István. A városban sokáig emlegették.
Én már csak futólag ismertem meg, kb. kétszer találkoztam vele. Leveleztünk is. Mint
nyugdíjas Vízaknán halt meg, az ottlakó Orsolya-nővérek gyóntatójaként.
1983-ban magam is nyugdíjba vonultam és a brassói Papi Otthonban leltem helyet. Itt is
megismerkedtem több örmény származású egyénnel, rendszerint olvasom az örmény kiadású
sajtótermékeket. NEM VAGYOK ÖRMÉNY. Tisztelettel és csodálattal, nagyrabecsüléssel
adózom azonban a magyar-örmények vallási és nemzeti öntudata iránt. Erdély katolikus
társadalma kétségkívül sokat köszönhet nekik, és most is tanulhatunk tőlük, főképp őseink
iránti tiszteletet és hagyományaink ápolását.
Brassó, 2002. december 4-én
Szirmai Béla
******
„Aki nem ismeri múltját, hagyományait, az elveszti gyökereit, csak hányódik a világban.
Néha-néha fel kell kerekednünk, útrakelnünk mindegy hova, a valóságban, vagy a lélek
tájain, az emlékezetünk segítségével, hogy visszataláljunk romlatlan önmagunkhoz."
(Krúdy Gyula)
******
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 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 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 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
******
A rendelkezésünkre álló adatokat témák szerint csoportosítva közrebocsátjuk, hogy az Önök
segítségével javítsuk, kiegészítsük, pontosítsuk azokat. Elsőnek az
Örmény gyökerű kormányzati tisztségviselők
adatait tesszük közzé:

Lukács László, erzsébetvárosi; *Zalatna, 1850. október 24. - +1932. február 23. Budapest;
Lukács Dávid és Wagner Jozefa fia. A Nemzeti Munkapárt elnöke, m. kir, pénzügy-miniszter
(1895. jan. 15 -1905. jún. 18. és 1910. jan. 17. - 1912. ápr. 22.), kereskedelemügyi miniszter
(1911. máj. 5. -1911. okt. 18.), belügyminiszter (1912. ápr. 22. -1913. jún.10.), a király
személye körüli miniszter (1912. ápr. 22. -1913. jún. 10.), M. kir. miniszterelnök (1912. ápr.
22. -1913. jún.10.). Gudenus: 296.
Pattantyus-Ábrahám Dezső, danczkai; *Debrecen, 1875. július 10. - + 1973. július 25.
Budapest; Pattantyús-Ábrahám László és Király Erzsébet fia. A második szegedi kormány
miniszterelnöke és pénzügyminiszter (1919. júl.12. -1919. aug. l2.). Gudenus: 398.
Dániel Ernő báró, szamosújvárnémeti; *Németelemér, 1843. május 3. - +1923. július 24.
Balatonfüred; Dániel János valamint eleméri és ittebei Kiss Auguszta fia. Kereskedelemügyi
miniszter (1895. jan. l5. -1899. febr. 26.); Gudenus: 90.
Gorove István, gáttajai; *Pest,1818. augusztus 23. - + 1881. május 31; Gorove László és
tövisi Rátz Mária Magdolna fia. A Deák párt elnöke, a magyar delegáció elnöke, a Szabadelvű Párt elnöke, földművelés-, ipar- és kereskedelem-ügyi miniszter (1867. febr. 20. -1870.
máj. 24.), valamint közmunka- és közlekedés-ügyi miniszter (1870. máj. 21. -1871. júl. 21.),
a MTA tagja. Gudenus:128.
Ivády Béla, ivádi; *Fólya,1873. november 14. - + 1962. március 19. Budapest; Ivády Béla és
erzsébetvárosi Csiky Jozefa fia. Földművelésügyi miniszter (1931. aug. 24.-től 1932. febr. 4.)
Gudenus 78.
Kristóffy József, csejtei; *Makó, 1857. szeptember 4.-+ Budapest, 1928. március 29,
Kristóffy József csiksomlyói Csiky Gizella fia, Csanád vm. főispánja, belügyminiszter (1905.
jún. 18.-1906. ápr. 8.), ez utóbbi idő alatt a közigazgatás terén szerzett érdemeiért legfelsőbb
kitüntetésben részesült. Magyar Életrajzi Lexikon, Gudenus: 70.
Lukács Béla, erzsébetvárosi; *Zalatna,1847. április 27. - + 1901. január 7. Budapest; Lukács
Simon és Gaál Teréz fia. Az 1900. évi párizsi világkiállítás kormánybiztosa, m. kir.
kereskedelemügyi miniszter (1892. júl. 16. -1895. jan. 15.), az I. o Vaskorona Rend lovagja.
Gudenus: 293.
Lukács György, erzsébetvárosi; *Nagyvárad,1865. szeptember 10. - + 1950. szeptember 28.
Budapest; Lukács György és gyarmati Tar Krisztina fia. M. kir. vallás- és közoktatási
miniszter (1905. jún.18. -1906. márc. 6.). Gudenus: 298.
Szilágyi Dezső; *Nagyvárad, 1840. április 1. - + 1901. július 31. Budapest; Szilágyi Lajos és
erzsébetvárosi Lukács Anna fia. A jogtudományok doktora, a M. Tudom. Akadémia tiszteleti
tagja, m. kir. igazságügyi miniszter (1889. ápr. 9. -1895. jan. l5.), a képviselőház elnöke
(1895 - 98). Gudenus: 297.
Duka Géza István László, kádári báró; *Kádár, 1867. január 2. - +Bécs, 1913. január 22.;
báró Duka Emil és beodrai Karátsonyi Katalin fia. Rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter, a főrendiház örökös tagja. Gudenus: 213.
Gajzágó László, *Karcag, 1883. augusztus 1. - + Bp. 1953. szeptember 26. Rendkívüli követ

és meghatalmazott miniszter 1927-ben. 1936-49 a nemzetközi jog tanára a bp.-i
tudományegyetemen, az MTA tagja. Magyar Nagylexikon.
Bogdánffy Ödön, vajdahunyadi, *Torda, 1863. dec. 13. - +Budapest, 1944. márc. 13.;
Tutsek Mária fia. Helyettes államtitkár, Műegyetemi nyilv. rk. egyetemi tanár. Gudenus 23.
Gopcsa László, *Szamosújvár, Belső-Szolnok megye,1865. január 10. - Budapest, 1933.
február 12. Államtitkár-helyettes, jogász, gyorsírás szakértő, Magyar Katolikus Lexikon.
Issekutz Aurél, marosvásárhelyi, *Szászváros, 1864. jan. 14. - +Budapest, 1934. júl. 21.
Issekutz János és Másvilági Katalin fia. Belügyi államtitkár, Krassó-Szörény vármegye
alispánja, a III. o. Vaskorona rend és a Ferenc József rend tulajdonosa. Gudenus: 177.
Jakabffy Imre, zaguzseni, *Pest, 1850. december 4. - + Budapest,1930. január 15. Főispán,
országgyűlési képviselő, államtitkár. Révai Nagy Lexikona.
Jakabffy Gyula *Sofronya, Arad megye,1878. - +?. Földbirtokos, főispán, felsőházi tag.
Államtitkár. Magyar Katolikus Lexikon.
Karátson Lajos, ivándai, *Arad, 1853. okt. 21. - +?. Karátson Antal és beodrai Karátsonyi
Rebeka fia. Államtitkár, miniszteri tanácsos, országgyűlési képviselő. Gudenus: 215.
Kristóff Károly, *Vác, 1882. jan. 26. - +Budapest,1954. febr. 6.; élesdi és telegdi Jakabffy
alias Kristóffy Károly és nemes Molocsay Klementina Antónia Paula fia. M. kir. közellátási
államtitkár, a M. Kir. Postatakarék vezérigazgatója, dr. jur. utriusque. Gudenus: 266.
Lukács György, erzsébetvárosi; *Nagyvárad, 1820. - + Salzerbad,1892. augusztus 29.;
erzsébetvárosi Lukács Ignác és lellei Gaál Teréz fia. Belügyminisztériumi államtitkár, a Szent
István Rend lovagja. Gudenus: 297.
Meskó László, *Nyíregyháza, 1851. szeptember 23. - +1922. július 23. Bp. Édesapja M. Pál
(szül 1824.) nyíregyházi orvos volt és Bölke Matild fia, anyai ágon volt örmény származású.
- Nyíregyháza főispánja, 1907-től 1909-ig igazságügy minisztériumi államtitkár. Meskó
Márton: A Meskó család leszármazása.
Novák Ferenc, *1869. júl. 20. - + Kistagyospuszta, 1945. jún. 30. Novák Kamilló és Lechner
Beatrix fia. M. kir. kereskedelemügyi minisztériumi műszaki tanácsos, államtitkár. Gudenus:
374.
Dániel Antal Mihály, szamosújvárnémeti, *Erzsébetváros,1804. dec. 9. - + Dániel István és
Izsáky Anna fia. Pankota 1848-as kormánybiztosa, földbirtokos. Gudenus: 92.
Lukács Sándor, erzsébetvárosi, *?, 1822 - + Párizs, 1855, erzsébetvárosi Lukács Ignác és
lellei Gaál Teréz fia. Országgyűlési képviselő, Győr város 1848-as kormánybiztosa, a
nagyváradi hadifelszerelő telep vezetője (1849). Gudenus 298.
Pap Géza, elekesi báró, *Nagybecskerek, 1864. jún. - +Budapest, 1934. júl. 9. Pap Simon és
Simay Anna fia. Az Országos Vitézi Szék és a m. felsőház tagja, országgyűlési képviselő,
1911-től 1913-ig az úgynevezett „Überland"-földek kormánybiztosa volt, ügyvéd, dr. jur.
Érdemeiért bárói rangot kapott. Gudenus: 384.

Bogdánffy Ferenc, (*1829. - + Budapest, 1910. aug. 25., Török Róza) Irodafőnök a
Honvédelmi Minisztériumban. G.19.
Buzáth János, (* 1869. - + Budapest,1936. dec. 26, gyergyószentmiklósi Kövér Ilona),
Budapest Székesfőváros alpolgármestere, m. kir. kormányfőtanácsos. G. 33.
Csíky Tivadar, csíksomlyói, (*Gyergyószentmiklós, 1879. febr.10. - + Budapest,1943. jan.
22. gyergyószentmiklósi Lázár Tekla Aurélia). M. kir, kormányfőtanácsos, min.
osztálytanácsos, a Belügyminisztérium osztályának vezetője. G. 61.
Csíky Gyula, csíksomlyói, (*1875. jún. 11. + Gyula, 1911. okt. 4.; Czárán Szidónia).
Minisztériumi osztálytanácsos, dr. G. 67.
Csíky Albert, csíksomlyói, (*1846. -+ Marosvásárhely,1888. ápr. 5, Verzár Mária) M. kir.
adótárnok. G. 68.
Csíky József, csíksomlyói, *Marosvásárhely, 1880, ápr. 15. - + , Korbuly Klementine).
Minisztériumi tanácsos, dr. G. 68.
Csíky Aladár, erzsébetvárosi, (*Batyusháza, 1880. okt. 14. -+? , Hollósy Anna).
Minisztériumi tanácsos, dr. jur. ügyvéd. G. 77.
Dániel Lajos József, szamosújvárnémeti, (*Egri, 1860. jan. 24. - + Sződliget, 1943. dec. 6.
alsórepszegi Szőke Amália Franciska). M. kir. főadótárnok. G. 93.
Jakabb Bogdán, (*Nagyvárad, 1809. - + 1887. nov. 22. Kolozsvár). Volt erdélyrészi
főkormányszéki tanácsos, majd kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos, főispán. Szongott
III. 137.
Lukács Salamon Simon, erzsébetvárosi, (*Zalatna, 1887. márc. 13. - +Budapest, 1924. dec.
18. Gajzágó Fatime Zaida). Külügyminisztériumi osztálytanácsos, tart. főhadnagy. G. 293.
Mály Sándor, kissármási, (*Zsombolya, Torontál megye,1849. december 9. - + Budapest,
1929. november 13. Boltos Alojzia). Minisztériumi tanácsos, főiskolai tanár. G. 340.
Mártonffy István, (*Tóttelke, Kolozs megye, 1886. szeptember 25. - + ?.
Pénzügyminisztériumi számvevőségi tanácsos.
Noszlopy Kálmán, noszlopi, *Pánd, 1874. ápr. 9. - + 1964. jan. 23. gáttajai Gorove Anna).
Minisztériumi osztálytanácsos. G. 132.
Novák Kamilló Bódog Károly, (*Gyula, 1884. dec. 5. - +Pincehely, 1961. máj. 3. Lechner
Beatrix). Főispáni titkár, belügyminisztériumi fogalmazó. G. 375.
Sármezey András (Endre) Elemér, szombatsági, (*Mezőkovácsháza, 1859, ápr. 21. - +
Békéscsaba, 1939. aug. l6, rétháti Kövér Anna). M. kir. kormányfőtanácsos, vasútmérnök. G.
459.
Szitányi Ferenc, szitányi, (*Leányfalva, Bereg vm., 1893. aug. 28. - + Budapest, 1944. okt.
l9. gyergyószentmiklósi Kövér Jolán). M. kir. pénzügyminisztériumi tanácsos,
huszárhadnagy. G. 252.
Temesváry Imre, (*Szeged, Csongrád megye, 1874. november 1. - +? ). Mérnök, kincstári
főtanácsos, országgyűlési képviselő.
Tomka Miklós, tomkaházi, (*Budapest,1905. aug. 8. - + Budapest, 1987. febr. 4. báró Dániel
Margit) Földművelésügyi min. osztálytanácsos, dr. jur. G. 101.
Viczián Antal, nemes, (*Csákvár, 1877. jún. 16. - 1916^. ápr. 17. szamosújvárnémeti Dániel
Ilona). M. kir. belügymin. fogalmazó, főispáni titkár. G. 98.
Vertán Endre, szombatsági, (*Torda, Torda-Aranyos megye,1867. november 30. - +,
Zakariás Mária). Ügyvéd, országgyűlési képviselő, miniszteri tanácsos. G. 463.
Vratarics György, pápai, (*Eger, 1908. szept. 24. - + 1987. szigethi Buzáth Anna).
Zongoraművész, kultuszminisztériumi titkár, dr. jur. G. 32.
A „Nagy Budapest" 1940. márt. 22.-i cikke alapján:
Gajzágó László megh. miniszter, E. Lukács György dr. ny. miniszter, Bogdánffy Ödön h.

államtitkár, Papp Antal dr. ny. h. államtitkár, Lengyel Endre dr. kormányfőtan.,
Székelyhidy Ferenc dr. korm. főtan., Vikár Géza korm. főtan., Vákár P Artúr dr. korm.
főtan., Bánovits Ödön min. fogalm., Bodonyi Viktor, dr. min. fogalm., Buzáth Barna dr.
min. fogalm., Buzáth Imre dr. min. fogalmazó, Csiky Aladár dr. ny. min. tan., Csiky
Tivadar ny. min. tan., Csiky József ny. min. tan., Csiky György min. titkár, Czetz Kristóf
pü. min. tisztviselő, Dávid Mihály dr. min. tan., Durugy Ferenc dr. min. oszt. tan., Ember
Endre dr. min. titkár, Jakabffy Zoltán min. oszt. főnök, Kovrig Béla dr. min. oszt. főnök,
Lukács József ny.min. tan., Mártonffy Károly dr. ny. min, tanácsos, Mály Ferenc dr. ny.
min. oszt. tanácsos, Pattantyús Béla dr. min. titkár, Szarukán Zoltán dr. min. titkár,
Szentpétery István dr. ny. min. tan., Temesváry Imre dr. ny. min. tan.
A továbbiakban is kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki
örmény gyökerekkel rendelkezik, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe, segítségül
mellékelünk egy visszaküldhető adatlapot, de küldhet elektronikus levelet is! Lehetőleg
kérjük: az adott személy nevét, születési adatait, milyen örmény családdal van rokonságban,
iskolai végzettségét, szakmai életútjának rövid leírását. Kérjük, jelezze az adatok forrását,
esetleg azt, hogy az adatok a birtokában vannak. Kérjük, adja meg nevét, címét, vagy
elérhetőségét, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot, az adatok pontosítása,
kiegészítése érdekében, vagy a birtokában lévő dokumentumokat lemásolhassuk, az
utókornak való megőrzés érdekében.
Legközelebb az örmény gyökerű országgyűlési képviselők adatait tesszük közzé.
******

Naptárak – 2003
Az új évre sok szép, művészi kivitelű naptár látott napvilágot, melyek közül kettőt emelnék ki
ez alkalomból:
Örömmel forgattam a Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület által kiadott, dr. Tóth Rózsa grafikusművész illusztrálta,
Szeged templomait ábrázoló szép kivitelű falinaptárt, mely a művész ragyogó
rajztehetségéről és patriotizmusáról árulkodik. Ha nem figyelted meg az életben, most egy egy hónapon keresztül látva, legyél büszke arra, milyen sok és szép templom van Szegeden.
A másik naptár családi. Leányomtól kaptam ajándékba, aki a családi fotókból válogatva
tervezte és kivitelezte az asztali naptárt. A több generációt felvonultató képek a mindennapi
munka közben is állandó együttlét-érzést és örömet jelentenek, különösen miután többen már
nincsenek közöttünk. Ötlet és kreativitás.
És mily sokat jelent a megajándékozottnak. Ezáltal lesz múlt és jelen egyszerre velünk és így
biztosan könnyebb a napi munkánk is.
I.S.
*******

Ferenczy István színművész halála

Hatvanöt éves korában, kedden súlyos betegségben elhunyt Ferenczy István, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tamási- és Szentgyörgyi-díjas színművésze. 1959-ben a
marosvásárhelyi Székely Színházban kezdte színészi pályafutását. Mindvégig
Marosvásárhelyen játszott, tanított a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán is. Ízigvérig erdélyi magyar személyiség volt, akinek mindennél fontosabb származási kötődése,
hűsége, emberi méltósága és művészi hite - áll a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulata
által megfogalmazott nekrológban.
Magyar Nemzet 2002. december 19. (E.Sz.P)

(Ferenczy István színművészt, aki 2002. december 17-én hunyt el, a híradás szerint december
20-án temették el Marosvásárhelyen - EÖGY füzetek szerk.)
**
Dr. Novák Ákos, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szegedi klubjának egyik
alapító tagja, a Szegedi Örmény Önkormányzat képviselője 2002. december 6-án, 67 éves
korában elhunyt. December 19-én Szegeden a belvárosi temetőben búcsúztatták rokonai,
barátai, közösségeinek tagjai igen nagy részvét mellett. Többek között Kövér István a
Szegedi Örmény Önkormányzat elnöke méltatta az elhunyt közösségi szerepvállalását.
Dr. Novák Ákos 1935-ben született Budapesten. 1937 óta élt Szegeden. Apai ágon örmény
származású. A család 1916-ban átmenetileg, 1922-ben végleg áttelepülni kényszerült
Szegedre. Tanári, könyvtárosi végzettséget szerzett. A József Attila Tudományegyetem
Éghajlattani Intézetében, Történeti Intézetében, majd a központi Könyvtárban dolgozott.
1983-tól nyugdíjazásáig könyvtárigazgató volt.
**
Váradi Mária Irén (1919-2002) újságírónő a Brassó-belvárosi Plébánia Pax Romana
Egyesületének elnöknője, az Erdélyi Napló, a Brassói Lapok, valamint több más napilap és
folyóirat munkatársa, a Duna Tv. Helyi tudósítója, életének 82-ik évében, hosszú szenvedés
után, szentségekkel megerősítve, 2002 év november 12-én reggel hunyt el. Temetése a Római
Katolikus Egyház szertartása szerint 2002. november 15-én a bolgárszegi római katolikus
temetőben volt. Az elhunyt az erdélyi örmények közösségeiről és kulturális
identitásőrzéseiről évek óta rendszeresen tudósított romániai lapokban, rádióban és
televízióban. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hűséges olvasója és támogatója volt
kezdettől fogva.
Adj uram örök nyugodalmat nekik!
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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 Sasvári László, Szongoth Gábor Bálintné Kovács Júlia
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

VII. évfolyam 72. szám 2003. február
„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
Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Ó mélységes titok,
ó felfoghatatlan és kezdetnélküli Isten,
fel vagy ékesítve az égi hatalmak által,
az angyalok kórusával, hasonlíthatatlan dicsőséggel
és megközelíthetetlen világossággal".
Mária és József elvitte a negyvennapos Jézust a jeruzsálemi templomba - ezt ünnepeljük febr.
2-án -, de van ebben valami megfoghatatlan, vagy az ének szavával: felfoghatatlan.
Az Isten, a Szentháromság második személye egy kisded alakjában nyilatkozik meg a
világnak. Találkozik az emberi nem képviselőivel, Simeonnal és Annával. Simeon imát
mond, s ebben elhangzik Jézusról, hogy Ő adatott „világosságul a pogányok
megvilágosítására". Az ének szerint Isten „megközelíthetetlen világossággal" van felékesítve.
És mégis? Itt van a szemünk előtt, hogy kérhessük ebben a lassan múló télben: legyen
számunkra is világosság!
Dr. Sasvári László
*****

Beszámoló
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2002. évi tevékenységéről
1./ Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület diszpécserközpontot üzemeltet
székhelyén, befogadó irodában, ahol telefon, önálló faxvonal, internet hozzáférés biztosított;
az egyesület honlappal, e-maillel rendelkezik. Az egyesület az iroda után sem használati díjat,
sem közműköltséget, sem takarítás stb. rezsiköltséget nem viselt, csupán a távközlési díjat
fizette.
A Széchenyi terv keretén belül az egyesület által elnyert számítógép és tartozékok /333.000
Ft értékben/ lehetőséget adtak a korszerű működéshez, archiváláshoz.
A diszpécserközpontban rendszeres félfogadással az elnök személyesen tartja a kapcsolatot a
közösség tagjaival, az érdeklődőkkel.
Az EÖGYKE szervezet működését, a feladatok megvalósítását nagyobb részben

pályázatokból finanszíroztuk /10 pályázat került beadásra/, kisebb részben a tagdíjakból,
adományokból, a jövedelemadó 1 %-ából (az APEH által átutalt 190.333 Ft.)
A szervezet működését és adminisztrálását fizetett alkalmazott hiányában társadalmi
munkában láttuk el, a könyvelést hivatásos könyvelő végezte.
2./ Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület legfontosabb feladata a rendszeres
kapcsolattartás a magyarországi és erdélyi örmény származásúakkal, civil szerveződésekkel,
az örmény adatbázis bővítése, amelynek alapján folyamatosak a genealógiai kutatások is;
ezek eredményét havilapjában, illetve könyvben jelenteti meg.
2002-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek VI. évfolyama jelent meg, amely havonta,
ingyenesen, az év elején 1300, az év második felétől 1400 pl-ban (a helyhatósági választás
időszakában 1500 példányban) jelent meg, és került személyre szóló postai küldeményként a
közösség tagjaihoz, az örmény származásúakhoz, illetőleg a velünk együttműködési
megállapodást kötő örmény közösségek (örmény kisebbségi önkormányzatok, civil
szervezetek) vezetőihez hazánkban és Erdélyben (ezek a csoportos küldeményt tovább küldik
tagjaiknak), valamint a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek, egyházak
könyvtárainak. A havilap az örmény közösség életéről nyújt információkat határon átívelően,
kulturális identitásőrző programokat ajánl, illetve ezekről számol be olvasóinak. Az örmény
történelem és kultúra témaköréből jelentet meg archív és új anyagokat. Fontos feladata
aktívan bekapcsolni az olvasókat, úgy a havilap szerkesztésébe, mint az ajánlott kulturális
programokba, a múlt emlékeinek feltárásába, megmentésébe. A havilap az egyesület
honlapján is havonta megjelenik (www.magy-orm.axelero.hu).
A decemberi lapszám minden évben, így 2002-ben is tartalomjegyzéket közöl az év során
megjelent anyagokról.
3./ Minden évben megjelenik az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek évkönyve, a Füzetek 12
havi összeállítása, tartalomjegyzékkel. A 200 pl.-ban megjelenő évkönyvet megküldtük a
velünk együttműködő örmény kisebbségi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek,
közgyűjteményeknek hazánkban és Erdélyben. Ez - a füzetek terjedelme miatt - idén is két
kötetben látott napvilágot, az első félévi nyáron, a második félévi december végén.
4./ Minden hónap 3. csütörtökén du. 17 órától megrendeztük a Fővárosi Örmény Klub
műsorát, immár 7-ik éve a Magyarok Háza (Bp. V. Semmelweis u. 1-3.) első emeleti
zenetermében. A klub műsorai az örmény történelem, kultúra tárgykörét érintik, amelynek
része a hazai magyarörmények történelme és sajátos kultúrája is. Meghívott előadóink főleg a
hazai és erdélyi magyarörmények köréből kerültek ki.
Az egyesület 2002-ben adományok felhasználásával elektronikus zongorát (orgona és
csemballó), magnót és CD lejátszót, hangosító berendezést vásárolt, amely rendszeres élő
zenei műsor megrendezését teszi lehetővé, különösen az örmény származású művészeink
bemutatkozására.
A klub alkalmankénti látogatottsága 80-120 fő közötti, a karácsonyi ünnepi klubdélutánon
kb.150-160 fő vett részt. A klubra külön meghívót kapnak a közösség tagjai és a műsort előre
jelezzük a füzetekben is. Az elhangzott műsorról képekkel illusztrált beszámoló jelenik meg a
következő lapszámban, ekként biztosítjuk a teljes tájékoztatást és ellenőrizhetőséget. Az
EÖGY füzetek decemberi száma tartalmazza az elhangzott éves műsort.
2002. évi klubműsorok;
Január 17.: Én alólírt angadsabur... Jéf dagdag angadsaburesz... (Erdélyi örmény
farsangi vidámságok)
Február 21.: Ady Erdélye és Erdély Adyja, előadás - Barangolás őseink földjén,
vetítettképes előadás

Március 21.: Papp Gábor, egy magyarörmény festő Kolozsvár és Szeged között,
vetítettképes előadás - Hangverseny Johann Sebastian Bach műveiből
Április 18.: Molnár Ferenc; A cukrászné - vígjáték 2 részben (nagyváradi Kis
Színpad)
Május 16.; Csiky Gergely magyarörmény író, színműíró (előadás) - Gustav Mahler
dalok
Június 20.: Budapesti nemzeti emlékhelyek, vetítettképes előadás - Csiky András
erdélyi magyarörmény festőművész, vetített előadás.
Július 18.: Sacra Korona - filmvetítés
Aug. 15.: Székelyföldi freskók, vetítettképes előadás.
Szept. 19.: Erdély örmény krónikása...Petelei István (előadás)
Október 17.: „Az aradi 13" megemlékezés - könyvbemutató: Bíró Sándor „A
forradalom tribünjétől a külhoni városokig"
November 21.: A Fadrusz szobrok 100 éve, vetítettképes előadás
December 19.: Szent karácsony ünnepén, Szongott Kristóf díjak átadása
5./ Öt kiállítást rendeztünk, melyek megnyitójára kulturális műsorokat is szerveztünk, verssel,
zenével, fogadással. Kiállításainkat meghírdettük a sajtóban, plakátokon és meghívók útján is
értesítettük az érdeklődőket.
Június 18. II. ker.: Örmény kódexművészet /I./
Szeptember 13. Kolozsvár: Emlékezés Aradi Vértanúinkra, 1848-49 magyarörmény
hőseire
Szeptember 17. XIII. ker.: Örmény kódexművészet /II./
Szeptember 23. II. ker.: Örmény arcok, örmény szemek /I./
Október 12. XI. ker.: Örmény temetők /I./ címmel.
Valamennyi kiállításunk vándorkiállítás jelleggel, folyamatosan bővülő anyaggal kerül
megrendezésre.
6./ 2002 szeptember 13-14-én Petelei István magyarörmény író születésének 150.
évfordulójára emlékeztünk emléktúra és konferencia keretében Székelyudvarhely, Szováta,
Marosvásárhely és Kolozsvár helyszíneken. A megemlékezésen irodalomtörténészek tartottak
előadást, kulturális műsorok hangzottak el, emléktábla-avatásra került sor, megkoszorúztuk
Petelei István sírját, meglátogattuk szülőházát, kis kiállítást rendeztünk Petelei István életútja
bemutatására.
7./ 2002-ben ünnepeltük őseink Erdélybe történő betelepülésének 330. évfordulóját az
„Atyánkfia Apafi...erdélyi örmények főhajtása 330 év távlatából" címmel megrendezett
kolozsvári ünnepségsorozat keretében (szeptember 14-15.). Társrendezők voltak: a Budapesti
Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása, valamint a Magyarörmények Romániai
Szövetsége. Előadások, kulturális műsor, református istentisztelet és I. Apafi Mihály
fejedelemre emlékező ülés a kolozsvári Farkas utcai templomban, síremlék-koszorúzás, a
Házsongárdi temetőben „Hozz egy szál virágot..." címmel emlékeztünk örmény származású
erdélyi őseinkre, a megemlékezést a Szent Mihály Plébánián folytattuk előadásokkal,
diavetítéssel, könyvbemutatóval.
8./ 2002 augusztus 22-28-ig 6-ik alkalommal szerveztük meg honismereti körutazásunkat
Erdélyben, örmény őseink nyomában. Ez évben Székelyföld, a Kárpát kanyar volt az úti cél,
irodalommal, történelemmel, zenével, népművészettel fűszerezve. Magyarörmény találkozót
szerveztünk Csíkszépvízen a gyergyói, csíkszeredai, szépvízi örményekkel.

9./ 2002-ben az EÖGYKE kiadó kiadta az 1997. évben indított „Erdélyi Örmény Múzeum"
sorozatunk 6. köteteként Bíró Sándor A forradalom tribünjétől a külhoni városokig című
könyvét, valamint 7. kötetként a 2001. évi konferenciánk kötetét: „Örménymagyarok, akik
hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza fényre derüljön és kincses legyen. Kolozsvár Szamosújvár 2001. szeptember 14-16. IV., jubileumi konferencia" címmel, közel 400 oldalon,
jelentős képanyaggal.
A könyveket eljuttattuk a közgyűjteményeknek, felsőfokú tanintézetek könyvtárainak, civil
szervezeteinknek és kisebbségi önkormányzatainknak.
Támogattuk továbbá a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által kiadott BalázsBécsi Attila: A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája című könyvet.
Folyamatban van 3 könyvünk anyaggyűjtése, amelynek felhívásai rendszeresen megjelennek
a füzetekben: Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája
pótkötet és bővített-javított kiadása, Gudenus: Örmény eredetű családok genealógiája,
Magyarörmény ki-kicsoda, valamint az Erdélyi Örmény szakácskönyv. Folyamatban van
továbbá a színházi világ örmény származású résztvevőiről létező anyag feldolgozása.
10./ „Vers és zene" sorozatot indítottunk:
Június 21-én a II. kerületi Országúti Ferences templomban Pergolesi Stabat Mater oratóriuma
hangzott fel versek kíséretében, október 12-én XI. ker. Orlay u-i templomunkban neves
magyarörmény előadóművészek tolmácsolásában vers és zenedarabok hangzottak fel,
magyarul, örményül.
11./ Idén is csoportosan részt vettünk egyházi ünnepeinken: Világosító Szent Gergely búcsún
Szamosújváron (június 15.) és a Nagyboldogasszony napi búcsún Erzsébetvároson (augusztus
15.). Mindkét helyszínen szinte az egész magyarörménység rendszeresen találkozik.
12./ 2002. június 7-én megrendeztük az Argentin Nagykövetséggel, a Magyarok
Világszövetségével, a Külügyminisztériummal és a Honvédelmi Minisztériummal közösen az
immár hagyományossá vált megemlékezést Czetz János 1848-as magyarörmény
honvédtábornok emléktáblájánál. (Emlékbeszédek, kulturális műsor és koszorúzás.) 5 éve
indítottuk a közös megemlékezést.
13./ 2002. évben is részt vett közösségünk állami ünnepeinken, megemlékezéseinken,
koszorúzásokon küldöttségével (március 15., augusztus 20., október 6., november I.).
14./ 2002-ben is rendszeresen szerveztünk csoportos kiállítás-látogatásokat közösségünk
tagjainak, tárlatvezetéssel:
Február l.: Álmok álmodói, világraszóló magyarok
Március 5.; Petőfi Irodalmi Múzeum, megemlékezés a márciusi ifjakról, az irodalom
tükrében.
Szeptember l.: Károlyi Palota - Titkok az Ararátról
Október 22.: Csepel - Dr. Szentpétery Tibor: 56-ban történt Budapesten
(fotókiállítás).
Valamennyi programunkat meghirdettük a közösség tagjai számára.
15./ Ez évben is rendszeresen folytattuk pénz és tárgyadományok gyűjtését egyházi
műemlékeink megmentése, erdélyi társszervezeteink működésének megsegítése érdekében.
Március 19-én 23 komplett számítógépet adtunk át Kolozsváron a Magyar Konzulátuson
erdélyi szervezeteinknek, amelyeket egyesületünk gyűjtött és javított fel, tett üzemképessé.
Pénzadományaink, könyv- és használt ruha adományaink ez évben is igen jelentős

mennyiségűek voltak úgy hazánkban, mint Erdélyben.
16./ 2002. október 20-i örmény kisebbségi választásokra országosan képviselőjelölteket
állítottunk. 63 jelöltünkből 44 képviselői mandátumot szereztünk 16 helyi örmény
önkormányzatban. November 9-től december 19-ig további 14 elektort állítottunk sikeresen 5
budapesti kerületben és 9 vidéki településen. Előadásokkal, a jogszabályok ismertetésével,
tanácsadások útján biztosítottuk jelöltjeink felkészítését az önkormányzati munkára, a 2003.
február 11-i Fővárosi Örmény Önkormányzat és a február 16-i Országos Örmény
Önkormányzat választására.
17./ 2002-ben is megörökítettük programjainkat, közösségünk tevékenységét foto és videó
útján, azokat archiváltuk.
Budapest 2002. január 20.
Dr. Issekutz Sarolta
elnök Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
*****

„Én voltam a császár"
„Szeretettel várlak Benneteket" - írta kézzel a meghívóra Bálintné Kovács Júlia, amikor
megküldte az EÖGYKE címére január 25-re szóló meghívóját.
Ugyanis „Én voltam a császár" címmel Bálint Tiborra emlékeztek, halála egyéves
évfordulóján, az író néhai otthonában, Kolozsvárott, a Dornei utca 30-ban.
Az elhunyt író műveiből Albert Júlia, Köllő Katalin, Sebesi Karen Attila és Török Katalin
olvasott fel. Az egybegyűltek „házigazdájukra" emlékeztek, az emlékestet a
Magyarörmények Romániai Szövetsége és az Armenia Örménymagyarok Baráti Társasága
támogatta.
A meghívó mottója egy Morus Tamás (Thomas Morus) idézet volt:
„Uram, ajándékozz nekem érzéket a humor iránt. Adj nekem kegyelmet, hogy a tréfát értsem,
hogy így egy kis boldogságot ismerjek meg az életben, és másoknak is juttassak belőle..„
Két, helyszíni beszámolót idézünk a megemlékezéssel kapcsolatban:
Szabadság 2003. január. 27.

Bálint Tiborra emlékezve

Mintegy félszáz barát, ismerős, pályatárs és tisztelő gyűlt össze január 25-én, szombaton
délután a Fellegvár-közeli házban, hogy felelevenítse az egy esztendeje elhunyt erdélyi
prózaíró, Bálint Tibor emlékét. A vendégeket az író özvegye, B. Kovács Júlia fogadta,
elmondva: szeretné, ha a ház egyfajta gyülekezőhelyül szolgálna az erdélyi, főként kolozsvári
értelmiségiek számára, hiszen ez a réteg egyre biztosabban halad az elmagányosodás útján.
Ez ellen pedig jó védekezési formát nyújthat egy olyan hely, ahova jártukban-keltükben
betérhetnek, és zavartalanul együtt lehetnek. Az író szellemiségét felidézve Albert Júlia,
Köllő Katalin és Sebesi Karen Attila olvastak fel részleteket Bálint Tibor gazdag, sokrétű
életművéből, majd az est többi része kötetlen baráti beszélgetéssel telt el, miközben a
szobákban kiállított könyvgyűjteményt is megcsodálhattak a jelenlévők.
(sbá)
Krónika 2003. január 27.

A császár, aki harangozott
Bálint Tiborra emlékeztek barátai
A tavaly januárban elhunyt író dolgozószobája és háza január 25.-én újra megnyílt a barátok,
tisztelők, ismerősök előtt. Mintegy harminc kolozsvári közéleti személyiség, tanár, művész,
újságíró látogatott el délután a fogadásra. Gyertyafénynél, könyvek, oklevelek, személyes
tárgyak szolgáltatta díszletek között Albert Júlia, Köllő Katalin és Sebesi Karen Attila
olvastak fel Bálint Tibor írásaiból, majd a házigazdák, Bálint-Kovács Júlia és Janka Vencel
kínálták étellel-itallal a vendégeket. Az „Armenia - Örménymagyarok Baráti Társaságnak
székházaként is működő lakás egykori házigazdájára emlékezett és emlékeztetett. Márai- és
József Attila-díjak oklevelei, Magyar Írószövetség-tagkönyv és kopott írógép, napló,
fényképek, az általa írott és olvasott, régi és új kiadású könyvek mellett a hétköznapi élet
kellékei is helyet kaptak e családias „életmű-kiállításon„: kedvenc poharak, italok, ételhordó,
amellyel az írószövetségi ingyen ebédet hordták a nyugdíjas író-szerkesztőnek. „Én voltam a
császár" - a meghívó mottója (egyébként novellacím) mindennél jobban kifejezi a jellegzetes
kettősséget, amellyel helyzetekhez és emberekhez viszonyult: öntudat és önirónia, minden
részletre kiterjedő figyelem és a saját világ mesévé varázsoló pátosza együtt.
Kolozsvári íróként vallotta, hogy „szülőt nem választhat magának az ember”, és a Szent
Mihály-templom harangját egyszer minden ittlakónak meg kellene kondítania, „a Szamos
vizét, a Fellegvárt és a város ódon utcáit" pedig mint az élet végtelen lehetőségeit használja
fel mindenki.
A résztvevők és a szerző özvegye fölvetették az „Erdélyi Magyar írók Bálint Tibor
Emlékházá”-nak, illetve egy emlékszobának a tervét is.
(Bakk-Dávid Tímea)
*****

Kisebbségek
Szeretném, ha a Magyar Köztársaságban, magyar állampolgárként örmény származásúnak
vallhatnám magam, miközben magyar anyanyelvű vagyok; miért nem érthető ez a kettősség?
A kisebbségi önkormányzatok (és választások) körüli zűrök kicsiben leképezik azt, ami az
országban nagyban folyik.
Sajnos, a közélet részben arról szól, hogy „ha engem választasz, hazafi vagy, ha őt választod,
nem vagy hazafi". (Mindegy, milyen jelzőt használunk, a lényeg a kizárólagosság. A feketefehér. Az elosztás, amely szerint csak két véglet létezik.)
Ezt ismétlik, másolják a kisebbségi ügyek is: ki román és ki nem az, ki örmény és ki nem az,
ki cigány és ki nem az... sorolhatnám. (Nem azért ismétlik és másolják az országos képletet,
mert annyira buták, hanem azért, mert képtelenek az össznemzeti leegyszerűsítésből
kirázódni.)
Lehet-e igaza valamiben annak, aki sok másban nem ért egyet velem? Valamiben
egyetérthetek-e azzal, akit eleve és alapvetően saját ellenségemmé kiáltottam ki?
Kedves olvasó, ne higgye, hogy mindez szavakkal való játék. Úgy „első nekifutásra" is
látható, hogy igen-igen lényeges emberi fogalmat, a többes identitás fogalmát hagyjuk ebek
harmincadjára jutni.
Feloldhatatlan a helyzet, jelenleg legalábbis annak látszik. A megválasztott kisebbségi
önkormányzatok közpénzből gazdálkodnak, ebből következően minden magyar
választópolgár joga szavazni. (Eredmény: jászladányi ügy, amely a cigánysággal szembeni
minimális tisztességet csúfolja meg, formálisan, törvényileg teljesen jogosan...)
Ugyanis a választási és kisebbségi törvények következtében nem a kisebbségek mondják

meg, hogy ki lehet hiteles képviselőjük, hanem az általános magyar választópolgár, akinek népiesen szólva - dunsztja sincs az egészről.
Másrészt: mindenkinek emberi és alkotmányos joga, hogy olyan kisebbséghez tartozónak
vallja magát, amilyen neki tetszik.
A kiúttalan, zűrös alapon folyó csatározások egyik, legnépszerűbb (írhatnám: leginkább
demagóg) alapeleme a vészjósló hangon emlegetett nyelvkérdés. Aki tud „ilyenül", az
„ilyen". S aki nem tud „olyanul", az nem lehet tagja az „olyan" kisebbségnek.
Lássuk kissé másként ezt az elvakart, gennyedő problémát s ehhez tegyünk félre - legalábbis
ideiglenesen - néhány dolgot.
Tegyük most félre az olyan, logikusan adódó kérdést, hogy például román anya és magyar
apa Magyarországon élő gyermekének, aki nem tanult meg románul (és apja révén még a
neve sem román hangzású!), van-e joga román nemzetiségűnek, származásúnak, a
magyarországi románság körébe tartozónak vallania magát?
Lehet-e ez „identitás" kérdése? Magam irodalmi szinten beszélek lengyelül, mégsem vagyok
lengyel, sem lengyel származású, ellentétben egykori kollégámmal, akinek 1939-es lengyel
menekült katonatiszt az apja, magyar az anyja és ő maga remekül beszél... angolul!
(Lengyelül egy szót sem.)
Tegyünk félre egy másik, lehetséges kérdést is: vajon a háromszáz éve magyar földön élő,
Arméniából hét évszázada (!) elszármazott örmény, akinek már a nagyapja is legfeljebb csak
a Miatyánkot tudta egy 13-ik századi, úgynevezett „nyugati örmény" nyelvjárásban, bár
széleskörű rokonsága mindig örmény származásúnak vallotta magát és évszázadokon át
őrzött szokásokat, hagyományokat, konyhát, emlékeket vagyis az örménység tudatát - vajon
vallhatja-e magát az örmény kisebbséghez tartozónak?
Tegyük félre a formális érvet, miszerint a ma, Magyarországon élő, örményül tudó örmény a
93-as Kisebbségi Törvény szerint azért lehet nemzetiség, mert „jogelődei" az örményül már
nem tudó, de az örmény származást mindig hangsúlyozó és ápoló, évszázadok óta itt élő,
úgynevezett „magyarörmények". (Tegyük félre, mert valamiféle „ősiség" jogán én az
égvilágon semmiből nem akarom kitúrni őket... sőt! Csak arra kérem, hogy engem se túrjanak
ki örmény származástudatomból!)
És tegyük félre azt a keserű megjegyzést, hogy ugyanez a magyar közvélemény, amely vakon
belesétál a szembekötősdibe, miszerint „aki tud ilyenül, az ilyen"... ugyanez a magyar
közvélemény gondolkodás nélkül „lezsidózza" s kinevezi „nem magyar"-nak azt a zsidó
származású magyart, akinek anyanyelve magyar, héberül vagy jiddisül pedig csak annyit tud,
mint bármelyikünk. (Vagyis alig néhány, a kultúrtörténetbe beivódott kifejezést.)
Ez a „nyelvháború" az egyik eszköz arra, hogy ne figyeljünk a lényegre. Hiszen
mindennapjainkban van más, mélyebb, tragikusabb kérdés: számos kisebbségi önkormányzat
rossz, néha egyenest felelőtlen gazdálkodása.
Ez viszont olyan téma, amelynek már csak a közpénzek ellenőrizhetősége miatt is számítania
kellene a szélesebb közérdeklődésre.
És az ágas-bogas kisebbségi kérdés egyik megközelítése lehetne, mielőtt önkínzó
alkotmányjogi-nyelvi és egyéb (többnyire parttalan) vitákba süllyednénk. Az előbbieknek és
ennek a kérdésnek egyetlen, igen fontos köze van egymáshoz, lényegi kapcsolódása: a vállalt
nemzeti kisebbség iránti felelősség.
Abból indulok ki, hogy ha felvállalom az adott kisebbséghez való tartozást, sőt, felvállalom
ennek képviseletét (akárcsak helyi, kerületi szinten), akkor ennek a kisebbségnek kultúráját,
identitásának őrzését akarom szolgálni, jó hírét akarom növelni (vagy kialakítani, ha éppen
nincs). Ha ezt nem teszem, sőt, ha ellene teszek, akkor hiába minden „tősgyökér", minden
nyelvtudás és egyéb, igaz, vagy hangzatos érvek.
Tudok olyan budapesti, kerületi kisebbségi önkormányzatról (kerületet, nemzetiséget nem
vagyok hajlandó megnevezni), amely az elmúlt négy éves időszak alatt a neki juttatott

közpénzt egyszerűen „eltapsolta". Tudok olyan testületről (ez például éppen az egyik, olyan
kisebbséghez tartozik, ahol legalapvetőbbnek a nyelvtudás kérdését tartják és szó szerint
„verik az asztalt" nyelvügyben), amely a szűkös közpénzi támogatást egyszerűen képviselői
honoráriumra fordította; miután pedig működésre nem maradt semmi, nem is csináltak
semmit. Vagy: egy budapesti kerületi kisebbségi önkormányzatban az egyik „nyelvkövetelő"
jelölő szervezet, amely az „etnobizniszt" szavakban folyvást ostorozza, jelöltet juttatott a
testületbe. Az új képviselőként megválasztott alakot (aki mellesleg vak hangot sem tud az
adott nyelven), az önkormányzati testület alakuló ülésén egyetlen kérdés foglalkoztatta:
„Ugye, azért olyan havi 40 ezret megkapunk?" (Hálistennek, villámgyorsan kiábrándították.)
Úgy gondolom, hogy a „nyelvkövetelő" hazugság mindenik esetben tetten érhető. Ugyanis:
mégha az említett példák szereplői akár tökéletesen tudják is kisebbségük nyelvét, mégsem
kisebbségük becsületét szolgálják... de nem az én dolgom mások ajtaja előtt söprögetni.
Magyarán: gondosan monitorozni kellene a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét.
Nyilvánosan, hiszen az adott képviselőket a nemzeti hovatartozástól függetlenül a magyar
adófizető választópolgárok választották meg. Nem elég, hogy tudomásul vesszük, miszerint
X kisebbségi önkormányzat 120 ezer forintért hangversenyt szervezett. Tudnunk kellene azt
is, hogy ebből mennyi jutott a résztvevő zenésznek (méltányos!) fellépti díjra és mennyi
pezsgőre. Tudnunk kellene azt is, hogy a hangversenyen három fős volt a közönség, vagy 83
fős. (Egyáltalán nem piszlicsáré kérdés.)
Még tágabb értelemben és még nyíltabban: vannak rosszul működő testületek és vannak jól
működőek. (Például: jónéhány testület képviselői legfeljebb útiköltség-térítést szavaztak meg
önmaguknak - nem repülőjegyet távoli országokba - hanem egy havi BKV bérlet erejéig;
honoráriumról szó sincs. Vagy: több kerületből összefognak egy adott kisebbség
önkormányzatai, hogy közösen szervezzenek a nemzetiségük számára fontos ünnepséget,
klubestet, hangversenyt, kiállítást, így a kevéske, szűkös anyagiak egyesítve méltóbb
szervezést tesznek lehetővé, és nagyobb közönséghez szólnak; más esetekben egy kerületen
belül több kisebbség képviselőtestülete fog össze egy, közös célért.)
Tehát különbséget kellene tenni... Nem kellene „általánosságban" sem vádolni, sem
védekezni. „Általában" kijelenti például valaki, hogy egy önkormányzat tagjai közpénzből
söröznek. A közvélemény ebből „megtudja", hogy minden kisebbségi képviselő sörre fordítja
az állami, vagy helyi támogatást. Vagy: valaki kijelenti, hogy „tömegesen jelöltették magukat
a választásokra a kisebbséghez nem tartozók". Azt senki nem nézte meg, hogy éppen a
vészharangot kongató korifeus jelölő szervezete járt élen a disznóságban, amikor a maga
részéről fűt-fát képviselőnek jelölt.
Persze, keserűen azt mondhatjuk, hogy fejétől bűzlik a hal. A mindenkori magyar
kormánynak, állami szerveknek (ne feledjük: akár jobb-, akár baloldali irányítással!) igazán
egy az igyekezetük: ha már a törvény szerint létezik tizenhárom kisebbség, akkor kell
mindeniknek az „élére" egy ember (mintha pártkatonaság élén állna, csak éppen itt kisebbségi
identitású civil emberek csoportjai jelentik a pártokat), mert akkor a kormány, az állami
szervek ezzel a tizenhárommal konzultálnak, rájuk hallgatnak, őket kérdezik, vagy győzik
meg.
És ha egy kisebbség többsége zajongani kezd, mert elégedetlen ezzel a bizonyos „élen álló"val, akkor a zaj okáról az állami szervek megkérdezik... az „élen álló"-t. Az viszont mindent
meg fog tenni, hogy leváltsa saját kisebbségét.
És mindezen belül a kettős, vagy többes identitás alapvető emberi, alkotmányos jogáról már
szó sem esik. Pedig ezt - helyesen - oly fontosnak tartjuk például határontúli magyar
testvéreink esetében.
Mi pedig - különféle kisebbségekhez tartozó személyek, testületek és civil szervezetek rákényszerülünk, hogy a hazugságözönben védekezzünk, vádaskodjunk, elhatárolódjunk. A
sajtó - és általa a széles magyar közvélemény - csak két dolgot tud. Az egyik, ha botrány tör

ki valahol, valamiért. A másik pedig, hogy a Főkisebbségi (az a bizonyos „élen álló") néha
megjelenik valamelyik tévécsatornán és kijelenti, hogy: aki nem tud „ilyenül", az nem
„ilyen".
Nagyon nem jó így.
Amikor két-három évtizede baráti vagy munkatársi körben elmondtam, hogy erdélyi örmény
származású vagyok, büszke arra, ahogyan örmény hagyományainkat is őrizzük, mindenki
tudomásul vette. Kedves személyi kuriózum volt, hogy másoknál többet tudok az 1915-ös
genocídiumról, vagy, hogy felmenőim között ilyen családnevek szerepelnek: Zakariás,
Dajbukát, Persián. Ha ugyanezt ma mondom, szinte ugyanazok az ismerősök nekem szegezik
a kérdést: tudsz örményül?
Nem tudok. Az „anyanyelvem" egy hétszáz évvel ezelőtti nyugati örmény, amelyet
nemzedékekkel ezelőtt elfelejtettek őseim, semmi okom hát nekivágni a mai keleti örmény
megtanulásának.
Egyszerűen szeretném továbbra is legitim, alkotmányos módon, emberi jogaim birtokában
erdélyi örmény származású magyarnak tudni magam, hagyományt őrizni és nem félni attól,
hogy holnapután esetleg megtagadják tőlem a származásomat.
Dávid Csaba
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagja
a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője
*****
Erdélyi Örmény közmondás
Jobb a szemet elveszíteni, mint a becsületet.
Ál ágheg e gorszenelu ézacskhé, khán ezhárgivoruthiuné.
*****

A maroshévizi Urmánczy család története
(utánnyomás)
Előkelő helyet foglal el Maroshévíz történelmében az Urmánczy család, hisz tagjai fontos
szerepet játszottak a település fejlődésében, társadalmi és egyházi vonatkozásban egyaránt.
Az Urmánczy család Jósikafalváról ered, 1840-ben telepedtek meg az akkori GyergyóTopliczán, miután rövid ideig Gyergyószentmiklóson laktak. Kereskedelemmel foglalkozott
az örmény eredetű család; Urmánczy János és felesége, Jákobi Margit, valamint Urmánczy
Jeromos és felesége, Novák Mária a város központjában vásárolt házat, majd több erdős
területet. 1897-re Urmánczy Jánosnak már 1294 hold birtoka volt, ebből 714 hold erdő.
Testvére, István 960 hold birtokkal rendelkezett, ebből 791 hold erdős terület volt. Ezenkívül
a család többi tagja - Jeromos, András és Endre - is birtokot szerzett, így az Urmánczy birtok
elérte az 5700 holdat. 1890 körül a családnak már 18 háza volt a főtér környékén, ezek közül
a legrégebbi a piaci úton lévő ingatlan, amelyet a szárhegyi Lázár család építtetett, s amelyet
1862-ben vásároltak meg az Urmánczyak. Szintén a szárhegyi Lázároktól vásárolták meg
1870-ben a központban lévő termálvizű fürdőt.
Az Urmánczyak 1872-ben építették fel a központ szívében a település legszebb és
legnagyobb házát. A húszszobás palota 1916-ban, az első román betöréskor a tűz martaléka
lett, 1928-ig romos maradt. Ekkor Urmánczy Jeromos és János irányításával újraépítették és
kitoldották, termeinek száma százra emelkedett. Sajnos, 1978-ban lebontották, ma a központi
park egy része, valamint a főteret átszelő sugárút található a helyén.
Szintén 1872-ben épült fel Spitz Albert morva származású építész tervei szerint az
Urmánczy család kriptája a római katolikus templommal átellenben. Ezt is lebontották - a
volt rendszer szégyenére - 1960 június 26-án, és helyébe építették fel a mai 8. sz. Általános
Iskolát. A kripta kovácsoltvas kerítése maradt meg csupán...

Id. Urmánczy János bérelte 1870 és 1900 között a Gyergyószentmiklós melletti JánossyZulich-féle birtokot a Szurdukban, ahol bogmentes fát lehetett kitermelni. Ezt a fát fél
centiméter vastagságúra hasították, majd miután megszáradt, nagy üstökben megfőzték, végül
különböző szitaméretűre hajlították.
Az Urmánczy család 1867 június 29-én jótékony célú mulatságot szervezett. Az ez
alkalommal megtartott előadás legfőbb célja az volt, hogy a településen kőtemplomot
építsenek, hisz csak egy 1780-ban épített fatemplom állt. Amint a korabeli újság, a Székely
Napló hírül adta, e napon színielőadást és bált is szerveztek, míg a 87 tagú cigányzenekar a
település főterén szórakoztatta egész napon át a helyi lakosokat és vendégeket. A
rendezvényre
Marosvásárhelyről,
Abafájárók
Tordáról,
Marosvécsről,
Gyergyószentmiklósról és Gyergyóremetéről is érkeztek vendégek.
Szintén ez év szeptember 22-én a régi fatemplom mellett letették az új templom alapkövét.
Az építkezésben jelentős szerepet vállaltak az Urmánczyak, az anyagiak jó részét ők állták.
Ezért olvashatjuk az egyház Domus Históriájában, hogy az Urmánczy család volt e templom
alapítója. Az alapkő letételekor készült dokumentum is Urmánczy János házában készült, és
az aláírók között olvashatjuk Urmánczy János, Urmánczy Jánosné és ifj. Urmánczy János
nevét.
1871-ben Urmánczy János és felesége adományozta az egyháznak azt a nagyméretű, Szent
Pétert és Szent Pált - a templom patrónusait - ábrázoló festményt, amely ma is a főoltár fölött
áll.
Gyergyószentmiklóson 1880-ban alakult meg a Gyergyó Első Takarékpénztár 300 ezer
korona alaptőkével. Hat igazgatójának egyike a topliczai Urmánczy János volt. 1899-ben
építette a család a település Borszék felőli kijáratánál a svájci stílusú Vadászkastélyt. A
létesítményt 1944-ben azonban találat érte és felrobbant.
Az Urmánczy-kastélyt 1903 és 1906 között építtették olasz mesterekkel. Húsz szoba és egy
hatalmas társalgó volt benne.
Az Urmánczyak jelentős szerepet játszottak a tutajozásban, hisz tutajindítójuk volt a
Kelemen-pataka nevű településrészben, a Tárnicahegy lábánál. Közös vállalkozása is volt a
családnak, mint az 1905-ben alapított Urmánczy-Mélik Rt, amely kizárólag fakereskedéssel
foglalkozott.
A Székely Körvasútat 1909. október 28-án avatták fel Maroshévizen, az első vonat 9 óra
30 perckor futott be Gyergyó irányából. Az esemény ünnepi szónokai között volt Urmánczy
Endre is, aki a vasútnak a társadalmi és kereskedelmi életben betöltött fontosságát méltatta. A
jelenlévőket fiatal hölgyek kínálták pecsenyével és pezsgővel.
Az évek során az Urmánczyak állandó támogatói voltak a helyi római katolikus
egyháznak. Urmánczy János például 1870 körül több ingatlant adományozott az egyháznak,
1879-ben 1000 Ft-ot adott, egy 1945-ben keletkezett jegyzőkönyv szerint Urmánczy Gizella
kisasszony 22 ezer lej adománnyal járult hozzá az egyház fenntartásához.
Sajnos, kevés dokumentum maradt fenn a család jótékony cselekedeteiről, de amint azt
több, helybeli idős személytől is megtudtuk, az Urmánczyak nagyon gyakran szerveztek
jótékonysági akciókat, alkalmazottaikkal kitűnően bántak, segítették őket. De szívesen
segítettek más rászorulókon is. Amint a Topliczai Híradó című helyi újság 1895. január 31-i
számából kiderül, az említett év február 9-re a család jótékonysági célú táncestére hívta össze
a közönséget az Arany Nap vendéglőbe. A bevételből a Gödemesterházán épülő kápolna
kiadásaihoz kívántak hozzájárulni. A rendezőbizottság elnöke özv. Urmánczy Jánosné úrnő
volt, de a rendezők között szerepelt a család több tagja is: Urmánczy Jeromos háznagy,
valamint Janka, Lenke, István és Bandi.
Egy másik okmány, amely a családnak az egyházhoz való kötődését tanúsítja, 1977-ben
keltezett. A Bécsben élő Urmánczy Júlia egy 420 kilogrammos harangot adományozott a
hévízi templomnak édesapja, Urmánczy Nándor tiszteletére, emlékére.

Az Urmánczy család legismertebb személyiségei: Urmánczy Jeromos (1817-1891)
földbirtokos és bankigazgató; Urmánczy János (1900-1991) - a Magyar Párt helyi
szervezetének elnöke, a megyei szervezet elnökségi tagja, a Katolikus Népszövetség elnöke,
több kulturális és társadalmi egyesület vezetője; Urmánczy Nándor (1868. augusztus 1. 1940. október 31.) országgyűlési képviselő.
Urmánczy Nándor, a közéleti ember
Középiskolai tanulmányait Brassóban végezte, majd jogot tanult Budapesten, ugyanitt
szerzett jogi doktorátust 1895-ben. Ezek után Kisküküllő vármegyében volt főszolgabíró,
később Maros-Torda vármegyében szolgabírói, aljegyzői, majd főszolgabírói tisztséget töltött
be. 1900-ban Sándor József főispán munkatársa lett. Az 1902. október 9-i választásokon
Teleki Domokos gróffal szemben indult a szászrégeni választókerületben, és országgyűlési
mandátumot nyert szabadelvű-párti programjával. 1904. január 4-én, a magyar képviselőház
feloszlásának napján, Apponyival együtt a Független és 48-as pártba lépett be. Az 1910. évi
választásokon Malonyai Dezső volt az ellenjelöltje. 646-632 arányban győzött, így továbbra
is ő maradt a kerület országgyűlési képviselője. Ezt a tisztséget 16 éven át, 1902 és 1918
között töltötte be.
1917-ben önként bevonult katonának, negyvennyolc évesen a 9-es honvédhuszárok
önkéntese lett, és a bukovinai fronton teljesített szolgálatot. Hősiességéért vitézségi érmet
kapott, zászlósként szerelt le. 1918 novemberében Jancsó Benedekkel, Sebes Dénessel és
Ugron Gáborral közösen Budapesten megalakították a Székely Nemzeti Tanácsot. Még az
évben Urmánczy Nándor gyűjtő és irányító különítményt szervezett Budapesten a székely
katonák felszerelésére. 1918 elején IV. Károly király kormánybiztosnak nevezte ki, majd
Polába küldte a magyar tengerészlegénység bátorítása végett.
A háború után a Védő Ligák Szövetségét vezette. Az ő kezdeményezésére készültek el a
Szabadság téren az Észak, Dél, Kelet és Nyugat szobrok, amelyeket 1945 februárjában törtek
szét a bevonuló orosz tankok. Szintén az Urmánczy Nándor ötlete alapján kiírt pályázatra
született meg a Nemzeti Hiszekegy.
Megteremtette az első jelképes országzászlókat, amelyeket 1921. január 16-án valamennyi keresztény felekezet papjainak áldása után - a budapesti Szent István bazilikában
helyeztek el megőrzés végett. 1925-ben született meg az Ereklyés Országzászló gondolata,
majd 1928. augusztus 20-án fel is avatta a Szabadság téren az első országzászlót. Ez később
intézménnyé nőtte ki magát. Urmánczy Nándor lett ezen intézmény örökös elnöke. Az
ereklyés országzászló gondolatának megszületése után indult be az ereklyeföld-gyűjtés.
Ennek során az elszakított területek városaiból, falvaiból, katonasírokról egy-egy marék
földet hoztak az Ereklyés Országzászló céljaira. Az ereklyeföld az Országzászló talapzatába
beépített urnába került. Az elszakított területekről zászlószegeket is küldtek, ezeket az első
árbocrúdra szúrták fel. A talapzaton - Magyarország címere mellett - elhelyezték a középkori
nagy magyar uralkodócsaládok címereit is. Avatásán Urmánczy Nándor a következőket
mondta: „Az a nemzet, amely nem bízik a maga erejében és beletörődik abba, hogy mások
irányítsák sorsát, az nagyon megérett a pusztulásra. Az a nemzet, amelyik ilyen, annak
meddő és szégyenteljes a jelene és nem lesz jövője, vagy ha lesz, meg lesz pecsételve. Azért
emeltük fel itt, a Szabadság téren az elszakított országrészek szobraival szemben az
Országzászlót, hogy élni akarásunknak legyen tanúbizonysága, hogy hirdesse a magyar
őserőbe vetett hitet, és hirdesse, hogy Magyarország ezeréves földjéről nem mozdulunk el
soha..!”
Az Országzászló-mozgalom 1940-től fokozatosan kiterjedt az egész országra. Az utolsó
zászlóavatás, amelyet Urmánczy Nándor részvételével tartottak, Salgótarjánban volt 1940
júliusában. Ekkorra már közel 600 országzászlót avattak. Urmánczy Nándor az évek során
több szervezet, egyesület vezetőségében jelen volt, így az Erdélyi Férfiak Egyesületének

vezetőségében is.
Az évek során több írása jelent meg. Az Erdély című folyóiratban több turisztikai jellegű
írása jelent meg: 1895-ben A Gyilkos-tó és környéke; A Csalhó; A borszéki visszhangról
címűek, 1896-ban pedig a Sedes Giorgiensis című munkájában leírta Maroshévíz környékét,
valamint a Gyergyói-medence falvait, de írt Görgényről, Szászrégenről és vidékéről is. Ezen
írásaiért 1896-ban, 28 éves korában az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) Gyergyó-vidéki
szakosztálya tiszteletbeli elnökévé választották, és a „Turistaság Bajnoka" címmel illették.
Novellái, politikai jellegű írásai is jelentek meg. A Pesti Hírlap közölte legtöbb írását, de
cikkei jelentek meg az Amerikai Egyesült Államokban kiadott Bridgeport című, magyar
nyelvű újságban is.
Erdély visszacsatolását követően, október 23-án éjjel tért haza szülőfalujába,
Maroshévízre, 22 év távollét után. 1940. október 31-én délután unokája, Urmánczy Gizella
holtan találta szobájában, a Marosra néző ablak alatti karosszékben. Holttestét a családi
kriptában helyezték örök nyugalomra. 1943 végén József főherceg Országzászlót avatott a
sírboltnál Urmánczy Nándor emlékére. Szintén 1943-ban a Margitszigeten, Urmánczy
Nándor kedvenc pihenőpadja mellett emlékpadot avattak. Ezt 1945-ben szétrombolta a
berendezkedő új hatalom.
Jelenleg Maroshévízen a helyi cserkészcsapaton kívül semmi sem őrzi az Urmánczy nevet,
sem utca, sem megjelölt ház nem emlékeztet a családra. Még a helyi Urmánczy-kastélyban
székelő múzeumban sem találni utalást a családra.
Czirják Károly
*****

Olvasói levél

2003 januári füzetben megjelenő „Örmények leszármazottai Kézdin" című írásra reagálva el
kell mondanom, hogy komolyabb háttéranyag nélkül az ilyen írások elvesztik hitelességüket.
Először is négy egészen különböző örmény eredetű Zakariás családot kell megkülönböztetni
Erdélyben. Az általam korábban közreadott családfa kimondottan csak a szépvízi CsászárZakariás családra vonatkozik s ez nagyjából kevés hibaszázalékkal meg is felel a valóságnak.
A januári füzetben említett Zakariások a gyergyói „Zachnovszki" családból kerültek
Kézdivásárhelyre Zakariás Miklós /1780-/ személyében. Itt közlök most részleteket a készülő
„Szépvízi magyarörmények nyomában" c. könyvemből, amely, ha minden jól megy, meg is
jelenik még ebben az évben s akkor végleg tiszta vizet öntünk a pohárba az ilyen kérdések
lezárása tekintetében.
A ZÁCHNÓ-ZAKARIÁS CSALÁD
Az eredeti családnév Záchnovszki volt. A nagy betelepedéskor Besztercére telepedtek, majd
innen kerültek Szamosújvárra, Szépvízre és Gyergyóba. A Szépvízre telepedett felmenő ős
neve Záchnovszki Márton /1664-1746/ (Záchnóh Márton) és neje N. Dseshátun /1678-1739/
volt, akik 1697-ben házasodtak és sok gyermekük közül tartósan csak a Kristóf /1698-1770/
nevű élt Szépvízen. Az 1720-as évek után a család Gyergyószentmiklósra telepedett át, így
legtöbben itt éltek, ahonnan később többen is Háromszék vidékére költöztek át. Fontos azt
tudni, hogy az 1800-as évek elejétől kezdődően a gyergyói Záchnó Zakariástól /1740-1790/
származóak felvették a „Zakariás" családnevet, aminek eredményeképpen a többi testvérek
gyermekei is ezt a nevet fogadták el és kezdték használni. Ehhez hasonlóan vették fel, amint
már említettük, Gulin Zádigtól a Zakariás nevet Szamosújváron, vagy Thumán Zádigtól a
Zakariás nevet Erzsébetvároson. Így született meg tehát az a „Zakariás-család", amelynek
eredeti neve tehát Záchnovszki (Záchnóh) volt. Így már világos, hogy a gyergyói Zakariások
nevének eredete nem azonos a szépvízi Zakariásokéval, akik hasonlóan úgy lettek
Zakariások, hogy a Khontikár Zádig utódai felvették ennek keresztnevét családnévnek. Ez a

két Zakariás család tehát nem azonos eredetű, mert két különböző nevű család vett fel egy
azonos családnevet. A megtévesztő benne az, hogy a névváltoztatás időpontja is (az 1800-as
évek kezdete) kevés eltéréssel majdnem azonos időszakra esik és ez többé-kevésbé akkor volt
zavartkeltő, amikor pl. egy szépvízi Császár-Zakariás Gyergyóba költözött, vagy éppen
fordítva, amikor egy gyergyói Záchnó-Zakariás költözött Szépvízre.
A szamosújvári Záchnók között említhető: Gergely, Lukács, Dávid, Sándor. Az 1800-as évek
elején a szépvízi Záchnók közül sokan a „Keresztes" előnevet kezdték használni (talán, hogy
megkülönböztessék magukat a szépvízi Zakariásoktól). Ennek az lett a következménye, hogy
rövid időn belül nagyon nehézkessé vált a családtagok nyomon követése, mert mint tudjuk,
Gyergyóban is sok ilyen nevű volt (az Ulián családból származó Keresztesek), és a későbbiek
folyamán már egyszerűen képtelenség volt eldönteni, hogy valójában ki melyik családhoz is
tartozik. Azokról a Keresztes nevűekről, akik még Szépvízen fordultak elő, még lehetett
következtetni, hogy ők a Záchnó családból valók voltak, de akik már elköltöztek innen,
azoknak hovatartozását 200 év távlatából már túl bonyolult lett volna eldönteni és pontosan
dokumentálni. Napjainkban az azonos nevű Zakariásoknál is nehéz néha eldönteni, hogy
valójában melyik őstől származnak, a gyergyói Záchnóktól, avagy éppen a szépvízi
Khonthikároktól.
/ZÁCHNÓ/ ZAKARIÁS MIKLÓS (1780-1854)
Gyergyóban született 1780-ban Záchnó Kristóf és Mádzun Katalin gyermekeként. Kantán ill.
Kézdivásárhelyen volt kereskedő. Gyergyószentmiklóson nősült 1811. nov. 19-én, neje
Cziffra Anna /1792-/.
Utódai közül nagyon sok nevezetes politikus és tudós egyéniség került ki, akik nagyon sokat
tettek a magyarság érdekében. Házasságából született gyermekei:
- Miklós dr. /1811-/, aki 1848-ban mint csíkkörzeti tisztiorvos működött, a forradalmi
kormány felkérésére.
- Kristóf /1813-/ kézdivásárhelyi szeszgyáros volt, aki Bíró Sándor rétyi lelkész feljegyzései
alapján részt vett Háromszék önvédelmi harcában az 1848-as forradalomkor. (1833-ban
nősült, neje Jancsó Karolina volt, leírás köv.)
- Kata /1815-/ (Vertán János neje volt),
- Mária /l 817-/ (Dobál Antal neje volt)
- Jakab dr. /1818-/ (aki brassói ügyvéd volt),
- Róza /1829-1871/
- Antal /1820-/, aki brassói kereskedő volt és ő emeltette 1843-ban a csíksomlyói
templomban látható Szent Antal-oltárt.
- Sándor /1822-/ (aki brassói kereskedő volt, 1852-ben nősült és innen született István dr.
/1853-1928/, aki Brassóban volt orvos)
- János /1825-1910/, aki kézdivásárhelyi és brassói kereskedő volt (leírás köv.)
- Jozefa /1827-/, aki Isáák József brassói kereskedő neje volt
- József /1830-/, aki 1861-ben nősült először, neje Szász Mária /1841-1874/ és innen született
Béla /1862-1928/ (leírás köv.). Még 1875-ben újranősült, neje Szultán Róza /1855-/
Szépvízről.
Záchnó Miklós 1854-ben halt meg Kézdivásárhelyen, de Gyergyóban temették el. Utódai
közül több nevezetes ember és közéleti személyiség került ki a későbbiek folyamán.
ZAKARIÁS JÁNOS (1825-1910) Kézdivásárhelyen született 1825-ben, Záchnó Miklós és
Cziffra Anna gyermekeként. Kereskedő volt Kézdivásárhelyen és Brassóban. A
kézdivásárhelyi Sárhelyen nősült 1856. ápr. 4-én, neje a kantai (Kézdivásárhely) születésű
Cziffra Róza /1835-1898/ (Cziffra Antal és Vertán Róza lánya). Házasságából születtek:
- Júlia /1857-/ (aki Bóra Miklós neje volt)

- Miklós /1859-/, kézdiv.-i kereskedő volt, 1893-ban nősült Fejér Máriával /1869-/.
- Gizella /1869-/ (aki Haltenberger Pál neje volt),
- Róza /1861-/ (aki Elekes Béla neje volt Kézdivásárhelyen)
- István dr./1865-1942/, aki kúriai bíró volt Lugoson (leírás köv.)
- János dr./1867-1946/, aki brassói ügyvéd és országgyűlési képviselő volt (köv.)
- Sándor /1870-1957/, aki Kassán volt banktisztviselő, majd idősebb korában a kassai főtéren
könyvkereskedést tartott fenn. A Magyar Hegymászó Egyesület tagja volt és az 1930-as
években is személyes kapcsolatot tartott Budapesten élő unokaöccsével, Zakariás János
híradástechnikai mérnökkel, aki ebben az időszakban Kassáról is vásárolt felszereléseket a
rádióadókhoz. Felesége Loósz Irén kassai zenetanárnő /1871-1955/ és előadóművész volt.
Egyetlen írása maradt fenn „Erdélyi Várregék" címen, amelyet Kassán adtak ki 1940-ben.
- Ilona /1874-?/ (aki Jakab István / 1869-1917/ neje volt Brassóban).
Zakariás János 1910-ben halt meg Kézdivásárhelyen.
ZAKARIÁS MIKLÓS (1859- ?) Kézdivásárhelyen született 1859-ben, Zakariás János és
Cziffra Róza gyermekeként. Szülővárosában volt kereskedő. 1891-ben nősült, neje Fejér
Mária /1869-/ és házasságából négy gyermek született:
- Zakariás /1893-/, aki Vertán Rózát vette el Kézdivásárhelyen (egyetlen lányuk Mária /1928/ tanítónő lett Kézdivásárhelyen)
- Kristóf /1896- ?/, nős volt, de utód nem született.
- Anna /1898-?/ (férjnél volt, utód nélkül)
- Katalin /1901-2001/ (nem volt férjezett)
Zakariás Miklós Kézdivásárhelyen halt meg a két világháború között.
Természetesen, a készülő könyvben az ennek a családnak szánt fejezet nem csak ennyiből fog
állni. Itt csupán kiragadtam egy részt, amely Bakk-Dávid Tímea cikkírót, kedves olvasónkat
közvetlen érintette. Ez a család is nagyon kiterjedt család volt, hasonlóan más családokhoz,
hogy ne is említsem pl. a szépvízi Dávid családot, amelynek nagy része szintén
Kézdivásárhelyen élt.
Ettől eltekintve minden információt értékelni kell az élő családtagok részéről.
Bécs, 2003. januárjában
Dr. Száva T. Sándor

Köszönettel közöljük Dr. Száva T. Sándor úr magyarázó helyreigazítását, annál is inkább,
mert a félreértelmezés nem is az „Örmények leszármazottai Kézdin" szerzőjétől, Bakk-Dávid
Tímeától, hanem a szerkesztői lábjegyzetként közöltekből származott. Engem „vitt az
erdőbe" a Zakariás családnév, lévén annyiban érintett, hogy apai nagyanyám CsászárZakariás lány volt, s tudtam ugyan, hogy többféle Zakariás család létezik, de tájékozatlan és
óvatlan voltam. Így azonban legalább nyilvánosan tisztázódott a kérdés, reméljük, sok
olvasónk hasznára.
dcs szerkesztő
*****
Bak-Dávid Tímea interjú-összeállításának második része ..

Örmények leszármazottai Kézdin
Az erdélyi örményeknek eredetileg saját püspökük volt. 1773-ban fogadták el a pápai
fennhatóságot; jelenleg az örmény katolikusok fő védnöke, apostoli kormányzója dr.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. Kézdivásárhelyen az örmények mind római

katolikusok, nem volt külön templomuk, mint Csíkszépvizen, Gyergyószentmiklóson,
Erzsébetvároson, vagy az örmény alapítású Szamosújváron. A hagyományos örmény
vallásosság azonban a kézdivásárhelyiekre is jellemző. Dávid Imre nagyapám elmondta, hogy
a kommunizmus idején voltak, akik funkciójuk, hivataluk miatt nem járhattak templomba,
nem gyakorolhatták a vallásukat.
„A Csíkszépvizi találkozó igen fontos volt"
- De a többiek, akik nem voltak közvetlen veszélynek kitéve, ápolták és gyakorolták,
édesanyámék, nagynénéznék is. Aztán persze próbáltunk más megoldást, formát találni a
vallás gyakorlására: amikor kimentünk Pestre, Szegedre, akkor gyóntunk, áldoztunk. Nagyon
sok hagyomány maradt meg, ápolták a hitüket, a vallásnak mindig fontos szerepe volt. A
templomba (a kantaiba) sok kegytárgy, az ablakok is örmények adományai révén került oda,
a négy színes ablakból három egészen biztosan. Az egyik - a második - nagyapámé, rá van
írva, hogy Erzsébetvárosi Csíky Ida emlékére adományozta Dávid Antal. Mindegyikre rá van
írva, ki adományozta. Az ezüst csengőt és a gyertyatartót is, a miseruhákat, amelyek persze
már elhasználódtak, örmények adományozták.
- A csíkszépvizi örmény családi találkozón a templomból kijövet koszorúztunk, és a
templomban, a kórus által elénekelt örmény himnusz után mindenki a magyar és a székely
himnuszt énekelte, azt tudták, azt érezték inkább magukénak... és magyar-örményeknek
vallják magukat. Ez mit jelent?
- Ez nagyjából azt jelenti, hogy azonosultak annak a népnek, annak a hazának a sorsával,
ahová őseik jöttek. Ez nemcsak külső megnyilatkozásokban tapasztalható, hanem életüket
áldozták, részt vettek az összes jelentősebb harcban, a szabadságharcokban, világháborúkban.
Ez azt jelenti, hogy a kapott, új hazát valóban szerették, megbecsülték és magyarnak is érzik
magukat. Dédnagyapám a 48-as harcokban, 49-ben itt volt, amikor Bem a Nyergestetőnél
összegyűjtötte a csapatokat. Őt csak később hívták be, mert 11 gyermekes családnak volt a
feje. Ezért őket tartalékosnak, itthon szolgáló katonának sorozták be. Aztán az első
világháborúban részt vett az összes férfi családtag, édesapámtól kezdve nagybátyámékig.
Egyik nagybátyám Ojtoznál esett el.
- Egyesek ezt a magyar-örmény identitást megkérdőjelezik és azt mondják: ilyen nincsen.
- Az örmények esete eléggé sajátos, de nincs ebben semmi lehetetlenség. Lehetek én örmény
származású és érezhetem azt, hogy a hazám: magyar haza. Én nem mondhatom, hogy magyar
származású vagyok, de magyarnak érzem magam, mert itt lakom, itt születtem, az őseim
párszáz éve itt laknak, ehhez nem férhet semmi kétség; csak esetleg a származásom nem
magyar. De az érzéseim teljesen a magyar hazához, a magyar néphez és a magyar nép
sorsához kapcsolnak. A két nép szenvedése maga olyan jelenség, ami összekovácsolta,
egymásra utalta őket. Egyéb kapcsolódási pontok is vannak: a Szentkorona egyes kutatók
szerint talán Örményországban készült, mégpedig Világosító Szent Gergely idejében, aki
nagy tudású, sokoldalú ember volt, az örmények térítője. Hogy ez a feltételezés mennyire
bizonyítható, azzal most sok kutató foglalkozik.
Családomból pedig sok olyan értelmiségi, közéleti személyiség került ki, akik a magyar
közösségnek szentelték magukat: Dávid János, a helyi kórház főorvos-igazgatója volt, Dávid
Antal királyi kereskedelmi tanácsos, Dávid István zeneszerző-ügyvéd, fia, Dávid Antal író,
Dávid László Kolozsvár plébánosa, pápai prelátus (aki a családfánkat kutatta). Még ha el is
mentek Kézdivásárhelyről, a gyökereik innen erednek.
A Dávidok Örményországból menekültek Moldovába, onnan az 1600-as évek végén
Csíkszépvizre, Barótra, majd 1830-40 körül Kézdivásárhelyre telepedtek. „Legyen áldott
örökre a jó Isten szent neve, hogy behozott új hazánkba, a székelyek szent honába!" - ez
lehetett volna a mottójuk, de az összes Székelyföldre telepedett örménynek is.
- A nagyszülők ismertek még egyes szavakat, az ő szüleik még tudtak örményül, de aztán

fokozatosan felejtették, nem használták, nem volt rá szükség. Családi ünnepek, étkezések
alkalmából olyan ételeket készítettek, amelyeknek az eredete talán örmény, talán nem,
például a churut és a dalauzi török eredetű, az örményországi örmények nem ismerik. Főleg
nagyböjtben készítettek olyan ételeket, amelyeket örménynek lehet mondani: vasporos
(száraz kenyérből készült), dáb-dász paszuly. Húsvétkor pedig bárány, az örmények
kiváltképpen ették a bárányételeket, például „prézlis bárány" máshol nem volt.
- Mit jelent neked, hogy Csíkszépvizen találkozhatsz más örményekkel, a nagy örmény
család tagjaival?
- Ez igen fontos esemény volt, hiszen a rokonság olyan kiterjedt, olyan nagy, hogy sokakról
évtizedekig nem is hallottam. Találkoztam olyanok felnőtt gyermekeivel, akiktől
megtudhattam, hogy mi van az unokatestvéreimmel. Tehát ilyenkor a rokonság sorsáról
szerezhet az ember információkat s ez nagyon lényeges. Sok olyan embert ismertem meg, aki
foglalkozik az örmények, és főleg a Szépvízről származó örmény családok kutatásával.
Kapjuk a budapestiektől az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteket, ezekből is nagyon sok
mindent megtud az ember, hogy milyen irányba halad az örmények sorsa. Végső fokon ez az,
amit mondani lehet az örmény származású fiataloknak: minden lehetőséget kihasználni!
Vegyenek részt, ápolják és őrizzék, amit meg lehet őrizni az ősi hagyományokból. Esetleg
arról is lehet szó, hogy akinek lehetősége van, tanuljon meg örményül. Magyarországon
bizonyosan jelennek meg könyvek, segédanyagok, amiket fel lehet használni. Fiatal
koromban sokszor gondoltam arra, hogy jó lenne kimenni Örményországba... csak hát ennek
akkor sok akadálya volt. Voltak összejövetelek a két világháború között, amikor az itteniek
örményországi örményeket hívtak meg előadást tartani, olyanokat, akik tudtak örményül, a
Musza Dagh idejében menekültek el.
Rokonok mindenhol
A Vikol családból Erzsike nénivel beszélgettem. Szülei 1941-ben jöttek Kézdivásárhelyre.
- Dédnagyanyád, Dávid Kati néniék voltak az elsők, akik felkeresték apuékat és onnan
datálódik a nagy barátság, azelőtt itt nem ismerték őket, anyám magyarországi, apám
kolozsvári, ők sem ismertek itt senkit - idézi fel a család beköltözését.
- Dédnagyapám, Vikol Kálmán Kolozsvár alpolgármestere volt, és amikor 1902-ben a
Fadrusz-szobrot leleplezték, ő mondta az egyik beszédet. Mi nem vagyunk tiszta örmény
család, mert apai ágon vagyunk csak félig örmények, anya félig osztrák, félig magyar. Van
minden ebben a családban. De ahol egyszer valakinek bemutatkoztam, az mindig azt mondta:
„Na, te örmény vagy", nem is tagadtuk soha, nem is volt miért, mert az nem szégyen. De
igazi, édes rokonunk itt, Kézdivásárhelyen nekünk nem volt. Az örmények nagyon
érzékenyek, nagyon oda tudnak figyelni egymásra, de átveszik környezetük hatásait és igen
sok segítőkészség van bennük. Sok közöttük a művészlélek, főleg zenész, a mi családunkban
is... Azt tapasztaltam, legalábbis itt, Kézdin, hogy bármi történt, mindig próbáltak segíteni s
ez jó érzés volt. Érezted: áll valaki mögötted, egy közösség - emlékezik vissza Erzsike néni ...ha arra gondolok, amikor ott voltunk Dávid Laci bácsinál Kolozsváron, vacsorán, hát kik
gyűltek össze: oda örményeken kívül más nem nagyon tette be a lábát - és elneveti magát. Patrubány Miklóstól kezdve, akik ott ültünk, mind ilyen örmény rokonság volt, Laci bácsi is
próbálta Kolozsváron maga köré gyűjteni őket.
A Vikolok nemeslevele a 18-ik századból való, és mindig a legidősebb fiúra száll.
Erzsébetvárosiak, onnan mentek Kolozsvárra, a többiek szétszóródtak, Moldovában és
Olténiában is van egy-egy ág. A közelebbi rokonság az anyaországba települt.
- Úgy tudom, dédnagyapám nem beszélt jól, de még tudta az örmény szertartást a misén,
nagyapám, azt hiszem, egy imát tudott. De ők már nem is tudtak hol részt venni örmény
szertartású misén, mert Kolozsváron nem volt, aki örményül misézzen. Szamosújváron voltak
még rokonok, azokhoz járt ki nyaranta, velük tartotta a kapcsolatot, én azokat már nem

ismerem, csak a kolozsváriakat. A szomorú az, hogy ahol az őseim el voltak temetve, a
Házsongárdi temetőben, azon a részen mindig örmény sírok voltak, csupa Vikol-sír, s amikor
utoljára kint voltam, egyet sem találtam, nem voltak gyerekek, leszármazottak, nem volt, aki
megváltsa a sírhelyet. A mi sírhelyünkről is levették a keretet, a dédnagyapám sírja nagyjából
épen maradt. Alig tudtam megváltani, nem akarták elismerni, hogy a felmenőim nyugosznak
ott, nagyszüleim, dédszüleim. Egy évbe került, míg elintéztük.
Kiderült, hogy Erzsike néni az örmény ételeket nem igazán kedveli.
- Édességeket csinált nagyanyám is Kolozsváron, sok dióval, sok mézzel, ez a dalauzi, de én
nem szerettem, túlságosan émelyítőnek tartottam az ízét. Ezeket mi már egyáltalán nem
készítjük a családban; ha churut van, azt a fiúk szeretik, de én nem rontom el vele a
húslevest... - és megint elneveti magát. - Úgy látszik, túlságosan magyar gyomrú vagyok.
Zakariáséknál és nálatok (Dávidéknál) nagyon finom örmény ételeket lehetett enni. Katinka
néniéknél, a Zárug Gyöngyike nagynénjénél volt nyúlpástétom hecsempecs szósszal, az
nagyon érdekesen készült és nagyon finom volt, s még volt egy örmény édesség, kivágott
tésztaféle, a dalauzihoz hasonlóm valamivel töltötték meg.
Mostanában fog megjelenni egy fiatalon meghalt örmény kislányról (Zárug Gyöngyikéről,
akit a rokonai szeretnének boldoggá avattatni) szóló könyv Erzsike néni szerkesztésében.
- Én, mint a hályogkovács, azt mondtam, rendben van, fogalmam sem volt, hogy mire
mondok igent - nevet, amikor arról kérdezem, hogyan kerültek hozzá a kéziratok. - Úgy
megszenvedtem ezzel a kézirattal, hogy azt egy huszonegyedik századi gyerek is megértse... s
meg kellett magyaráznom a kézdivásárhelyi kapcsolatokat. Szeptemberben adtuk nyomdába,
állítólag már nyomják.
Erzsike néni a kislány gyerekkori játszópajtása volt, ugyanakkor „örmény rokon", nem utolsó
sorban nagy tapasztalattal és jó irodalmi érzékkel bíró magyartanárnő, így a
gyergyószentmiklósi plébános rábízta a szerkesztői munkát.
- Én büszke vagyok a magyarságomra. Örménységemmel soha nem álltam elő, ha azonban
megkérdezték, soha nem tagadtam le, nem is szégyellem, mert nem olyanok voltak az ősök,
hogy szégyenkezni kellene miattuk; ennek az országnak a felemelkedéséért és kultúrájáért
rengeteget tettek, az adományaikkal, a szellemi és testi munkájukkal, nagyon odaadó és
hűséges társaság, hű ahhoz a földhöz, amely befogadta. Mert nem volt hol megmaradjanak,
mindenhonnan elűzték őket.
De ahol befogadták őket, ott teremtettek: kultúrát, virágzó kereskedelmet, művészetet,
úgyhogy csak büszkék lehetünk rájuk, s felemelt fejjel kellene köszönetet mondanunk azért,
amit létrehoztak.
Hogy ennyit is tudunk a múltról, azt annak köszönhetjük, hogy a papírok fennmaradtak s
hogy abban az időben a szülők még beszélgettek a gyerekekkel, meséltek. Lehet, hogy a mai
világban ez nem mindenütt van meg.
Összeállította Bak-Dávid Tímea
Segítségükért köszönetet mondok Zakariás Máriának, Dávid Imrének, Bogdán Évának, Vikol
Erzsébetnek, Dávid Péternek és Simó Katalinnak.
******

Az ember versei
Dr. Nagy Attila - hadd írjuk így - nem „csak" doktor. Költő. Egy leveléből, amelyet
Marosvásárhelyről írt, s nem azzal a szándékkal, hogy közölhető legyen, hadd idézzünk
mégis néhány sort: „Velencében jártamkor sokat gondoltam a világon szerteszóródott
örményekre, hiszen egyik vallási-kulturális központjuk közvetlen közelében jártam.

Kolumbán Kata apai dédanyám nyomait kutatom még mindig, de úgy tűnik, nem sok sikerrel.
Persze, ez mit sem változtat az örménység iránt érzett, belém kódolt rendkívüli
szimpátiámon, szeretetemen, tiszteletemen. Végülis örmény vér is van bennem, amire büszke
vagyok".
Olvasóként én azt tehetném hozzá, hogy mi, örménymagyarok, magyarörmények pedig
büszkék lehetünk a negyed (?), nyolcad (?) vagy tizenhatod (?) részben örmény származású
Nagy Attilára.
Számít-e a hányad? Vagy az számít, hogy ismét találkozunk egy emberrel, aki talán harminc,
talán hatvan éves, de ember.
Velence harangjai című kötetét olvasgatva (megjelent a Magyar Kulturális Örökség
Minisztériuma támogatásával 1999-ben, a marosvásárhelyi Mentor Kiadónál) az az ember
érzése, hogy az örökös emberi kétségeket és fájdalmakat nem lehet elégszer kifejezni. És
mindenkinek újra ki kell fejeznie a saját gondját, fájdalmát. Nagy Attila például ilyen kérdést
tesz fel a verseskötetben:
Az elszalasztott alkalom
Az elszalasztott élet
Sejtjei csukódnak
Irgalmas Istenem
Ha elmegy odaátra
Szabad-e magamhoz intenem
Valószínűleg ott kezdődik az Ember, ahol igyekszik megküzdeni saját, legrémesebb
gondjaival.
Ha kapható volna, örömmel ajánlanám olvasóinknak a „Velence harangjai" című, négy éve
kiadott verseskötetet. Egyáltalán nem Velencéről szól és nem turisztikai szépelgés. Ember
írta. Pontosabban: egy ember megszenvedte.
dcs
******
Nagy Attila

Töredék
1. Kibírni ha már nem lehet,
Azt ahogyan a rettenet
Szépít meg egy-egy arcot.
2. Miféle megadást, feladást,
Harcot
Odázni újra el 3. Hogyan kell, mit is kell, Istenem?
Itt állok, állunk védtelen,
Törnek a csontok naponta bennünk.
4. Mint fogatlan száj síkos falatra,
Létünkre huttyanunk?
5. Elhagyott sapka poros járdán,
Nagy zsíros folt valaki vállán,
Túl józanon, mindig kábán
Hogy érzed magad, Istenem?
(A költő örménymagyar, Marosvásárhelyen él.)

*****
Wertán Zsolt

Barangolás Erdélyben, 2002 II. rész
Gyergyószentmiklós. Szarka Gyuri így szól: „Ádám-Évával kezdem, ők még nem
bizonyítottan örmények, de a dolog már folyamatban van". Az örmény templom 1733-as, a
többi későbbi. Örmény felirat a toronynál, jelentése: „Sugallatot kaptunk, hogy itt nekünk
templomot kell építenünk". A templom kapuján; „Az üdvösség ügye senki elől nincs
elzárva".
A cinteremben művészi sírkövek, a kerítés belső oldalán, körben úgyszintén: Szekula Antalné
Amira Katalin, szül. 1821, meghalt élete 56-ik évében, 1877 augusztus 25. Az Úr angyala
őrködik hamvai felett.
Másutt: „Fogy az erő, küzd a lélek / múlnak az utolsó percek. / Int a halál, üt az óra / menni
kell a néma sírba".
Örménytemplom utca, örmény plébánia. Dr. Simon Istvánné az Oltár Egyesület elnöke
köszönt minket az örmény találkozón, majd Vass Albert „A bujdosó imája" című könyvéből:
A láthatatlan lobogó mélyrehasító gondolatait hallgatjuk. A helyi kórus elénekli az 1992-es
születésű örmény himnuszt, utána közösen a magyar- és a székely himnuszt. Beszélgetés
közben kínálgatás...
Csikszépvíz. Zakariás Péter úr: „a magyarörmények leszármazását figyelemmel kisérem,
egyébként úri szabó voltam..." A Kaszinóban, számos erdélyi magyarörmény; a vendéglős
házigazdaként kényeztet minket. Ajtony Gyula újságolja: 63 örmény család élt itt,
szorgalmasok és tehetősek voltak, vándor színtársulatokat is meghívtak ide. A szépvízi
Kaszinó igazi kultúrközpont volt. „Az államosítás dacára máig a Szentháromság Alapítvány
nevén van a Kaszinó, nem igényeljük vissza, mert csak 3 örmény él Szépvízen, mi többiek
Csíkszeredán élünk. Évente 2-3 alkalommal megkapjuk. Az önkormányzat fizeti a felújítást.
Egy szobában a tárgyi emlékeket óhajtjuk összegyűjteni és megőrizni". Az itteni
futballpályán a mezes csapatok éppen rúgják a labdát.
Az örmény templom mennyezetén: „Énekeljetek az Úrnak és áldjátok az Ő szent nevét".
Zakariás Péter bácsi: először egy kápolna épült itt, majd 1763-ban a templom. A csodálni
való üvegablakokat Richard Schleingrott üvegművész készítette. Fehérmárvány, álló
szenteltvíztartó. Örmény temető, zömök kőkerítés: Id. Zakariás István dr. ny. körorvos 18501930, felesége, sz. Dajbukát Katalin 1860-1921, és leányuk Tessza, 1889-1914. „Szerettetek,
szenvedtetek, békében pihenjetek". Vagy: Itt nyugszik Dajbukát Irma, szül. 1875 mart. 3,
meghalt 1894 nov. 12. „E virágzó bimbó letörött korán, de új honában csak most él igazán".
Elbúcsúzunk. Máréfalva, gyönyörű székely kapukkal. Másnap újfent nekivágunk a
Hargitának, közben hallgatjuk a székely Miatyánk szívet érintő strófáit és a székely himnuszt.
Ennek szövegét Csanádi György írta. A régit pedig (Vándorfecske hazatalál) Csíksomlyón
még ma is éneklik.
- Töprenghetünk, hogy melyik a szebb, melyiknek van több üzenete számunkra. Szerintem,
kölcsönösen kiegészítik egymást - véli Dr. Szarka Gyuri bácsi.
Csíkszereda. Csibész Alapítvány: az árvaházból kikerült fiatalokat menti meg az elzülléstől.
Hitre, erkölcsre neveli és magyar nyelvre tanítja.
Csíkmenaság templomának szentélyében gyönyörű freskók vannak.
Balra tőlünk a Nyergestető emlékmű. A Bukarestben szolgáló kászoni leányok gyűjtött
pénzecskéiből állították (ez oda is van vésve). Kányádi Sándor: „Nyergestető". Gaál Sándor
Csikszentgyörgy szülötte, a szabadságharcban alig 200-an voltak, de itt az utolsó szálig
harcoltak az orosz túlerővel szemben. A szabadságharc idején, a közeli bodvai hámorban
öntötték az első két ágyúcsövet vasból, amelyek csiszolatlanok voltak s ezért nevezte őket a

nép „varangyos"-nak. A hámor egy Zakariás nevű örményé volt.
Tusnádfürdő. Fellendülőben van, nem úgy, mint Borszék. Mofeták. Gyönyörű, méltóságteljes
fenyők, pedig csak 400 m magasan vagyunk. Tusnádi szoros. Pici hegycsúcs púposodik az
erdők után, a tetején Sólyomkő. Itt ágazik el az út Barót vidékére. Nemsokára átjutunk a
Háromszéki medencébe. Háromszék gyakorlatilag a mai Kovászna megyével esik egybe.
Benedek Elek: „annak könnyű a toll, akinek könnyű a kasza". Mert ő írt is, kaszált is.
Bükszád (Sepsibükszád), az üvegcsűrben (üveghuta) olasz mesterek dolgoztak. Egy ilyen
olasz leszármazottja Markó Béla is, az RMDSz elnöke.
Felettünk a kráter pereme. Mivel itt a perem megmaradt, nem tűnt el a Szent Anna tó vize,
mint az a Mohosnál, a tőzeglápnál történt.
A Mohos szörcsög és néha egészen combközépig lehet süppedni. Szarvasmarhák is elvesztek
már benne. Gyönyörű vegyes erdőben, szerpentinen kapaszkodik a busz. Balra a bükszádi
medence, jobbra az erdőnél pedig a Mohos. Kis kerítés védi (valamennyire) a medvék ellen a
kis kempinget. Sátrak, csúcsos, nyeregtetős kis árusító fabódécskák, cserép-, zsindely- és
hullámlemez tetővel. 1050 méter magasan vagyunk. A kráterhez 100 métert megyünk lefelé.
A Szent Anna tó Európa egyetlen krátertava. Víztükre 950 méter magasan van. A tóban
fürdenek, a partján labdáznak, tűzön sütnek, kultúráltan pihennek.
Torjai büdös barlang. Lankás, avarral borított hegyoldalon iparkodik felfelé a szétszakadozott
csapat. Szép, sziklás helyen már messzebbről is látszik a barlang szája. Előtte, a lejtőn lefelé
60 méternyi távolságban kipusztult növényzet jelzi, hogy növényre is mérgező a barlangból
áradó gáz! Komolyan kell venni az intést: a barlangban lassan mozogni, a padra leülni és
gázfürdőzni (mofetázni). Lehajolva, lejjebbről szippantani életveszélyes! A barlang falán is
látszik, kb. 1 m-ig a sárga, ként is tartalmazó rárakódás. Még beljebb már az egész
barlangkürtő sárga, aprókristályos bevonatú. Kint a sziklán is láthatók itt-ott sárga részek, a
repedésekből előszivárgó gáz lerakódásai folytán.
Bálványosvár, amelyről igazán csak Jókai Mór írt. Imola forrás, Zsuzsanna és Ibolyaforrás.
Mellettünk a Torja patak csörgedezik.
Torja község, ősrégi Apor-kúria. Az utolsó Apor báró visszakapta és területén gazdálkodik.
Kézdivásárhely. Felsőháromszék központja. Thúróczy Mózes üstkészítő műhelyében öntötte
Gábor áron a 64 ágyút. Thúróczy mellszobra a 12 fontos ágyúgolyóval a buszról is látható.
Ez az udvarterek városa. Múzeum, igen értékes gyűjteménnyel. Igazgatója is egy elhivatott
égő fáklya! Vigadó, szép polgárházak, szökőkút. Kézdivásárhely 180 éve leégett, ezért
vannak olyan szép, rendezett utcái, mert az újjáépítés jól megfontolt terv szerint történt.
Ojtozi szoros, ahol a történelem folyamán oly sok mindenki járt-kelt.
Esztelnek. Nagy, íves kőkapu. A kolostor 1645-től működik. Végigjárjuk a termeket, a pici
kápolnaszobát. Kézdiszentlélek a Perkő dombja alatt, 4 tornyocskás kerített, elegáns barokk
temploma szépséges belsővel. Bejutni nem tudunk, az 1914-18-as emlékmű előtt tisztelgünk,
amelyen a II. Világháborús hősök nevei is olvashatók és oldalára a szabadságharc hőseinek
névsorát vésték.
A templom kerítéséhez simuló temető kapuján életfa faragás, sőt rovásírás is található.
Magyar felirata: „Támassz életre minket, Istenünk, fordítsd jóra sorsunkat, és mi Téged
örökké dícsérünk. Zsolt. 79. 19-20" A temetőben szép síremlékek, különösen értékesek a
templom kőkerítéséhez közel, csoportban szorongó, legrégebbi barokk kőkeresztek.
Kézdivásárhely, határőr laktanya. Balra, Gelence felé síkságon haladunk, a távolban
gyönyörű hegykoszorút szemlélünk. Gábor Áron még az öccse helyett is leszolgálta a katona
időt, így két obsitja is volt. Vásárhelyen a Múzeumban szép vitrinek az ő mesteri tudását
mutatják. Akkoriban az ágyúkat fúrták, neki nem volt ilyen berendezése, ezért precíziósan
öntenie kellett a cső öblét.
Gelence, határőr falu. Világháborús emlékmű. A Szent Imre kaputornyos erődtemplom az
1220-as években épült, a Világörökség része. Freskói 1330 körül készültek, köztük hat kép a

Szent László legendából: a váradi püspök megáldja a királyt, indulás a csatába, az ütközet, a
kun vezér üldözése (a váradi püspök leányát menti). A leány kellett lerántsa, hogy
gyalogosan harcoljanak és ugyanő vágta el a küzdelemben a kun horgasínát is, hogy ereje és
hatalma elenyésszen. A kun lefejezése, amelyben a leánynak ismét komoly szerepe volt. A
pihenési jelenet a diadalív helyreállításakor elpusztult. Helyét a későbbi barokk, festett fa
mellékoltár foglalja el, így nem pótolható. Az északi és déli falon is vannak freskók.
A hétfalusi csángók. A Barcaságban nem hét, hanem tíz csángó falu van. Négy, Bácsfalu,
Hosszúfalu, Csernátfalu és Türkös valójában egy város. Továbbiak: Zajzon, Türkend és
Tatrand. Ezekre a brassói szászok az evangélikus hitet rákényszerítették és jobbágysorba
taszították őket. A kézművességet is megtiltották nekik, hogy ne jelentsenek konkurenciát.
Így szállítással kezdtek foglalkozni, egyesek újabban taxisofőrök lettek. A hétfalusi
asszonyok hímezték Kossuth szemfedőjét, de védték a Zajzoni szorost is! Hétfaluból
származik Istók János is, aki a budapesti Bem szobrot alkotta.
A Székelyföld határa a Feketeügy nevű folyócska.
Már látjuk a Cenket, majd jobbra a szászhermányi erődtemplom hatalmas tornyát, most
éppen renoválják.
Brassóba érkezünk. Nagykőhavas: 1900 méter magas, és a Hétfalusa „hegyecskék": 12001300 méter.
(folytatjuk)
*****

Felhívások
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék
meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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
(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 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 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 ismételjük 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.
*****
A Fővárosi Örmény Klub 2003. február 20-án csütörtökön du. 17 órakor, Magyarok Háza
(Bp., V. ker. Semmelweis utca 1-3.), I. emeleti Bartók teremben tartja következő
összejövetelét.
Műsor: Egy örmény menedék - Libanon
Szabó László fotóművész vetítettképes előadása.
Rendezi: Budapest II. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.
Mindenkit szeretettel várunk
*****

Klubest - így, harmadszor
Harmadszor számolhatok be Olvasóinknak a Fővárosi Örmény Klub januári, vidám estjéről
úgy, hogy egyúttal magam is az est egyik szervezője és szerzője voltam. Magától értetődik,
hogy ez mindig gondot jelent, hiszen az ember, bármennyire is profi, vagy fölöslegesen
szerénykedik (megpróbáltam 2001-ben, első alkalommal), vagy megkísérel tárgyilagos lenni
s ez önmaga eredményeinek elismerését (is) jelenti. Persze, hogy ez utóbbitól is ódzkodom,
hiszen nem akarok sem magányomban, sem mások előtt öntömjénezésbe csúszni.
Megkísérlem ezúttal is a tárgyilagos beszámolót, azaz beszélhetek arról, hogy mit tettem, mi
volt a szándékom - de nem minősítem.
Talán ez a megoldás.
Tehát: igyekeztem felvillantani mélyről jövő, őszinte mániámat. Bevallom, ha a Kárpát
medence térképére nézek, olyan tájat látok, ahol számos nép összevegyült, szomszédolt,
átvett egymástól, és mindenikük zenéje egyként otthonosan hangzik. (Ebben a műsor
összeállítása során csak technikai korlátok befolyásoltak; túl sok időbe került volna például
szlovén népdal „beszerzése", nem volt idő megfelelő magyarzsidó ének betanulására, jó lett
volna, ha egy erdélyi örmény saragán elhangozhat, stb. Úgy döntöttem, inkább kevesebbet
markolunk, de azt méltó előadásban.)
Tehát: volt egy klubest január 16-án csütörtökön, mondhatni immár hagyományosan a
vidámság és gúnyolódás jegyében. Közvetlenül a műsor befejezése után több jelenlévő azt
mondta, reméli, hogy olvasni lehet majd az elhangzott anyagot az EÖGY füzetekben. A
kedves felvetésre csak annyit tudtam válaszolni, hogy nem lehet olyan vastag lapszámot

készíteni, amibe belefér az a két, nagyszerű énekhang, amit hallottunk.
Három nappal a klubest után valaki, aki élvezte a műsort, azt mondta, hogy az egész olyan
békés, karácsonyi hangulatot árasztott.
Ismét néhány nappal később egy harmadik valaki (képviselőtársam, színházi szakember)
négyszemközt megemlítette: elharapod a poénokat!
Ekkor lettem igazán boldog; ha én még az életben efféle műsort nemcsak kitalálni és megírni,
de még előadni is akarok, akkor megint van gyakorolnivalóm, ráadásul szakember kritikája,
tanácsa alapján. Mert higgyék el: igenis, ez is szakma. S amint egy rövid íráson az újságíró (a
becsületes) százszor annyit dolgozik, mint amennyi erőfeszítéssel az olvasó elolvassa,
ugyanígy egy vidám történet előadása (felolvasása) sokszorta több munkába kerül, mint a
meghallgatása.
De érdemes: ha sok munka árán az embernek sikerül nyolcvan-száz másik emberben békét
keltenie, akkor nagy dolgot ért el. S ha nekünk, akik előkészítették és lebonyolították a
januári műsort, ez sikerült, akkor megkaptuk a legnagyobb jutalmat: békés örömet
szereztünk.
De beszéljünk az est egyik legfontosabb eleméről: a közönségről, önökről, akik ott voltak.
Hiszen, aki életében állt már közönség előtt, jól tudja, hogy az „ezerfejű Cézár"-ként
emlegetett publikum milyen mértékben meghatározza egy előadás hangulatát. Lehet jó egy
poén, mégsem „ül", mert a közönség érdektelen, szellemtelen, merev.
Nos, ezt - hála Istennek - a Fővárosi Örmény Klub közönségéről nem lehet elmondani.
Főként, miután a közönség soraiban olyanok ültek, mint dr. Benedek Katalin, (aki - budavári
képviselő lévén - jól kidolgozta magát az előkészítés során). Minden műsorszerkesztőnek,
előadóművésznek, konferansziénak kívánhatom, hogy ilyen „előkacagója" legyen: röptében
érti a poént és kacag, magával sodorva másokat is. Ráadásul terv, elhatározás nélkül teszi,
tehát hiteles.
Aztán: ott ül több tucatnyi tájékozott, intelligens ember, aki tudja, hogyha egy „Kárpát körút"
című összeállításban nem svábok, zsidók, románok, szlovákok... stb. simfelésével
foglalkozom, hanem igyekszem szeretettel beszélni róluk, akkor nem hazaárulással
foglalkozom, hanem ember- és szomszédszeretettel.
Ilyen közönség a legjobbat érdemli. És hála a zenészek hármasának, meg is kapta. Zábó
Gyuláról már néhány alkalommal megtudhattuk, hogy szép, bársonyos bariton hangja van,
erőteljes a zenei előadóképessége, ahogyan azt szakzsargonban mondják: „hord" a hangja.
Azt, hogy mekkora figyelemmel és alázattal, stílusosan és odaadóan dolgozik Hosmann
Erzsébet mint zongorakísérő, egy éve már ugyancsak tapasztalhattuk. És ezúttal újabb
meglepetésben volt részünk: Langermann Mónika szopránja mondjuk ki - a legjobbak közül
való. Nem sipákol és nem csipog, hanem erőteljes, testes, szép hangon szólaltatja meg a
dalokat. Lehet, hogy tévedek, de szinte az az érzésem, hogy ő már-már mezzoszoprán.
(Megróhatnak a zeneértők, dehát ízlés kérdése: személy szerint a mezzoszopránt nagyobbra
tartom, mint a koloratúr üveghangot.)
Volt tehát három nagyszerű, összeszokott és gondosan dolgozó művész, akik a Kárpát
medence népdalaival nagy, szép élményt biztosítottak. És - ne feledjük- volt egy színészünk
is, ugyancsak Zábó Gyula személyében, aki immár másodszor különösképpen jó
partneremként játszott a „Hacsek és Sajókian" jelenetben. Nélküle nem ültek volna a poénok,
az ő játéka nélkül nem lett volna olyan átható az a megközelítési mód, az a szándék, amit
beleírtam (legalább is beleképzeltem) a jelenetbe.
Mindezek előtt és mindezek után (azaz: a háttérben) pedig ott volt Gosztonyi Mária intézőszervező tevékenysége, hiszen ő a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, aki
kellőképpen sokat sürgött-forgott az előkészítés és lebonyolítás során. Mert az pedig dr.
Issekutz Saroltának, a Klub háziasszonyának remek ötlete, hogy a klubesteket szervezésileg
is, pénzügyileg is vállalja fel egy-egy budapesti, kerületi önkormányzat - már amelyik

hajlandó rá.
Az est megtartása után valaki - az EÖGYKE-körökön kívülről - jószándékkal megkérdezte:
miként kötődik a három zenész az erdélyi örményekhez?
Most részletesebben válaszolok, önmagunk miatt. A három művész kötődése ugyanis rólunk,
a békés kompromisszumot, az őszinte odafigyelést, a másik, az idegen iránti megbecsülést
előnyben részesítő magyarörményekről szól.
A három művész sehogyan sem kötődik az erdélyi örményekhez. És mégis, mindenféle
módon kötődik.
A kérdés ugyanis nem az, hogy örmény származású-e valamelyik fellépő zenész, hanem az,
hogy miért vesz részt a műsorban, sok előkészülettel, odaadással? Hogy műsor után miért
úgy búcsúznak tőlem: „szervezzetek több ilyen estét!" (Talán nem kell mondanom, hogy nem
a pénz az oka; abból nem fognak sarokházat venni, amit nálunk fellépti díjként kaptak.)
Arról van szó, hogy a nemzetiségi kitekintést, azt a fajta körülnézést, amiért a műsor
született, a magukénak érzik. Tudják, hogy mi mindannyian egyetlen igazán jót tehetünk: ha
megkíséreljük a Kárpát medencében megismerni egymás kultúráját (ráadásul oly közeli
kultúráját!), ha tudomásul vesszük, hogy ezen a tájékon bizony-bizony együtt élünk, akkor is,
ha gyakran ökölcsapásokkal vagy ökölcsapásként ható szavakkal megpróbálnak minket
szembeállítani egymással magyarok is, mások is... Ezt a fajta kitekintést, ezt a valódi
panorámát ők hárman is magukénak vallják.
Hadd áruljak el egy műhelytitkot. Amikor megbeszéltük, hogy Mónika a műsor végefelé
elénekli az „Őszi dal" című örmény népdalt, ott, abban a pillanatban „leblattolta" kottából a
szép dallamot. És hozzátette:
- Rossz, énekelhetetlen a szöveg! Gyuszi, írj hozzá szebbet!
És Zábó a rossz prozódiájú szöveg helyett néhány nap alatt írt méltó, énekelhető szöveget,
amit aztán az énekesnő ugyancsak néhány nap alatt betanult.
Fontosnak tartották. Fontosnak tartották a Kárpát medencét és azt a kis kiröppenést is az
örményországi örmény dallal.
Aminthogy a nagyszámú közönség is fontosnak tartotta, hogy ott legyen... (Hozzáteszem: az
állami és közhivatalnokoknak, a közéleti bajnokoknak és kisebbségi ügyekben jártas
akárkiknek ajánlhatnám, hogy a jelenlegi forró kérdéseket, mint választási törvény,
kisebbségi önkormányzatiság, nemzet sorsa, stb... csak tizedannyira érezzék át és vegyék
komolyan, mint a Fővárosi Örmény Klub estjét három, egyáltalán nem örmény származású
zenész.)
dcs
Dávid Csaba

Kárpát körút (2003 január 16.)
A műsor szövegét kissé rövidítettük, és természetesen kihagytuk az elhangzó zenei betétekre
vonatkozó utalásokat, hogy ne fájdítsuk azok szívét, akik nem hallhatták - dcs
A humor latin szó, eredeti jelentése: nedv, nedvesség. Az éltető nedv.
Ősi meggyőződés, hogy akinek van humora, az valóban él; éltető nedv birtokosa. Ugyancsak
ősi tapasztalat, hogy a humortalan ember - legyen bár gazdag, vagy szegény - egyszerűen
elviselhetetlen. Tegyük hozzá: elsősorban önmaga számára elviselhetetlen.
No tehát, van-e humorunk, van-e kedvünk?
Igen ám - mondhatja bárki - de ha már „Kárpát-körút" a műsor címe, miféle jókedvünk lehet
a Kárpát medence ügyében? Hiszen, ha kimondjuk azt, hogy Kárpát-medence, azonnal
Trianon jut eszünkbe.
Most ne ismételgessük, hogy Trianon csúnya tragédia - hiszen tudjuk. Tudjuk, hogy egy

fejlődésre termett, modern, soknemzetiségű, demokratikus állam csíráját - amilyenné a
Kárpát-medence válhatott volna -, zúzta tönkre a trianoni izé...
Mert: tessék mondani egyetlen államot - úgynevezett utódállamot - amelynek használt ez a
felosztás!
Ne területről, négyzetkilométerekről, elárvult barokk kastélyokról, vagy sokezer holdas
erdőkről és aranybányákról beszéljünk!... Hanem tessék meggondolni: van-e valaki, akinek jó
lett ez a bizonyos Trianon nevű buli? Van-e egyetlen állam a Kárpát-medencében, amelyről
elmondhatjuk, hogy népe mindenféle értelemben feldolgozta már azt a bizonyos nagyhatalmi
műtétet?
Van-e egyetlen állam a környéken, amely azóta a Kelet Svájcává nőtte volna ki magát?
Humorral egyet mindenképpen elérhetünk: figyelmesek lehetünk másokkal szemben, ezáltal
felfedezhetjük önmagunkat is.
Apropó, Svájc! Azzal kezdtük, hogy mi a humor? Nos, ha már Kelet Svájca nem jött létre,
milyen a Nyugat létező Svájcának humora?
Jó harminc éve, 1970-ben, vagy 71-ben jegyeztem fel, hogy mi volt akkoriban Svájcban az év
legjobb vicce. Nagyon tessék figyelni!
A kis Hans bizonyítványosztás után tétován ballag hazafelé. Több tárgyból megbukott, otthon
nagy cirkusz lesz. A lépcsőházban szembejön vele a szomszéd bácsi.
Hans jólnevelten köszön;
- Guten Tag, Herr Stüssmeyer!
A szomszéd:
-Á, serwus, Hans! Na, mi újság, milyen a bizonyítványod?
Mire a kis Hans:
- Az a fő, hogy az ember egészséges legyen.
Ez vicc volt, az év legjobb vicce, Svájcban, harminc éve. Javasolom, maradjunk inkább a
Kárpát medence humoránál. Most azonban nem vicc következik.
- Nálunk, az irodában dolgozik egy román! - meséli ismerősöm.
- És hogyan beszéltek vele?
- Hát magyarul! Csíkszeredából jött, úgy hívják, hogy Kerekes Juliska.
- Te - mondom - akkor az nem román, hanem magyar!
- Jó, jó, de román, hiszen román az útlevele!
A baj az, hogy például saját, örménymagyar rokonom is „jugó srác"-nak nevezi egy
bizonyos, Szabadkáról idelátogató, kedves magyar ismerősünket.
Hogyan lehet itt rendet tenni?
Talán gondolkodással.
Tudjuk például, hogy az 56-os menekült, Salt Lake Cityben élő nagybátyánk magyar.
Kertszomszédja, Juan Alvarez mexikói, chikano. Mindketten amerikaiak, de az egyik
magyar, a másik mexikói származású. És ez jól van így - mondjuk. Ilyenkor tehát
gondolkodunk.
Néhány hete az egyik tévé-csatorna élő műsorában láttam, amint egy itt élő afrikai viszonylag
jó magyarsággal beszélt; majd felállt egy esztergált fejű, nagyon nagy darab legény, aki
valamivel rosszabb magyarsággal kijelentette: „nem vagy magyar, menj vissza Afrikába",
meg, hogy eleszi előle a kenyeret, eljárja előle az egyetemet... effélék...
Vajon, ilyenkor gondolkodunk?
Én először naivul azon csodálkoztam, hogy lám, lám, él még ilyen állatfaj... aztán fölmerült
bennem a kérdés, hogy amikor dédapám nagyapját, a magyar fül számára meghökkentő nevű
Dávid Kajetánt valaki melegebb égtájakra küldte, mondván, hogy nem magyar, mi
keresnivalója Csíkszépvizen, meg, hogy azt a kevéske kenyeret is eleszi a szegény székelyek
elől... vajon, az az illető hetyke bajszos volt, vagy ugyanilyen esztergált fejű?
Az efféle szemléletet figurázza ki egy vicc, ez már nem svájci, hanem tőről metszett Kárpát-

medencei.
Éles vita tör ki a belga parlamentben. Zűrzavar, hangoskodás, a vitázók már azt is elfelejtik,
ki kicsoda, ki fog flamand nyelven és ki vallonul hozzászólni. Az elnök felszólítja a
képviselőket:
- Hölgyeim és uraim, kérem, a flamandok üljenek erre az oldalra, a vallonok pedig a másikra!
Kettéoszlik a belga képviselőtábor, középen egyedül Kohn marad:
- Elnök úr, és a belgák hova üljenek?
Tehát egy rövid órányi műsor erejéig megalapítjuk a Kárpát-körútat. Ez a Kárpát körút,
kérem, ez olyan, hogy.... hogy a körúton végigballagunk, a kövezet akácvirágos, holdfényben
áll a sarki bolt... és bekukkantunk ide-oda. Kiket találunk az egyes házakban, néhol önálló
lakásban, néhol pedig társbérletben? A Kárpát medence összes népét! Mindazokat, akikkel
együtt éltünk évszázadokon át, s akik együtt éltek velünk évszázadokon át.
Tudják, hogy mennyire együtt éltünk?
Pillantsunk be egy nép házatájára, amely már nem igazán a Kárpát medence lakója, de
földrajzilag, hozzánk pedig érzelmileg is közeli. A Magas Tátra északi lejtőin, DélLengyelországban élnek a gurálok. Persze, a magas völgyekbe települt, főként
pásztorkodásból élő falvak egészen mások, mint bárhol Lengyelországban.
Ha az évszázadok során valaki Magyarországról Krakkóba tartott, akár politikus nemesúr,
akár diák, akár borkereskedő, mindenképpen átkelt a gurálok országán. S ennek máig
következményei vannak.
A gurálok karácsonyra gondosan szoktak jászolt építeni, hiszen erősen vallásosak. Ha az
ember látott effélét, vagy részt vett egy ottani, hegyi kápolna éjféli miséjén, óhatatlanul a
Hargitán játszódó novellák jutnak eszébe Nyírő Józseftől, nem alaptalanul.
Nos, nagy-nagy forraló tégely ez a Kárpát medence...
Természetes, hogy a mélyen vallásos gurálok között az elmúlt években jegyeztek fel egy
karácsonyi viccet:
Ragyog a betlehemi csillag. Az angyal hívására éjfélkor a gurál pásztorok nekivágnak a
havasi legelőn, havon át, jégen át, sietnek a jászol elé. Az istálló küszöbén Szent József
fogadja őket.
- Imádni jöttünk! - mondják a pásztorok.
Szent József legyint.
- Menjetek haza! Kislány...
Nem kell mélyreható, filológiai elemzés ahhoz, hogy megállapítsuk: efféle vicc csak a Kárpát
medencében képzelhető el. Az Alpok völgyeiben ilyesmi nem nyílik... S ezzel vissza is
tértünk falura, ahol nemcsak magas politika folyik, de napi apróságok is.
Alsó-Csernátonban, este a székely házaspár ágyba bújik. Azt mondja az asszonyka:
-Están, mondjon valami szépet.
-Aztán mit mondjak, Borcsa?
- Hát, mondja azt, hogy „szeretlek".
- Jó, mondom: szeretlek.
- Aztán mondja még azt es, hogy „én édes galambom!"
- Mondom: én édes galambom!
- Most mondjon valamit, csak úgy, magától!
- Jóéjszakát!
Kérem, ne akarjuk szépíteni a történelmet. Sokféle baj akadt errefelé. Tetszik-e tudni például,
hogy itt, a Kárpát medencében miféle „egyházellenességek" történtek?
Például: 1840-ben, Pesten, az akkor már jó hírű festőművész, Barabás Miklós bizonyos
Szeniczey Gusztávval együtt elvállalta a Pesti Műtárlat kiállításának rendezését. A
megnyitóra azonban még nem volt készen a kinyomtatott katalógus. Barabás Miklós így ír
emlékirataiban:

» - Apró cédulákra írja föl a titkár a művész nevét és a kép címét, s ezt a keret szögletébe
szúrjuk. Ezzel pár óra alatt készen lehetünk.
Úgy is lett. Másnap aztán betekintettem a tárlatba, vajon látogatják-e már. Hát csak rohan
velem szembe Szeniczey.
- No, volt itt ma lárma - így szól -, egy katolikus lelkész csapott lármát, amiért olyan rossz
lelkűleg skandalizáljuk a prímást.
Pedig az egész egy kis tévedés volt. Az egyik állványon két képnek a címét elcserélték a
szolgák. Az egyik képen volt egy vörös nadrágos betyár, amint a csárda előtt egy leánnyal
táncol, és két cigány húzza a talp alá valót, alatta ez a cím: „Krisztus és Magdaléna, a
hercegprímás tulajdona". A másik képen, melyet Kukorelli Lajos, Kopácsy hercegprímás
protezsáltja festett, s amely Magdolnát ábrázolta, amint Krisztus lábát mossa, ezt a címet
olvashattuk: „Angyal Bandi és szeretője". Természetesen hamarosan visszacseréltük a
címlapokat.«
Kőrútunk során, amely persze inkább afféle időbeli utazás, hadi helyzettel is találkozunk,
hogyisne találkoznánk! Errefelé kedvelt időtöltés volt a háborúskodás, ezért aztán elég
gyakran műveltük - mi is mások ellen, mások is ellenünk.
Petőfi Sándor jegyezte le, hogy a gálfalvi csatában, amikor támadásra fújtak, az egyik huszár
felsóhajtott:
- Isten segíts!
Mire egy másik:
- Ne segítsen biz' az Isten se nekünk, se az ellenségnek, csak nézze, hogy mit csinálunk!
Gondoljuk csak meg: ahhoz, hogy az illető huszár kihagyja az Úristent az egyáltalán nem
isteni eredetű harci cselekményekből, a szuronyrohamból, az ellenségtől való rugalmas
elszakadásból, a harci eszközök éles helyzetben való alkalmazásából - ahhoz bizony nem
kevés humorérzékre és bölcsességre volt szükség. És, persze, hitre.
Egy alkalommal Bem hadserege erősen golyó fogytán volt. A honvédek aggódtak,
búslakodtak, mire az egyik székely megszólalt:
- Ne búsuljatok, ha kifogyunk a golyóbisból, elévesszük Bem apót, van abban golyóbis elég,
kicsi is, nagy is, annyit lőttek bele!
Ehhez az 1849-ből származó, jellemzően erdélyi hangvételhez hozzáfűzök két apróságot.
Nézzük, hogy kik az erdélyi hadszíntéren a szabadságharc szereplői az egyik oldalról: városi
és falusi magyarok, a székek székelyei, valamint örmények, szászok, zsidók, tudjuk, hogy ha
kis számban is, de románok, idemenekült birodalmi osztrákok és németek, szerbek - és a
tábornokuk lengyel.
Kik az ellentétes oldal résztvevői?
A birodalmi hadseregbe besorozott idegen nemzetiségűek, valamint... és itt szinte szó szerint
az előbbi felsorolást lehet megismételni. Azaz: sokféle nemzet, nemzetiség, két részre
szakítva, egymással szembe állítva.
Ha tehát csak arra gondolunk, hogy 1867, a sokat emlegetett és sokat bírált Kiegyezés a
magyar uralkodó osztály és a Habsburg uralkodó-család kiegyezése volt, akkor keveset
gondolunk. Az a Kiegyezés több volt: akkor az ország lakosságának korábban, 1848/49-ben
szembenálló részei is megpróbáltak valamiként kiegyezni, megbékélni egymással.
És... ugye, emlékeznek arra, hogy a Kiegyezés után milyen elképesztő fejlődés indult meg a
Kárpát medencében?
Tamási Áron egyszer, úgy a hatvanas évek közepén felkérésre, illusztris közönség előtt tartott
előadást. Irodalomról, hagyományokról, kultúráról... Amikor a végére ért, így szólt:
- Most úgy vagyok, mint az egyszeri székely gazda. Este kicsit lustábban a kelleténél, a
szekeret nem tolta bé a színbe, hanem otthagyá az udvar közepén. Éjfél után szűksége
támadván csizmát rántott s indult az udvaron által a budi felé, de a sötétben nekiment az elől
hagyott kocsi rúdjának s felbukott rajta.

Feltápászkodik, s visszanéz:
- No, ezen is átalestünk szerencsésen...
Mondhatnám ezt én is, a nagy írót utánozva, de nem!
Mert ha már Tamási Áron került szóba, kénytelen vagyok egy vele kapcsolatos anekdotát
elmondani. Hogy miért? Mert a formális gondolkodásra eddigi Kárpát-körútunk során is
igyekeztünk csapásokat mérni. Most azonban még egy ilyen, harcias csapásmérés következik.
Híres, országosan ismert és becsült író volt már Tamási Áron, amikor az egyik magyarországi
megyéspüspök felkérésére ráállt, hogy részt vegyen a női szerzetesrendek kulturális
fejlesztésében. Vállalta, hogy előadás-sorozatot tart a magyar népköltészetről. „X"
rendházban - nem tudom, milyen rendnél, a lényeg az, hogy egy apácakolostorban - került sor
az első előadásra.
Tamási, szokott eleganciájával, szivarzsebében az elmaradhatatlan, lazán begyűrt hófehér
zsebkendővel kiállt a szüzek elé:
- Kérem szépen, a magyar népköltészet alapvető vonása, hogy képszerű. Az érzéseket mindig
képekben, történésekben jeleníti meg. Jó példa erre a következő idézet:
Egyszer jártam nálatok,
leszakadt az ágyatok.
Másnap reggel a püspök futárja meghozta a köszönő levelet, amelyben értesítette az írót,
hogy a további előadásoktól eltekintenek...
Ez is Kárpát körút... ez is hozzánk tartozik, magyarokhoz és nem magyarokhoz: Hozzánk,
Kárpát-medenceiekhez.
Kőrútunk végére érünk, de ne örüljenek korán, még előtte egy végső, és igazán, komolyan
Kárpát medencei szót idézek: emlékezzenek vissza, hiszen önök is ott voltak, amikor a
Názáreti Jézus legelső s egyik legnagyobb csodáját művelte egy Kána nevű helységben,
menyegző idején. Az Emberfia kacagott, énekelt a többiekkel együtt, s amikor hiány támadt a
borban, csinált nekik, hogy egy kicsit még tovább kacaghassanak és énekeljenek.
Eszébe sem jutott utálkozni.
*****
Folytatjuk témák szerint csoportosítva a rendelkezésünkre álló adatoknak közzétételét: ..

Örmény gyökerű országgyűlési követek és képviselők
Beniczky Elemér, - *Egercsehi, 1872. márc. 7. - + ?; - beniczi és micsinyei Beniczky
György és erzsébetvárosi Csiky Antónia fia. Országgyűlési képviselő: 1906-11-ig és 193544-ig, Heves vármegyei szolgabíró. Gudenus 81. o.
Bocsánczy Adolf, - * 1830. - + 1884. május 9. Zilah, = kishalmágyi Hollaki Gizella.Országgyűlési képviselő 1872-75-ig, 1848/49-es honvéd százados, Szilágy vármegye
alispánja, Kraszna vármegye szolgabírája, Szilágysomlyó polgármestere. Gudenus 16. o.
Bogdanovits Willibáld, Pojeni * 1813. - +? Torontál megyei birtokos, 1848-tól
országgyűlési képviselő. 1848. X. 19-től nemzetőr őrnagy (Torontál m.). 1849 márciusától
Perczel tábornok parancsőrtisztje. E beosztásában VIII. 1-től nemzetőr alezredes. Aradon 5
évi várfogságra ítélik. Az 1850/60-as években földbérlő. Bona: T/87.
Buzáth Ferencz - *Beregszász, 1857. december 3. - +1913., - Buzáth Kajetán és szigeti
Buzáth Róza fia = Pongrácz Boriska. Országgyűlési képviselő 1901-11-ig. Gudenus 25. o.
Capdebo Ferenc - *Baracháza,1851. szept. 11 . -+, -baracházi Capdebo István és Verzár
Franciska fia, Országgyűlési képviselő 1897-1901-ig, vármegyei aljegyző. =Temesvár,1877.
okt. 20. Steiner Berta. Gudenus 42. o.
Csausz István - *Nagybánya, 1786. augusztus 8. - +? Érseki titkár, kanonok, országgyűlési
követ. Thewrewk: Magyarok születésnapjai,1846.

Csiky István - országgyűlési képviselő 1872-78-ig. Meghalt 1886. nov. 17. Erzsébetvároson
74. évében. Munkája: Emlékirat a törvényhatóságok rendezése tárgyában. Budapest,1876.
(Dániel Mártonnal együtt.) Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
Csiky Sándor - *Eger, 1805. febr. 28. - +Eger, 1892. febr. 11: politikus. 1848-ban képviselő.
1860-tól Eger polgármestere,1861-1869-ig országgyűlési képviselő. Nem szavazta meg a
kiegyezést. 1878-ban Gáspárdy Gyulával megalapította az Egri Színkör részvénytársulatot.
Magyar Életrajzi Lexikon
Dániel Ernő - *Németelemér, l 843. május 3. - + 1923. július 24. Balatonfüred,
szamosújvárnémeti Dániel János, valamint eleméri és ittebei Kiss Auguszta. =cséri és
szentlőrinci Cséry Szeréna, Kereskedelemügyi miniszter, országgyűlési képviselő 18841906-ig és a felsőház tagja 1911-18-ig. Gudenus 90. o
Dániel János - *Németelemér, 1812. - + 1888. május 26. Németelemér - Szamosújvárnémeti
Dániel Tódor fia. - Kir. tanácsos, Torontál vármegye alispánja, a vaskorona-rend III. oszt.
lovagja, országgyűlési képviselő. Gudenus 90. o.
Daniel László - *Gád,1855. dec. l 8. - + 1929. ápr. 6. Belezna, - szamosújvárnémeti Dániel
Péter Pál és bobdai Gyertyánffy Emma fia. = Budapest,1892. dec. 12. koronghi Korongi
Aranka Aurélia. Országgyűlési képviselő, Torontál vármegye alispánja, Nógrád vármegye
főispánja,1905-ben Szamosújvár város egyhangúlag megválasztotta képviselőjévé 1906-11-ig
Gudenus 87. o.
Daniel László Ferenc - *Versec, 1823. okt. 4. - + Pettend, Fejér vm,1888. jan. 21szamosújvárnémeti Dániel Tódor és Jámborffy Anna fia. = 1861 nádasdi Sárközi Johanna. Dr, jur., ügyvéd, 1848/49-es huszárkapitány, Versec polgármestere, országgyűlési képviselő.
Gudenus 95. o.
Dániel Márton - *Erzsébetváros, 1836. - 1904. ápr. 17. Budapest, = 1881. Grosz Róza. -Kir.
tan., 1869-ben választatott meg először képviselővé s rövid megszakítással, mialatt 4 évig Kis
és Nagy-Küküllö megyék tanfelügyelője volt, nagyobb részben egyhangúlag választatott meg
országgyűlési képviselőnek 1869-72-ig és 1884-97-ig. Gudenus 95. o.
Dániel Pál - *Óléc,1876. márc. 10. - + 1939. márc.10. Óléc, - szamosújvárnémeti Dániel Pál
Lajos és szamosújvárnémeti Dániel Mária (Irma) fia. =Budapest, 1897. nov. 22. cserneki és
tarkeői Dessewffy Jolán. - Államtudományi doktor, országgyűlési képviselő 1911-18-ig.
Gudenus 86. o.
Dániel Pál Lajos - *Arad, 1850. November 21. - + 1826. Óléc, Dániel Péter Pál és bobdai
Gyertyánffy Emma fia. Mikor László 1896-ban nógrádi főispán lett, Pál került a zichyfalvi
kerület képviselői helyére 1896-1901-ig. Gudenus 86. o.
Dániel Péter-Pál - *Arad, 1822. szeptember 13. - + 1895. május 10. Budapest, szamosújvárnémeti Dániel József és Verzár Teréz Franciska fia. =1847. aug. 31. bobdai
Gyertyánffy Emma. 1848-ban a zichyfalvi kerület főszolgabírója. E minőségében még ez
évben a pesti nemzetgyűlésre egyhangúlag országgyűlési képviselővé választatott. A
nemzetgyűlésen korjegyző volt. Országgyűlési képviselő 1861-68-ig és 1884-97 +-ig.
Gudenus 85. o.
Dániel Tibor - *Budapest, 1878. márc. 5. - + 1951. -, szamosújvárnémeti báró Dániel Ernő
és szentlőrinci Cséry Szeréna fia =1906. ápr. l7. végvári báró Neuman Margit. - Főispán,
országgyűlési képviselő. 1902-ben időközi választáson nyerte el a deési kerület
mandátumát,1892-1906-ig. Gudenus 91. o.
Duka Géza István László, kádári báró - *Kádár, 1867. január 2. - Bécs, 1913. január 22.;
báró Duka Emil és beodrai Karátsonyi Katalin fia. Országgyűlési képviselő: 1897-1918-ig; a
főrendi ház tagja 1911-18 +-ig. Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a főrendiház
örökös tagja. Gudenus 213. o.
Ember Sándor Dr - *Felsőbánya, Szatmár megye,1889. május 12. - + Zürich, Suisse, 1983.
május 6. Ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1936-ban egy időközi választáson a pomázi

választókerületben választották meg első ízben 1936-44-ig. Társelnöke a Magyar Aero
Szövetségnek. O. gy. almanach.
Gajzágó Ferenc - *Szamosújvár, 1845. október 26. - +1915. április 19., Gajzágó Miklós és
Hankovics Jozefa fia. Ügyvéd, táblabíró, kir. járásbíró. Országgyűlési képviselő 1881-87-ig.
Gudenus 112. o.
Gajzágó Salamon - *Túrpásztó, 1828. február 2. - + 1898. március 9. Budapest, - Gajzágó
Lukács és Gáll Terézia fia. - Író, a főrendiház választott tagja. Az utolsó kolozsvári (1865) és
a pesti közös országgyűlésen (1866-1870) mint szamosújvári követ szerepelt; előbb a ház
jegyzőjévé, 1866. pedig alelnökévé választották. 1867-ben Belső-Szolnok vármegye főbírája
lett, 1870. pedig az újonnan felállított számvevőszék elnökévé nevezte ki a király. Gudenus
108. o.
Gorove István - *Pest, 1818. augusztus 23. - +1881. május 31. - Gorove László és tövisi
Rátz Mária Magdolna fia. -A Függetlenségi Nyilatkozat egyik megszövegezője, a Deák párt
elnöke, a magyar delegáció elnöke, a Szabadelvű Párt elnöke, földművelés-, ipar- és
kereskedelemügyi miniszter, a MTA tagja. Országgyűlési képviselő 1848/49 és 1861-től
Gudenus 128. o.
Gorove László - *Piskolt, 1868. jún. 18. - +1938. jan. 21. Budapest, - gáttaljai Gorove János
és noszlopi Noszlopy Stefánia. =1896. fáji Fáy Adrienne. - Országgyűlési képviselő 1901-05ig, Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, dr. sc. pol.
Gudenus 128. o.
A továbbiakban is kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki
örmény gyökerekkel rendelkezik, vagy a közöltekkel kapcsolatban van pontosítása,
kiegészítése, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe! Lehetőleg kérjük: az adott személy
nevét, születési adatait, milyen örmény családdal van rokonságban, iskolai végzettségét,
szakmai életútjának rövid leírását.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, esetleg azt, hogy az adatok a birtokában vannak. Kérjük,
adja meg nevét, címét, vagy elérhetőségét, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a
kapcsolatot, az adatok pontosítása, kiegészítése érdekében, vagy a birtokában lévő
dokumentumokat lemásolhassuk, az utókornak való megőrzésérdekében.
(Folytatjuk)
*****

1% 1% 1% 1% 1% 1% l% 1% 1% 1% 1%
Itt 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.
Hat éve működő Egyesületünk működésének anyagi nehézségeit így részben megoldhatjuk.
Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen
mindenről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain.
Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésre,
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: 18085590-1-41
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 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
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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„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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
2003 március
„Csodálatos hatalmaddal kifejezhetetlen módon teremtetted Ádámot az Úr
képmására, és bámulatos dicsőséggel öltöztetted fel őt a paradicsomkertben, a
gyönyörűség helyén.”
Az Úr nem csak Ádámot és leszármazottait, minket, embereket „öltöztetett fel", hanem
teremtésének művét, az egész természetet. E hónapban kezdődik a megújulás, jön a tavasz.
Minden szépségével, harmonikusságával visszatükrözi Istent. Az örmény ősök nagyon jól
meg tudták választani azt a tájat, amelyben felépítették templomaikat. S itt egy párhuzam: az
ember is templom, Szent Pál szerint a Szentlélek temploma. De hadd idézzek egy néhány éve
balesetben elhunyt, 15 éves fiútól: „Tudom, hogy van Isten, mert minden olyan szép!"
Dr. Sasvári László
*****
Helyesbítés
Minden Olvasónktól elnézést kérünk a februári számban előfordult hibákért, elsősorban azért,
mert a címoldalon tévesen szerepelt a lapszám meghatározása. Valójában előző számunk
(tehát a 2003. februári) a VII. évfolyam 72-ik száma volt.
*****

Összefogás = közös győzelem
Fővárosi és Országos örmény kisebbségi választás
2003 február
Megállapodás
amely létrejött egyrészt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE), mint
jelölő szervezet (a hozzá csatlakozó függetlenekkel egyetemben), valamint az ún.
„Függetlenek" csoportja között. (Ebbe a csoportba tartoznak, akik a Függetlenek oldaláról
aláírják a Megállapodást: Diaszpóra Egyesület, Kilikia Egyesület és a hozzájuk csatlakozó
függetlenek.)
A megállapodás három fő részből áll:
- alapkérdések
- választási megállapodás

- garanciális és működési kérdések.
1. Alapkérdések
1.1 A Megállapodás célja, hogy a fenti két csoport felváltsa az eddigi (törvénytelenül
működő) országos vezetést. A Megállapodás aláírói szeretnék elérni, hogy a Magyarországon
élő örmény kisebbségiek egységben és egyetértésben működjenek, és ezt képviseljék mind
belföldön, mind külföldön.
1.2 Név szerint az alábbiakat nem kívánjuk sem megválasztani, sem jelölni a mostani 4 éves
ciklusban semmilyen tisztségre:
- Avanesian Alex és családtagjai
- Badalján Eduard és családja
- Moldován Kristóf
- Nazarian Hamlet és családja.
1.3 Dr. Issekutz Sarolta elvállalja az országos elektorgyűlés levezető elnöki tisztét a
megállapodásban foglaltak biztosítására.
1.4 Az Erdélyből származó örmények is örmények, a nyelvismeret hiánya nem kizáró ok. A
más időben és más módon betelepült örmények teljes jogú örmények, függetlenül a
nyelvismeretüktől.
1.5 Az örmény önkormányzatok működésének hivatalos nyelve a magyar.
1.6 Az egyház ügye társadalmi és nem kötelező önkormányzati kérdés, ezért az OÖÖ egyházi
ügyekben - kivéve az egyház anyagi támogatását - határozatot nem hozhat.
1.7 Mindenki nyilatkozhat (saját személyében) az örménységgel kapcsolatos kérdésekről, de
a Megállapodás szellemével ellentétes nyilatkozatot nem tehet.
1.8 Külföldi képviselet a képviselők kompetenciája alapján történik.
2. Választási megállapodás
2.1 A két fél együttes jelöltje az elnöki posztra: id. Aján Gergő
2.2 A két fél által együttesen javasolt elnökhelyettesek, akik együtt látják el az OÖÖ
elnökhelyettesi tisztét:
- Szárkiszján Ádám
- Szongoth Gábor
2.3 A javasolt testületi létszám: 19 fő.
2.4 Az OÖÖ testületi tagok száma 11:8 EÖGYKE-Függetlenek, ez 57:43 %-os arány.
2.5 A fővárosi testület javasolt aránya 8:1(EÖGYKE-Függetlenek).
2.6 Javasolt bizottságok
- Költségvetési, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- Kulturális és Média Bizottság - Oktatási Bizottság
- Külügyi Bizottság
- Jogi és Etikai Bizottság
(A továbbiakban a Megállapodás 2.7 és 2.8 pontja a megválasztandó személyek nevét
tartalmazza. A már megválasztott országos és fővárosi testület névsorát a következő
oldalakon közöljük.)
3. Garanciális és működési kérdések
3.1 Mindkét fél vállalja, hogy tagjai megjelennek mind a fővárosi, mind az országos
választáson és a Megállapodás szerint szavaznak.
3.2 Az aláírók vállalják, hogy a testület alakuló ülésén megszavazzák az SzMSz-be a
következő garanciális pontokat:
- bármelyik tag megválasztható bármelyik tisztségre (nyelvismerettől függetlenül)
- taggyűlés csak 60 %-os jelenlét mellett határozatképes
- az alábbi sarkalatos kérdésekben a taggyűlés csak minősített többséggel határozhat
(minősített többség: az érvényes testületi létszám 66 %-a)

(a) szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása
(b) az Önkormányzat költségvetésének elfogadása és felhasználási rendjének megállapítása,
minden ezzel kapcsolatos döntés meghozatala, zárszámadás és vagyonleltár elfogadása
(c) egyéb, az állam által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott források felhasználásáról,
tervezéséről szóló döntések meghozatala
(d) az Önkormányzati törzsvagyon meghatározása
(e) az Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
(f) az Önkormányzat használatába adott vagyon kezelése
(g) az elnök megválasztása
(h) az örmény kisebbség országos nemzeti ünnepeinek meghatározása
(i) bizottságok megválasztása és visszahívása
(j) Önkormányzati gazdasági társaság vagy alapítvány alapításáról vagy már működő
gazdasági társaságban részesedés szerzéséről szóló döntés meghozatala, más alapítványhoz
való csatlakozásról szóló döntés meghozatala
(k) Önkormányzati társulás létrehozásáról szóló döntés meghozatala
(1) érdekképviseleti szervhez való csatlakozási és külföldi önkormányzattal való
együttműködési megállapodás aláírásáról szóló döntés meghozatala
(m) Önkormányzati intézmények alapításáról szóló döntések meghozatala, azok szervezeti és
működési szabályzatáról, fenntartásáról, működtetésükről szóló döntés meghozatala
(n) az Önkormányzat jelképeinek (pecsét, címer) meghatározása, kitüntetések és elismerő
címek meghatározása és használatuk szabályozása
(o) országos hatáskörű közép- és felsőfokú oktatási intézmények létrehozatala és fenntartása
(p) bizottságok és az elnök félévenkénti beszámoltatása és az erről szóló határozat
meghozatala
(q) ösztöndíjak alapításának és pályázati kiírásoknak elhatározása
(r) külső szervezetekbe tisztségviselő delegálása és visszahívása
(s) média (TV, rádió, sajtó stb.) ügyekben.
3.3 Az elektorgyűlésen megválasztott OÖÖ tagok azonnal megalakítják az OÖÖ-t, a
Megállapodás szerinti vezetőkkel, tagokkal és elfogadják az SzMSz módosítást. Mindez a
mandátum-átadás pillanatában automatikusan hatályba lép.
3.4 A szükséges működési kiadások (székház, iroda működtetés, személyi kifizetések,
beruházások stb.) után fennmaradó pénzeszközöket hosszútávon 50:50 % (EÖGYKEFüggetlenek) arányban használják fel kulturális és kapcsolattartási célokra.
3.5 A Testületből bármilyen okból kieső tagok pótlását az eredeti arányszám megőrzésével
kell megoldani. A feltöltés biztosítására az Országos Pótlista szolgál, amelyet a 2003. február
16-i elektorgyűlés határoz meg.
3.6 Az OÖÖ lapja az ARARÁT. Az ARARÁT-ban és egyéb médiumokban a megállapodó
felek a közös megjelenést biztosítják.
Záradék
A megállapodás akkor lép érvénybe, ha azt mindkét fél alábbi képviselői aláírják. Az aláírás
végső határideje 2003. február 9.
Az EÖGYKE aláírói:
- az EÖGYKE vezetősége részéről (dr. Issekutz S., Fancsali J., Zakariás A., Borszéki B.,
Szongoth G.)
- minden tagjelölt.
Az EÖGYKE kijelenti, hogy attól függetlenül, hogy technikai okokból nem minden elektora
tudja aláírni a Megállapodást, betartását minden elektorától és tagjától elvárja.
A Függetlenek aláírói:
- tárgyaló felek (Szárkiszján Á., Akopjan N., Krajcsir P, Dzsotjan G., Diramerján V)

- minden tagjelölt
A Függetlenek fenti képviselői kijelentik, hogy a Megállapodás betartását minden csatlakozó
tagjuktól elvárják. A független oldalhoz csatlakozók névsora a Megállapodás részét képezi.
*****
Az Országos Örmény Önkormányzat tagjai
2003 február 16-án megtartott elektori gyűlés által megválasztott Országos Örmény
Önkormányzat tagjai (abc sorrend szerint, a név után a jelölő szervezet Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület: EÖGYKE, Kilikia Kulturális Egyesület: KKE, Arménia
Népe Kulturális Egyesület: ANKE - végül az illető személyre leadott szavazatok száma).
Agekjan Ajasztan
id. Aján Gergely
Akopjan Nikogosz
Balabanian Hartioun Mihran
Csiky Zoltán
Diramerján Viktor
Dr. Dzsotján Gagik
Fancsali Gábor János
Dr. Forgács Barnabás
Katarján Knar Aszaturovna
Dr. Kiss Margit
Kövér István
Lányi Zsolt
Dr. Serkisian Szeván
Dr. Szabó Árpád Ferenc
Szárkiszján Ádám
5zongoth Gábor
Dr. Tóth Rózsa
Zakariás Antal Dirán

független
EÖGYKE
független
független
EÖGYKE
független
független
független
EÖGYKE
ANKE*
EÖGYKE
független
EÖGYKE
KKE
független
független
EÖGYKE
EÖGYKE
EÖGYKE

94
95
95
96
95
93
96
96
95
93
95
96
92
96
94
95
96
95
96

Közvetlenül az elektorok választógyűlése után megtartott első ülésén az Országos Örmény
Önkormányzat egyhangúlag döntést hozott arról, hogy az előző választási ciklus idején
érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon kívül helyezi és újat dolgoz ki
helyette. Az új Országos Örmény Önkormányzat képviselői ott helyben, a Duna Palotában
egyhangúlag elnökké választották a siófoki id. Aján Gergely urat, a két alelnöki posztra pedig
Szárkiszján Ádámot és Szongoth Gábort.
* Katarján Knar Aszaturovna asszony eredetileg független jelöltként indult; valamely
adminisztrációs közbelépés folytán a Választási Bizottság az Arménia Népe Kulturális
Egyesület jelöltjeként regisztrálta - miután pedig az OVB honlapján a neve mellett ez a
meghatározás szerepel, ezért így kell feltüntetnünk.
*****

Egy kis statisztika
A 2002-es önkormányzati választásokon az egész országban a következő szavazatmennyiség
jutott egy-egy kisebbségre (az első szám a jelölő szervezetek jelöltjeire leadott
szavazatmennyiség, a második a független jelöltekre vonatkozik, a harmadik pedig a kettő
összege - a sorrend a szavazatok száma szerinti):

cigány
Német
szlovák
horvát
lengyel
görög
örmény
szerb
román
bolgár
ruszin
ukrán

786 619
309 092
15 990
10 226
39 029
26 084
77 888
1 651
13 875
14 060
6 562
9 056

875 714
800 043
194 731
144 892
86 767
82 964
18 969
54185
33 823
27 390
19 586
3 083

1662 333
1 109135
210 721
155118
125 796
109 048
96 857
55 836
47 698
41450
26148
12139

A magyarországi örménység hetedik helye azt jelenti, hogy - bár távolról sem vagyunk
annyian, mint a népes kisebbségek, például a cigány, vagy a német, a magyar
választópolgárok közül igen sokan tartották fontosnak, hogy az örménységre szavazzanak.
Az összes megszerzett örmény képviselői mandátum száma 150. Ha tehát ezzel elosztjuk a
ránk leadott összes szavazat számát, kiderül, hogy egy örmény kisebbségi jelöltre országos
átlagban 659-en adták a voksukat. Ha az átlagosan leadott szavazatszám szerint sorrendet
állítunk fel, a 13 nemzetiség közül a harmadik helyet foglaljuk el. (Összehasonlításul: az egy
mandátumra eső szavazatok sorrendjében első helyen a németség megválasztott képviselői
állnak - 834 szavazat átlagosan - második hely a görögöket illeti - 736 szavazati átlaggal - a
negyedik hely pedig a lengyelségé, náluk 599 szavazat jutott átlagosan egy mandátumra).
Február 11-én a fővárosi örmény elektorok gyűlésén megválasztották a Fővárosi Örmény
Kisebbségi Önkormányzatot:
A megválasztott képviselők (abc sorrendben): Csikszentgyörgyi Ficzus Margit, Füleki
Balázs, Gosztonyi Mária, Heim Pál, Dr. Issekutz Sarolta, Kátainé Szilvay Ingrid, Keve Mária
Anna, Szárkiszján Ádámné, Wertán Zsoltné
A Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat azóta megtartott alakuló ülésén elnökké Dr.
Issekutz Saroltát, alelnökké Heim Pált választotta meg.
*****

Klubest
A Fővárosi Örmény Klub estjére, február 20-ára ismét dugig megtelt a Magyarok Házában a
Bartók-terem. Szívesen mondhatnánk úgy, hogy örömünnep volt az előzőleg lezajlott
fővárosi és országos elektorgyűlések eredményének ismeretében, de ez az ügy túlságos
leegyszerűsítése volna.
A klubesten hálistennek jónéhány „új" arc is megjelent. Azért tesszük idézőjelbe, hogy új,
mert hiszen mindannyiunk által többnyire ismert, sőt, jól ismert emberekről van szó, akik
azonban eleddig csak elvétve látogatták a klubot.
És ennek őszintén örülni lehet, örülni kell! Ugyanis az ismerősök a más, az EÖGYKE-n
kívüli örmény civil szervezetek tagjai, szimpatizánsai voltak. És végre, végre, végre! Eljöttek,
hogy együtt hallgassuk-nézzük végig Szabó László fotóművész vetítettképes előadását,
amelynek a címe: Egy örmény menedék - Libanon.
Mielőtt azonban erre sor került, a klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta ismertette a
jelenlévőkkel a történteket: hogy békés megállapodásnak köszönhetően létrejött a Fővárosi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat törvény szerint kilenctagú, valamint az Országos Örmény

Önkormányzat tizenkilenc tagú testülete. (Minderről lásd lapunk további anyagait is.)
Az elnök asszony szavait nagy taps köszöntötte.
Issekutz Sarolta szavaiból megtudtuk azt is, milyen két, igen fontos határozatot fogadott el
úgy a fővárosi, mint az országos elektori gyűlés, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül:
„Az Erdélyből származó örmények is örmények, a nyelvismeret hiánya nem kizáró ok. A más
időben és más módon betelepült örmények teljes jogú örmények, függetlenül a
nyelvismeretüktől."
„Az örmény önkormányzatok működésének hivatalos nyelve a magyar."
Ezután következett Dávid Csaba felszólalása (ennek szövegét közöljük).
Végül Libanon...
Szabó László úgy tud beszélni arról, amit lefotózott, hogy az embernek néha szinte az az
érzése, nem álló fotókat, de mozgóképet lát. Az elbeszélésben ott rejlik a személyes élmény,
az épületet, tájat, utcaképet átlengő hangulat. Szabó László jó szemmel fényképez, és jó
szemmel válogat, hiszen sokkalta több képkocka közül hozott el és mutatott be annyit, hogy
az kibírható hosszúságú legyen és idővel ne csökkenjen a fáradó ember érdeklődése. Nem is
csökkent! Feszült figyelemmel hallgattuk végig mindannyian a kísérő szöveget, néztük a
képeket, amelyeken libanoni örmények, örmény templomok (és más vallású, keresztény és
muzulmán templomok), különleges tájak s a Csontváry-képekről nekünk,
magyarországiaknak oly ismerős cédrusok látszottak. Az előadás után még jónéhány kérdést
kapott az előadó, aki feleségével (s egyúttal áldozatkész útitársával) érkezett a klubestre.

A kisimuló arcok
2003. február 16-án, vasárnap, úgy délután fél hat felé már kisimult arcú embereket lehetett
látni a Duna-palotában. De az elején kezdem, dióhéjban felidézek néhány korábbi
mozzanatot.
Évek óta hallgattuk a sziréndalt, amely mindig az önkormányzati választások közeledtén
erősödött: „aki nem tud örményül, az nem örmény"; „Magyarországon egy hiteles örmény
szervezet van, az Arménia Népe"; „betolakodtak az idegenek". Nem csak mi hallottuk - az
egész magyar társadalom hallgatta.
Közben újra és újra tapasztaltuk, hogy az, aki a leghangosabban kiabál nyelvügyben,
választások előtt aggály nélkül hivatkozik két aradi vértanúra, mint örmény elődre.
Két nappal az őszi választások előtt a sajtóban megjelent egy levél, (volt, illetőleg jelenlegi
képviselőtársaink írták alá, egyikük sem EÖGYKE-közeli), amelyből kiderült, hogy az
„egyetlen hiteles" Arménia Népe tömegével állított jelölteket, akik a nyelvet ugyan nem
tudják, de a különféle örmény szervezetek előtt is ismeretlenek, semmilyen módon sem
köthetők az örménységhez.
Egyre sötétebb árnyak vetültek az örmény névre.
Az aggódás nem csak az EÖGYKE köreiben érződött; rágódtak mások is, örmény
anyanyelvűek, akik első- vagy második nemzedékként itt születtek, vagy az elmúlt
évtizedekben kerültek Magyarországra.
Valaki éveken át nagy sikerrel igyekezett elválasztó vonalat húzni az úgymond „igazi
örmények" és a „hamisak" közé. (Az Arménia Népe előbb említett, még távoli
származásukban sem örmény jelöltjei révén azonban felmerült a kérdés: talán egyetlen
személy dönti el, ki is „igazi" és ki nem az?) Egyvalami bizonyos: az uralkodó „főörmény"
folyvást igyekezett leváltani saját kisebbségét.
Ezt a porhintést ideig-óráig segítette egy olyan tény, olyan jelenség, amely igazán érthető,
emberi léptékű: aki néhány évtizede él itt, bármennyire beilleszkedett is, jobban vonzódik
azokhoz, akik ugyancsak beszélik az örményt. (Aki élt külföldön, tudja, hogy ha mégoly

kiválóan tud is új hazája nyelvén, bizony, szívesen vált szót anyanyelven, bizony örömmel
veszi, ha más, beköltöző sorstársaival találkozhat.) Az, aki folyvást le akarta váltani saját
kisebbségét, ezt a normális, természetes, emberi kötődést használta ki: megpróbálta elhitetni
például az örményországi születésű örménnyel, hogy az elmagyarosodott örmény
származásúak vészt hoznak reá.
Aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy létezik ugyan elválasztó vonal, de nem ott, ahol
hirdették.
Akadnak születési helytől és nyelvismerettől független kérdések, mint például az, hogy
valaki lelkiismeretesen kezeli-e a rábízott pénzt? Valóban nemzetisége javára fordítja-e azt,
amit a törvény szerint minden magyar adófizető pénzéből rábíztak?
Első helyen említettem a pénzt, de említhetnék más, legalább ugyanennyire lényeges
dolgokat. Például: a magyar anyanyelvű EÖGYKE-tagok, szimpatizánsok szeretnének többet
megtudni az elmúlt 90 év során érkezett testvéreik kultúrájáról. Hiszem, hogy az örmény
anyanyelvűek (vagy a már itt született, teljesen kétnyelvűek) is jól érezhetik magukat olyan
magyarok között, akik nem beszélik egykori nyelvüket, de évszázadok óta büszkén őrzik
örmény származásuk tudatát.
Lépjünk tovább: kiderült, hogy nyelvtől függetlenül a többség számára vállalhatatlan egy
kis csoport folytonos, egyoldalú acsarkodása, hogy vállalhatatlanok az egyre zavarosabb
ügyek.
Egy vezér elérte azt, hogy mi, évszázadok óta itt élő örménymagyarok kevéssé,
korlátozottan tudtunk szót érteni nemrég jött testvéreinkkel - és elérte azt, hogy e testvéreink
gyanakodva nézzenek ránk. Ezt az időszakot a magyarországi örménység történetében ilyen
címmel fogják feljegyezni: „Székházvesztéstől egyházalapításig".
Van ennek egy másik, örményellenes, antihumánus következménye is: az évszázadok óta itt
élő magyarörményeket megfosztja mindattól, amire múltjukban büszkék lehetnek, az elmúlt
évtizedekben érkezett örményeket pedig megfosztja attól, hogy örménységüket, nyelvüket
megőrizve otthon érezhessék magukat egy olyan országban, ahol az örmény név ragyog, jó
hangzása van.
Végül „nyelvtudók" és „nem tudók" kulturális különbözőségeik ellenére egyaránt
megelégelték, hogy a magyar közvélemény most egyet tud rólunk: az örmények csak
torzsalkodnak!
A felismerés lassacskán érett be. De beérett.
A jól felismert, valódi választóvonal érvényesüléséhez bizony tárgyalni, kompromisszumot
kötni és közeledni kellett. Elismerés és köszönet jár azoknak, akik sok időt és energiát
áldoztak erre a célra. Hiszen ki kellett másznunk egy csapdából.
És most következzék a célvágta!
A 2002. október 20-i kisebbségi önkormányzati választások következtében az EÖGYKE
jelöltjei, valamint vele szimpatizáns független magyarörmény jelöltek igen szép számban
jutottak képviselői mandátumhoz. Ugyancsak sikeres volt egy tucatnyi, 1998-ban még az
Arménia Népe jelöltjeként, ám 2002-ben függetlenként induló örmény anyanyelvű jelölt is. A
választások eredményének ismeretében ez utóbbiak tárgyalásokat kezdeményeztek.
Végeredményül az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a Diaszpóra Egyesület és
a Kilikia Egyesület, valamint több független elektor összefogott és kidolgozott egy
megállapodást.
Már a február 11-re összehívott fővárosi elektori gyűlés is a megkötött koalíció jegyében
zajlott.
Nyugodt hangulatú, kultúrált és hatékony volt. Senki nem esett a másik torkának, senki
nem hazaárulózta le a másikat. Nem véletlen, hogy a tévé-csatornák soványan képviseltették
magukat, hiszen nem lógott botrányszag a levegőben...
Megválasztottuk a törvényi előírás szerint kilenc tagú fővárosi testületet. (A névsort lásd

lapunk más helyén - a szerk.)
A fővárosi elektori gyűlés egyhangúlag elfogadott két igen nagy súlyú megállapítást.
Egyrészt: „Az Erdélyből származó örmények is örmények, a nyelvismeret hiánya nem
kizáró ok. A más időben és más módon betelepült örmények teljes jogú örmények,
függetlenül a nyelvismeretüktől".
Másrészt: „Az örmény önkormányzatok működésének hivatalos nyelve a magyar."
Ezek után került sor a február 16-i országos elektori gyűlésre. Két nappal előbb, pénteken
jellemző apróság történt. Néhány napilap közölte, hogy az Arménia Népe Kulturális
Egyesület bojkottálja az elektori gyűlést. Megokolásul a szokásos maszlagot olvashattuk:
nyelvtudás hiánya, nem örmények, betolakodók, kiszorítják a valódi örményeket. Olyanok,
akik etnobizniszt folytatnak. (Ugye, ezt így kellene mondani: etnobussinesman...?)
Végülis az országos elektori gyűlésről, amely a magyarországi örmények parlamentje, egy
bizonyos etnobussinesman és hívei valóban távolmaradtak. A gyűlés azonban határozatképes
volt és csak ismételni tudom: semmi botrány, semmi egymás torkának ugrás.
Megválasztottuk -19 taggal - az országos önkormányzati testületet. A neveket nemcsak
azért olvasom fel, hogy önök is megismerjék őket, bár személyesen nem mindenikük van
jelen, hanem azért is, mert a nevek hallatán az a gyanúm támad, mintha örmények és örmény
származásúak volnának. (A névsort lásd lapunk más helyén - a szerk.)
Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a túlnyomó többségben lévő magyarörmények és a
határozott kisebbségben lévő örmény anyanyelvűek közötti megállapodás szerint
méltányosnak tartottuk, miszerint az OÖÖ tizenegy tagja az egyik „oldalról", kilenc pedig a
másikról került ki.
Nos hát, ezután láttam a teremben az elején említett, kisimult arcokat. Ekkor vett erőt
rajtam a meggyőződés, hogy bizonyos etnobussinesman-nek mégsem sikerült leváltania saját
kisebbségét.
Tiszta szívből örülhetünk, örüljünk is. Közben pedig szorítsunk a 19 fős, országos
testületnek, mert sok, igen nehéz feladat áll előttük. Csak példaként: rendbe kell tenniük az
OÖÖ dolgait. Ki kell alakítaniuk a testületen belüli, megfelelő együttműködést, ami
bizonyára nem lesz könnyű. Lesznek vitáik, így természetes. Szorítsunk nekik, hogy azok
mindig értelmes, célravezető viták legyenek. Hogy restaurálhassuk a magyarországi örmény
becsületet, régiek és újak javára egyaránt.
Egy gonosz választófalat immár ledöntöttünk, de most a törmeléket el kell hordani, a
korábban feldúlt területet elsimítani.
Utána jöhet a parkosítás; a közösségek és a személyek közeledése, kölcsönös, erkölcsös
együttműködése.
Hadd álmodozzam: olyan hangulat, eddig jórészt hiányzó közeg lenne az ideális, amelyben
olvassuk egymás sajtóját; amelyben érdeklődve látogatja az örmény anyanyelvű a mi
rendezvényeinket, és nem érzi magát idegennek; amelyben hasonlóképpen érdeklődve
látogatjuk mi az ő rendezvényeiket. (Higgyék el, hogy a „mi" és „ők" kifejezést itt csak a
rövidség kedvéért használom, senki semmiféle szétválasztást ne halljon ki belőle.)
És biztosíthatom: ha erdélyi örménymagyarként ellátogatunk egy műsoros estjükre, az
örményül elmondott vers szövegét nem fogjuk érteni - de igenis, át fogjuk érezni azt a verset.
Befejezésül csak annyit kívánok mindannyiunknak, akik a megállapodás elfogadói,
részesei, támogatói vagyunk, remélhetőleg haszonélvezői, örmény születésűek és örmény
gyökerűek: dolgozzunk.
Dávid Csaba
******

Nyelvbuli
Miféle buli az, amelyik annyira fontos némelyeknek, hogy még csúsztatásokra is képesek

érte? Miért olyan fontos, hogy a cél érdekében minden eszközt latba vetve letörjék mások
tisztességes igyekezetét?
Mi a „buli" ebben a nyelvbuliban, amit egy csoportnyi nemzeti és kisebbségi korifeus
hosszú évek óta művel? Emleget, felhánytorgat, elhatárolódik, szidalmaz, magyaráz, mint
süketnek a vak, sőt, sőt... hát igen; hazudik!
Mi a jó ebben és kinek jó?
Lehet, hogy e korifeusok között akad országos önkormányzati elnök, akad volt országos
elnök, akad kerületi, akad fővárosi elnök, akad kormányhivatali elnök, stb.
Februárban aggódva írtam a következőt:
„Egyszerűen szeretném továbbra is legitim, alkotmányos módon, emberi jogaim birtokában
erdélyi örmény származású magyarnak tudni magam, hagyományt őrizni és nem félni attól,
hogy holnapután esetleg megtagadják tőlem a származásomat."
Jelen számunkban reménnyel beszámolhattunk az országos és fővárosi testületek
megválasztásáról. Kérem, Tisztelt Olvasó, lapozzon el ismét arra az oldalra, ahol az Országos
Örmény Önkormányzat névsora olvasható és ítélje meg saját maga, mennyire örménytelen
örmények, mennyire „betolakodók" a megválasztottak''?
Közben a nyelvbuli egy percig sem szünetel... Ha kulturált, jóízlésű, örmény anyanyelvű,
vagy kétnyelvű magyarországi örmények tisztességes megállapodást kötnek magyar
anyanyelvű, örmény származású magyarokkal, az bizonyos bulizók számára csakis gyanús
lehet. Hallani már a felháborodás szavait: „ezek" - akik a megállapodást megszavazták, azaz
több mint száz elektor - törvénytelenül jelentették ki, hogy az önkormányzatok hivatalos
nyelve a magyar. (Elolvasandó az 1993. LXXIII. törvény vonatkozó része.)
Mi ez a buli? Több nemzetiség nagyjai is lándzsát törnek nyelv-ügyben. Ám tegyék, ha így
találják helyesnek, igazuk van.
De miért a mások kárára?
A nyelvbuli ugyanis nem más, mint generálszósz. Egy kalap alá venni mindenkit, hogy úgy
legyen jó, ahogyan néhányan akarják.
Pedig...
Pedig bizony olvastuk a magyarországi svábságról az elmúlt években, hogy sokuk nem
beszél németül. Pedig megszívlelendő példát nyújtanak a lengyelek: sokuk
(összehasonlíthatatlanul többen, mint nálunk, örményeknél) első nemzedék: az elmúlt
évtizedekben százával költöztek ide, többnyire házasodás révén. Mégis úgy gondolják, hogy
például a Kiegyezés után Magyarországon (főként Budapesten, Tatán, Székesfehérváron)
letelepülő bevándorló lengyel munkás unokája, vagy ükunokája érezhet és őrizhet lengyel
identitást. És az elmagyarosodott, lengyelül nem tudók segítenek beilleszkedni az újonnan
jötteknek, ezek pedig segítenek az elmagyarosodott lengyel származásúnak feleleveníteni a
kapcsolatokat a lengyelséggel, az országgal.
(Személyesen tanúsíthatom: számos esetben láttam, hogy a Lengyel Köztársaságból
idelátogató, magas rangú politikusok találkoztak az elmagyarosodott lengyelekkel - horribile
dictu: tolmács segítségével beszélgettek! - és a lengyel születésű lengyelek nem taszigálták
félre az útból a lengyelül nem tudó, de lengyel identitást őrző „tréflit"!)
Avagy beszéljünk a cigányokról? Milyen különös, hogy összes belső ellentéteik, politikai
különbözőségeik ellenére mindenikük tartózkodik attól, hogy kicsússzon a száján „csak az
cigány, aki beás nyelven beszél"-féle mondat!
Hogy ezt a nyelvbulit hogyan oldják meg más nemzetiségek, abba nem lehet beleszólása
más nemzetiségnek.
De értse meg végre egyszer még a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke is, hogy
Örményország messzebbre esik Magyarországtól, mint például a német nyelvterület!
És ne akadályozzák, hogy akik hét évszázad után is, egykori őshazájuktól sokezer kilométerre
is örmény kötődést éreznek, vallhassák magukat örmény származásúnak!

Az örmény elektorok országos gyűlésén a túlnyomó többségben lévő EÖGYKE-indítású
képviselők (a magyarörmények) nem játszották el „a győztes mindent visz" újabban szokásos
játékát. A tizenkilenc tagú országos önkormányzat tizenegy magyar anyanyelvű és nyolc
örmény anyanyelvű örményből áll!
Hányszor elmondtuk és leírtuk már, hogy akik a XX. század során kerültek
Magyarországra, azok számára a kisebbségi legitimációt éppen a sok évszázada itt élő s
örményül nem tudók, az elmagyarosodottak biztosítják!
Miért kell aláásni, ha örmény anyanyelvűek, kétnyelvűek és magyar anyanyelvű, örmény
gyökerűek éppen megpróbálnak békében együttműködni?
Kinek jó ez a nyelvbuli?
Mikor jut el tisztességes, sokoldalú jelzés a NEKH fülébe, sőt, egyenest a magyar
képviselőház fülébe, ahol állítólag nemsokára faragni kezdik a törvénymódosítást? (Erről is
volt már szó: a kisebbségi és a választási törvény buktatóiból eredő anomáliákat nem
nyelvbizonyítvánnyal, és nem hetedíziglen bemutatandó keresztlevelekkel kell megoldani!)
Az elején idéztem februári írásom zárómondatát. Most ugyanennek a februári írásnak a
nyitó mondatával kell befejeznem:
„Szeretném, ha a Magyar Köztársaságban, magyar állampolgárként örmény származásúnak
vallhatnám magam, miközben magyar anyanyelvű vagyok; miért nem érthető ez a
kettősség?"
Talán azért nem, mert a nyelvbuliban csak egy hang érvényesül...
dcs
******
Előbb cselekedj és aztán dicsekedj. Árácsh kordze, edjém bárdzenczhir.
******

Otthonról haza
Barangolás Erdélyben 2003-ban
Gondviselés Egyesület - Kolozsvár
Útvonal: Budapest - Ártánd - Nagyvárad - Belényes - Magyarremete - Kőröstárkány Mézged - Kiskoh - Brád - Déva - Nagyszeben - Bácsfalu - Kisbacon - Barót - Vargyas Nagyajta - Bereck - Ojtoz - Gorzafalva - Gyimesbükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok Csíkszereda - Zetelaka - Székelyvarság - Farkaslaka - Enlaka - Kőrispatak - Bözödújfalu Erdőszentgyörgy - Ártánd - Budapest
Időtartam: 8 nap (2003. aug. 23-30.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2600 km (a helyi terepjáró autóbuszok teljesítményével
együtt)
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, sportcipő, elemlámpa Vezetés: a csoportot
képzett erdélyi szakvezető kíséri a társasutazás kezdetétől annak végéig
Főbb események:
Találkozó az erdővidéki magyarörményekkel Baróton
Koszorúzás Czárán Gyula emlékére a róla elnevezett bihari barlangban
Cseppkőcsodák a Medve-barlangban
Ezeréves határ a Gyimesi és az Ojtozi-szorosban
Székely ősvár a Tartód-tetőn

Tamási Áron szülőháza Farlaslakán
Időutazás Enlakába, a hagyományőrző székely faluba
Rovásírás az enlaki templomban
Székely erődtemplom Nagyajtán
Árpádkori freskós templom Magyarremetén
350 árva gyerek szeretetotthona Déván a ferences testvéreknél
Szembesülünk a moldvai, gyimesi és hétfalusi csángók, valamint a kőröstárkányi
szigetmagyarság jelenlegi helyzetével
Elárasztott falu a Küsmöd völgyében
Székely szombatosok sorstörténete Bözödújfalun
Szalmakalap múzeum Kőrispatakon
Erdély legszebb skanzene Nagyszebenben
Látogatás Aszalós Viktornál, az utolsó gorzafalvi csángó fazekasnál
Gyimesi csángó néptánc Hidegségben Kicsi Kótával, Tímár Viktorék húzzák a talpalávalót
hegedűvel és gardonnyal
Elek apó múzeuma Kisbaconban
Rhédey Claudina emlékek Erdőszentgyörgyön
Piknik a Nagyküküllő forrásvidékén
Kóstolók hazaiból Enlakán és a Mézgedi-völgyben
Wass Albert pódiumműsor Varga Vilmos és Kiss Törék Ildikó előadásában Nagyváradon
Hétfalusi csángó, zetelaki és körösmenti családoknál személyes tapasztalatokon keresztül
megismerjük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát
Részletes program:
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyányi tér felső rakpartról
Határátkelő: Ártánd
Látnivalók: Nagyvárad (1 órás pódiumműsor Wass Albert műveiből), Magyarremete
(árpádkori freskós templom), ünnepélyes vendégfogadás Kőröstárkányban
Estebéd és szállás: az 1. és 2. napon Kőröstárkányban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás
lakások)
2. nap Reggeli: 2. és 3. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Mézged (Czárán Gyula barlang, koszorúzás az emléktáblánál, 1 órás gyalogtúra),
Kiskoh (Medve-barlang, 1 órás barlanglátogatás)
3. nap Látnivalók: Déva (Böjte Csaba testvér szeretetotthona a ferences kolostorban),
Nagyszeben (Erdély legszebb skanzene)
Estebéd és szállás: a 3. és 4. napon Bácsfaluban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
4. nap Reggeli: 4. és 5. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Kisbacon (Benedek Elek emlékmúzeum), Barót (találkozó helyi magyar
örményekkel), Vargyas (Daniel-kúria, gyepűárok, Máthé Ferenc fafaragó), Nagyajta (székely
erődtemplom, Kriza János emlékek)
5. nap Látnivalók: Bereck (Gábor Áron szülőfalva), Ojtoz (hármashalom emlékmű az
ezeréves határ közelében), Gorzafalva (Aszalós Viktor csángó fazekas), Gyimesbükk
(ezeréves határ, Rákóczi vár), Hidegség (gyimesi csángó néptánc bemutató hegedű és
gardony kíséretével), szíveslátás Zetelakán Sándor Olga portáján
Estebéd és szállás: az 5., 6. és 7. napon Zetelakán családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
6. nap Reggeli: 6., 7. és 8. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Székelyvarság (Tartód vára, 2 órás könnyű gyalogtúra), piknik a Küküllő
forrásvidékén
7. nap Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron szülőháza), Enlaka (a világörökség
várományosa, ismertető a templomban, rovásírás, falujárás, enlakai lucskoskáposzta),

Kőrispatak (szalmakalap múzeum), Bözödújfalu (séta a templomhoz az „elárasztott faluban"
- emlékmúzeum), Erdőszentgyörgy (Rhédey Claudina emlékek)
8. nap Indulás: reggel 6 órakor Transzfer; Zeteleka és Budapest között alkalmi megállókkal
Határátkelő: Ártánd.
Érkezés: Budapestre 21 óra körül.
Részvételi díj: 43 000 Ft/fő Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a
szállás, és a belépők árát
Buszköltség: 17 000 Ft/fő
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben
módosítható.
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.
Jelentkezés: a buszköltség befizetésével félfogadási napokon az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületnél, vagy a klubnapokon.
******

Karácsony a gyergyói hegyek közt
Kedves vendégek, szülők, nagyszülők, drága kicsi gyermekek!
Érzem, könnyekig meghat ez az alkalom, ahogy előttetek megállok. Itt a fényben, a mi kis
örmény közösségünkben mosolygó arcokat látok. Kerekarcú, mosolygó tekintetű fiúcskákat
és angyalarcú, szép leánykákat. Ezek a kislányok és fiúcskák itt nőttek fel szemünk előtt,
egyesek közülük már iskolások lettek, és soraikba léptek a pici babák, akik még nem tudnak
itt lenni veletek, hogy ők is láthassák, amint az angyalka megajándékozza városunk örmény
és egyházunkhoz vonzódó gyermekeit.
Azt mondhatom, hogy amióta a Jézuska évente elküldi hozzátok az angyalkát, azóta
szüleikkel együtt hetente egyre több és több gyermek tér be ez ősi szent hajlékba. Vannak
közöttük, akik már magukhoz vették első áldozóként az Úrjézust és ezáltal váltak egyházunk
hűséges tagjaivá. Remélem, hogy szaporodni fog mindazok száma, akik nem kerülik el
templomunkat és visszatérnek az őseink által emelt istenházába.
Úgy érzem, hogy ez a fény a hétköznapokat ünneppé varázsolja, és testvéri szeretetet hoz.
Most egy kicsit kikapcsolódunk ebből a gondokkal teli világból, és a kis Jézus jászolánál
megállva, gyermekeink, vendégeink és a szülők, mindannyian elhoztuk őszinte, tiszta szívünk
szeretetét, megígérve a kis Jézusnak, hogy Istenbe vetett hittel nem hagyjuk el Őt, aki életünk
lépteit irányítja.
Kulcsoljuk imára kezünket, mondjuk el az Úr imáját, kérve a gondviselő Istent, hogy ezek a
mosolygós arcok és szívünk ártatlanságának harangszavai boldoggá tegyék családjainkat és
egyházunkat.
Gondviselő Istenünk, terjeszd ki szeretteid életére oltalmadat, add áldásodat, hogy a Krisztusi
útról soha le ne térjünk.
Gyergyószentmiklós, 2002. december 27.
Dr. Simon Istvánné
(A beszámoló februári számunkból anyagtorlódás miatt kimaradt - a szerk.)
****
„Ezt a földet őseink karddal szerezték meg, de csak hit és összetartás tudja azt megmenteni"
(Czirják Árpád: Erdélyi magyar breviárium)
****

Benedek Elek Sopronban
A múlt év végén Sopronban, a Nyugat Magyarországi Egyetem Pedagógiai Főiskolai karának
rendezésében, Benedek Elek emlékülésre került sor. Nagy írónk, és írói műhelyteremtőnk
születésének és halálának évfordulója alkalmából szervezett - 1859 illetve 1929 - tudományos
ülésszak napjaiban a főiskola bejárata előtt mellszobrot is avattak, ez alkalommal dr. Benedek
Katalin Erzsébet mondott ünnepi beszédet. A Budapesten megjelenő Erdélyi Örmény
Gyökerek című időszaki kiadvány, amely példaértékű hűséggel ápolja az erdélyi örmény
hagyományok mellett a véle szimbiózisban élő erdélyi magyar szellemi örökséget, mint jelen
esetben is, teljes terjedelmében rögzíti az ünnepi beszédet és közli az eddigi Benedek Elek
plasztikai ábrázolások közül sajátos látásmódjával elkülönülő, nem csak a „jóságos apót”,
hanem az értelmes embert, a szellemi életünket meghatározni képes gondolkodót ábrázoló
alkotás képi reprodukcióját is.
Benedek Katalin a portrészobor eme sajátosságára is kitér:
„Ami született, az alkotójának összegező, értékelő szembesülése Benedek Elekkel,
műalkotásban elbeszélve. A hiteles tolmácsolásnak köszönhetően az író szellemi
nagyságaként és érző emberként egyszerre jelenik meg előttünk. Soltra E. Tamás művészi
felfogása, mintázó készsége, plasztikai igényessége szerencsésen találkozott a témával. Ám
önmagában ez a szerencsés egymásra találás nem lenne elegendő. (...) A mellszobor egyebet
is elárul. Beszél alkotójának tiszteletéről a klasszikus hagyományok iránt, a művészi szépség
igézetéről s arról, hogy a valóságábrázolás nem idejétmúlt. (...) Az emocionálisan nagyhatású
plasztika szinte megeleveníti a tiszta erkölcsű embert ..."
A történelmi Magyarország másik felében, - egyébként a hozzá leghűségesebb városban,
Sopronban, amelynek lakói népszavazással döntették el Trianon idején hovatartozásukat -,
földrajzi értelemben mondva: a „túloldalon" számunkra példaadó Benedek Elek-kultusznak
lehetünk a tanúi. Ezt jómagam, egy Benedek Elek portréfilm forgatása közben - A
szembejövő ember- a helyszínen tapasztalhattam.
Néhai Tompa Károly erdőmérnök-egyetemi professzor Kisbaconból sodródott az európai hírű
soproni erdészeti egyetemre. A film rendezőjeként mondhatni természetes volt az éppen
Kisbaconból elszármazott erdőmérnök Benedek Elekhez ragaszkodása, a budapesti filmes
stábot viszont őszinte csodálkozásra késztette a nagy mesemondó, és elsősorban az Erdélybe
visszatérő, semmiféle idegen hatalomnak behódolni nem tudó, irodalmi és politikai
mozgalmat szervező „szembejövő ember" soproni kultusza. Nevét intézmény viselte, Tompa
Károly bátyánk lakása tele volt Benedek Elek szellemét éltető közelségbe telepítő
könyvekkel, az író, mesemondó-lapszerkesztő képzőművészeti megjelenítésével. Tompa
Károly Elek Apó élő emlékezetét is magával vitte Kisbaconból Sopronba, hisz az 1929-béli
Erdély magyar szellemi életét gyászba borító temetésen a szomorú szertartást lelkészédesapja végezte-vezette. (A kisbaconi Tompa-család egyébként, amelynek kollegánk,
Tompa Ernő agrármérnök-író is tagja, a Benedek-família belső baráti köréhez tartozott.)
Ezek után a soproni Benedek Elek portrészobor avatása sejthető és várható volt,
természetesnek is mondható.
Az viszont nem természetes, hogy itthon, a szülőföldjén még mindig nincs köztéri szobra.
Sem Kisbaconban, sem Sepsiszentgyörgyön. Nevét és szellemiségét a kézdivásárhelyi
Pedagógiai Főiskola talán a legmarkánsabban őrzi és jeleníti meg. Az író kézdivásárhelyi és
székelyudvarhelyi kultuszteremtőinek köszönhetően a tanító- és óvónők révén emléke nagy
ívben szóródik mindenfelé, ahová a magyar nyelv és kultúra Erdélyben elérhet.
De szobor is kellene, a kisbaconi parkba, Sepsiszentgyörgyre, vagy Kézdivásárhelyre.
(Székelyudvarhelyen a nagy mesemondó nevét viselő tanítóképző főiskola előtt 1991 óta áll
Szabó János szobrászművész Benedek Elek portrészobra.)
A sepsiszentgyörgyi képtárban található Gergely István kolozsvári szobrászművész

egészalakos Benedek Elek szobra. A másfélszeres ember nagyságú köztéri szobrot
Sepsiszentgyörgy valamelyik közterére szántuk egykori nagy nekibuzdulásunkban, de a
Kárpátok Géniusza uralgásának esztendeiben másféle szobrokat állítottak, s emiatt az álló
alakos alkotás gipszben maradt. 1990-ben a szobrászművésszel többször is tárgyaltunk a
szoborállítás ügyéről, amellyel, természetesen, elvben egyet is ért, de a szobor szándékosan
megroggyantott testtartásán igazítani szeretne, amit megromlott egészségi állapota nem tesz
lehetővé.
A kézdivásárhelyi Vetró András szobrászművész is monumentális portrészobrot alkotott
Benedek Elekről. A leendő alkotás patinázott gipsz hasonmása a kézdivásárhelyi Vigadó
előcsarnokában látható. Az általunk eddig ismert ábrázolások közül ez a harcos közéleti
ember legmarkánsabb megjelenítése, megalkuvásokra és ellágyulásra hajlamos világunkban
talán ez a férfias kiállás sugároz és továbbít, különösen Székelyföldön értelmezhető üzenetet.
Köztérre állítható szobor tehát már is van. Az avatáshoz viszont szándék és akarat, a
felállításhoz pénz szükségeltetik.
Benedek Elek önálló alkotásai, ifjúsági művei a magyar mese és mondavilág örökbecsű
kiegészítői, kiteljesítői. Hála Istennek manapság három országban - Magyarország, Románia,
Szlovákia - ezek újrakiadása mindig időszerű. Benedek Elek Budapesten élő leszármazottai
mindig is bőkezű támogatóként jelentkeztek, ha a szellemi örökség megőrzéséről és
továbbadásáról volt szó. (Lengyel László, Benedek Elek dédunokája a soproni rendezvény
egyik nagyhatású előadója volt, A szembejövő ember című történelmi dokumentumfilm
egyik alapembere.) Egy vagy több Benedek Elek meséskönyv erre a célra szánt
újrakiadásának felajánlásával a kiadók, az örökösök jogdíjátengedéssel támogathatnák a
kisbaconi vagy sepsiszentgyörgyi szoborállítást. E sorok írója, a Történelmi Dokumentum
Film Alapítvány hozzájárulásával A szembejövő ember című dokumentum-film vetítésre
ajánlásával tudna hozzájárulni az alapok előteremtéséhez. A film- és könyvbemutatókat
egybe lehetne kapcsolni a kisbaconi Benedek Elek Emlékház avatóünnepségének
visszaemlékezéses megjelenítésével. (1969. május 25-én az avató ünnepségen első ízben
lehettek jelen az erdélyi magyar irodalom reprezentáns személyiségei, akik közül számos
szemtanú ma is él.)
A szoborállításhoz szükséges anyagi alapok előteremtéséhez igénybe vehetőek lehetnének a
minden bizonnyal sikeres adomány-felajánlások, az alapítványi és kormányzati pályázatok.
(Magyarország, Románia.)
2004-ben Benedek Elek születésének 145., halálának 75. évfordulója, ez alkalmat
szolgáltathatna arra, hogy Benedek Elek Sopronban című jegyzetünket egy másik címmel
egészítsük ki: Benedek Elek Sepsiszentgyörgyön, és köszönetet mondjunk a soproniaknak,
valamint a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek szerkesztőségének, hogy Háromszéken
törlesztésre váró adósságunkat eszünkbe juttatták.
A Háromszéki Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület szolgálatait és bankszámláit ajánlja
az ügy lebonyolítására. (RO -4000 Sf. Gheroghe, Str. Gábor Áron, nr. 14., Jud. Covasna;
telefon/fax: 40267-351609, e-mail: biblio@mk.cosys.ro; Cont Raiffeisen Bank Suc. Covasna:
1008419 (lei),1008433 (USD)
Sylvester Lajos
(A Sylvester Lajos írásában is hangsúlyosan említett Benedek Katalin megnyitóbeszéd lapunk
januári számában teljes terjedelmében megjelent - a szerk.)
******

Kisebbségi Bál Szegeden
Idén is, mint rendesen, megrendezésre került a nemzetiségek közös bálja február 14-én a
PICK-KLUBBAN.
Most népesebb, színesebb volt a korábbinál. Ez a rendezők érdeme, de azzal is magyarázható,

hogy Szeged központjában zajlott. Két terem állt rendelkezésre, ahol még pót-asztalokra,
székekre is szükség volt.
A nagyobb teremben jó zene mellett ropták a frissebb lábúak, a másik az adomázás, kellemes
beszélgetés helye volt. A görög, horvát, lengyel, német, romár szerb, szlovák és ukrán
közösségek mellett az örmény - szinte a legnagyobb létszámban, azaz félszáz taggal vett részt
a rendezvényen.
Az éjféli tombola után még jó ideig együtt maradtak a résztvevők a jó szórakozás, kellemes
kikapcsolódást nyújtó esten.
Köszönjük a szervezőknek!
Dr. Tóth Rózsa
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
szegedi elnöke
******

Felhívások
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy érdeklődésre tekintettel
tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász,
Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (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 ismételjük 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-mait:
magyar.ormeny@axelero.hu fax: 201-2401.
****
A Fővárosi Örmény Klub következő találkozóját március 20-án, csütörtökön 17.00-kor
tartjuk a Magyarok Háza I. emeleti Zenetermében (Bartók terem). Szarka György előadását a
Tamási Áron Hagyományőrző Székely Népdalkör színesíti.
****
Szomorújelentés
Dr. Issekutz Jánosné született Pataky Erzsébet súlyos betegség után, 2003. február 11-én
csendesen, békében visszaadta lelkét Teremtőjének. Végakarata szerint hamvasztás utáni
szétszóratása a református egyház szertartása szerint családi körben megtörtént.
Minden megértő részvétnyilvánítást ezúton köszön meg a gyászoló család gyermekei:
Ligetiné Issekutz Annamária, dr. Issekutz Sarolta; testvérei: dr. Pataky András és Pataky
Csilla; veje: Balogh Jenő; unokái: Ligeti Edina, Ligeti Dorottya, dr. Issekutz Ákos és Balogh
Réka; unokamenye: dr. Issekutz Laura.
Búcsúzunk...
Az elhunyt Édesanya, mindenki által szeretett Erzsike ahhoz a generációhoz tartozott,
amelynek életét és lehetőségeit a két világháború behatárolta. A Trianoni diktátum
súlyosbította helyzetüket, lévén erdélyiek, vagyon- és egzisztenciavesztés tette még
súlyosabbá sorsukat. De ő székely ősöktől származva megállta a helyét a legnehezebb
helyzetekben is. A II. világháborút követően, hosszú sodródás után Budapesten talált a család
otthont. A nehéz időkben egészségét, erejét nem kímélve dolgozott családjáért, amikor férjét
a Legfelsőbb Bíróságról hamis vádakkal eltávolították. Fizikai munkát sem szégyellve
tartotta el a családot, ami szívbetegségét is megalapozta. Példamutatóan ellátta családját,
összetartotta és jó magyarnak nevelte gyermekeit. Szülőföldjéért, Erdélyért örökké aggódott.
Életét két meghatározó élmény kísérte: az egyik a magyar bevonulás 1940-ben Erdélybe, a
másik 1956, amelynek eseményeit az alapvetően félénk asszony a helyszíneken lelkesedéssel
kísért végig.
Önfeláldozóan segítette a családot, különösen megvakult édesanyját, akit tíz évig ápolt;
megromlott egészsége mellett férjét és édesanyját ellátta halálukig. 54 évi házasság után
eltemette házastársát, és ettől kezdve egyedül állt helyt a család érdekében. Édesanyja
elvesztése - a felelős gondozás megszűnése - folyamatosan rontott állapotán. Utolsó nyarán
kedves Balatonja mellett bekövetkezett baleset aláásta az egészségét, de még elbúcsúzhatott
szeretett Füredétől.
Barátai egy jó lelkű, segítőkész embert vesztettek el. Példamutató életére és tanítására
szerettei örökké emlékezni fognak. Béke poraira!

******

Barangolás Erdélyben 2002 -III. rész
Négyfalu (Vierdörfer, Sacele), a Temes utcánál forgalmas közlekedési csomópont,
felüljáróval. A közelben, az út mellett Tatárhányás. Itt gyepűkutatást is végeztünk. Ásatások.
A „vélekedés" szerint ez "ősi román parasztvár" - elhisszük.
Mátyás király Pátensében említi: „koronám legszebb gyémántja Brassó". A várost
túlnyomórészt szászok lakták. Most, a románok között 2000 németajkú és 40 000 magyar él.
A hágók tövében elterülő Brassónak igen nagy jelentősége volt 1849-ben is. Legrégibb
temploma, a Szt. Bertalan, 1200-ban emelték, kora gót, burgundi stílusban, most evangélista.
Keresztényfalva (Cristian) módos polgári házak (szász vidék), vasúti kereszteződés.
Barcarozsnyó (Rosenau, Risnov), a településnek jellegzetes erődtemploma van, de a felső
vár megépültével védőfalait elbontották. Dombjára valameddig busszal, majd gyalogosan
jutunk fel a kies, lucfenyőkkel, bükkfákkal szegélyezett szerpentinen. Fent hatalmas fekete
fenyők és a védfalak, bástyákkal. Az évente megújuló tatár betörések miatt 1300-ban kezdték
építeni, később mindegyre bővítették. A nagy, füves területet körülfogó falközben a környék
lakossága, amely jószággal együtt bemenekült, huzamosabb időszakot is átvészelt a szabad
ég alatt. A tehetősebbek ilyenkor a polgárvár 80 kőházacskájában lehettek, amelyek műhelyül
szolgáltak. A mesterek dolgoztak addig is, amíg aztán a tatárok tovább nem álltak.
A bástyabejáratnál csapórács. A bástya fedett gyilokjáróján kitámasztható - leereszthető, erős
deszka védőtáblák. Felséges rálátás a településre. A belső téren a 146 méter mély kutat 17
évig ásta, törte szabadsága reményében két török rab.
Egy história-kedvelő olasz megvette, feltárja és folyamatosan restauráltatja a romokat.
Mindenütt bontott kőrakások, építő anyagok. Felkaptatunk a legmagasabb pontra, ahol a
kápolna falmaradványán a magasban hatalmas feszületre leszünk figyelmesek. Letekintve, a
helyreállítás eredménye már követhető, de főleg a tájban gyönyörködünk.
A távolban ipari létesítmények épületkockái látszanak. Mögöttük, a ködbevesző dombok közt
sejthető Zernest, ahol 1690. augusztus 21-én Thököly török csapatokkal a labancokat
megverte, sőt, Heister generálist foglyul is ejtette. A gyűlölt, de becses személyt aztán Zrínyi
Ilonára kicserélte.
Feljutottunk Brassó-Pojánára. Paloták, szálloda. Ragyogó kiránduló helyek. A jó sípályák
egészen 1700 méter magasra felkúsznak. Szép kilátás, jobbra a Keresztény havasok
látszanak, 1000 méter magasan vagyunk. Sok bukaresti keresi fel a tájat minden évszakban.
A levegő tiszta, a gyönyörű kilátást élvezzük. Kis ortodox kápolna. Letelepszünk, ebédelünk.
Juhnyáj vonul át a ritkás facsoportokkal tarkított panorámás legelőn, köztük az
elmaradhatatlan csacsi, sőt néhány kecske is. Némelyik állat kekszet koldul.
Brassó felé ereszkedünk a szerpentinen. Grévbástya, kerek, éppen tatarozzák. Brassó új
főtere. A Fekete templom és a Városháza a régin büszkélkedik. A Fekete templom 81 m
hosszú, tornya 63 méteres. Felismerhetők rajta a prágai Parler építő és szobrásziskola jegyei ezt a kassai építészek közvetíthették Brassóba. Az egy évszázadig tartó építkezésre bolgár
vendégmunkások is beköltöztek, később elrománosodtak. Akkori lakóhelyükre a mai
Bolgárszeg városrész neve utal.
A templom anyaga homokkő, pusztul, folyamatosan javítgatni, cserélni kell. A polgárok a
templomba is fegyverrel jártak. Ha ellenség támadt, rohant ki mindenki a helyére, a hat
kapuhoz. Az egyik bejárat két oldalán máig látszanak a kardfenések nyomai. Mátyás király
ittjártakor Brassót kiváltságokkal halmozta el, ezért a templomhajóban a városcímer fölé a
királyét is felfestették.
Körös-körül száznál is több darabból álló igen értékes, keleti imaszőnyeg gyűjtemény van.
Batári Ferenc, keleti-szőnyeg szakértő, még a törököknek is tart róluk előadásokat Izmirben,

Ankarában, Konstantinápolyban.
Amikor Caraffa a várost felgyújtotta, csak az oldalbejáratnál lévő Szűzanya-freskó maradt
épen, ugyan bíborszínű palástja megfeketedett (Fekete Madonna), sarkaiban Mátyás és
Beatrix címere. A keresztelőedény is túlélte a tűzvészt. Középen látható a parázstartó, hogy a
kisdednek a víz langyos legyen.
Honterus János (1498-1549) Brassó szülötte volt, aki Krakkóban és Bázelben tanult, ő
honosította meg a Barcaságon a reformáció lutheri irányzatát. A tudós lelkész térképész is
volt, papírmalmot és nyomdát is létesített. Szobra kívül áll és a tőle jobbra álló sárgára festett
épületen latinul ez olvasható: ITT VOLT BRASSÓ KÖNYVTÁRA - JOHANNES
HONTERUS 1547.
Igényes polgárházak, katolikus templom és „Áprily Lajos" katolikus iskola. Igen jelentős
kereskedőváros volt.
Az evangélikus vallású barcasági csángók igen szorgalmasak voltak. Az asszonyok 7-8-10
gyermeknek adtak életet (sok volt a korai gyermekhalál), emellett még mezőgazdasági
munka, házi teendők és fonás-szövés várt rájuk. A férfiak művelték a földet, erdőkitermelés,
szekeresség. Konstantinápolytól Bécsig hordták az árukat. Bucur falu helyén épült Bukarest
épüléséből is kivették a részüket.
Bácsfalu (a Négyfalu egyike). Helyi népviseletbe öltözött, vegyes életkorú, igazán kedves
csapat fogad minket. A Csángóházat, kis méretei miatt, a csoport két részre válva tekinti meg.
A Csángóház fölé sokat megélt körtefa magasodik, gazdagon rakva gyümölcscsel a csinos
virágoskertben. A konyhában szépen pingált örökölt bútorok láthatók az 1870-80-as évekből
és sok használati tárgy.
A helyi csángó asszonyi viselet: régi ősi forma a verseltnyakú gyolcsing. A hámos rokolya a
világon egyedülálló. A kösöntyű, 15 cm átmérőjű pajzs alakú díszítmény fémből,
melltájéknál kissé lejjebb viselik. Régebb fehérben temetkeztek, mert amiben konfirmáltak,
az volt a temetési ruhájuk is. Nevezetes személy volt, Siposné Bereczky Anna, az első igazán
jótékonykodó asszony. 1906-ig már 100 gyermeket segített anyagilag és fellendítette a házi
szövést. Amikor megtudta, hogy Kossuth nagyon beteg, többen összeálltak, a szemfedőjét
megvarrták és párnájába szárított rózsaszirmot gyűjtöttek, azzal tömték ki.
A csángó tojás írását Orbán Balázs is említi, Győrffy István is írt róla.
Igazán jól sikerült helyi műsort élvezünk: ének, vonószene, táncos jelenetek. Csángó
menyecskeöltöztetés, kínálgatás.
A Tömös-i szorosba indulunk. Balra van az Ördögárok gyepű. A „Kakasborozda" földsánc
kihegyezett karókkal, több száz km hosszan húzódott, amerről a tatár támadást várták. A
Tömös vize legömbölyödött köveken bukdácsol. Másutt meg kiszélesedett medrében lustán
folydogál. Ez mindig a hadak útja volt.
Balra fölöttünk, többször is megpillantjuk az erdő lombja felett a tájat uraló Nagykő-havas
sziklaoszlopait.
A hídon túl, a víz mentén felfelé kell az emlékműhöz felkaptatni.
Hát itt folyt az utolsó vércseppig az elkeseredett harc. Mindössze 150 székely- és magyar
védő küzdelme 30 000 cári benyomulóval. Paskievics utólag igen nagyra becsülte a védők
hihetetlen hősiességét.
A méltóságteljes, faragott kőmonstrum felirata:
„1849 -A HAZA VÉDELMÉBEN ITT ELVÉRZETTEKNEK-A MAGYAR MÉRNÖK ÉS
ÉPÍTÉSZ EGYLET, 1879"
A hátoldalon pedig: „A HAZAFIÚI HÁLA ÉS KEGYELET ZÁLOGÁUL JAVÍTTATTA
ÉS RÁCCSAL KÖRÜL VÉTETTE A BRASSÓI EGYLETEKBŐL ALAKULT
SZOBORBIZOTTSÁG, SZELE BÉLA, Dr. JESZENSZKY ISTVÁN, ÉS MORIK
KÁROLY, 1912"
Ez utóbbi feliratot háromszínű olajfestékkel bemaszatolták, de érző lelkűek jórészét már

megtisztították. Rövid gyomlálás után elhelyezzük koszorúnkat, elénekeljük a Szózatot, a
Himnuszt és a Székely Himnuszt. A buszban visszafelé:
Reményik Sándor: A régi határkő c. versét hallgatjuk.
Feketehalom (Codlea) 5-7 méter magas támpillérek az erődtemplom védőfalában, magas
torony, hegyes, csúcsos tetőcserepek. Itt találkozik a feltöltődött síkság a dombos hegyes
vidékkel. A Persányi hegységen kelünk át. Ez a Barcaság széle, Rika hegység.
A módos szász házak többségét és a feketehalmi templomot is e vidékre jellemző, csúcsos
tetőcserepek borítják.
Fogaras. Vára hatalmas és ép. Nagy Lajos a havasalföldi vajdáknak adta, amit Zsigmond is
megerősített. A külső várat Majláth István kapitány építtette, négy óriási sarokbástya,
hatalmas belső várkastély. Ignácz Rózsa említi, mivel édesapja itt szolgált. Sok diétát
(országgyűlést) tartottak a falai között. Apafi is itt lakott. Füles bástyák.
Árva Bethlen Kata a Református templomban nyugszik. Első írónőnk, a nőnevelés
kezdeményezője. Iskolákat is alapított.
Betlen (Beclean). Voilánál jobbra letérünk, át az Olton, majd körbejárjuk a tágas térségen
büszkélkedő Kissink-i erődtemplomot. Bemenni nem tudunk. A körbefutó védőfal (2-4
méterenként lőrések), a bástyák, a 4 belső vaskos torony és a harangtorony is mind cseréppel
fedett. Ez utóbbiakat, felül gerendázattal megszélesítették. Résablakok, meredek héjazatok,
gombócos csúcsú bádogdísszel. A középkorban a védfal még 7 m magas volt. Udvarán több
hatalmas fa. Az egész, úgy ahogy van, gyönyörűséges! Az igényes házak közt a közelben van
az egykori szász óvoda. Szép kéményeivel, körben ablakos tornyocskájával, toldalékos
bejáratával és hatalmas ablakaival: remekmű.
Kevéssel Nagyszeben előtt balra letérve: Nagydisznód (Heltau, Cisnádie), innen származik
Heltai Gáspár. Az erődtemplom háromszoros fallal védett. Eredetileg a romanika stílusában
épült. A 4 fiatornyos hatalmas torony éppoly széles, mint maga a gótikus ízlésben átépített
templomhajó. A katolikus korból megmaradt kis csengőt az evangélikusok most is
használják. Védfalához kívül házsorok tapadnak, egy részén belül is. Eredeti, 1525-ből való
szárnyas oltárát 1880-ban kicserélték, de a jelenlegi is 15. századi. Ha kinyitják, az Oláh
Madonna láthatóvá válik.
Eredetileg szép freskók díszítették a hajót, de egy tűzvész alig hagyott épen valamit, sőt,
bevakolás is történt. Oldalt felállítottak egy más közösségtől örökölt, faragott festett oltárt is.
A karzaton is van egy faragott festett oltár.
Az elhurcolt polgárokat a templom kincseivel váltották vissza. Elrejtették és 300 évig még a
lelkész sem tudta a helyét, csupán a közösség 2-2 tagja. A titkos fülke a faborítás mögött van,
vasajtóval lezárva. A kincseket most a Bruckenthal múzeum őrzi.
Nagyszeben. A szászok gyűléseiket Universitas-nak nevezték. Hermann von Salsa „telepítési
vállalkozó" hozta ide a bevándorlókat. Villa Hermanni, majd Hermannstadt lett a neve.
Hármas fal vette körül. A várost 150 000 németajkú lakta, akik az utolsó évtizedekben
elmenekültek, csupán 800 fő maradt.
(folytatjuk)
Wertán Zsolt
******
Csukás István
IMA A BÖLCSŐHELY NEVÉÉRT
Szeretfalva szeret-e,
két karjába temet-e,
világvégi magányában sóhajt
Gyergyóremete.

Lábujjhegyen jár a reggel,
elindul mint ezer éve,
lesegeti álmos szemmel
Ecel, Uzon és Lövéte.
Kivétel a fürge Kelnek,
mert ott mindig korán kelnek.
Zábrány, Zaránd, Öthatom,
ottan sincsen nyugalom,
dohog Déva, Fogaras;
Pipirigen kukorékol a kakas!
Magyarzsombor, Szászlekence,
begyújtva már a kemence,
Piskolton is pislákol,
hogy mindenki harákol,
dől a füst, fuldoklik Orlát,
fogja mindenki az orrát,
Billéden is billeget,
bekormozza az eget.
Végre azért megvirrad,
fényben nyújtózik Arad,
Keresztényszigeten kelve,
harangszóval, énekelve,
úgy dicsérik az Urat.
Szásztyúkoson tyúk fő,
szaglászik is Csermő,
tésztát dagaszt Alkenyér,
délre kisül a kenyér.
Farkaslakán farkast fognak,
Nagydisznódon miskárolnak;
libád után ne is kutass,
befogadta Marosludas.
Szálva, Naszód, Nagyilva,
megérett már a szilva.
Tasnádszántó, Érkörtvélyes,
ott a körte igen édes,
a csupasz fát rázza
Gödemesterháza.
Almásmezőn alma terem,
leszedné Alsódetrehem,
kacag Kaca, Szelistye,
alma kéne, hogyisne!
Szelíden szól Somkerék:
egyél somot, van elég.

Bélbor, Borszék borozgat,
Alsórákos orozgat.
Gyergyóbékás békát nevel:
megelégszünk mi ennyivel.
Rábólogat Magyarbodza:
sorsunkat az élet hozza.
Vitatkozik Kolozsborsa:
ki s ki milyen, olyan sorsa!
Nagy hangodat meg ne bánd,
így inti őt Mezőbánd.
Gyulakuta kutat ás,
folyik a nagy kutatás,
bőven buggyan az ivóvíz,
csöbörrel jön Kászonaltíz.
Helyeselget Járavize:
mindenkinek jár a vize!
Újszentannán keresztelnek,
jövőnk ága minden gyermek,
nyílik kapu, ugat kutya:
jön a rétyi retyerutya.
Zsibó, Darlac, Zsidve
vagyon erős hitbe;
Ugra, Zágon, Székelyderzs,
ajkukon kél nóta, vers,
fejecskéd a fénybe mártom,
szózatol Dicsőszentmárton.
Marosborgó, Bórgóprund,
a szalonnát meg ne und,
Oklánd, Vargyas, Muzsna, Torja,
legyen mindig malac-tarja,
Zsiberk, Kőhalom, Metesd,
a rokont hússal etesd,
el-elmereng ezen Hégen,
ha ma nincs is, így volt régen.
Alsóaklos, Szolcsva,
becsukhat a korcsma,
kész az ebéd, hazavár,
Kudzsir, Porcsesd, Resinár
ebéd után lesz lepény,
Örvend Teke és Lupény.
Tele kamra, tele csűr,
elégedett is Nagycsűr,
Börvely, Kaplony, Szaniszló,

szava sosem panaszló,
lesz aratás, ha volt vetés,
bizakodik Lugos, Vetés,
kell, ha az ember családos,
hümmög Szalacs és Csanálos.
Fejéhez kap Apold, Berve,
jól meg vagyunk mi keverve!
Itt egy falu, ott egy vár
koronája Kolozsvár!
Miriszló és Petrilla
zeng mint a rigótrilla,
zendít altató zenét,
zümmög halkan Szunyogszék.
Kürpőd, Vurpód, Prázsmár, Lisza
lassan-lassan elalusza.
Kémer, Zilah, Sarmaság,
felrázva a szalmazsák.
Málnás, Havad, Torockó,
vackába tér a mackó.
Torda, Brassó, Szurduk, Nagylak
A Nap lassan haza ballag,
A sugara aranyküllő
Utána forog Esküllő.
Erdély fölött sötétedik,
a csillag is késlekedik,
gyúlj ki csillag sötét egen;
fohászkodik Magyarigen.
******
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Jó boroknak szép hazája, Erdély
Budapesten, a mezőgazdasági könyvhónap keretében, február 3-án került sor az Év Szerzője
Díj átadására, amelyet Csávossy György vehetett át a Mezőgazda Kiadó által decemberben
megjelentetett Jó boroknak szép hazája, ERDÉLY című bormonográfiájáért. Az ünnepség a
Mezőgazdasági Múzeum konferenciatermében zajlott, több mint háromszázan vettek részt
rajta. A kötetet, illetve a szerzőt dr. Aranyossy Árpád mutatta be, összeállításunkban ezt a
szöveget olvashatják, majd rövid beszélgetést Csávossy Györggyel, aki hazajövetele után
nyilatkozott a Szabadság olvasóinak. Az igényes kötet felelős kiadója dr. Lelkes Lajos,
felelős szerkesztője dr. Aranyossy Árpád, az előszót pedig dr. Egyed Ákos írta.
Az esztendő - székely népmese
Hát, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Egy szép napon

született neki egy kicsi fia. De már akkor ez a kicsi legényke olyan okos volt, hogy
ha éhes volt, evett, ha álmos volt, aludott, s ha fájt valamije, erősen rítt. Ezzel teltek
az évek. Akkor azt mondja neki az édesanyja:
- Na fiam, eleget loptad a napot, eredj szolgálatot keresni. Úgysem értesz semmihez,
belőled még minden lehet.
Azzal tett a tarisznyába hamuban sült pogácsát, meg egy üveg Plébános bort, s útjára
bocsátotta. Nekibúsult erősen a kicsi legényke, mihez fogjon most már, hogy kitették a
szülői házból. Mert mi is lehet belőle? Nem sok választása volt: az akadémikussághoz túl
fiatal, a mezőgazdasági tudományok doktorsága a kisujjában, mégiscsak az lesz a legjobb, ha
marad a tanszékvezetőségnél.
Megyen hát a királyhoz, hogy egy élete, egy halála, de ő legszívesebben tanszékvezető
lenne. Azt feleli erre a király:
- Beszélj hangosabban édes fiam, nem akarom érteni ezt a beszédet. - Mit lehet ezen nem érteni, mikor magyarul mondtam.
- No, ha így van, akkor három próbát kell annak kiállania, aki nálunk tanszékvezető akar
lenni: először olyan sherry bort kell készíteni, mint a spanyolok. Másodszor tagság kell a
román és a magyar írószövetségben. Harmadszor aranytollal kell könyvet írni. Az első próba
beletelik kilenc évbe, a második hétbe, a harmadik háromba. Ha sikerül, tiéd az állás, ha nem,
a fejedet vétetem.
- Ügyefogyott egy király lehet ez, gondolta a kicsi legényke -, ha minden ilyen sokáig tart
nála! - Hangosan meg azt mondta: - Felséges királyom, meglesz az egész egy fél óra alatt,
tessék csak rám bízni. Azzal egyet pislantott, hát, lássatok csudát, megvolt a bor! Kettőt
pislantott, megvolt a tagság az írószövetségben. Hármat pislantott, s a kezében volt az
aranytoll. Szalad a királyhoz, s mutatja.
- Emberül kiálltad a próbát - mondja a király -, de mert ilyen erőszakos voltál, s több
rokonomnak is kellene az állás, még egyszer próbára teszlek. Ha holnap reggelre nemesítesz
néhány új szőlőfajtát, akkor lehetsz tanszékvezető.
A kicsi legényke gyorsabban nemesített, mint a gondolat, vagy mint a szél. Mire a király
egyet pislantott volna, már ott is állt előtte az új fajtajelöltekkel. Belátta a király, hogy ismét
lóvá tették.
- Most már nincs mit tenni, kinevezlek borászati tanszékvezetőnek a kolozsvári egyetem
kertészeti karán.
Megint teltek-múltak az évek. A kicsi legényke is megkomolyodott, megemberesedett. El is
határozta, hogy hazamegy Csombordra, a szülőfalujába, s beáll szőlőpásztornak. Hát, ahogy
leszáll a távolsági buszról, az első dolog mindjárt szemben a kocsmaajtó, amire a pillantása
esik. Ilyet se láttam még - gondolja magában - lesz, ami lesz, bíz' én ide bemegyek. S azzal
bé. Mindjárt a nyakába is estek a régi barátok, ismerősök. Mindenki mond valamit. Egyik
nagyobbakat, mint a másik. Hát, amikor rákerül a sor, ő is elmondja, hogy itt s ott járt, ez s az
lett belőle. Na, lett is erre nagy kacagás. Hiszen ezt akárki megcsinálta volna a falunkból, de
tán még szomszéd falubéliek közül is. S kérdik tőle, mi járatban volna erre, ahol a Malév se
jár.
- Én biza szőlőpásztornak akarok jelentkezni.
Hát, ha az előbb kinevették, most nevettek csak igazán! Majd kidőlt a drinkbár oldala. Mert,
hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, így nevezik arrafelé az italboltot, még a rendesebb
emberek is. Még hogy szőlőpásztor! Hát az nem lehet akárki! Tudomány is kell ahhoz, meg
pszichológia, meg okosság. Hiszen az ügyes szőlőpásztor, ha gálickő kell, - szerez, ha
kereplő kell a madarak ellen, szerez, ha só kell a puskába a tolvajok ellen, szerez. Általában
megszerez mindent, amire csak szükség van.
Nem is lehet a faluban más szőlőpásztor, csak aki elnyeri az év szerzője címet. Hiába, a
muszáj nagy úr. Így esett, hogy Csávossy György megkapta az év szerzője címet, mert olyan

erősen szeretett volna szőlőpásztor lenni. Ha nem hiszitek, holnaptól legyen a ti vendégetek
az egész Mezőgazdasági könyvhónapon.
**
- Egy ilyen szellemes bemutató után nehéz bármit is kérdezni Csávossy Györgytől, de a
mesebeli szőlőpásztornak, remélem, maradt valami mondanivalója a Szabadság olvasói
számára is!
-Hát, először is nagyon örülök, hogy ezt a munkát befejezhettem, és letehetem a magyar
szakkönyvkiadás, de inkább az olvasótábor asztalára. Egy olyan ágazatról van szó ugyanis,
amely mindig élen járt Erdélyben, és amelyhez magasabb fokú tudásra volt szüksége még az
őstermelőnek is. Talán büszkék lehetünk arra, hogy a magyar, ezen belül az erdélyi magyar
ember nemcsak borivó, hanem bortermelő és borszakértő is egyben. Ha nehezen is, de mindig
megművelte a szőlőt, és a világ egyik legszebb, legjobb italát állította elő. A
könyvbemutatóra a Mezőgazdasági Múzeumban került sor, a könyvhónap keretén belül, az
oktatásügyi, a földművelésügyi államtitkár, valamint több mint 300 kiváló szakember
jelenlétében, erre büszke vagyok, hogy ennyien megtisztelték ezt a bemutatót. Mi, erdélyiek
ezt azzal háláltuk meg, hogy nemcsak könyvet, hanem bort is bemutattunk, egy nyolc fajtából
álló sorozatot, Csombord és Enyed legjobb borait, amelyek óriási sikert arattak.
Bebizonyosodott, hogy az erdélyi borok zamatosabbak, kedvesebbek, illatosabbak a
magyarországi boroknál. Minket a dombok, a napfény, a hosszú őszök előnyben részesítenek,
a zamat- és illatanyagok nem égnek el. Az ibolyaillattól az akácvirágig, a rózsától a szárított
kamilláig, a bodzavirágig, a szamóca, a málna, az eper, az alma zamatáig mind felfedezhető
ezekben a borokban. Gyönyörű esztétikai értékek vannak a borban, ezt most meg tudtuk
mutatni. Külön öröm számomra, hogy a saját fajtáim, a Herkules és a Nauszika pillanatok
alatt elfogyott. Dr. Lelkes Lajos igazgatónak köszönhetem, hogy ez a könyv megjelent,
nagyon sok utánajárással és óriási költségvetéssel.
- Számítottál-e erre a megtisztelő címre?
- Nem. Ha egy szakíró, az egész magyar nyelvterületen elnyeri az év szerzője címet, az
valóban megtisztelő, én ennek nagyon örültem, és nagyon meghatott. Végső soron
visszaigazolást kaptam azért a sok munkáért, amelyet belefektettem ennek a könyvnek a
megírásába.
Köllő Katalin
******
Öreg örmény nem vén örmény...
avagy egy kecskeméti rókavadászat hiteles története
Már zsenge gyermekkoromban gyanús volt nekem VALAMI. Anyai nagyapám, Jakabbfy
Lajos szegedi házában már feltűnő érdeklődést tanúsítottam egykori hősi eposzok, vitézi
tettek, Erdély és a lovak iránt. Persze mindez a magyarságtudatomat is tükrözhette volna, de
valami TÖBBLET is érződött a génjeimben. Aztán nagy empátiával hallgattam nagymama
megemlékezéseit az egykori Marosvásárhely daliás bonvivánjáról, imádott fiáról, aki szívet
lelkesítően dalolta, hogy: „Elveszett a huszárcsákóm, átmegyek a Királyhágón,.."
Nagybátyám Jakabffy Dezső aztán a frontra ment az Első Világháborúban és ott elvesztette
az énekhangját, viszont arany vitézségi érdemérmet szerzett. A két háború közt rendezőként
dolgozott a magyar színházi életben. Amint lehetett, visszament Erdélybe és színigazgató lett
Szatmárnémetiben, majd Sepsiszentgyörgyön. Ám addigra már én is megtudtam, hála
nagyapám buzgó kutatásainak, hogy az a bizonyos többlet vérmérséklet, ami ereimben buzog,
az bizony ÖRMÉNY vér. Alig több, mint ötszáz esztendeje a Jakabffy család székelyföldi
ősei örmények voltak. Innen hát bennem az ERDÉLY iránti nosztalgia, ahol pedig soha nem
voltam.

Volt viszont Erdélyben, sőt, komoly erdélyi gyökerekkel rendelkezett gróf Teleki Pál
szeretett főcserkészünk, hazánk akkori miniszterelnöke, aki mondta, hogy az erdélyi
magyarörmények - véleménye szerint - MAGYARABB MAGYAROK, mint a magyarok.
Hát a lovak? Ha a magyarra azt mondjuk, hogy lovas nép, hát akkor az a nép, amelyik
végiglovagolta a fél Ázsiát, amíg a Kárpátok övezte hazában végre nálunk testvéri menedéket
kapott, ugyancsak szilaj lovas nép lehetett!
Mindenesetre én még járni alig tudtam, de ha lovat láttam, rohantam hozzá és kapaszkodtam
rá. Persze, hogy a hadseregben is lovas tüzér lettem. Akkor találkoztam TOMPÁVAL.
Tompát szolgálati lóként osztották be hozzám. Angol telivér volt, Örkényben végzett lovas
iskolát, nem tudom, volt-e benne örmény vérvonal, de olyan büszke és rátarti volt, mint
Arménia hercege! - nem tűrt meg maga előtt lovat! Ami persze nem előny egy fiatal,
beosztott tiszt számára, hiszen az ember mégse parancsnokként kezdi katonai pályafutását, és
meg kell tanulnia lovasnak, lónak, hogy beosztásban más lovasok és lovak mennek előtte.
Tompa nem tanulta meg! Sötétpej szőrét habosra ugrálta minden kivonuláson, és a célba érve
úgy néztünk ki mindketten, mint aki tejszínben fürdött.
Így aztán ünnepi esemény volt Tompa számára, amikor kiderült, hogy a kecskeméti
tüzérosztálynak, ahol mindketten megkezdtük katonai karrierünket, falkája is van és Szent
Hubertusz napján évente megrendezi a HALLALIT, vagyis a rókavadászatot. Róka persze
mutatóban sem volt Kecskemét környékén, ezért egy altiszt hajnalban rókaszaggal lovagolta
végig az előző napon épített erdei akadálypályát, - vizesárok, fatuskók, emelkedő, lejtő stb. majd egy két kilométeres nyílt pálya következett, amelyen teljes „rajta-rajtában" vágtáztak a
lovasok a célig, ahol pezsgő és finom falatok vártak ránk. Reggel ráengedték a kopókat a
rókaszagra, mi lovasok pedig a falka után eredtünk. Piros frakkunk ugyan nem volt, mint az
angol rókavadászoknak, de zsávolyban, fehér parfosz nyakkendőben és fekete tiszti csákóban
így is nagyon FESSEN mutattunk.
Tompa legnagyobb örömére elindult hát a hallali.
Persze ő nem tudhatta azt, amit a vadászlovaglás előtt parancsnokaink közöltek velünk, hogy
a verseny első befutója díszvendégünk, a gyalogezred parancsnokának a felesége kell legyen,
- így kívánja ezt a tüzérudvariasság!
Tompa boldogan vette az erdei akadályokat, nagy ívben ugrottuk át a legmagasabb tuskókat
és elsőként kiérve a sík mezőre, több lóhosszal előztük a mezőnyt. Egy vágtázó telivért erővel
visszatartani emberi erő nem képes, ilyenkor kis köröket kell lovagolni, hogy veszítsünk a
sebességből. Lovagoltam én buzgón a kis köröket, hol jobb, hol bal kézre és meséltem
Tompának a tüzérudvariasságról, de hiába! Végre kedvére vágtathatott! Pillanatok alatt
behozta a kis körök okozta késést és újra meg újra fölényesen vezettük a mezőnyt! Nem
ragozom tovább a témát. Az eredmény nem volt kétséges.
„A Kecskeméti 13. Fogatolt Tábori Tüzérosztály 1943-as Szt. Hubertusz napján rendezett
hallaliján a tüzérosztály egész tisztikara vett részt. Díszvendég Grassy József vezérőrnagy úr
felesége volt. A vadászlovaglást mindenki meglepetésére Bende Miklós hadnagy úr nyerte
Tompa nevű - 11 éves, sötét pej, angol telivér – lovával.”
A ló vérvonalában nem tisztázott eredetű, - talán örmény beütés - található, a lovaséban jól
kimutatható örmény gének.
A hadnagy úr nem kapott ezért a trófeáért osztályparancsnoki dicséretet. Tompa viszont
elégedett és boldog volt. Ő képtelen volt bundázni. De elégedett volt lovasa is. Nem tudta
megfosztani kedves hátaslovát ettől a győzelemtől... Vagy ANNYIRA talán nem is akarta?
Az őrjöngve rohanó ló megállításának van egy nagyon drasztikus módja. Ha a lovas az addig
teljes erővel húzott szárat hirtelen elengedi, a ló szabályszerűen pofára esik. Persze ilyenkor

repül a lovas is, de ő felkészül a bukásra, a ló viszont nem, és súlyosan sérülhet.
Lovat szerető lovas nem él ezzel soha. Azért később, PEDAGÓGIAI munkásságom során
néha eszembejutott ez a „pofára ejtő" módszer!
A magyarországi hadműveleteket mindenesetre lóháton harcoltam végig... Aztán hosszabb
kényszerszünet következett, mígnem színművészeti főiskolás koromban kerültem újra lóra. A
Sors különös fintora révén ezúttal janicsár agaként száguldoztam a GÁBOR DIÁK című
filmben, Greguss és Bárdy után én vagyok a harmadik. Török vezér, aki a Krencsey
szerelméért vérpadra készülő Zente Ferit kitartóan üldözi a gödi tájakon. Bocsássatok meg
örmény ősök, de ezúttal bizony török zászlók alatt lovagoltam!
Ezek után igazán érthető, hogy a múlt évben szívesen vállaltam a székely gyökerű örmény
kisebbség KÉPVISELŐI mandátumát. Aztán észre se vettem, és lettem minden
magyarországi örmény elektorok doyenje: mint korelnök nyitottam meg mind a fővárosi,
mind az országos önkormányzati elektori gyűlést. Ráadásul úgy tűnik, ez „életfogytiglan tartó
stallung." Hiszen, ha ma én vagyok a legidősebb, akkor valószínűleg 4, vagy 8 év múlva is én
leszek! - Nem valószínű, hogy a „trónomra" törne valaki. - Ha mégis? - Akkor majd újra lóra
pattanok, hiszen „magasabb lovon ülve, nagyobb az ember." (?)
Budapest, 2003. február havában
Bende Miklós
******

Örmény gyökerű országgyűlési követek és képviselők

Folytatjuk témák szerint csoportosítva a rendelkezésünkre álló adatoknak közzétételét:
Hervay István János Károly Kálmán, lögérpatonyai - *Battonya,1861. jan. 14. - + 1938.
aug. 14. Makó, - lögérpatonyai Hervay Kálmán Károly János és gyergyószentmiklósi Kövér
Paulina Mária Emma =1893. nov. 6. Bánffy Gizella - Csanád vármegye alispánja, felsőházi
tag 1927-1940 +. Gudenus 247. o
Issekutz Győző, erzsébetvárosi *Erzsébetváros, 1855. augusztus 13. +1917. október 4.
Erzsébetváros, - erzsébetvárosi Issekutz Antal és Medgyesi Rebeka fia. =ebesfalvi Zakariás
Irma. - Országgyűlési képviselő 189297; 1901-1918 +, dr, jur. köz- és váltóügyvéd. Gudenus
176. o.
Issekutz Marczell Mihály György *Magyar-Pécska, 1859. aug. 5. + 1916. szept. 11 .
Magyar-Pécska, - Issekutz István Károly és Báthori Róza. =Magyarpécska, 1891. szept. 5.
Köpf Mária. - Országgyűlési képviselő 1897-1901, dr. jur. ügyvéd. Gudenus 171. o.
Ivády Béla, ivádi - *Fólya, 1873. nov. 14. - + 1962. márc. 19. Budapest, ivádi Ivády Béla
és erzsébetvárosi Csiky Jozefa fia. =Budapest, 1898. jan. 15. nagyjeszeni báró Jeszenszky
Anna. - Országgyűlési képviselő 1922-1944; m. kir. földművelésügyi miniszter (1931. aug.
24. -1932. febr. 4.), cs. és kir. kamarás, m. kir. titk. tanácsos. Gudenus 78. o.
Jakabb Bogdán - *Nagyvárad, 1809. - + 1887. nov. 22. Kolozsvár - a pesti kir. táblánál
hites jegyző, Szamosújvár polgármestere, az új Szörény vm. első főispánja, országgyűlési
követ erd. 1841;1846; magy. 1878-1881. Szongott III. 137. Hovhanesián.
Jakabffy Elemér - *Lugos, 1881. máj. 17. - + 1963. máj. 19. Szatmárnémeti, - Jakabffy
Imre és Zsidák Ilona fia, - kisebbségi politikus, országgyűlési képviselő 1910-18.
Hovhanesián, Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak... IV., Jubileumi
konferencia kötete (Erdélyi Örmény Múzeum 2002.)
Jakabffy Ferenc -1848-ban született Budapesten; Jakabffy Imre belügyi államtitkárnak
bátyja. A műegyetemet Budán 1871-ben végezte. Okleveles építész. Országgyűlési képviselő
1910-18. O-A 1910.

Jakabffy Gyula - 1878-ban született Sofronyán. Római katolikus, nős, földbirtokos, volt
főispán. A forradalom kitörésekor főispáni állásáról lemondott és visszavonult dombegyházi
birtokára gazdálkodni. Országgyűlési képviselő 1935-44. O-A 1940.
Jakabffy Imre, zaguzseni 1850. december 5. Pest - + 1930, jan. 15. Budapest. (Jakabffy
Imre és Glosi Paulina fia = Zsidák Ilona).1867-ben Krassó-Szörény vármegye főispánja és a
volt 13. és 14. számú határőr-ezredekből alakított vagyonközségek kormánybiztosa, 1898-ban
a magyar kir. belügyminisztérium államtitkára lett, belső titkos tanácsos. Országgyűlési
képviselő 1901-18. O-A 1910. Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak... IV.,
Jubileumi konferencia kötete (Erdélyi Örmény Múzeum 2002.)
Jakabffy István - Született 1847. október havában Budapesten. Tanulmányait a bécsi
Teréziánumban, továbbá Esztergomban és Pozsonyban végezte, mire nagyobb utat tett
külföldön. Vízügyi bizottság tagja. Országgyűlési képviselő 1884-92; 1901-05. O-A 1901
Jakabffy Miklós - *Szamosújvár, 1776. aug. 22. - + ?, =Groszkopf Elíz
ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846.
Kabdebo Gergely - Született Újaradon 1852. március 9-én. Középiskoláit Temesváron, a
jogot pedig Kecskeméten végezte. 1875-ben Temes megye szolgálatába állott és 31 éven át
szolgálta vármegyéjét, mint aljegyző, főszolgabíró, főjegyző és végül több éven át, mint
alispán. Országgyűlési képviselő 1905-11. O-A 1906.
Karácson Lajos, ivándai- *Arad, Arad megye,1853. október 21. + Budapest, 1932.
november 3. Ivándai Karátson Antal és beodrai Karátsonyi Rebeka fia. Államtitkár,
országgyűlési képviselő. Gudenus 215. o.
Karátsonyi Alfréd Aladár, beodrai és karácsonyfalvai gróf - *Buda-Pest, 1859. február
28. - + ?- beodrai és karácsonyfalvai gróf Karátsonyi Guidó József, valamint puchói és csókai
Marczibányi Anna Mária fia. = Nagyvárad, 1883. márc. 15. pazonyi Elek Margit. Cs. és kir.
kamarás. Országgyűlési képviselő 1884-87, főrend 1892-1906. Gudenus 203. o.
Karátsonyi Guidó, beodrai és karácsonyfalvai gróf - *Buda-Pest, 1817. augusztus 7. - +
1885. szeptember 15. Buziás. - beodrai és karácsonyfalvai Karátsonyi Lajos és gróf
Starhemberg Mária Lujza fia. - Cs. és kir. kamarás, val. belső titkos tanácsos, főrendiházi tag,
a vaskorona-rend stb. nagykeresztese. 1858. osztrák, 1874. magyar grófságra emeltetett.
Országgyűlési képviselő 1866. Gudenus 203. o.
Karátsonyi Jenő Guidó Vilmos, beodrai és karácsonyfalvai gróf - *Beodra, 1861.
augusztus 5. - + 1933. október 21. Budapest, - gróf Karátsonyi Guidó József, valamint
puchói és csókai Marczibányi Anna Mária fia. = Bettér, 1886. júl. 15. csikszentkirályi és
kraszna-horkai gróf Andrássy Karolina. Országgyűlési képviselő 1897-1918. Gudenus 204. o.
Karátsonyi Kamillo, beodrai és karácsonyfalvai gróf - *Beodra, 1863.
jan. 31. - + 1908. febr. 12. Budapest. - beodrai és karátsonyfalvi gróf Karátsonyi Guidó
valamint puchói és csókai Marczibányi Anna Mária fia. - Főrendi ház tagja 1897-1906.
Gudenus 204. o.
Karátsonyi László, beodrai - *Temesvár, 1806. április 19. - + 1869. július 24. Beodra Karátsonyi Bogdán és Ziehrer Jakobina fia. - Torontál vm. főispánja. Országgyűlési követ
1843-44. Gudenus 205. o.
Karátsonyi Lázár, beodrai - *? 1827. - Karátsonyi Deodat és Lázár Mária fia. -Torontál
vm. alispánja. Gudenus 205. o.
Keglevich Oszkár, buzini gróf *1839. jún. 25. - + 1918 Innsbruck. - buzini gróf Keglevich
Sámuel (buzini gróf Keglevich Tamás és beodrai Karátsonyi Mária Magdolna fia), valamint
báró Collenbach Emília fia. A főrendiház tagja 1897-1906, a Horvát Országgyűlés tagja.
Gudenus 207. o.
Korbuly Bogdán (Adeodat) - *Szamosújvár, 1803. Január. 9. - + 1870. ápr. 8. NagyEnyed. orvosdoktor, szamosújvári származású; a pesti egyetemen tanult, hol 1840-ben lett
orvosdoktorrá; később Alsó-Fehérmegye főorvosa volt. (1849. ápr. 24. a nagybányai tábori

kórházhoz főorvosnak neveztetett ki). Országgyűlési képviselő 1848-49. Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkái
(Folytatjuk)
******
A továbbiakban is kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki
örmény gyökerekkel rendelkezik, vagy a közöltekkel kapcsolatban van pontosítása,
kiegészítése, az adatokat juttassa el a Szerkesztőségbe! Lehetőleg kérjük: az adott személy
nevét, születési adatait, milyen örmény családdal van rokonságban, iskolai végzettségét,
szakmai életútjának rövid leírását.
Kérjük, jelezze az adatok forrását, esetleg azt, hogy az adatok a birtokában vannak. Kérjük,
adja meg nevét, címét, vagy elérhetőségét, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a
kapcsolatot, az adatok pontosítása, kiegészítése érdekében, vagy a birtokában lévő
dokumentumokat lemásolhassuk, az utókornak való megőrzés érdekében.
******

Egy idézet márciusra
A termékenység helye és ideje, tapasztalata és reménye a tavasz kezdetének mitologikus
pillanata: a vízfakadástól és hóolvadástól televénnyé váló föld a benne szunnyadó élet
ébresztője.
Alexa Károly
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VII. évfolyam 74. szám 2003. április
„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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Egyszülött Fiad kínszenvedése által
minden teremtményedet megújítottad,
és az ember is újra halhatatlanságba öltözött,
készítettél neki oly öltözetet,
mely nem lesz többé a halál martaléka".
A húsvét üzenete van ebben a saragánban, azért is aktuális most, hiszen az ünnep ebben a
hónapban van. Az ének először Krisztus kínszenvedésére irányítja a figyelmet, mint jelentős
tényezőre, amely nélkül nem lehetett volna megújulás.
A nagypénteket követi a húsvét: a föltámadás, amelyben mi is részesedünk, megújulásunk
már folyamatban van, vissza nem fordítható!
Dr. Sasvári László
*******

Nyilatkozat a magyarországi örménység nyelvéről
A hazai örmény kisebbség speciális nemzeti kisebbség a 13 kisebbségen belül, de különösen
a nemzeti kisebbségeken belül. Nyelvi kérdésben leginkább a cigány etnikumhoz
hasonlítható, ugyanis a hazai, kb. 15-20 ezer főre tehető örménység 98 %-a magyar
anyanyelvű, mert
- közel 800 éve üldözték el őseinket Aniból (1239), amely a székesfőváros volt
/Törökország és Örményország határán ma is látható romváros/. Akkor még a nyugati
örmény nyelvjárást beszélték.
-100 évig a Kaukázusban éltek.
- 1340-ben tovább üldözték a tatárok, így őseink a Krímben telepedtek le (Kaffa Feodoszia), ahol a kipcsák-örmény nyelvi dialektust beszélték. Innen 1475-ben üldözték
tovább őket a tatárok, őseink egy része Lengyelország, más része Moldova felé menekült és
ott telepedett le. Krímmel még tartották a kapcsolatot, nyelvük is a kipcsák-örmény volt.
- 1672-től folyt a tömeges betelepülés Erdélybe. A nyelvet azért váltotta fel a magyar, mert
nem volt nyelvi utánpótlás, oktatás. Csupán néhány pap járt vissza Krímbe, de iskolai

oktatáshoz tanár nem volt. Ezért - amúgy is katolizált őseink -1692-ben csatlakoztak a
Lembergi Únióhoz, tehát elfogadták a pápai fennhatóságot, a Mechitarista Szerzetesrendhez
fordultak lelki gondozásért, amely missziót nyitott Erdélyben és az oktatásban is szerepet
vállalt. Az általuk beszélt nyelv a nyugati örmény nyelvjárás volt, tehát azt tanulták őseink az
iskolában és ezt viszi tovább az örmény katolikus liturgia is, amely ma már egyedüliként őrzi
őseink örmény nyelvét (legalábbis a kb. 300 éve tanult örmény nyelvet).
- Az Erdélyben letelepült örménység, a magyar anyanyelvű örmények a jelenlegi
Magyarország területére a XVIII. századtól folyamatosan költöztek át (bár korábban is volt
betelepülés). A trianoni békediktátum következtében tömegesen kellett elhagyniuk
szülőföldjüket, ez folytatódott a II. világháború után is.
- Az örménység őshazája sokezer km távolságra és időben 800 évre van Magyarországtól,
míg a többi nemzeti kisebbség őshazája a szomszédban, így állandó kapcsolatban lehetnek
elszakadt nemzetrészeikkel.
-A hazai örménység kb. 2 %-a a XX. század utolsó 30 évében betelepültekből áll, akik a
keleti örmény, úgynevezett oroszörmény nyelvjárást beszélik.
- Az 1915-ös népirtás (Genocídium) elől kis létszámban Magyarországra menekültek
nyelve ugyancsak nyugati örmény volt, hiszen Törökországból érkeztek, ahol ezt a
nyelvjárást beszélték. Létszámuk (utódaik létszáma) ma Magyarországon elenyésző, a
nyelvet nem beszélik.
A hazai örménység tehát nem tudja ősei nyelvét újratanulni, hiszen az a nyelvjárás kihalt.
A keleti örmény nyelv nem az ősei nyelve, ennek megtanulására senkit sem lehet kötelezni,
de aki meg akarja tanulni, azt minden eszközzel támogatjuk és megszervezzük a
nyelvoktatást. Sőt, javasoljuk, hogy ösztöndíjjal serkentsük a fiatalokat a tanulásra
(természetesen nyelvvizsga követelményével).
Demokráciában senki sem kérdőjelezheti meg az ember szuverén jogát, hogy milyen
identitást vall. Ez alkotmányos jog!
Az identitás igen összetett kérdés; egyik - de nem kizárólagos - eleme lehet a nyelv. A
kultúra, a hagyományápolás, a hitéleti identitás, stb. mind része a nemzeti identitásnak.
A nemzetiségi törvény a többes identitást is elismeri.
A történelmi helyzet okozta nyelvvesztés mellett kialakult örmény-székely-magyar
összeházasodások létrehozták a magyar anyanyelvű örmény-székely-magyar identitást, amely
nem zárja ki, hogy örmény kulturális és egyéb hagyományainkat, gyökereinket magyar
anyanyelvünkön ápoljuk.
Az örmény nagykövet úr (Jivan R. Tabibian) azt mondta 1999-ben, amikor az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiállítását nyitotta meg Terézvárosban, hogy büszke
lehet az az anyaország, amely ilyen idő távlatából és ilyen távolságban még mindig tud
felmutatni örmény identitású diaszpórát. De a nagykövet úr ugyanilyen üdvözlő beszédet
mondott 2003. március 28-án is, mint fővédnök, a Csepeli Örmény Kisebbségi
Önkormányzat és a Magyarországi Örmény SPJURK Egyesület meghívására
Örményországból érkezett AMARAS, GISANE és PUNDZS ifjúsági néptáncegyüttesek
budapesti bemutatkozó műsorán.
De erre büszke lehet nemcsak Örményország, hanem Magyarország is. Büszkén és nyíltan
vállaljuk örmény gyökereinket, magyar anyanyelvünket. Ezt a Gudenus János József
genealógus segítségével összeállított Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája
(kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest 2000) kötetünkben is
bemutattuk 300 évet felölelve, egészen napjainkig. 53 nemesi család 2500 családot „fertőzött
meg" örmény génjeivel. Valamennyi nagy könyvtárnak ingyen adományoztuk még 2000-ben
az 1,75 kg. súlyú könyvet, így a Parlamenti Könyvtárban is megtalálható.
Egyetlen kisebbség vagyunk, amely ezt megtette.
Az elmúlt 8 év történelemhamisítását kell helyrehozni a fentiek szerinti korrekt

tájékoztatással, a médiában publikálni, mert az eddigi országos elnök a legitimitását
történelemhamisítással próbálta erősíteni, s egy maroknyi csoport érdekét képviselni az
örmény kisebbségen belül, a túlnyomó többség ellenében.
Az 1991-es népszámlálás adatai szerint 37 fő beszélt örményül Magyarországon. Ha nem
lett volna a magyarörmények 15-20 ezres létszáma 1993-ban, nem kerültünk volna be a 13
kisebbség közé. Ezért tartjuk magunkat történelmi örménységnek Magyarországon, hiszen
ebben a hazában többszáz év van mögöttünk.
Az önkormányzati választásokat úgy nyertük meg, hogy nyíltan vállaltuk magyarságunkat,
örmény gyökereinket, tehát kettős identitásunkat.
Nézzük a másik oldalt: az Armenia Népe Kulturális Egyesület szlogenként hirdette, hogy
ők az igazi örmények, akik a nyelvet beszélik. Ugyanakkor Budapesten az általuk indított
jelöltek közül csak néhány beszél örményül, a többi még csak nem is örmény származású. De
megemlíthető Emőd és Tiszaújváros örmény kisebbségi önkormányzata is! Össze lehet vetni
ezen térség örménységét a népszámlálásról szóló könyv adataival, amelyben nincs feltüntetve
egyetlen örmény sem ezen helységekben.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület csak örmény gyökerű képviselőket
indított a választásokon, akik nyíltan vállalták, hogy nem tudnak örményül. Még
képviselőjelöltjeink életrajzát is nyilvánosságra hoztuk. Nincs miért szégyenkeznünk, sőt! A
cigány etnikum nyíltan vállalta, hogy túlnyomó többségében magyar anyanyelvű. El is
ismerték állami szinten magyar nyelvűségük indokoltságát a beás és a romani mellett.
Tessék elismerni az örménység esetében is a magyar nyelvűséget, mert ez a történelmi
helyzet Magyarországon és ez az igazság.
2003. március
dr. Issekutz Sarolta
elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Tisztelt Szerkesztőség!

*******

A márciusi füzetekben olvastam az országos választások előtt kötött megállapodást. Büszke
voltam arra, hogy az általunk szívesen fogadott, nemrég jött örmény testvéreink az
együttműködés mellett döntöttek, elismerve a többség magyar anyanyelvűségét.
Március 22-én viszont az arcomra fagyott a mosoly, amikor a Magyar Televízió Rondó című
műsorában id. Aján Gergely országos elnökünk nyilatkozatát hallottam. Nem tudom elhinni,
hogy így nyilatkozott. Talán úgy vágták a riportot, hogy az ellenkező értelmét kapta a
szöveg? (Volt már erre példa.) Sajnos, nemcsak a riport elején, de többször is visszatért arra,
hogy rövid időn belül a hazai örménység kétnyelvűségét akarja megvalósítani. Ez nem lehet
igaz! Nem akarom elhinni, hogy az elnök úr - aki az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület több éves harca eredményeként aratott választási győzelme után - aláírta a
megkötött megállapodást, azzal ellentétben nyilatkozott volna a televízióban! Remélem,
olvashatjuk cáfoló nyilatkozatát a következő lapszámban, megnyugtatásaképpen.
Bp. 2003. március 28.
Tisztelettel: MS
(név és cím a szerkesztőségben)
*******

A márciusi klub
Késő tavasszal immár hagyományos, hogy a Fővárosi Örmény Klub találkozóján dr. Szarka
György tart honismereti, vetítettképes előadást, amely egyúttal előzetes ismertetése az adott

év augusztusának végére tervezett erdélyi útnak.
Ezúttal is így volt a márciusi klub délutánján. Szarka Gyuri bácsi immár általunk jól ismert,
oldott stílusában mutatta be a tervezett útvonal egy-egy pontját, előadását vetített képekkel
kísérve. (A részletes programot lásd lapunk más helyén.)
Ismét tömeg, amely alig-alig fér el a Bartók teremben... de aki az ajtóban állva maradt, mert
már nem jutott helyhez, az is élvezte az útbemutatót.
Aki úgy tervezi, hogy részt vesz az erdélyi körutazáson, az élvezettel hallgatta a tájékoztató,
kedvcsináló előadást és már előre odaképzelhette magát a képek helyszíneire. Aki pedig nem
tervezi, nem teheti, hogy benevezzen, az legalább szóban és képben részesült számtalan
érdekes, szép, felemelő és izgalmas látni- hallanivalóban.
A klub találkozóját különösképpen színessé és élvezetessé tette ezen felül a Tamási Áron
Székely Népdalkör fellépése. Az együttes az 1990-es években Magyarországra települt
székelyekből alakult 1995-ben egyesületté. Megtapasztalhattuk, hogy a belső-erdélyi
népzenei hagyományok ápolása - amit alapvető céljukul tűztek ki - valóban működik:
élvezetes és hiteles előadásban hallhattunk az egész magyarság által közismert, valamint a
csak Erdélyre, vagy a Székelyföldre jellemző népdalokat.
Az együttes gyakran lép fel különböző rendezvényeken. „Mindennapi" helyük és
támogatójuk a kőbányai Pataki István Művelődési Központ, ahol hétfőnként 16.00 órától
tartják nyilvános próbáikat, amelyen mindenkit szeretettel várnak.
Mi pedig örülünk, hogy március 20-án a klub nagyszámú közönségét megörvendeztették
énekükkel.
dcs
*******

Elmélkedés
Dr. Szarka György, „Gyuri bácsi" hangulatos, színes szöveggel kísérte a március 20-án, a
Fővárosi Örmény Klub találkozóján tartott, Barangolás őseink földjén címen tartott
vetítettképes előadását.
Kedvcsináló volt a bemutató, az idei augusztus 23-30 közötti útra.
Minden kép, amit láttunk, egy-egy gyöngyszem Erdélyről, az őshazáról, ahová - bár eljöttek
onnan elődeink - gyökereink visszahúznak, vagy ha valaki még nem járt arra, érzi, hogy egy
ilyen utat nem szabad kihagyni. Meg kell ismerni a havasokat, az ott élő népeket, a székely, a
csángó életmódot, azt a helyet, ahol bennünket, örményeket ismernek, és tudják, hogy az
évszázadok folyamán milyen fontos szerepet töltöttünk be Erdély gazdasági-kulturális
életében.
Magas Déva vára, a Bihari hegyek, a Gyimes-ojtozi szoros, az ezeréves határ. Minden a
múltat idézi.
Elnéztem az útirányt. Érinti Énlakát, az ősi székely rovásírás őrzőjét, Küsmöd völgyét, a
vízbefolytott templomot...
E két községről jut eszembe egy igen kedves mese, amit egy furfangos székely ember talált
ki, akkor, amikor fiai között a vagyonát akarta elosztani.
Öt fia volt és nem akarta, hogy elmúlta után a vagyona felett marakodjanak az utódok ahogy ez már abban az időben is szokás volt. Magához rendelé őket és miután sorra
megdicsérte vagy megfedte őket aszerint, hogy ki mit érdemelt, megtömte pipáját és
hozzákezdett végakaratának elmondásához. Vagyona igen terjedelmes volt, erdői, mezői,
legelői határosak voltak Parajd, Bözöd, Korond, Erdőszentgyörgy községekkel.
- János fiam - szólt a legidősebbhez - mivel jól gazdálkodsz, a szántás-vetéshez jól értesz,
úgy gondoltam, hogy ez a terület, ahol ma is laksz, a faluval együtt legyen a TIED. Székely
nyelvjárással, EZ a TIED, amiből lett az ETÉD. A térképen ott található, a Körös-patak
partján, ami azonban nem azonos a Körösökkel, mert ez tulajdonképpen KÖRISPATAK.

István fiának szánta azt a vidéket, ahol az erdőket gazdagon borítják a fenyők, tölgyfák,
bükkfák.
- Ha jól gazdálkodsz az erdőkkel - mondta fiának - jó módban fogsz élni családoddal
együtt, de előbb egy kis mód lesz, gazdagság csak az után. Így lett a KIS MÓDBÓL
KÜSMÖD, ahogy ma is hívják a községet, illetve falut, merthogy a mód gazdagságot jelent.
Péter fia megkérdezte:
- Édesapám, nekem mit szánt?
Az öreg újra tömte a pipáját és így szólt:
- Még nem döntöttem, de mielőtt az esthajnal csillag feljön, tehát még ma szólok. Így lett a
ma szólok mondásból SZOLOKMA. A térképen ott találjuk a falut SIKLÓD és KÜSMÖD
között.
András fia inkább az állattenyésztéshez értett, ezért kérte apját, adja neki azt a magas
dombon épült falut, ahova az ÁRCSÓ-i borvízkúttól csak bivalyszekéren lehet felmenni.
- Állataim majd jól legelnek az oldalon.
Az apa, akinek még az öregapja is élt, gondolkozott.
- Igaz, hogy ezt a földet falustól együtt nagyapád bírja, tehát ez most még az ATYÁÉ, de
egyszer csak a Te birtokodba kerül. Így kapta meg András az ATYHA nevű községet,
határával együtt, ahova a monda szerint a finánc oly nehezen jutott fel, hogy addig a
pálinkafőző üstök eltűntek és még az illatuk is elszállt. Ma is ott van a térképen ATYHA,
Sófalva és Korond között.
Ferkó volt a legkisebb fia. Fúrt faragott, hajlott az írástudás felé. Elvágyott olyan vidékre,
ahol megtudja, mi véget vagyunk a világon, mi van azon túl, ahol a Nap felkel és ahol
lenyugszik. Ha annak idején Arany János él, róla írta volna meg a szép sort, hogy „e fiúból
pap lesz, akárki meglátja". Így is lett. Ferkó hirdette az igét, ápolta a hagyományokat,
csodálta a szép rovásírást, amit a székely nemzetség ősei hagytak e vidéken, és aminek
megfejtése ma sem kis feladat. Isten házának szolgája, hálásan köszönte az ÚRNAK, hogy
olyan vidéken élhet, ahol a rovásírás megmaradt a sírköveken, a templomban. Ő nem kért
vagyont, birtokot. Apjától többször hallotta a mondást, hogy egész házam népével együtt itt
ÉN LAKOM. Ebből lett a székely szójárás szerint ÉNLAKA. Vajon hiú ábránd-e, hogy e falu
valaha a világörökség részévé válik?
Sok-sok évvel ezelőtt hivatalos dolgom akadt ATYHA községben. Az udvarhelyi buszról
leszállva megállapítottam, hogy valóban egy bivalyfogatos szekéren kell megtennem az
ARCSÓ- ATYHA közötti szerpentines utat. A fogatosnak volt elég ideje elmondani a vidék
történetét a jó 2 és félórás, már szinte csillagfényes estébe nyúló úton.
Bocsáss meg, „Gyuri bácsi", hogy mesémmel megelőztelek. Tudom a körút alkalmával
elmondtad volna a csoportnak a félig mese, félig valós mesét, de ez esetben csak a csoport
tagjai derültek volna rajta. Így azonban van mód jó előre utána nézni a dolognak az igazságot
illetően. Mert jó az a mondás, hogy aki nem hiszi, járjon utána.
Budapest, 2003. március 30.
Borbély B. Júlia
(Ide tartozik egy helyesbítés: márciusi számunkban az Otthonról haza programismertetésében
tévesen jelent meg az Énlaka helységnév „Enlaka" formában. A tévedésért a szerkesztő
felelős: történetesen a lap összeállítása közben kellett magyaráznia egy nem erdélyi magyar
kollégájának, hogy bizony nincs „Mádé..” csak Madéfalva. No, aztán a Madéfalvánál helyes
ékezethiány „átcsúszott" - helytelenül - Énlakára is.)
*******

Egy csepeli est

A Csepeli Örmény Kisebbségi Önkormányzat nagyszerű, felemelő műsorral kedveskedett

mindazoknak, akik március 28-án ellátogattak a Csepeli Munkásotthon színháztermébe. Ott
ugyanis a Magyarországi Örmény Spjurk egyesülettel közösen néptáncegyüttesek előadását
szervezték meg: Örményországból érkezett az Amaras, Gisane és Punrizs csoport. Az esten a
kerület polgármestere, Tóth Mihály mondott megnyitó beszédet, a fővédnök pedig maga
Jivan R. Tabibian úr volt, Örményország bécsi nagykövete (aki egyúttal a magyarországi
teendőket is ellátja).
A nagykövet úr köszöntő beszédében elmondta, hogy az anyanyelv megőrzése valóban
nagyon fontos, de aki a kisebbséghez tartozik, annak őriznie kell a nyelven túl a
hagyományokat, a vallást is és továbbadni az utódoknak.
- Büszke vagyok azokra - hangsúlyozta Jivan R. Tabibian nagykövet - akik az évszázadok
alatt sajnos elveszítették ugyan nyelvüket, de büszkén vállalják örménységüket a mai napon
is. Ha nem tudjuk továbbvinni a nyelvet, a kultúrát és a hagyományokat a magyar kultúrával
együtt, akkor mindezt csak egy darabig lehet fenntartani, később elhomályosodik - fejtette ki,
majd hozzátette: nagyon büszke, hogy itt lehet mint örményországi követ, az örmény kultúra
követe, amikor Budapest egyik kerületében egyszerre három örmény táncegyüttes is szerepel.
Jelezte, hogy tud a magyarságot jelenleg közvetlenül érintő kérdésekről is, amikor hangot
adott véleményének azzal kapcsolatban, hogy Európában sok minden fontos dolog történik,
és az örmény fiatalok számára fontos, hogy megismerjék ezeket a folyamatokat, fontos, hogy
Európával közvetlenül kapcsolatba kerüljenek, saját tapasztalatokra tehessenek szert, hiszen
Európába tartunk mindannyian.
Végezetül Jivan R. Tabibian úr úgy vélte, hogy a magyarországi kisebbségi önkormányzati
választások után folytatni kell, amit eddig tettünk, úgy mint eddig, hogy büszkék lehessünk,
majd a fellépő csoportoknak sok sikert kívánt.
*******

Felhívások
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy érdeklődésre tekintettel
tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász,
Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János a1tb. u.
61.), akár a szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda ?
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 ismételjük 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.
***
A Fővárosi Örmény Klub következő találkozóját április 17-én, csütörtökön 17.00-kor tartjuk
a Magyarok Háza I. emeleti Zenetermében (Bartók terem).
***
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyám, Dr. Issekutz Jánosné született
Pataky Erzsébet elhunyta alkalmából az együttérzés jeleit, szavait nyilvánították levélben,
táviratban, telefonon, így igyekezvén fájdalmunkat enyhíteni.
A gyászoló család nevében
Dr. Issekutz Sarolta
*******

Kopacz Mária karneválja
a Budapest Galéria kiállítótermében
(2003. február 28 - március 16.)
Karneválherceg fellépett, majd lelépett s mi már a bűnbánat hamuját fejünkre szórtuk Kopacz
Mária télbúcsúztató és tavaszváró kiállításának idején. Az elmúlt három év terméséből
válogató tárlat anyagában pogány rítusok ötvöződtek keresztény hagyományokkal és modern
világi elemekkel. A színes és tarka kavalkádot a művész a szürrealizmus képírói
látásmódjának és kifejező eszközeinek segítségével varázsolja elénk.
Ebben a forgatagban tűnnek föl az események közreműködői, akik azonban az ecsettel és
festékkel megjelenített képi valóságnál sokkal több és mélyebb tartalmat is magukba zárnak.
Szerepük kettős: esztétikai értelemben jó ízlésű és tetszetős köntösük állapotokat, érzelmi
hangoltságot is rejteget. Kopacz Mária karneválja ugyanis ezzel az érzelmi kavalkád-töblettel
válik teljessé. A Csend, a Várakozás, a Rohanás, a Tovatűnés éppúgy részei alkotói
világának, mint az emberi és állati tulajdonságok szerepcseréje.

A karnevál szelíd szenvedélye megengedi a rend teljes tagadását. Karnevál időszakában az
emberek átalakulnak ruházatban, viselkedésben, még állampolgári létükben is áttörik a
tartózkodást. A halandó ősi vágya: olyannak látszani, amilyen lenni szeretne. Ez a szabadság,
az autonómia és az egzisztenciális részvétel lehetséges kifejezése. (Gondoljunk csak a lovagi
tornák álarcosaira, akik csak győzelem vagy halál esetén fedték fel arcukat.)
Mindez távoli, ősi, archaikus játékokból formálódhatott. És mikor kezdődött maga a játék?
Kollektív emlékezetünkben bízva mondhatjuk: amióta ember van. Velence, ez a földrajzilag
és szellemileg mindig nyitott város egyetlen hosszú és önfeledt játékká változtatta az ó- és
újév fordulójának ötezer éve kimutatható ünnepét, a pogány játékokat és a kereszténység
szigorú szertartásait. Karnevál lett belőle. Tudományos kutatások keresik az eredetét annak a
szokásnak, amely a kalendáriumban megjelölt napokon kisodorja otthonaikból a polgárokat.
A Kr. előtt 3000 körüli időkből fennmaradt egy káldeai ünnepség emléke, amikor a
társadalmi hierarchia rendjében szerepcsere történt, egyenlőség uralkodott. A görögök a
dionüszoszi ceremóniákon, a rómaiak a szaturnáliákon bolondoztak. A „karnevál" a „carrus
navalis", a hajós-szekér idiómáját őrzi. A kicsapongás nagy fináléja húshagyó kedd,
hamvazószerdán pedig a káldeus csillagimádás ideje következett: az ember esendőségéről
való elmélkedés momentuma, az élet rendjéhez való visszatérés előjátéka.
Ám a Kopacz Mária műveinek nézegetése és lehetséges értelmezése közben bennünk
felvetődő kérdés úgyszintén összetett, amint azt a művész megfogalmazza: „De honnan
tudhatnánk, hogy amit pillanatnyilag érzékelünk, az a valóság?" A kérdés kérdés maradt,
amióta csak a gondolkodó ember feltette.
Akárhogy hangozzék is majd a válasz, a látottak alapján arról megbizonyosodhatunk, hogy a
festő mitikus ős-toposzig visszacsatoló, kissé melankólikus képzelet-valóságának elemei közt
harmóniát teremt, képi egységgé formálva azokat. Lebbenő, libbenő figurái, fantázia-lényei
játszva átkerekeznek egyik állapotból, léthelyzetből a másikba. Valóságból képzeletbe,
képzeletből valóságba. Akár kérdőjelet is tehetnénk a mondat végére. A szürrealizmus felől
közelítő, a lét mögötti transzcendentális tartalmú festői vízió átgondolt kompozíció keretében
jelenik meg. Ebben a művész hiteles segítőtársa a maga alkotta képkeret, amellyel mintegy
tovább meséli történetét.
Kopasz Mária örménymagyar, akinek egyéni ikonográfiájú, látványra épülő festészetével
közösségünk találkozott már keresztény államiságunk ezeregyszázadik évfordulója
alkalmából és tiszteletére rendezett kiállításunkon, hozzájárulva a méltó megemlékezéshez.
dr. Benedek Katalin
*******

Március 15-e alkalmából...
A Szegedi Örmény Önkormányzat március 15-én megkoszorúzta a Kiss Ernő emléktáblát,
ezután dr. Tóth Rózsa és Kövér László a város központi rendezvényén, a Kossuth szobornál
is képviselte az ottani örmény közönséget, amelynek jónéhány tagja részt vett a
koszorúzásban.
Budapesten az I. kerületi Dísz téren a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
képviseletében dr. Benedek Katalin, Gosztonyi Mária elnök és Dávid Csaba helyezte el a
koszorút a Honvéd emlékműnél.
A II. kerület március 15-i koszorúzási ünnepségén a kerületi örménység önkormányzatát dr.
Issekutz Sarolta, Szabó Anikó és Flórián Antal képviselte. A koszorúzás a Szilágyi Erzsébet
fasorban álló Gábor Áron emlékműnél történt.
A XV. kerületi Kiss Ernő emléktáblánál a helyi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
koszorúzási ünnepsége a testület szándéka szerint hagyományteremtő lesz. Ezen részt vett
Füleki Balázs, a XIII. kerületi kisebbségi elnök, valamint Szuper Géza a XVI. kerület

képviseletében.
A XIV. kerületben az örmény kisebbségi önkormányzat képviseletében Heim Pál helyezte el
a koszorút március 15-e alkalmából.
*******

Tavaszi magyarörmény emlékkör
A mi naptárunk olyan, amilyen csak azoké lehet, akiknek kettős, majdnem-hogy hármas
identitásuk van. Ezért aztán bőven akad emlékeznivalónk. Röviden szólva: teli van a
múltunk, mint a hócipő.
Magyarként és erdélyiként büszkén (néha bizonyos körülmények miatt megrökönyödéssel)
tekintünk március 15-re.
Örmény eredetűként keserűen és felháborodással emlékezünk április 16-án.
Magyarországi lakosként - legalábbis az idősebbek, vagy a történelemismerők esetében emlékezetünkből ugyanakkor még nem törlődött ki nyomtalanul az egykori március 19-e, a
német megszállás; sem március 21-e, a Tanácsköztársaság, de április 4-e, a felszabadulás
nevű cirkusz sem. (Amely a német megszállás alól valóban felszabadulást hozott, bár nem
azon a napon, nem ott és nem úgy, ahogyan azt kötelezően megünnepeltették velünk a
célszerűen előhazudott dátumon.)
A népek esetében a történelem szerepe jórészt ugyanolyan, mint az egyén életében a
magánjellegű emlékek. Az identitás egyik alapeleme. Aki megengedi önmagának azt a
felelőtlen luxust, hogy saját múltjából nincsenek emlékei, azt csakis betegnek tarthatjuk.
Kórisme: amnézia. A társadalom életében ugyanígy. (Lásd az EÖGY füzetek címlapján a
Vörösmartytól kölcsönzött jelmondatot.)
Ennek részbeni „megelőzésére" szolgálnak magánéletünkben a születésnapok, névnapok,
házassági, keresztelői és halálozási évfordulók. S ezek is annyifélék, ahány esemény
végigzúgott az életünkön. Egy születésnap örömünnep, akárhány éves, akit ünnepelünk; de
esetleg keserű gyásznap, ha az, akinek születésnapja volna, épp nemrég halt meg. Vagy egy
házassági évforduló: alapjában kedves, szép napot idéz, hacsak nem kell hozzátenni, hogy
„azóta elváltunk". És így tovább, sorolhatnám.
Hasonló ez a népek, az emberiség történelméhez.
Csak persze, egy nép, népcsoport, közösség történelme sokkalta bonyolultabb, mint az
egyéné.
Ugyanis, amikor a később történelemmé váló időszak „jelen" volt, akkor sokféle érdek és
ellenérdek csapott össze, emberek fordultak egymással szembe, Amikor aztán kezd az adott
esemény „múlttá" válni, ugyanakkor mintegy önmagától, kezd egyszerűsödni is. (Példaként,
mégha nem is tavaszi évfordulóról van szó: ilyen a magyar történelemben a mohácsi vész.
Ahogyan 1526 óta múltak-múlnak az évek, minden belemagyarázás és politikai pártállás
nélkül tudható: kozmikus méretű tragédia volt az a Magyar Királyság életében. Ma már
egyértelmű. Bár a kortársak is tudták, példa erre a Brodarics-féle leírás, amely alig néhány
évvel később született. Pedig amúgy az ország közhangulata akkoriban rögtön kettészakadt,
és a korona hol a Zápolya-párt kezében volt, a „törökös" magyaroknál, hol pedig a Habsburgpártiak birtokában, vagyis a későbbi „labancok", illetve egyenest az osztrák uralkodócsalád
kezén.)
Megtörténik aztán, hogy a leegyszerűsítésbe szentesítő közakarat avatkozik. Egy kicsit
mindenki hozzátesz, csupa jóakaratból, amíg kialakul az adott eseményről egy többé-kevésbé
kívánatos kép. Ilyen például nagy nemzeti ünnepünk, március 15-e, de erről később.
Aztán megesik, hogy a leegyszerűsítés-másítás erőszakolt. Ez vonatkozik az említett
március 21-re vagy április 4-re. Nem érdemes ezúttal több szót vesztegetni rájuk, hacsak
annyit nem, hogy 1945 áprilisának elejét elfelednünk nem szabad. Mert megszűnt a német és

az általa támogatott nyilas erőszak; és jött helyette a szovjet PPS (a rosszemlékű, 7.62-es
kaliberű, dobtáras „davajgitár"... vagy talán még egy fegyver emléke sem olyan egyértelmű?
Ezzel a „pepesá"-val bizony sokan tettek-szolgáltak csodát 1956 októberében s lettek
mártírok - igen, a pesti srácok!)
De térjünk vissza tavaszi emléknapjainkhoz: vannak változatlanul fájó emléknapok,
amelyek távolodhatnak, de nem változik a súlyuk. Néha ugyan akadnak, akik szeretnék
nagyon másként értelmezni az adott naphoz kötődő fájdalmakat, mégis mondhatjuk, hogy
egyértelmű a fájdalom, s egyértelműen szörnyűségekre emlékeztet az adott nap.
Ilyen az örménység és az örmény származású magyarok számára április 16-a, a
genocídium emléknapja.
Maradjunk hát a számunkra fontos napoknál.
Március 15-e azóta ütközőnap, amióta csak megemlékezünk róla. Tehát jóval több, mint
egy évszázada. Érdemes elolvasni Babits Mihály nyolc évtizede született „Petőfi koszorúi"
című versét, hogy tisztában legyünk azzal: ezt a napot minden létező politikai erő mindig
igyekezett a maga szájíze szerint magyarázni.
Idén, ha igazán békésnek nem is, de megbékélőbbnek éreztem Budapest hangulatát, amikor
a Budavári Örmény Önkormányzat képviseletében letettük koszorúnkat a Dísz-téri Honvéd
emlékműnél.
Jobban éreztem magam, mint egy éve. Hiszen, ha már - össznemzetileg - úgy alakítottuk
március 15-e emlékét, hogy nem (az 1848-ban is létező) nézetkülönbségekre tesszük a
hangsúlyt, hanem az egységesen és intelligensen fellépő nép képzetét idézzük, akkor hadd
legyen mindenkinek olyan koszorúja, amilyet akar. És hadd legyen kokárdája, ha mutatni
akarja.
A másik fontos évforduló - bár a nyilvánosság, a „közönség" előtt alig esett róla szó március 19-e, a német megszállás. Az a bizonyos 1944-es nap egyrészt folytatása volt
korábbi, és már akkortájt is igen kérdéses vonzásoknak és taszításoknak, másrészt kezdete a
leplezetlen (bár szóvirágokkal teli), gyűlölködő, botor dúlásnak. Ráadásul 1944 március 19én végleg elkezdődött 1945 április 4-e... a dolgok összefüggenek.
A harmadik fontos emléknap számunkra egyértelműen szomorú és vitathatatlanul keserű.
Nem pontos évforduló, hiszen sokéves, évtizedes előzmények következtében folyt hosszú
időn át teljes erővel Törökországban az örményirtás. Emléknap: április 16-a jelképezi az
egész hosszú, rémséges időszakot. Nem, nem is „negyven napot", mint a Musza Dag
védőinél, hanem akár negyvenszer negyvenet.
A világ számos országának parlamentje elítélte már az 1915-ös törökországi eseményeket
és deklaráltan népirtásnak nevezte.
A történelem és a népek, kultúrák kapcsolata bonyolult szövevény. Hiszen például a
törökországi örménygyilkolás tevékeny, lelkes résztvevői voltak akkoriban a kurdok. Sok
örmény férfi, asszony, gyermek vére, keserve szárad kurdok lelkén. Csak hát a vak gyűlölet
logikája igen rövid távú, belátás nincs benne erkölcsi, de még történelmi értelemben sem.
„Visszagyűlölni" azonban keresztényietlen, embertelen dolog. Hiszen tudna-e ma bárki is
tapsikolni, látván, milyen sors jutott az ország nélküli kurdoknak jutalmul? Tudna-e valaki is
örülni annak, hogy „megkapták, amit megérdemeltek"? Hiszen e szerencsétlenek falvain az
egyik „gazda" a harci gázait próbálta ki majd' másfél évtizede (remélem, amire a lap
megjelenik, a „próbálta" ige továbbra is múlt idejű), a másik „gazda" pedig - akinek e kurdok
buzgón segítettek az örményirtásban - még a lélegzetvételt is alig-alig engedi nekik.
Mit lehet kezdeni egy népirtás emlékével, emléknapjával? Kell-e újra és újra fölemlegetni?
Kell. Kell-e újra és újra emlékeztetni arra, hogy voltak s vannak olyanok, akik tömegeket
képesek feltüzelni (és meg is teszik!) arra, hogy irtsák ki, de legalábbis vessék meg, gyűlöljék
a szomszédjukat, akivel addig csak valamelyest is békében elvoltak?
Kell. „Kiért szól a harang? - Érted szól!"

Számszerűleg voltak és vannak „kisebb" és „nagyobb" népirtások. A kérdés mégsem
matematikai, hanem erkölcsi. Illetlenül önmagamra hivatkozom: lapunkban már leírtam,
hogy tisztességtelennek tartom, ha valaki azon vitázik, mennyi zsidót öltek meg a német
haláltáborokban; mert ha egyetlen egyet, az is sok. És tisztességtelenség azt vitatni, hogy nem
is annyi örmény pusztult el a genocídium idején, mint amennyit az örmények mondanak.
Mert ha egyetlen egyet öltek meg, az is sok.
Torquemada, a hírhedt spanyolországi dominikánus, a főinkvizítor körülbelül háromezer
boszorkányt égetett meg, férfiakat, nőket. Ezeknek többnyire két közös jellemzőjük volt:
egyrészt keresztény hitre áttért muzulmánok voltak, másrészt valamelyes vagyonkájuk volt.
De a feljelentő, valamint a bíró - ha bebizonyosodott a boszorkányság vádja - osztozott a
megégetett eretnek, boszorkány vagyonán. Arról pedig ügyesen gondoskodtak, hogy az a
bizonyos boszorkányság, vagy eretnekség bebizonyosodjék.
Sok-e az a háromezer vagy kevés? Egy bizonyos: a legyilkolt örményeknek valamicskével
több vagyonuk volt, mint a gyilkoló, pogromot rendező törököknek és kurdoknak.
Gyakran hallom - többnyire magánbeszélgetésekben - hogy az örmények vagy a zsidók
„maguk idézték elő a bajt, mert kapzsi kereskedők, uzsorások voltak". Hát... mit mondjak? A
Torquemada boszorkányai és eretnekjei sem voltak éppen koldusok... (Érdekes, hogy
keresztényinek mondott erkölcsünk ebben az egy vonatkozásban milyen nagy indulattal
kardoskodik a szegénység mellett: más ügyekben nem szoktuk felhozni vádként a
vagyonosságot...)
De hagyjuk. Inkább gondoljunk arra, hogy milyen szerencséjük volt őseinknek, akik
Erdélyben telepedtek meg - a mi szerencsénkre. Mert bizonyára dühöngött és átkozódott a
székely, ha már nagyon sok pénzzel tartozott az örménynek, aki a pálinkát mérte. Sőt:
bizonyosan gyűlölte is „a rohadt uzsorást". Pogromra mégsem került sor. Nem csak a
történelemből tudjuk, hogy Erdélyben a betelepült örmények nem szenvedtek el pogromot a
helyi lakosságtól: tudjuk, tudhatjuk abból is, hogy mi, erdélyi örmény gyökerűek
örménymagyarként itt vagyunk, büszkén kettős (talán hármas) kötődésünkre. Ha viszont
pogromokkal volna teljes a múltunk Szamosújvár, Csíkszépvíz vagy Gyergyószentmiklós
tájain, akkor bizonyára keserűség lakozna bennünk, esetleg gyűlölet. Ettől pedig megkímélt
bennünket az Úr. Tessék belegondolni, milyen nagy ajándék ez!
Ilyen gondolatokkal telve gyújtok gyertyát április 16-án, 1915 áldozataira emlékezve.
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Örményekre emlékezve
(Első rész)

Nem vagyok örmény, de itt Székelyföldön sok jó ismerősöm, barátom van köztük.
Számunkra, akik itt élünk, mindez természetes, magától értetődő. Eszünk ágában sincs
megkérdőjelezni több évszázados ittlétük jogosultságát, mint ahogy Trianon óta teszi azt
velünk székelyekkel és erdélyi magyarokkal a mindenkori hatalom. Barátaink, rokonaink
lettek, igazi sorstársak örömben, bánatban.
És ahogy végigpásztázom életem ötvennyolc esztendejét, csak szép történésekről
beszélhetek.
Az első igazi örmény számomra Czárán Margit matematika tanárnőm és osztályfőnököm
volt 1955-57 között Gyergyóremetén, az V-VII. osztályban. Alacsony, gömbölyded, élénk
asszony. Sokat cigarettázott és sötét haját kontyba tűzve viselte. Arcának legszebb dísze
gyönyörű, barna szeme volt. Lánya, Éva szintén feketehajú, de olyan türkizkék szemmel,
amilyent azóta sem láttam. Úgy tudom, Budapesten telepedett le. Margit néni jó barátnője
volt nagynénémnek, a remetei iskola román szakos tanárnőjének. Így sokszor hozott nekünk
dalauzit, vagy apró kúpocskákban megszárított churutot, amivel ízletes húslevest főztünk.

Türelmes, szelíden következetes „oszinktól" nem csak matematikát, de helyes viselkedést is
tanultunk. Még ma is emlékszem, hogyan magyarázta, mennyire illetlen dolog evés után a
papírszalvétát galacsinná gyúrva a tányérba dobni; vagy ha jól laktunk, nem ildomos a kést és
villát keresztbe tenni, mert akkor esetleg még egy adag étellel kell majd megküzdenünk.
Kovánián Haruttyun a gimnáziumi évek nyári vakációinak felejthetetlen tréfacsinálója volt.
Málnásfürdőn lakó szüleim barátja, és felesége Dalma mindig nyárra került elő, mint az
évről-évre hazatérő vándorfecskék. Dalma néninek Uzonkafürdőn volt kis, családi nyaralója,
amit apám gondozott. Nem is értettem sokáig, miért jön valaki egy olyan csendes, unalmas
helyre a világszép Budapestről vagy Szentendréről! (Még nem tudtam, mi a honvágy!)
Haruttyunnak, akit a testvéremmel egyhangúlag Harittya bácsinak kiáltottunk ki, még volt
egy neve: Hári! Apám szólította így, s azt hiszem, nem minden célzat nélkül: élete igen
kalandos volt. Valahol Görögországban született. Tizennégyen voltak testvérek, és sokszor
kenyér is alig jutott a nagy családnak. Így a tizenöt éves kamasz egy szép napon egy török
kereskedelmi hajón találta magát.
Pár év múlva Konstancán örökre búcsút mondott a fedélzet sikálásának és mivel ott volt
már az idő, és éppen katonákat toboroztak, beállt a román király hadseregébe. Az éles eszű,
több nyelvet beszélő fiúra hamar felfigyeltek felettesei. Egy lovas századnál szolgált, és a szó
szoros értelmében beleszeretett az okos négylábúakba. Árvaként kezelték, ösztöndíjat adtak
neki, és gimnáziumi tanulmányai után állatorvosi diplomát szerzett. Előbb a királyi ménes
gondozója, majd főállatorvosa lett. Valószínűleg 1940 körül ismerkedett meg a fiatal,
mondén szépséggel, az egyik Zathureczky báró elvált feleségével, lánynevén Bardócz
Dalmával. Az 1944-es menekülés Budapestre sodorta őket, ott is maradtak.
Harittya bácsi, a nagy orrú, sűrű fehér hajú és vastag fekete szemöldökű, huncut tekintetű
Nasszreddin Hodzsa soha nem tanult meg tökéletesen magyarul.
Utánozhatatlan kiejtéssel és szótársításokkal beszélt. Már ettől pukkadozott az ember, annyira
komikusan hatott. Rákosiék nem bántották, hiszen nincstelen menekült volt és az alig
felocsúdó mezőgazdaság sem bővelkedett állatorvosokban. Így pár év múlva már valamelyik
Szentendre-környéki téeszben találjuk, ahol a macskától a lóig minden állatot védelmébe vett.
Annyira lelkiismeretesen végezte munkáját, hogy nemsokára az egész megye hozzá járt, ha a
helyzet úgy kívánta.
Az extrém esetektől sem riadt vissza. Egyszer egy tehén bendőjéből egy kilónyi szeget és
mindenféle fémdarabkát operált ki és a szegény pára túlélte. Tudtommal nem ez volt az
egyetlen „betyárvágása".
1968-ban náluk vakációztam Szentendrén. Már nyugdíjas volt. Mutatott egy oklevelet
(Állami díj, Kossuth díj vagy valami hasonló!), amit magas fokú elismerésként kapott. Kár,
hogy nem emlékszem rá pontosan!
De annál frissebben él emlékeim között 1960 nyara. Uzonkából átrándultak hozzánk. Az
anyám és Dalma remek ebédet készített. Harittya bácsi buzgón ajánlkozott, hogy térül-fordul
és már hozza is a Fő forrásból a borvizet. Ez nyugodt tempóban sem telt tizenöt percnél több
időbe. Megterítettük az asztalt és aztán csak vártunk, vártunk. Egy jó óra múlva mondja az
anyám: eridj már, nézd meg, mit művel ennyi ideig? Szaladok a park végében lévő
borvízcsorgóhoz, s hát vagy húsz paraszt áll Harittya körül és hallgatja áhítattal. Én is fülelni
kezdtem, de amit hallottam, attól földbe gyökerezett a lábam. Kiderült, hogy Harittya bácsi
éppen a századik évét tapossa (lehetett vagy 55 éves!), és azért van ilyen jó kondícióban, mert
soha nem cigarettázott, bort sem ivott, a feleségén kívül más nőt nem ismert (természetesen
bibliai értelemben!), és úgy megszokta gyermekkorában a Kaukázusban a kefirt (soha nem is
járt ott!), hogy most is naponta egy litert iszik meg, de csak csóré kenyérrel! Nem maradt ki
az előadásból a jóga és a fokhagyma sem. A málnási mofetta és az uzonkai borvízfürdő
minderre csak ráadás volt. Mögéje kerülve óvatosan megérintettem és mondtam, most már
ideje haza menni. Alig kerültünk látótávolságon kívül, mindkettőnkből kitört a nevetés.

- Harittya bácsi, miért csinálja ezt? - kérdeztem.
- Azért, mert elhiszik - felelte.
A másik bűbájos eset a kocsmárosunkkal, Székely Károllyal történt. Motorkerékpárral
balesetet szenvedett és az egyik alsó lábszára úgy megsérült, hogy még egy év múlva is
gyulladt volt, varrott sebe többször felfakadt. Harittya minden nap elment egy palack jó
borért és feltűnt neki a bicegő ember. Összebarátkoztak, s a furfangos örmény azt mondta: ha
a pókos lólábakra való kenőcsöt elfogadja, meggyógyul. Két-három napig nagy volt a
kotyvasztás nálunk, készült a csodakenőcs. Néhány összetevőjére most is emlékszem, bár a
recept nem teljes. Azt tudom, hogy apám méhviasza, propolisza, méze bánta, némi
fenyőgyantával keverve. Haruttyun minden nap szorgalmasan eljárt a kocsmároshoz, s nem is
jött haza! Estig! Akkor viszont gyanúsan borvirágos orral és érthetetlen kiejtéssel! Ilyenkor
Dalma szeme zöldessárga villámokat szórt, de Harittya csak somolygott alamuszin. Négy hét
múlva nyoma sem volt a tenyérnyi sebnek - de a kocsmáros dugi borkészletének se! Igaz,
nem is bánta a jó ember.
Úgy tudom, a házaspárt Szentendrén temették el. Felesége első házasságából származó,
fogadott lánya még él Budapesten, körülbelül 75 éves. Mostoha unokái ötven év körüliek.
Ahányszor eszembe jut a vén tréfacsináló, mindig jó kedvre derülök. Az sincs kizárva, hogy
valamelyik puffos felhőn szórakoztatja a köréje sereglő lelkeket, miközben az ölébe
csongolyodó fehér cicát cirógatják fürge, hosszú ujjai.
Csíkszereda 2003.11. 21.
Zsigmond Enikő geológus
(A szerző megjegyzése: „pókos lóláb ": kibogosodott lóláb, amit fertőzés okoz,
elég nehezen gyógyítható.)
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Egy örmény menedék - Libanon

Szabó László előadása,
elhangzott a Fővárosi Örmény Klub február 20-i találkozóján
2001. szeptember 24. éjjel fél három. A MALÉV menetrend szerinti járata lassan ereszkedik
Bejrút fölé. Először a parti sétány fényeit látjuk, majd a repülőgép szinte a házak tetejét
súrolva, egy döccenéssel földet ér.
A formaságokat hamar elintézzük. Itt nyoma sincs a Ferihegyen tapasztalt ideges
feszültségnek. Csak taxival lehet bejutni a városközpontba. Harminc dollár. Toporgunk egy
kicsit és ennek meg is van az eredménye. Egy idősebb arab ajánlkozik. Ő csak tíz dollárt kér.
Útközben kiderül, hogy nem ismeri a Hotel Regist. Gyorsan előveszem a térképet. Ain Al
Mraise negyed, a Phoenicia Inter-Continental közelében. Tekergünk egy darabig a kihalt
utcákon, végül megállunk egy golyólyuggatta, lakatlan ház előtt. Az utca túloldalán egy
hatalmas épület, a Hotel Phoenicia. Gyalog talán többre jutunk. A második keresztutcába
benézve meglátjuk a Regis fényeit. Felrázzuk az alvó portásfiút. Van szabad szoba. Kopott,
de csak tíz dollár. Végre megérkeztünk.
Az elkövetkező néhány napban megpróbáljuk felfedezni a másfél milliós Bejrútot. A
tizenöt évig tartó polgárháború alatt a város keleti és nyugati része teljesen különvált. Köztük
egy rommá lőtt frontvonal húzódott. Ma ezen a területen egy multifunkcionális városközpont
bontakozik ki. Üzletek, irodaházak, bankok, kormányzati épületek mellett kulturális
intézmények, sportpályák épülnek. Sok régi romos házat eredeti levantei stílusban építenek
fel. Az új negyedben sétálva gyönyörű örmény templomot találunk. Mintha tegnap fejezték
volna be az építését. Zárva van, de a kopogásra idős örmény nyitja ki az oldalajtót. Elmondja,
hogy a Szent Éliás örmény katolikus templomban járunk. Büszkén mutatja az igényesen
kivitelezett belső részeket, a dekoratív mozaikokat. A hajdani frontvonaltól kissé távolabb

egy örmény ortodox templomot is felfedezünk. Ezt az épületet valahogy megkímélte a
polgárháború. Itt is készségesek, mindent megmutatnak, miközben a pap gyermekei tágra
nyílt szemmel figyelnek.
A négymilliós Libanonban körülbelül kétszáz-kétszázötvenezer örmény él, akiknek a döntő
többsége az 1915-ös genocídium idején menekült ide. Libanonban sikerült kiépíteni egyházi
szervezeteiket, iskoláikat, kulturális intézményeiket. Az ország gazdasági életében is jelentős
pozíciókat szereztek. Kelet-Bejrútban gyakran látni elegáns irodaházakat, amelyek
homlokzatán „jan" végződésű nevek olvashatók. Gyakori, hogy a bankok, üzletházak nevét
az arab és latin betűs kiírás mellett örmény betűkkel is feltüntetik. Az első világháború után
Libanon volt az örmény diaszpóra központja. A kilikiai katholikosznak, az örmény katolikus
pátriárkának, de még az örmény evangéliumi egyház vezetőjének is itt a székhelye. A
polgárháború előtt mintegy hatvan örmény iskola, húsz örmény templom, üzletek és újságok
voltak itt. A háborúskodás súlyos helyzetbe hozta az örmény közösséget, amely pedig
megpróbált semleges maradni. Sokan áldozatul estek az öldöklésnek. A kilencvenes évek óta
szerencsére béke van, és az örmények kezdik visszanyerni a régi pozícióikat.
Esténként a tengerparti korzón, sétálunk és tapasztalhatjuk, hogy a béke ténylege
valóságos. Sokan keresztet viselnek a nyakukban, mások konzervatív muszlin ruhában
sétálnak, de látni majdnem miniszoknyás lányokat is. A galambsziklánál mi is együtt
gyönyörködünk a naplementében a bejrútiakkal.
Az első vidéki út Baalbekbe vezet. A kisvárosban mindenhol Khomeini és a helyi shiita
imám képeit látjuk. Itt van a Hezbollan nevű shiita párt központja. Minket azonban a múlt
jobban érdekel, és szálláskeresés után rögtön indulunk a romterületre. Az ókorban Baalbeket
Heliopolisnak, a Nap városának hívták és Jupiter Heliosznak, valamint Bacchusznak
hatalmas templomokat emeltek. Lenyűgöz a hely monumentalitása és a Bacchusz templom
harmonikus arányai, amelyek Csontváryt is megihlették. Este városnézés, majd leülünk egy
teázóba, ahol a helyi férfiak kártyacsatát vívnak. Másnap a szálloda előtt reggelizünk, ahol
egy idős bácsika sajtos lepényeket süt. Kávét is kérünk, de nagyon elfoglalt, ezért az egyik
kuncsaftja szolgál ki. Egy libanoni katona széket is hoz nekünk. Teljes a kiszolgálás. Reggeli
után irány a Hermel piramis. Ez egy huszonhét méter magas tömör kőtorony, körülbelül
kétezer éves, de nem tudják, hogy milyen célból épült.
A következő állomás Zahlé. Egy százhúsz ezres görög katolikus város, de örmények is
lakják. A negyven kilométerre lévő Baalbek igazi keleti, muszlin település. Zahlé olyan, mint
egy olasz kisváros. Mindenhol keresztény templomok, apácák. Egy reverendás pap hangos
bon jouris madammal köszön a feleségemnek.
Zahléból csak egy ugrás Anjar. Egy színtiszta örmény kisváros, közel a szír határhoz. De
hogyan kerültek ide örmények? 1915-ben a Musza Dag hegyén a törökökkel szemben
önvédelmi harcot folytató örményeket francia és angol hajók mentették ki. A menekültek
többsége az egyiptomi Port Saidba került, ahonnan a háború után visszatelepítették őket a
Musza Dag vidékére, egykori lakóhelyükre. Ez a terület a francia fennhatóság alatt álló Szíria
része lett. Húsz év múlva a második világháború előestéjén a török kormány azzal
fenyegetőzött, hogy lerohanja francia Szíriát, ha nem kapja meg a Musza Dag vidékét,
valamint Antiochiát és Alexandrettát. A szorongatott helyzetben lévő franciák kénytelenek
voltak engedni és az itteni örményeknek ismét menekülniük kellett. Csak Vakifli falu
lakossága maradt a helyén. Ma is létezik, van templomuk is, de az iskolában az örmény
gyerekek csak törökül tanulhatnak. A menekülőket a francia hatóságok egy VIII. századi arab
romváros - Anjar mellett telepítették 1e. A szorgalmas örmény földművesek a részben
mocsaras, részben kopár tájon több ezer almafát ültettek és ma Anjar egy virágzó
mezőgazdasági település. A festői romváros mellett ajándékboltot üzemeltetnek és a közeli
Bejrút-Damaszkus országútnál egy hatalmas, több száz vendéget befogadó éttermet
működtetnek.

Először megint a romokat nézzük meg, ami nem megy egészen simán. Feleségem időnként
sikoltozik a hatalmas és nagy tömegben előforduló gyíkok láttán. Az ortodox örmény
templom a főutca végén egy kis dombon áll. Legalább olyan szép, mint a bejrúti Szent Éliás.
A hetven év körüli kertész, Bedrosz készséggel vezet körbe. Örményül, törökül, arabul,
franciául és kicsit angolul is beszél. A templomban megmutatja azt a festményt, amely a
Musza Dag hőseinek állít emléket. A kertben áll a Genocídium emlékműve. Minden évben
összegyűlnek itt a menekültek és leszármazottaik Libanonból, a környező arab országokból,
vagy éppen a tengerentúlról.
Megkérdezem, hogy mi a véleménye Libanonról. Libanon a második hazánk - válaszolja
Bedrosz (magyarul Péter). Az örmények mindenkivel békességben akarnak élni,
muszlimokkal és keresztényekkel egyaránt. És mi van a törökökkel? Velük együtt tudnának
élni? Gyorsan és határozottan jön a válasz: soha. Az anjariak nem bocsátják meg, hogy
elüldözték őket a szülőföldjükről.
Tripoliba csak Bejrúton keresztül tudunk eljutni, de mivel kicsi az ország, hamar odaérünk.
Egy keresztény arab családnál szállunk meg. Az asszonyok intéznek mindent. Nagyon
határozottak, kávéznak, cigarettáznak és állandóan felmosnak. A bazár igazi keleti kavalkád.
Az óváros fölé hatalmas, komor keresztes lovagvár magasodik.
A Quadisha völgy a maronita keresztények szent helye. Egy mély hosszú völgy, amelybe a
bizánciak által üldözött maroniták kolostoraikat építették. Hármat nézünk meg közülük. A
negyedik már olyan meredek helyen van, hogy lemondunk róla. Itt van a közelben az egyik
híres cédruserdő is. Térkép szerint csak négy kilométer országúton. Másfél órája
gyalogolunk, mikor egy almaszállító teherautó megszán és felvesz. A több száz éves fák közt
sétálva megint Csontváry jut eszembe. Visszatérünk Bejrútba a jó öreg Regis Hotelbe. Innen
napi kirándulásokkal járjuk be Dél-Libanont.
Az első Szilon. A szövevényes bazárban, amely szinte barlangszerű utcácskákból áll, egy
görög ortodox templomot találunk. Meglepően szépek a belsejét díszítő ikonok. Egy ilyen
szerény, eldugott helyen micsoda kincsek vannak. Szilonban is jártak a keresztes lovagok. A
kikötőt védő, általuk épített vízivár ma a város jelképe.
Tirusz már húsz kilométerre van a déli határtól. Sok egyenruhát látunk, ENSZ katonák is
feltűnnek. Shiita város, de van görög katolikus érseke is. A klasszikus korban Főnicia
legnagyobb városa. A tirusziak alapították Karthágót és több, a Földközi-tenger nyugati
medencéjében ma is létező várost. Három, a világörökség részét képező nagy kiterjedésű
rommező mutatja a hajdani város méreteit. A mulandóságon tűnődve sétálgatunk a
Nekropolisz több száz szarkofágja közt.
Beit Ed Din egy palota komplexum a Suf-hegységben. A XIX. századi libanoni építészet
legszebb példája. Egy teremőr állandóan a nyomunkban van és nem enged a szobákban
fényképezni, de végül eltűnik és sikerül megörökíteni a színes kövekből kialakított,
csodálatos belső architektúrát is.
Harissa Bejrúttól néhány kilométerre található és Libanon legjelentősebb keresztény
zarándokhelye. Hatalmas kitárt karú Mária-szobor áll egy hegytetőn a tengerpart közvetlen
közelében. Drótkötélpályán jutunk fel. A hívők egészen a szobor lábáig mehetnek, ahol sokan
mély átéléssel, könnyes szemmel imádkoznak. Hirtelen fekete csadoros nők, szakállas férfiak
lepik el a kegyhelyet. Iráni shiiták. Ők is tisztelik Szűz Máriát és itt együtt imádkoznak a
keresztényekkel.
Harissától húsz kilométerre északra Byblos az egyik legrégebben lakott település a világon.
A festői lovagvár körül számos kulturréteget tártak fel a régészek. Hétezer évvel ezelőtt kerek
kőkunyhókban laktak itt az emberek. Az alapok most is megvannak. Nem messze egy-másfél
méter magas kőobeliszkek láthatók, amelyeket a hajósok helyeztek el itt utazásuk előtt, hogy
az Istenek áldását kérjék. Egymástól néhány tíz méterre vannak itt római oszlopok, görög
színház, föníciai szarkofágok, perzsa erődfalak. A hőség elől betérünk egy kávézóba. Feszült

arcok figyelik a televíziót. Éppen most indult el az afganisztáni invázió.
Utolsó esténk Bejrútban. Tiszta ruha után kutatok a hátizsákban. Eszembe jut, hogy vettem
egy Lebanon feliratú trikót. Még a cédrusos zászló is rajta van. Felveszem és indulunk a parti
sétányra. Amikor a portás meglát, szokatlanul barátságosan veregeti a vállamat. Átmegyünk a
zebrán. Elsuhan mellettünk egy autó, amelyből derékig kihajol valaki és azt kiabálja Lebanon. A sétányon mindenki minket néz. Nevetnek, integetnek. Egy kávéárus No money
kiáltással kínálja nekünk árúját. Három-négy fős társaságok állnak meg mellettünk és
érdeklődnek, hogy honnan jöttünk és tetszik-e Libanon. Mi történhetett? Máskor is sétáltunk
itt, de akkor nem tapasztaltunk ilyen lelkesedést irántunk. Alighanem a trikómon lévő
libanoni zászló válthatta ki ezt a hatást.
Shiiták, szunniták, maroniták, görög ortodoxok, katolikusok, drúzok tizenöt évig harcoltak
egymás ellen egy szörnyű és értelmetlen polgárháborúban, amelyről az örmények sem tudták
kivonni magukat. Minden felekezetnek saját hadserege volt és úgy látszott, hogy Libanon
soha többé nem áll talpra. Szerencsére nem így lett. Tizenöt év öldöklés után a különböző
felekezetek rájöttek, hogy egymásra vannak utalva, hogy mindannyian libanoniak.
Éjfél után indulunk a repülőtérre. A taxis kifaggat, hogy merre jártunk, jövünk-e még
Libanonba.
Insallah - ha Isten is úgy akarja, válaszolom. Úgy akarta. A következő évben Szíriába
mentünk és a legolcsóbban Bejrúton keresztül lehet odautazni. Újabb két napot tölthettünk
ebben a barátságos országban.
A lelkem mélyén azért reménykedek, hogy harmadszor is úgy akarja. Insallah.
*****

FIRSZ - kétszer
Utánnyomás a Szabadság c. kolozsvári napilap 2003. március 5-i számából
Firsz az öreg inas Csehov Cseresznyéskertjében. Hogy mikortól? Egy alkalommal azt mondja
Ragyevszkajának: „Amikor a nagyságos asszony papája még a világon sem volt, én már
belső inas voltam. Mikor az a nagy jobbágyszabadítás volt, én itt maradtam a gazdámnál...,
nekem nem kellett az az izé..., az a szabadság. Én megmaradtam a gazdámnál..."
Senkálszky Endre érdemes művész kétszer találkozott a szereppel.
Elsőként 1998-ban Vlad Mugur rendezésében „Ez egy nagy ajándék volt számomra.
Nemcsak a szerep, hanem, hogy együtt dolgozhattam Vlad Mugurral. Fájdalmas volt, hogy
2002. november 13-án a nagysikerű budapesti előadáson már nem vehetett részt".
A második találkozás Firsszel a szatmárnémeti Harag György társulathoz fűződik, ott is
Ács Alajos egykori színinövendékéhez. Ali megbetegedett, kórházba utalták, és abban a
reményben, hogy felépülése után majd felváltva játszhatják, eleget tett Lőrincz Ágnes
társulati igazgató kérésének, és elvállalta a szerepet. Kevés próbával belépett az Árkosi Árpád
Jászai díjas rendező produkciójába.
- Nehéz volt az átállás, a két rendezői elképzeléshez való alkalmazkodás?
- Két különböző víziót éltem át. A Vlad Mugur féle rendezésben Firsz halála abban a
gyerekágyban következik be, amelyben generációk feküdtek. Rám teszik az
utazócsomagokat, így nem vesz észre senki. Árkosi Árpád rendezésében a gyermekszoba
játékszerei közé vonszolja magát, és ott mondja el ezt a szöveget. „Lefekszem egy kicsit
ide..., s amint oda lebukok erőtlenül: hej, nincsen már neked erőd, öregem! Semmid sem
maradt, semmi bizony... hej, te ügyefogyott!"
- Hány éves lehet Firsz?
- Csehov szerint 87 éves. Amikor én Szatmárnémetiben átvettem a szerepet, a 88-at is
betöltöttem. A szerep szerint még az utolsó percekben is az a gondja Firsznek, hogy vajon a
„fiatalúr" - Leonyid Andrejevics - felvette-e a bundáját, vagy a könnyű felöltőjében ment el.

- Hogy érezte magát a szatmári társulatnál?
- Eltekintve attól a fájdalmas eseménytől, hogy végül is nekem kellett eljátszanom Firszet,
nagyon kedves tanítványom és kitűnő színészkollégám, Ács Alajos helyett, örömet és
felüdülést jelentett együtt játszani annyi sok ígéretes fiatallal. A közönség pedig telt házat
biztosított mind a 12 bérletes előadásra.
- Ha nem csalódom, ez az utolsó szerepe, amelyet műsorán tart Senkálszky Endre?
- Nem csalódik. Sajnos, Kolozsvárt nem játsszuk már a Cseresznyéskertet, mert a
Ranyevszkaját alakító Stief Magda Németországban él. Bár eddig 48 előadást játszottunk
stúdiószínpadon, még volna iránta érdeklődés. Így a 72 éves tanítvány-kollégám emlékére
történt „beugrásom" egyelőre az utolsó.
S. Muzsnay Magda
*****

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
2002 évi pénzügyi beszámolója (eFt)
2001 évi pénzmaradvány
Összes bevétel
Bevételek részletezése
Támogatások összesen
Országgyűléstől
MEH Informatikai Kormánybiztosság
Nemzeti Kulturális Örökség Min.
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Városi és kerületi Örmény Kis. Önk.
Főv. Önk. Esélyegyenlőség Alap
Humanitás Civitatis Alapítvány
Egyéni támogatások
APEH 1 %
Országos Örmény Önk.
Tagdíjbevétel
Egyéb bevételek

717
5623

Összes kiadás
Szem. juttatás és járulékai

3801
0

Dologi kiadás összesen
Dologi kiadások részletezése
Közüzemi díjak(gáz, víz, villany, stb.)
Fejlesztés, beruházás
Bérleti díj/rendezvény
Kommunikáció (Posta, telefon)
Útiköltség és szállítások
Egyéb dologi
Kulturális projektek (rendezvények,
könyvkiadás, támogatások, stb.)

2454

1347

Maradvány 2003 évre

2490

5266
600
333
400
300
3193
300
100
40
190
0
102
65

0
776
123
472
532
551

Az EÖGYKE 2002. évi tevékenységéről a szöveges beszámoló a Füzetek 2003 februári
számában található.

*****

Egy szimpatizáns megkésett vallomásai

(sejtések, impressziók és bizonyosságok magyarörményekről)
Amikor annak idején az Örmény-Magyar Baráti Társaság egyik alapító tagja, majd titkára,
Kirkósa Gyula a kolozsvári Szabadság napilapban közzétette alapítói szándékáról szóló
sorait, még aznap és gondolkodás nélkül felhívtam és feliratkoztam a Társaság tagjai közé.
Azóta is lelkes szemmeltartója vagyok a sorait egyre erősítő, kapcsolatait egyre inkább
kiépítő Társaságnak, állandó olvasója az Arméniának.
Feliratkozásomat régi késztetés, óhaj indokolta: megismerni a - főleg gyermekfejjel és
tárgyi tudás, információ hiányában számomra kissé titokzatos, de életviteléért, eredményeiért
közmegbecsülésben élő és dolgozó - örmény származású ismerősök, családok, kisebbnagyobb közösségek múltját, kultúráját, szokás- és hagyományrendszerét.
Vonzódásom mindehhez szinte megmagyarázhatatlan, inkább érzelmi, semmint tudatos.
Gyermekkoromat Tasnádon, a Szilágyság-Szatmár-Bihar találkozási vidékén elterülő
kisvárosban töltöttem. Ebben a városban érdekesen, sajátságosan oszlott meg a lakosság, ami
elsősorban felekezeti, foglalkozásbéli okokra volt visszavezethető. A város polgárosultabb
rétegét a református iparosok, mesteremberek alkották, a német (sváb) eredetű lakosság
római katolikus vallású és elsősorban földművelő volt, a nem kisszámú zsidó közösség tagjai
pedig szinte kivétel nélkül kereskedők, gabona- és faraktárosok, nyomdászok, tisztviselők.
Örmény származású lakosokról nemigen tudtak a kisvárosban, vagy nem emlegették azokat,
akikről - sokkal később - örményként emlékeztek meg.
Gyermekkorom az ötvenes évekre esett. Ezekben a sztálini időkben a proletár
nemzetköziségnek, a baráti népek nagy közösségének hangoztatása, a nemzeti-kulturális
sajátosságokat lankadatlan kitartással, szorítással eltüntetni igyekvő kultúrpolitika vonta el a
figyelmet arról, hogy a helyi (nemzetiségi) sajátosságokra is rácsodálkozhassunk.
Érdekes és gyermeki módon az örmény származású magyar családok életét elsősorban a
külsőségekből ismertem meg.
A Szongoth család két (sőt, három) különböző utcában, lakásban élt. A tágasabb,
modernebb lakásban Tassy Gyula villamosmérnök és felesége, Szongoth Anna (Anci néni)
lakott a nagyobbik, „az alsó" tasnádi malom udvarában. Később, az államosítás után ebbe az
épületbe jártunk villanyszámlát fizetni. Egy ilyen alkalommal láthattam a néhány évvel
azelőtt még családi otthont adó épületet, benne néhány helyiséget, a tágas, világos szobákat,
nagy fehér ajtókat, ablakokat.
Később a Tassy-Szongoth család szerényebb lakásba volt kénytelen átköltözni. Az új
otthont nyújtó épületet érdekes bokrok, virágok, nagy gyümölcsös, különleges, Tasnád-szerte
híres csemegeszőlőtövek vették körül. A régi ház sejtelmes homályában faragott bútorok
(Keresztessy Sámuel, Tasnádon élő műbútorasztalos és festő készítette), szép festmények,
sok-sok csipketerítő között élt az idős Szongoth néni lányával, Anci nénivel, akit ebben a
környezetben nyilvánvalóan, „természetesen" tekinthettem titkokat tudó keleti hercegnőnek.
Minden találkozásunkkor megcsodáltam középen elválasztott kékesfekete haját.
Édesanyámtól hallottam, hogy fiatal korában Anci néninek olyan hosszú és dús haja volt,
hogy saját gépkocsijával (mely talán az egyetlen volt akkoriban Tasnádon) vitette be magát
Szatmárnémetibe, hogy haját megmosassa, elrendeztesse.
A Tassy gyerekekhez játszótársi, iskolatársi szálak fűztek, jó barátságunkat felnőtt fejjel is
megőriztük, ápoltuk, s szívesen találkozunk, beszélgetünk egymással mostanában is.
Édesanyjuk emlékére kis táblát helyeztettek el a tasnádi római katolikus templomban, Annanapra rendszerint hazalátogatnak Budapestről, illetve Nagybányáról.
A másik Szongoth családnak szép, kissé komor masszív háza volt a „felső" malom mellett.

Szinte soha sem láttam a család tagjait az udvarban, az utcán, visszahúzódó életet éltek, még
gyermekkoromban elköltöztek Tasnádról.
Volt (van) a városkában két úgynevezett „udvar" is. Az egyik a Nemes udvar - itt laktak
Bulbukék több családdal, ebben a tulajdonképpen zsákutcában, különböző társadalmi rendűrangú családdal együtt, a piac közelében. Később, felnőtt fejjel hallottam arról, hogy
Bulbukék örmény származásúak.
A másik udvar az úgynevezett Merza udvar, ez Tasnád kellős közepén, a régi városháza és
állami iskola közvetlen közelében található. Több, öt-hat család lakta, lakja ma is az „udvart",
a lakások három oldalról szegélyezik az elég tágas udvarteret. Az épületek nyugati oldalán
(tulajdonképpen az utcasarkon) állt az idők és tulajdonosok változását túlélő szatócsbolt.
(Hosszú gyöngysorokból álló térelválasztó függönyét, az ajtó felett álló kiscsengő szavát,
kristályokból összefűzött "jégec"- és a barna medvecukrot, a legfelső polcon sorakozó
kisebb-nagyobb cukorsüvegeket soha el nem felejthetem, s azt sem, hogy az itteni
kiszolgálók, boltosok és segédeik különlegesen kedvesek voltak a vevőkhöz.)
Éveken át foglalkoztatott és foglalkoztat még ma is az a kérdés, hogy véletlenszerű-e, vagy
valamilyen társadalmi-gazdasági-etnikai ok áll amögött, hogy kis városunkban csak az
örmény származású családok háza táját nevezték „udvarnak"? Sajnos, ilyen irányú
helytörténeti kutatásokat - tudomásom szerint - nem végzett senki. A Merzák örmény
eredetéről sokkal később, az Arménia olvasása és a magyarörmény találkozások s kiadványok
alapján szereztem tudomást. Szüleim úgy tudták, hogy a Merza család számukra is ismerős
tagjai Budapestre költöztek a második világháború után. Merza Böske nevű ismerősünk még
azután is haza-hazalátogatott Tasnádra.
A Keresztessy Sámuel személyisége meghatározó volt a múlt század derekán a tasnádi
művészetre is odafigyelő lakosság körében. Tehetséges műbútorasztalosként indult, ezt a
tudását, szakértelmét külföldön (is) szerezte. Munkáival számos külföldi seregszemlére is
eljutott. Kiváló fafaragó képességeinek bizonyítéka több erdélyi (elsősorban ortodox)
templombelső, ikonosztáz csipkeszerű kiképzése; a tasnádi mester munkája például a zilahi
és marosvásárhelyi görögkeleti katedrális belső díszítése, s a Szamosújvár melletti
Füzesmikola kegytemplomának gyönyörű ikonosztáza. Művészetét a többségi románság (is)
magáénak tudja: egy füzesmikolai templomlátogatáskor a szerzetes-idegenvezető Samoul de
Cherestesiuként emlegette a Tasnádon magyarként és Simi bácsiként ismert alkotót.
A művész szép, értékes festményeit számos család vásárolta; a régi tasnádi épületek,
utcarészletek megörökítésén kívül szemet-lelket gyönyörködtető csendéletekkel,
enteriőrökkel örvendeztette meg vásárlóit. Személye, életmódja egy kicsit talányos volt,
pedig sokan ismerték, voltak bejáratosak a ma is Keresztessy-házként emlegetett szép
épületbe. Inasokat foglalkoztatott, tehetséges fiatalokat tanított rajzolni jelképes összegért.
Tágas műterme az épület utcai részében volt, bárki bármikor nézhette-láthatta a (mű)alkotás
folyamatát, a bent folyó munkát.
Ha megkésve is, Keresztessy Sámuelnek szobrot emeltek a tasnádiak a közelmúltban,
ugyanakkor nyitották meg a legjobb munkáit bemutató kiállítását is. Az utóbbi időben egyre
többen emlegették-emlegetik a művész magyarörmény származását.
Amikor a nagykárolyi középiskolába kerültem, már az új (zömével sváb származású)
osztálytársakkal való ismerkedés napjaiban kuriózumként emlegették Karácsonyi Károlyt, a
kedves, jólnevelt, előzékeny, nyílt tekintetű és szívű Karát, hiszen csak ő és bátyja, a nemrég
elhunyt Karácsonyi Péter (zenetanár, karvezető, a nagykárolyi Castelani zenekar alapítója)
volt magyarörmény származású az akkori diákseregben. A kisebbik Kara közösségi ügyekben
szolgálatkész, jól tanuló, sziporkázó humorral megáldott barát volt.
Szívesen találkoztam vele egyetemi éveink alatt is, mindig volt mondanivalónk egymás

számára. Jó útravalót kaptunk mindketten: az egykoron híres nagykárolyi Piarista Gimnázium
iskolánkban átmenekített szellemét, a tudásba vetett hit, az emberség több évszázados
tapasztalatát.
A párhuzamos osztályba járó „osztálytársam" egyre feljebb ívelő tudományos életpályát
járt be: néhány évi szakkönyvtárosi munka és vidéki tanári tapasztalat után a nagykárolyi
Városi Múzeum muzeológusa lett. Számos hazai tudományos (biológiai) szakfolyóirat
állandó munkatársa volt. Tudományos népszerűsítő cikkei a Művelődésben, a Szatmári
Hírlapban és a Nagykároly és Vidéke hetilapban jelentek meg. Hosszas tépelődés után, nem
szívesen telepedett ki Németországba. Ott is folytatta tudományos munkáját, utazik, ír, kutat,
fényképez. Nemzetközi hírneve ellenére megőrizte szerénységét, nyílt szívét.
Nem lehettem jelen Nagykárolyban az egyik, mostanában ismertté vált könyvének
bemutatóján (1995: Flora si vegetatia judetului Satu-Mare) amelyben Szatmár növényvilágát,
virágait elemzi, mutatja be aprólékos tudományossággal. A ma már ismert szerzőnek - régi
barátomnak - azonban volt gondja arra, hogy juttasson nekem is könyvéből, amelyből a
dedikáció (volt) a legértékesebb; „...a nagykárolyi gimnáziumban eltöltött évek emlékére..."
A két Karácsonyi-fiú unokatestvérei (Mária és Zita) néhány osztállyal lejjebb jártak, mint mi.
Őket is jól ismertem, szemmel tartottam sorsuk alakulását; Mária orvosnő lett, a kisebbik
Karácsonyi lány, Zita tehetséges, színészi hajlamokkal megáldott fiatal nő volt, jelentős részt
vállalt a 60-as évek Kolozsvárjának műkedvelő színjátszó mozgalmában. Budapest
környékén talált új otthonra.
Tanári pályafutásomat Szamosújvár környékén kezdtem. Gyakran kellett gyűlésekre,
értekezletekre, egyéb hivatalos ügyek intézésére e városba mennem. Mivel a várostörténet,
turizmus régen érdekelt (ez is nagykárolyi örökség), mindent igyekeztem elolvasni az erdélyi
„örmény főváros" múltjáról, sajátságos architektúrájáról, s egyre szebbnek, egyedibbnek
láttam a várost, lelkesen küldtem oda várost nézni kül- és belföldi érdeklődőt egyaránt.
Aztán következtek a magyarörmény származású barátok s végül, az Örménymagyar Baráti
Társaság által felkínált lehetőségek. Így sikerült egyre közelebb kerülnöm ahhoz a sajátos
életérzéshez, amely ezt a rokonszenves, befogadni mindig hajlandó népes családot jellemzi: a
nagy múlt emlékezete, az értékek megőrzése, ápolása, rokoni szálak, kapcsolatok felkutatása,
példaértékű folytatása.
A 2001. őszén szervezett többnapos rendezvénysorozaton is szerencsém volt részt venni.
Megtisztelő volt számomra mind a meghívás, mind pedig a részvételi lehetőség, a nagy
baráti-családi közösség ünneplése. Most már tudom: ez volt az az alkalom, amikor teljes híve,
„szimpatizánsa" lettem a magyarörményeknek. Tudásban, emberségben gyarapodtam, s talán
letisztultak bennem a régi emlékképek, sejtések a magyarörmény világról, emberekről is.
Soraimat azoknak a vélten vagy valósan magyarörmény származású ismerőseimnek és
barátaimnak emlékére-emlékezetére írtam, akik rövidebb vagy hosszabb időn át kísérői,
részesei voltak életemnek és akiknek élménygazdagságot, barátságot, őszinte kapcsolatokat
köszönhetek.
Horváth Pócsik Gabriella Kolozsvár
*****

Közlemény
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület színeiben jutottam 2002. október 20-án a
Budapest IX. kerület Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselői testületébe.
Értesítem a kerület örmény származású, valamint a velük szimpatizáló polgárait, hogy
minden hónap első hétfőjén du. 17-18 óra között félfogadást tartok a IX. ker.

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Haller utcai székházában, az I. em.
képviselői szobában.
Tisztelettel és szeretettel várok mindenkit az örménységgel kapcsolatos bensőséges
beszélgetésre, mindazokat, akiket érdekel e közösség, amely a világon első keresztény állam
alakítója volt; hogyan alakult sorsa az évszázadok folyamán, hogyan viszonyult a Magyar
Államhoz; és amely bírja a magyar állam és társadalom támogatását.
Borbély B. Júlia Katalin
******
Folytatjuk témák szerint csoportosítva a rendelkezésünkre álló adatok közzétételét.'

Örmény gyökerű országgyűlési követek és képviselők
Kövér Gábor, rétháti; *Réthát,1836. március 14. - + 1888. április 2. Arad; Kövér Gergely és
Kossovich Anna fia; Ogy. k.: 1872-81; aradi lövész-egyesület elnöke, Arad város törvényhatósági bizottságának tagja, Arad szépítésének egyik tényezője; Gudenus: 257.
Kövér Gusztáv, velezdi és rétháti; *Arad, 1898. február 24. - + 1978. szeptember 12;
Kövér István Mihály Antal és ásguthi Körtvélyessy Anna fia; Ogy. k.:1940-44. A Magyar
Vöröskereszt főmegbízottja, az Interparlamentáris Unió Magyar Tagozatának alelnöke. A
genfi székhelyű Bureau Central les Minorités alapítója és vezetője. Gudenus: 256.
Kövér János, gyergyószentmiklósi; *Cibakháza, 1895. március 26. - + 1960. január 7.
Budapest; Kövér János és ebeczki Blaskovich Erzsébet fia; Ogy. k.:193944; Tagja Szolnok
vármegye törvényhatósági bizottságának, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara választmányi
tagja. Gudenus: 245.
Kövér János, rétháti; *Fűskút (Temes megye) 1798, december 27. - + 1866. május 1. Pest;
Kövér János és nemes Csiky Rebeka fia. A temesvári cs. kir. országos törvényszék elnöke,
Ogy. k.:1834-39; kir. hétszemélynök. Gudenus: 262.
Kövér Károly, gyergyószentmikiósi; * 1832. február 28. - + 1881. november 12. Budapest;
Kövér János és báró Prandau-Hilleprandt Amália fia; Ogy. k.:1876-1878; Földbirtokos
Mezőkovácsházán. Gudenus: 245.
Kristóff István; *Gyorok, 1847. október 22. - + 1909. március 27. Budapest; Kristóff
Gergely és zsenai Markovits Paulina fia. OGY. K.: 1884 előtt. G. 267.;
Kristóffy József; csejtei; *Makó, 1857. szept. 4. -+ 1928. márc. 29. Budapest;
Kristóffy József és csiksomlyói Csiky Gizella fia. Ogy. k.: 1897-05; Csanád vm. főispánja,
m. kir. belügyminiszter 1905. jan 18.-1906. ápr. 8. Gudenus: 70.
Lászlóffy Antal; *Szamosújvár,1825. június 25 - +1872. február 22. Budapest;
Lászlóffy Bogdán és Issekutz Anna Mária fia; Ogy. k.: 1871-74 +; Szamosújvári főjegyző,
polgármester és főbíró, kir. tanácsos. Gudenus: 272.
Lázár Menyhért; *Gyergyószentmiklós,1842. - +?; OGY K.:1897-05; Lengyel Zoltán;
*Kraszna, 1873. - +?; Ogy. k.: 1901-18; Ügyvéd, 1904- től a Független Magyarország c. lap
főszerkesztője.
Lukács Antal; *Temesvár, 1842. október 23. - + 1909. augusztus 5. Csömör; Lukács Ignác
és koronghi Koronghy Hermina Erzsébet fia; Ogy. k.:1884-1906. A Magyar Földhitelintézet
pénzügyi igazgatója, főrendiházi tag.
Lukács Béla, erzsébetvárosi; *Zalatna,1847. április 27. - + 1901. január 7. Budapest; Lukács
Simon és Gaál Teréz fia; Ogy. k.:1897-1901. Az 1900. évi párizsi világkiállítás m.
kormánybiztosa, m. kir. kereskedelemügyi miniszter (1892, júl. l6. -1895. jan. l5.), az I. o.
Vaskorona Rend lovagja; Gudenus: 293.
Lukács Görgy, erzsébetvárosi; *Nagyvárad,1820. - + Salzerbad, 1892. augusztus 29.;
erzsébetvárosi Lukács Ignác és lepei Gaál Teréz fia. Belügyminisztériumi államtitkár, a Szent
István Rend lovagja; Gudenus. 297.

Lukács György, erzsébetvárosi; *Nagyvárad, 1865. szeptember 10. - + 1950. szeptember 28.
Budapest; Lukács György és gyarmati Tar Krisztina fia; Ogy. k.: 1897-1901, 1911-18, 192232; M. kir. vallás- és közoktatási miniszter (1905. jun. 18. -1906. márc. 6.). Gudenus: 298.
Lukács László, erzsébetvárosi; *Zalatna, 1850. október 24. - + 1932. február 23. Budapest;
Lukács Dávid és Wagner Jozefa fia; Ogy. k.:1884-87,1892-1906, 1911-18, 1927-32; A
nemzeti Munkapárt elnöke, m. kir. pénzügyminiszter, kereskedelemügyi miniszter, belügyminiszter, a király személye körüli miniszter, M. kir. miniszterelnök (1912. ápr. 22. -1913.
jún.10.); Gudenus. 296.;
Lukács Sándor, erzsébetvárosi; * 1822. Nagyvárad - + 1854. jún. 8. Bisanos, Franciaország;
Lukács Simon és Gaál Teréz fia. Ogy. k.:1848-49; Győr város kormánybiztosa, a nagyváradi
hadifelszerelőtelep vezetője; G. 298.;
Markovics Kálmán, kisterpesti; *Medgyesbodzás,1848. -+ 1899. május 6. Árpád; Markovits
Emánuel és szentgyörgyvölgyi Csupor Jozefa fia. Ogy. k:1887-92; Földbirtokos Árpádon; G.
323.;
Mártonffy Gyula; *Körösszakál, 1885. október 27. - + 1963, Debrecen; Mártonffy Dezső és
Mártonffy Ilona fia; Ogy. k.:1931-36; Dr. főszolgabíró, a Sebeskőrös Ármentesítő Társaság
ügyvezető alelnöke; G. 353.;
Mártonffy Márton, krasznarécsei; *Récse, 1848, március 11. - + 1917. május 12. Budapest;
Mártonffy Kajetán és danckai Pattantyús-Ábrahám Anna fia; Ogy. k.: 1911-17; Udvari
tanácsos, minisztériumi osztálytanácsos, a Magyar Olimpiai Bizottság titkára; G. 351.;
Másvilági István; *Erzsébetváros, 1806. - + 1866., Ogy.k.: 1848-49; Városi főjegyző.
Meskó László; *Nyíregyháza, 1851. szeptember 23. - 1922. július 23. Budapest.; Édesapja
M. Pál (szül 1824.) nyíregyházi orvos volt, anyai ágon volt örmény származású. Ogy.k.:
1897-1901,1905-18; Nyíregyháza főispánja, 1907-től 1909-ig igazságügy minisztériumi
államtitkár, Justh Gyula indítványára a párt első elnökévé választották,; 0. a.
Molnár Antal; *Szamosújvár,1847. november 17. - +?; Molnár Gergely és Kovács Aranka
fia; Ogy. k.:1871-78;1884-05; Jog- és államtudományok doktora, l 892-től pedig a ház egyik
jegyzője. A hírlapírók nyugdíjintézetének több évig volt titkára.; Sz. 111. 147.;
(Folytatjuk)
A továbbiakban is kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki
örmény gyökerekkel rendelkezik, vagy a közöltekkel kapcsolatban van pontosítása,
kiegészítése, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe! Kérjük az adott személy nevét,
születési adatait, milyen örmény családdal van rokonságban, lehetőleg az iskolai
végzettségét, szakmai életútjának rövid leírását. Kérjük, jelezzék az adatok forrását, esetleg
azt, hogy a dokumentumok a birtokában vannak. Kérjük, adja meg nevét, címét, vagy
elérhetőségét, hogy szükség esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot, az adatok pontosítása,
kiegészítése érdekében, vagy a birtokában lévő dokumentumokat lemásolhassuk, és az
utókornak megőrizhessük.
******

Otthonról - haza

Barangolás őseink földjén
Bihar, Erdővidék, Etelköz, Gyimes, belső-Erdély
Útvonal: Budapest - Ártánd - Nagyvárad - Belényes - Magyarremete - Kőröstárkány Mézged - Kiskoh - Brád - Déva - Nagyszeben - Bácsfalu - Kisbacon - Barót - Vargyas Nagyajta - Bereck - Ojtoz - Gorzafalva - Gyimesbükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok Csíkszereda - Zetelaka - Székelyvarság - Farkaslaka - Enlaka - Kőrispatak - Bözödújfalu -

Erdőszentgyörgy - Ártánd - Budapest
Időtartam: 8 nap (2003. aug. 23-30.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2600 km (a helyi terepjáró autóbuszok teljesítményével
együtt)
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, sportcipő, elemlámpa Vezetés: a csoportot
képzett erdélyi szakvezető kíséri a társasutazás kezdetétől annak végéig
Főbb események:
Találkozó az erdővidéki magyarörményekkel Baróton
Koszorúzás Czárán Gyula emlékére a róla elnevezett bihari barlangban
Cseppkőcsodák a Medve-barlangban
Ezeréves határ a Gyimesi és az Ojtozi-szorosban
Székely ősvár a Tartód-tetőn
Tamási Áron szülőháza Farkaslakán
Időutazás Enlakába, a hagyományőrző székely faluba
Rovásírás az enlaki templomban
Székely erődtemplom Nagyajtán
Árpádkori freskós templom Magyarremetén
350 árva gyerek szeretetotthona Déván a ferences testvéreknél
Szembesülünk a moldvai, gyimesi és hétfalusi csángók, valamint a kőröstárkányi
szigetmagyarság jelenlegi helyzetével
Elárasztott falu a Küsmöd völgyében
Székely szombatosok sorstörténete Bözödújfalun
Szalmakalap múzeum Kőrispatakon
Erdély legszebb skanzene Nagyszebenben
Látogatás Aszalós Viktornál, az utolsó gorzafalvi csángó fazekasnál
Gyimesi csángó néptánc Hidegségben Kicsi Kótával, Tímár Viktorék húzzák a talpalávalót
hegedűvel és gardonnyal
Elek apó múzeuma Kisbaconban
Rhédey Caludia emlékek Erdőszentgyörgyön
Piknik a Nagyküküllő forrásvidékén
Kóstolók hazaiból Enlakán és a Mézgedi-völgyben
Wass Albert pódiumműsor Varga Vilmos és Kiss Törék Ildikó előadásában Nagyváradon
Hétfalusi csángó, zetelaki és körösmenti családoknál személyes tapasztalatokon keresztül
megismerjük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát
Részletes program:
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyányi tér felső rakpartról
Határátkelő: Ártánd
Látnivalók: Nagyvárad (1 órás pódiumműsor Wass Albert műveiből), Magyarremete
(árpádkori freskós templom), ünnepélyes vendégfogadás Kőröstárkányban
Estebéd és szállás: az 1. és 2. napon Kőröstárkányban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás
lakások)
2. nap Reggeli: 2. és 3. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Mézged (Czárán Gyula barlang, koszorúzás az emléktáblánál, 1 órás gyalogtúra),
Kiskoh (Medve-barlang, 1 órás barlanglátogatás)
3. nap Látnivalók: Déva (Böjte Csaba testvér szeretetotthona a ferences kolostorban),

Nagyszeben (Erdély legszebb skanzene)
Estebéd és szállás: a 3. és 4. napon Bácsfaluban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
4. nap Reggeli: 4. és 5. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Kisbacon (Benedek Elek emlékmúzeum), Barót (találkozó helyi magyarörményekkel), Vargyas (Daniel-kúria, gyepűárok, Máthé Ferenc fafaragó), Nagyajta (székely
erődtemplom, Kriza János emlékek)
5. nap Látnivalók: Bereck (Gábor Áron szülőfalva), Ojtoz (hármashalom emlékmű az
ezeréves határ közelében), Gorzafalva (Aszalós Viktor csángó fazekas), Gyimesbükk
(ezeréves határ, Rákóczi vár), Hidegség (gyimesi csángó néptánc bemutató hegedű és
gardony kíséretével), szíveslátás Zetelakán Sándor Olga portáján
Estebéd és szállás: az 5., 6. és 7. napon Zetelakán családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
6. nap Reggeli: 6., 7. és 8. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Székelyvarság (Tartód vára, 2 órás könnyű gyalogtúra), piknik a Küküllő
forrásvidékén
7. nap Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron szülőháza), Enlaka (a világörökség
várományosa, ismertető a templomban, rovásírás, falujárás, enlakai lucskoskáposzta),
Kőrispatak (szalmakalap múzeum), Bözödújfalu (séta a templomhoz az „elárasztott faluban"
- emlékmúzeum), Erdőszentgyörgy (Rhédey Claudia emlékek)
8. nap Indulás: reggel 6 órakor Transzfer, Zeteleka és Budapest között alkalmi megállókkal
Határátkelő: Ártánd.
Érkezés: Budapestre 21 óra körül.
Részvételi díj: 43 000 Ft/fő Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a
szállás, és a belépők árát
Buszköltség: 17 000 Ft/fő
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben
módosítható.
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.
Jelentkezés: a buszköltség befizetésével félfogadási napokon az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületnél, vagy a klubnapokon.
****
Március 21-étől április 4-ig tartott nyitva a Józsefvárosi Napok keretében egy örménymagyar
festőművész házaspár kiállítása. Gopcsa Paula és Kocsi Miklós festőművész kiállítását
Foltinné Farkas Zsuzsanna főtanácsos nyitotta meg.
Budaörsön a Jókai Mór Művelődési Központban április 7-én, hétfőn nyílt meg az I.
magyarörmény képzőművészeti tárlat. A megnyitóünnepség fényét emelte a Vivaldi
Művészeti Iskola tanítványainak fellépte.
A kiállítást dr. Benedek Katalin művészettörténész nyitotta meg. A tárlaton a budapesti Botár
Edit, Gajzágó Sándor, Gopcsa Paula és Gross Arnold, valamint Kovrig Miklós ceglédi és a
szegedi Tóth Rózsa és Tóth István Tibor művei láthatók.
****
Utánnyomás a Szabadság c. kolozsvári napilap 2003. február 24-i számából

A Vox Turturis kamarakórus előadása

A hétvégén sorra kerülő ünnepi rendezvényekről nem hiányozhatott a korhű zene sem:
február 22-én, szombaton a kolozsmonostori Kálváriatemplomban a Vox Turturis

kamarakórus a reneszánsz többszólamúság nagymesterének, Giovanni Pierluigi da
Palestrinának műveiből adott elő. A kórus vezetője, Flórián Gergely elmondása szerint a
kórus két évvel ezelőtt alakult, pontosabban 2000 októberében, tagjai a kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémia diákjai, akik már több sikeres fellépést tudhatnak maguk mögött: így
Kolozsváron a tavalyi Mátyás Napokon, ezenkívül a Zeneakadémián, de szerepeltek már a
Székelyföldön, Nagyváradon, Baróton. A budapesti származású Flórián Gergely szintén a
zeneakadémia IV éves diákja, Petre Sbárcea professzor növendéke a karmester szakon. A
szombati műsoron elhangzott a Misse Quinti Toni, az Énekek éneke stb. A tíztagú kórus
szereplésén látszott, hogy összeszokott együttesről van szó, amelynek énekkedvét még a
terembeli dermesztő hideg sem tudta befolyásolni. Kifejező, árnyalt dinamikájuk tökéletesen
megfelelt az egyházi jellegű kórusművek követelményeinek. Kiválóan lereagálták a
karmester igyekezetét, amely a zenei frázis felépítésére vonatkozott, s mindehhez érthető
szövegmondás társult. Öröm volt hallani a tehetséges fiatalokat, akik még a „I’art pour l’ art"
elvének szigorú betartásával bizonyítottak.
Ami a kórus távlati terveit illeti, a kórusvezető elmondása szerint meghívást kaptak az őszi
Esterházy-ünnepségekre.
A közel egyórás műsor után dr. Angi István, a Zeneakadémia tanára mondott köszönetet a
kórusnak, kiemelve azt, hogy a bemutatott zeneművek, amelyek egyaránt tartalmaztak
misetételeket és motettákat, voltaképpen jelképesek, hisz ezáltal kapcsolódott össze az
imádság és az áldozattétel. A professzor úr szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy a
kislétszámú kórus minden segítség nélkül tartja fenn magát, és abbeli reményét fejezte ki,
hátha sikerül olyan támogatót találni, aki felvállalná a kórus működésének anyagi terhét, vagy
legalábbis annak egy részét.
Hintós Diana
******
Mártonffy István levelét némi rövidítéssel közöljük:

Válaszféle
az „Emlékeim egy nagy magyarörmény orvosról" című cikkre (Erdélyi Örmény Gyökerek
VI. évfolyam 70. szám)
Örömmel vettem kézhez a lap fentemlített számát, benne Schüller Róbertné sz. Ötves Marika
megemlékezését édesapámról. Az öröm lassan ürömmé módosult! Szép és nemes gondolat
halálának 36. évében a visszatekintés, de sajnos, ahogyan a cikkíró is említi, „az idő elmossa
az emlékeket".
/…/
Rágalom, hogy kuruzslással vádolták (ez becsületsértés!). 1940 októberében szekérrel
hoztak egy közeli faluból egy tífuszos asszonyt, apám azonnal a zilahi megyei kórház fertőző
osztályára utalta. Az illető a feleségét még két szilágysomlyói orvoshoz szekerezte, akiknek
ugyanaz volt a véleményük, mint az apámnak. Ezután a bolyongás után a 27 kilométerre lévő
Zilahra már csak a holttest érkezett. Mind a három orvost feljelentették, az elsőfokú végzés
„gondatlanságból elkövetett emberölés" vádjával elmarasztalta, a másodfokú felmentette
mindhármukat.
/.../
Apám népszerű, humoros ember volt, pszichés vagy hipochonder betegeit előszeretettel
egy-egy tréfával vagy gesztussal „gyógyította". Éppen ezért a környéken sok legenda és
adoma született, amely vidékenként vagy falvanként több változatban tovább élte a maga
életét. (Lásd a krasznai csuklós lányt.) De sorolhatnám ezeket a legendákat, amelyek csak
népszerűségét, és betegeinek, ismerőseinek szeretetét tükrözik. Ezek csak legendák és nem
megtörtént esetek.

/../
„Meghívták a kolozsvári egyetemre” - rendelkezem annak a jegyzőkönyvnek a
másolatával, amelyben 1919. október 14-én a kolozsvári egyetemi klinika orvosai (dr. Hankó,
dr. Jakobi, dr. Gidák, dr. Mártonffy, stb.) átadják a klinikát teljes felszereléssel dr. Hartieganu
professzornak, dr. Moldovan államtitkár jelenlétében. Nagy különbség egy klinika átadása
1919-ben Kolozsváron, vagy egy egyetemi meghívás 1928-ban Szegedre (a meghívó
birtokomban van).
/../
Igaz, hogy a váradi kórházba szállították kezelés végett, de ne túlozzunk, hogy
helikopterrel, hanem egy közönséges mentőautóval.
Hálás vagyok, hogy az EÖGY füzetek helyet adott egy magyarörmény orvos emlékének,
de bánt az a tény, hogy az emlékező olyan eseteket említ, amelyek apám emlékét eléggé
furcsa és néhol valótlanságokkal tarkított színben tünteti fel.
Szilágysomlyó, 2003. február
Mártonffy István
****
Utánnyomás az Arménia 1890 májusi számából (az eredeti helyesírás megőrzésével)

Hány örmény van a kerek földön?
A Szent-Pétervárott megjelenő „Svet" czímű orosz hetilap az összes örmények számát
4.047.753-ra teszi; éspedig
Törökországban
2.525.525
Oroszországban
1.391.620
Persiában
54.695
Osztrák-Magyarországban
23.463
Bulgáriában
9.250
Romániában
13.200
India-, Birma-, Afganistánban, Habestien, Franczia-,
Olasz-, Angolországban és Amerikában elszórva van 30.000 lélek.
A „Svet" nem pontos adatokat használt. A kezeink közt lévő, megbízható legújabb források
szerint az összes örmények száma az öt milliót meghaladja.
******
Erdélyi örmény közmondás
A kutyák egymás közt marakodnak, de a farkas ellen megegyeznek.
Sénjere irénc mecs gichádnzevin, pájcz kálin entemgiumisvin.
******
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VII. évfolyam 75. szám 2003. május
„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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Ragyogó Lángnyelv, aki szétáradtál
az apostolok fölött az utolsó vacsora termében,
szállj most fölénk is,
ó Szentlélek Úristen,
bölcsességeddel, életünk fogyatékosságaira".
Május: tavasz van és megújul az egész természet. Ez a Szentlélek műve, akit most várunk a
közelgő pünkösdkor, miként annak idején az apostolok is tették, amikor bezárkóztak az utolsó
vacsora termébe. Egy ősi, Szentlelket váró és hívó ima így kezdődik: Mennyei Király,
Vigasztaló, Igazságnak Lelke. . . Talán ez az utóbbira lenne nekünk igen nagy szükségünk, hogy
az igazsággal felvilágosítva győzhessük le az élet fogyatékosságait!
Dr. Sasvári László
******

A genocídium emléke
A XX. század első és minket legközelebbről érintő népírtásra, az Örmény Genocídiumra
emlékeztek közösségeink az április 24-i emléknap körüli napokban.
Elsőként a Fővárosi Örmény Klub tartott megemlékezést április 17-én a Magyarok Házában. A
történelmi visszatekintő előadás közben Várady Mária színművésznő Tumanjan és Gevork Emin
verseket adott elő, majd az örmény nemzetiszín szalaggal átkötött gyertya fényénél állva,
csöndben mindenki az elpusztított másfélmilliónyi testvérre gondolt, a még mindig pusztító,
népirtó háborúk jelenében.
Április 24-én 13 órakor a Petőfi téri Kőkeresztnél rótták le kegyeletük virágait, koszorúit az
Országos Örmény Önkormányzat alelnökei és képviselői, valamint a szép számban megjelent
Fővárosi Örmény Önkormányzat tagjai, elnökük vezetésével. P. Vahan Hovagimian örmény
katolikus szertartás szerint megáldotta az emlékezés kőkeresztjét, majd imádkoztunk az
áldozatokért. A megemlékezők egy része Veszprémbe utazott, az ottani megemlékezésre.
Április 24-én délután 15 órakor a Fővárosi Közgyűlésben dr. Issekutz Sarolta, a Fővárosi

Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartott megemlékező beszédet. A képviselők
megrendülten hallgatták a beszámolót a Törökországban alkalmazott s többnyire általánosan még
ma sem ismert, válogatott módszerekről, amelyeket az örmény nép tervszerű kiirtására
alkalmaztak. Törökország máig nem ismeri el az örménység elleni genocídiumot. Dr. Issekutz
Sarolta felkérte a Fővárosi Közgyűlés valamennyi képviselőjét, különösen azokat, akik egyúttal
parlamenti képviselők is: legfőbb ideje, hogy a magyar országgyűlés is elismerje és elítélje a
törökországi örmény népirtás tényét, mint ahogyan Franciaország és Írország már elismerte azt.
Felkérésére a közgyűlés tagjai felállva, egy perces néma gyásszal adóztak az áldozatok
emlékének, az emelvényen égő, örmény nemzetiszínbe öltöztetett gyertya lángjánál.
Április 24-én a XIII. kerületi Örmény Önkormányzat tartott székhelyén megemlékezést,
amelyet április 25-én a Szegedi Örmény Önkormányzat és a szegedi Erdélyi Örmény Gyökerek
Klub közös rendezvénye követett a Kisebbségek Házában.
Ugyancsak 25-én tartotta megemlékezését a Csepeli Örmény Önkormányzat is, amelyen Tóth
Mihály polgármester az örmény népirtásról szólva igen tartalmas emlékbeszédet mondott. Az
esten levetítették Atom Egoyan Ararát c. filmjét, amelynek a franciaörmény Charles Aznavour a
főszereplője. A film több síkon beszéli el időben és térben a XX. század eleji török vérengzést,
pusztítást, amelyet az örménységnek mégiscsak sikerült túlélnie. A látottak miatti döbbenet
nehezen oldódott a teremben. A házigazdák kedvessége lassan feledtette a szörnyűségeket.
A film a 10. Titanic fesztivál keretében került magyarországi bemutatóra; ebből az alkalomból
a szervezőkhöz a következő levelet intézte Atom Egoyan filmrendező:
Szomorúsággal tölt el, hogy ma este nem tudok ott lenni Önökkel Budapesten, de
Montreálban, ahol a családom él, ezen az estén lesz az Ararát premierje. Úgy érzem, osztoznom
kell Velük ebben az élményben.
Azonban a filmet Önök együtt élvezhetik Robert Lantossal, aki az atyja ennek a
vállalkozásnak. Az ő látásmódja és bőkezűsége tette lehetővé, hogy ez a film megszülessen.
Egy fesztivál fantasztikus alkalom arra, hogy elmeséljünk egy történetet. A film az örmény
népírtásról szól és arról, hogy ennek tagadása hogyan befolyásolja a ma élő emberek
mindennapjait. Ez a legmerészebb vállalkozás, amibe valaha belefogtam. Amikor nézik az
Ararátot, látni fogják, hogy a film nem annyira a múltról, sokkal inkább a jelenről mesél. A ma
élő emberek felelősségéről. Megtiszteltetés számomra és büszkeséggel tölt el, hogy ezt a
mélységesen személyes filmet választották a fesztivál záróakkordjául.
Bárcsak ott lehetnék Önökkel.
Atom Egoyan
Április 26-án 17 órakor Orlay utcai Örmény Katolikus templomunkban ünnepi szentmisére
gyűltünk össze a 88 évvel ezelőtti áldozatokra emlékezve. A misét Paulus Kodjanian bécsi
mechitarista apát és P. Vahan Hovagimian plébános, valamint Leszkovszky Pál celebrálta, P.
Dadurian közreműködésével. Sajnálatos módon csupán Leszkovszky atya szentbeszédét értettük,
Paulus Kodjanian apát úr hosszú beszéde fordítatlan maradt a többségében magyar anyanyelvű
hívek számára. Az 1 óra 40 perc és a sok tömjénfüst a kis templomban még az edzett
templomlátogató számára is sok volt, többen kimentek az udvarra. Vajon nem inkább a bécsi
megoldást kellene választani az egyházi vezetésnek, hogy a híveket visszacsalogassa a
templomba?
******

Bécsi látogatás
Április 6-án és 13-án közel százan látogattunk Bécsbe a Mechitarista Rend templomába,

kolostorába, múzeumába és könyvtárába. P. Vahan Hovagimian kedvesen fogadta a népes
csapatot és türelmesen, jó humorral vezetett körbe bennünket a sok műtárgy, ritkaság
megtekintésére. A gyönyörű énekes szentmise, amely csupán 40 percig tartott - ellentétben az
Orlay u-i másfél órával -, igazi élményt jelentett. Kár, hogy Bécsben is igen kevés hívő látogatja
a templomot. Érdekes volt - különösen 6-án - az örmény katolikus szentmisét németül hallgatni,
mint ahogy az összes információs tábla, szóróanyag német nyelven tudósított a szentmisék
rendjéről, az örmény katolikus liturgiáról. Virágvasárnap ünnepi szentmiséje - a gyermekek
templomi körmenetével együtt - ugyancsak 40 percig tartott csupán, ám valamivel több hívő
részvételével zajlott. Igen lényeges különbség a budapesti örmény katolikus szentmiséhez képest
az időtartamon kívül az, hogy tömjént alig füstölnek a szentmise alatt, míg Budapesten az egész
ünnepi szentmise alatt tömjéneznek.
A mise utáni szeretetvendégség, majd vásár alkalmat adott a helyiekkel való megismerkedésre,
beszélgetésre. Köszönjük P. Vahan Hovagimian atyának a kedves fogadtatást, kalauzolást.
Délután fakultatív programként mód nyílott a Harrach palotában megtekinteni a „Budapest és
Bécs, a historizmus és avangard között" c. kiállítást, amelyen 600-nál is több, csodálatos magyar
műtárgyat láthattunk a gyönyörű palotában. Kellemes együttlét, kimagasló művészi élmény
részese volt valamennyi utastársunk.
A Bécsi Mechitarista Könyvtár archívumából:
Testvéreink!
Keleti örmény testvérünk útján hozzánk juttatott kérésetekre a legirányadóbb tényezőktől kapott
megnyugtató nyilatkozatok alapján válasz képen izenjük:
Nincs semmi akadálya annak s nem magyarázzák hátrányotokra, hogy magatokat örmény
nemzetiségűeknek - nationalité - /nemzeti kisebbségnek/ valljátok.
Nincs elvi akadálya annak sem, hogy az örmény /armeniai/ állampolgárságot szerezzétek meg, ha
ez célravezetőbbnek mutatkoznék s erre vonatkozólag törvényes és nemzetközi garanciát kaptok.
Elhatározásotokról és a terv végrehajtásának módozatairól - amelyek tekintetében a megkérdezett
tényezők különös figyelmet ajánlanak - alkalmilag részletesen értesítsetek.
MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNYEK EGYESÜLETE igazgató tanácsának 1920. évi június hó 27ik napján megtartott ülésén
Dr. Ávédik Félix sk. ügyvezető igazgató
Dr. Hovhannesian sk. Titkár
******

Üdvözletek
Számtalan megtisztelő üdvözletet kapott az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
vezetősége Húsvét alkalmából, amelyeket tisztelettel köszönünk.
„Gyulafehérvár, 2003. Húsvét hétfő
Tisztelt dr. Issekutz Elnöknő!
A húsvéti ünnepek alkalmából köszönöm meg az Erdélyi Örmény Gyökerek hűséges küldését és
mindent, mit az EÖGYKE örmény híveiért tesz. A Feltámadt Üdvözítő húsvéti kegyelme legyen

jutalmuk.
Tisztelettel és szeretettel
Dr. Jakubinyi György érsek”
***
„Életünket és jövendőnket, Egyházainkat és Népünket az életadó és életmentő Isten kegyelmébe
ajánlva, a feltámadott Krisztus iránti hálaadással kívánok áldott húsvéti ünnepeket:
Az Úr 2003. Esztendejében
Tőkés László”
*****

Ismét a nyelvről

Többektől kaptunk szóbeli észrevételeket az EÖGYKE és a Függetlenek által aláírt megállapodás
1.5. pontjával kapcsolatosan. (Lásd márciusi számunk 2-5. oldalain.)
Ezekre reagálva szeretnénk magyarázattal szolgálni, kicsit kibővítve a megállapodás igen
tömör szövegét, minden értelemváltoztatás nélkül.
Idézzük fel a megállapodás kérdéses, 1.5 pontját.
1.5 Az örmény önkormányzatok működésének hivatalos nyelve a magyar.
Felhívjuk a figyelmet, hogy e pont nem azt mondja ki, hogy a kisebbség nyelve a magyar,
hanem csak azt, hogy az örmény kisebbségi önkormányzatok működési nyelve a magyar. Ez igen
komoly különbség. Az örmény kisebbség nyelve kettős, magyar és örmény.
A félreértéseket az okozza, hogy a felületes olvasók átsiklanak a megállapodás előző, 1.4.
pontján. A megállapodás egyik pontja csak a másikkal együtt alkot egészet. E pont igazán
nagyszerű, példamutató lehet más kisebbségek számára is:
1.4. Az Erdélyből származó örmények is örmények, a nyelvismeret hiánya nem kizáró ok. A
más időben és más módon betelepült örmények teljes jogú örmények, függetlenül a
nyelvismeretüktől.
A pontok magyarázata előtt foglaljuk össze az előzményeket, mindenekelőtt nézzük meg a
törvény vonatkozó passzusát.
Néhány részlet az 1993. évi LXXVII. törvény, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
törvényből:
„l .§ (2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (továbbiakban: kisebbség) minden
olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam
lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi
részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik
érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul.
2.§. E törvény hatálya nem terjed ki a menekültekre, bevándorlókra, a letelepedett külföldi
állampolgárokra és a hontalanokra."
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a jelenleg érvényben lévő törvényi
megfogalmazás. Minden ettől eltérő magyarázat nem egyéb, mint valakiknek az óhaja.
A törvény szövegének magyarázata eddig mindig féloldalas volt:
az Arménia Népe Kulturális Egyesület a kisebbséghez való tartozás számos feltétele közül
csak a nyelv ismeretét tartotta kizárólagos feltételnek. Szerintük az, aki nem tud örményül, nem
tartozhat az örmény kisebbséghez.
Az „erdélyi örmények", a magyarörmények viszont gyakran hangoztatták a számosság és a
több mint száz éves honosság feltételeit. Enélkül ugyanis a most beérkezetteket (akik az örmény

nyelvet ismerik) „bevándorlóknak" kellene tekinteni, akik viszont nem tartoznak a kisebbségi
törvény hatálya alá. (Mindenki tudja, hogy több tízezres kínai közösség él Magyarországon,
mégsem alkothat kisebbséget.)
Az örmények körében a többszörös feltételnek való maradéktalan megfeleléssel
Magyarországon senki sem rendelkezik. Nem él Magyarországon olyan örmény közösség, amely
még aktívan használja a nyelvét, és több mint száz éve honos Magyarországon. E megállapítás
nem újszerű. A törvény meghozatalakor aktuális népszámlálási adatok szerint 37- en (nem
félreírás: harmincheten) vallották magukat örménynek, vagyis a Magyar Köztársaság
Országgyűlése az örményül már nem tudó magyarörmények figyelembevételével vette fel az
örményeket a törvényileg számontartott kisebbségek sorába.
Az EÖGYKE és a Függetlenek által aláírt megállapodás a maga nemében korszakalkotó,
hiszen minden ellentmondást felold.
A lényeg az 1.4-es pontban rejlik:
- A megállapodás az örmény kisebbséghez tartozónak tekinti az erdélyi örményeket (az
úgynevezett magyarörményeket), akik a több mint 300 év alatt már elvesztették nyelvüket, de
közösséget alkotnak, hagyományaikat ápolják.
- Az örmény kisebbséghez tartozóknak tekinti a közelmúltban beérkezett örményeket is, akik
egyébként bevándorlóknak volnának tekintendők, és rájuk nem vonatkozna a kisebbségi törvény,
ám beszélik az örmény nyelvet. Ide tartoznak a genocídium elől menekültek, a szovjetÖrményországból áttelepültek, valamint a más diaszpórákból a közelmúltban áttelepültek.
- A kisebbség nyelve kettős, az örmény nyelv használata magától értendő, amint azt az etnikai
törvény kimondja, de - a közösséghez tartozásnál - nem kizáró ok az örmény nyelv nem ismerete.
E megállapítás nemcsak az erdélyi örményekre vonatkozik, hanem például a genocídium elől
menekült olyan örményekre is, akik már szintén nem beszélik az örmény nyelvet.
A kettős nyelv nyújtotta lehetőség felvetette azt a problémát, hogy az önkormányzati működés
során az örményül már nem tudók hogyan kommunikálnak az örményül beszélőkkel. E
problémának több elvi megoldása létezhet.
1. Tolmácsok közvetítésével
2. Örményül
3. Magyarul
Technikai okok miatt a legmegfelelőbb megoldásnak a 3. Verzió látszott, a következő okok
miatt:
- Tolmácsok alkalmazása nehézkessé teszi a működést.
- Örményül már nem beszélő közösséget és képviselőiket nem lehet már megtanítani
örményül, de a jelenleg beszélt örmény nyelv nem is őseik beszélt nyelve. (Korábban
foglalkoztunk azzal, hogy őseink a kipcsák örmény nyelvet használták.)
A harmadik verzió életszerűségét két ok is alátámasztja:
- A számszerűségből következik, hogy kevesebb embernek kell megtanulnia magyarul, mint
fordítva, hiszen az önkormányzati képviselők nagyobb része tartozik a magyarörményekhez.
- A kisebbséghez való tartozás és képviselet feltétele a magyar állampolgárság, amelynek
viszont feltétele a magyar nyelv ismerete. (Az állampolgárság elnyeréséhez nyelvvizsgát kell
tenni magyarból.) Így tehát Örményországból ideérkezett testvéreinknek nem azért kell
megtanulniuk magyarul, mert a kisebbségi képviselet azt megköveteli, hanem, mert a magyar
állampolgársági törvény teszi kötelezővé. Magyar nyelvismeret nélkül egyébként nem is tudják
képviselői munkájukat elvégezni, mások érdekképviseletét ellátni a magyar környezetben. Tehát
minden örmény kisebbségi képviselőnek tudnia kell magyarul.
A Megállapodás 1.5. pontja tehát nem más mint a legcélszerűbbnek mutatkozó kommunikációs

forma kiválasztása. E pont nem a közösség szabad nyelvhasználatára vonatkozik, hanem csak az
önkormányzati képviselők belső munkanyelvét rögzíti, illetve az önkormányzatok és a hazai
szervek, szervezetek közötti ügyintézés nyelvét. Ez a pont tehát nem korlátozza a szabad örmény
nyelvhasználatot a közösség adott rendezvényein, kiadványaiban, közösségi életében. Ahol az
örmény nyelv használatát a közösség igényli, ott használják. Ahol viszont a magyar nyelvet
igénylik, ott rendezvényeken és a közösségi élet folytatásának bármely területén igény szerint a
magyar nyelvet használják. Az önkormányzat maximálisan támogatja az örmény nyelv oktatását.
Aki örményül akar tanulni, annak erre lehetősége van, senki számára nem lehet azonban
kötelezővé tenni, sem a közösség, sem az egyes képviselő számára. Azon dokumentumok,
amelyeket örmény nyelvterületre is el kívánnak juttatni, lefordításra kerülnek örmény nyelvre is,
összetűzve a magyar dokumentummal és a fordító által hitelesítve. Egyébként minden
önkormányzati dokumentumot magyarul kell archiválni, erről az önkormányzati törvény
rendelkezik. Sokkal kevesebbet kell fordítani, ha a dokumentumok magyarul születnek és csak az
örmény területre kerülőket fordítjuk le (gazdaságossági megfontolás).
E megfontolások mérlegelése után a közösség örmény nyelvű tagjai önkorlátozó határozatot
hoztak, bár a kisebbségi törvény lehetővé tenné számukra a kisebbségi nyelv használatát az
önkormányzatiságban is, mégis lemondtak erről a jogukról ésszerű megfontolások miatt. A
törvény lehetővé teszi ezt a működésmódot is, amennyiben erről a közösség így határoz. Az
elektorok gyűlése, amely minden megjelent önkormányzati képviselő és elektor jelenlétében
zajlott, egyhangú határozatban elfogadta a megállapodásban szereplő pontokat.
A megállapodás természetesen tartalmaz sok olyan pontot is, amely kompenzálja örmény
anyanyelvű örmény testvéreinket. Például, a számszerűségtől függetlenül (hiszen sokkal több a
magyarörmény mint az örményörmény), a kulturális életre fordított összegeket megfelezték,
mondván, hogy a közösség örmény anyanyelvű, örmény kultúrájának ápolása költségesebb, mint
a magyarörmény kultúra és tárgyi emlékek ápolása.
A megállapodás mindkét fél ésszerű, önmegtartóztató, lojális gondolkodásának köszönhetően
ma Magyarországon az összes kisebbség között a legkorszerűbb, példamutató értékű.
Az elkövetkező 4 év arról fog szólni, hogy e harmonikus szemléletet hogyan tudjuk
gyakorolni, valamint hogyan tudjuk a közvéleménybe átültetni, miközben egyelőre
mindenhonnan csak azt halljuk, hogy „az nem örmény, görög, román, ruszin stb.”, „ aki nem
beszél örményül, görögül, románul, ruszinul, stb.”
E szemléletű munkához kérünk mindenkitől támogatást és segítséget. Közös munkával érjük
el, hogy az örménység „kilógjon a sorból” a maga rendkívül lojális, harmonikus, a legkevésbé
sem kirekesztő működési módjával. Munkánkkal kell megcáfolnunk a köztudatba belesulykolt,
téves álláspontot, miszerint az „etnobiznisz” azonos a nyelv nem ismeretével.
Dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
*****

Emlékeztető
„Bár angol nyelven írok és amerikai születésű vagyok, örmény írónak vallom magam. Angol
szavakat használok, amerikai környezetről írok, de az a szellem, amely írni kényszerít – örmény.
Tehát: örmény író vagyok" - jelenti ki egyik könyve előszavában korunk egyik legnagyobb írója,
William Saroyan.

Az idézet magyarul Gevork Emin „Hét ének Örményországról" című könyvének magyar
kiadásában jelent meg, a 165-ik oldalon. A kötetet fordította Rab Zsuzsa. A könyv kiadását
támogatta az Arménia Népe Kulturális Egyesület, az Interararat Kft., a Magyarországi Nemzeti és
Etnikai Kisebbségekért Alapítvány és Markan Oganjan. Az impresszum szerinti kiadó: Copyright
by Arménia Népe Kulturális Egyesület, 1994.
******

Az örmény kereszt kétszáz éve
A mult század elején - valószínűleg az 1903. évben - igen színvonalas, érdekes, 34 ábrával
illusztrált összehasonlító tanulmány jelent meg a Szongott Kristóf által szerkesztett, korabeli
Arméniában.
Az örmény kereszt c. tanulmány szerzője, Merza Gyula latin üdvözlő költemény kíséretében
XIII. Leó pápának a figyelmébe ajánlotta írását. Ezért apostoli áldást, később pápai kitüntetést is
kapott, a Szent Szilveszter lovagrend nagykeresztjét.
Az elmúlt száz évben az egyes keresztformák szimbolikus alakjának elterjedése alakította
történelmünk folyását jó, vagy kevésbé jó irányba. Ma is elterjedten használatos a latin, görög,
andrás-, lotharingiai, pápai kereszt, és még sokfajta más kereszt ábrázolása. A máltai kereszt
megjelenése a lovagrend és a szeretetszolgálat jelvényein bizalmat, reményt jelent a rászorulók
megsegítésében. A mechitarista kereszt szimbóluma ma is kiolvasható az örmény templomokban,
miseruhákon, nyomtatványokban.
Egy ősi indiai-szanszkrit napkorong jelképet használva a svasztika (horogkereszt) a náci
önkényuralom jelképe lett. A kommunista rendszer éveiben pedig mindenfajta vallási hitet,
keresztény meggyőződést igyekeztek eltüntetni az életünkből.
Történelmünk során végigkísér a kereszténység elleni fenyegetettség. Merza Gyula már a
bevezetőjében ezt írja:
„Ami a mohamedanizmusnak a félhold, ugyanaz a keresztény világnak a kereszt jelvénye.
Tulajdonképpen egyszerű szimbólum, a világ összes keresztény népei előtt tiszteletet váltott ki.
Nagy Konstantin óta megszűnvén a gyalázat jelképe lenni, a kereszt hatalmába keríti az egész
keresztény társadalom kultúréletét."
Érdemes volna számba venni, csak az utolsó évszázadban, hogy csúfolták meg a keresztet az
önkényrendszerek hatalmaskodói.
Törökországban az örmény genocídium legszörnyűbb évében, 1915 tavaszán - szemtanúk
igazolják - az örményeket kereszt formában felszegezték padlóra, asztalra, ajtóra. Kevesen tudtak
megmenekülni. Nőket, gyermekeket elevenen nyúztak meg. Az akkori vérengzéseket sok
évtizeden át sikerült eltitkolni a világ elől. Ezért ismétlődhetett a II. világháború idején a
genocídium még nagyobb, tudatosan szervezett formában.
A világháború után a győztes hatalmak gyakorolták a megtorlást. Jellemző ábrázolása a
kínoknak a képzőművész Buday György Székely feszület című fametszete.
Senkinek sem sikerült ilyenfajta művészi ábrázolásban kifejezőbben bemutatni: minden ember
magával hordja keresztjét. Magunkban hordjuk mindhalálig.
A Merza Gyula-tanulmány napjaink iszlám terror-fenyegetettség korszakában is
gondolatébresztő, meglepően időszerű. Tanulságos lenne újra megjelentetni és kiegészíteni a
huszadik század eseménydús évtizedeivel.
Budai Merza Pál
Brassó, 2003 március 17.
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Argentínai értesítés
Nemrég kaptuk az értesítést Dél Amerikából, Ladányi Domonkos úrtól: 2002 november 8-án
Buenos Airesben az argentin Colegio Militar ünnepséget rendezett abból az alkalomból, hogy
átvették Domonkos Béla magyar szobrász alkotását, amely Czetz János magyar honvéd
tábornokot, argentin ezredest ábrázolja. Ugyanekkor került sor a tábornok házassági
okmányainak és a Wienerneustadti Katonai Akadémián őrzött Czetz-okmányoknak az átadására.
Mindezekhez egy székelykapu-modellt is mellékeltek.
Mint Ladányi Domonkos úr írja, a dombormű a Colegio Militar igazgatói irodájának falát
díszíti (hiszen e katonai főiskola alapítója és első igazgatója Czetz János volt). Másik képünk: az
ünnepségen a kollégium hallgatói és tanári tisztikara mellett részt vettek: (balról jobbra): Vattay
Miklós, a Vitézi Rend jelenlegi dél-amerikai törzskapitánya, Szőnyi Ferenc, a Magyar
Köztársaság nagykövete, Ortiz tábornok iskolaigazgató és Ladányi Domonkos, a Vitézi Rend délamerikai tiszteletbeli törzskapitánya.
******

Szóval és ecsettel

Gopcsa Paula festőművész képei
a Józsefvárosi Galériában
Gopcsa Paulának és Kocsi Miklósnak a Tavaszi Fesztivál időszakában megnyílt tárlata
számunkra megkülönböztetett jelentőségű. A „Művészházaspárok a Józsefvárosban" sorozat
keretében jelentkező magyarörmény származású festőnő munkáival viszonylag ritkán
találkozhatunk, pedig a színekben és formákban, kompozícióban és mondanivalóban
összehangolt művek együttesét a szépszámú látogatók körében elismerés övezte.
A kiállító teremben örök festői témák fogadnak: táj- és városképek, csendéletek, portrék,
zsánerek. Ám ezek a látszólagos „sablonok" Gopcsa Paula művészlencséjén át új értelmet
kapnak. Ecsetjének nyomán apró szépségekre lelünk, melyek derűs színvilága beragyogja képeit.
A festő alkotói pályáján tehetséggel és szépérzékkel kamatoztatja a Képzőművészeti Főiskola
kiváló mestereinek, így például Pór Bertalannak, Domanovszky Endrének, Barcsay Jenőnek
tanításait, azokat bizonyos könnyedséggel hangolva saját művészi vérmérsékletének, egyéni
érzés- és gondolatvilágának húrjaira.
A képek között sétálva - a kiállító atmoszférateremtő képességének köszönhetően - a
személyes élmény hitelével kalandozhatunk Olaszország veretes és hírneves helyein,
barangolhatunk hazai tájainkon, Veszprémben és Szobotkán. Törékeny vonalrajzú arcképei festői erényein túl - találó jellemportrék. Kifinomult érzékenységgel közeledik
gyermekmodelljeihez, megjelenítésükben a külsődleges jegyek valósághű megörökítésével együtt
a lélekábrázolás mélységéig is eljut. Ilyenkor érezzük legtisztábban, hogy Gopcsa Paula
személyiségében a küldetéstudattal szolgáló tanárember és a művész tulajdonképpen egylényegű.
Művészetét harmónia lengi be, öröm nézni olaj és akvarellműveit, rajzait, monotypiáit. Stílusa, a
jó ízléssel ölelkező mértéktartás nemes szándékában és gyakorlatában, elsősorban
posztimpresszionista hagyományainkból merít, miközben a festő önálló alkotói elképzeléseit
valósítja meg. A tárlaton bemutatott munkák beszédesen szólnak arról, hogy a közérthetően
megfogalmazott, művészi alázattal megközelített őszinte, személyes élmény visszaadására ma is
van igény. Korunk művészetének mind manipulatívabb útvesztőjében pedig egyre inkább.

Noha Gopcsa Paula felkészült festő, aki a vörösberényi és balatonboglári művésztelepeknek
éveken át egyik állandó vendége volt, akinek gimnáziumi szakfoglalkozása a Képzőművészeti
Főiskola tanítási gyakorlatának helyszíne, személyében a művész mégis szinte elválaszthatatlan a
pedagógustól. Mindkét tevékenységét az értékmentés és értékátadás szándéka is vezérli.
Tiszteletre méltó, ahogyan alkotói munkája mellett, a Szinyei Merse Pál Általános Iskola és
Gimnázium rajz- és művészettörténet tanáraként generációk arra fogékony tagjait beoltotta
művészetszeretettel, beavatta őket a mesterség rejtelmeibe. Példaként említem azt a jó nevű
műgyűjtőt és galéria tulajdonost, az iskola hajdani diákját, Haas Jánost, aki egykor ennek az
ösztönzésnek nyomán kezdett múzeumokba járni. Gopcsa Paula lelkesedéssel magyarázott,
rajongással mesélt a művészet történetéről, kiváltképp a modern iránti látásmódot fejlesztette.
Bátorította növendékeit, hogy merjenek látni. Szívből hitt és hisz a jó pedagógia erejében.
Tanórái ezért is voltak meggyőzőek, s mint a fenti eset tanúsítja, egy életre meghatározóak. És
érhet-e nagyobb öröm pedagógust, mint amikor tapasztalja, hogy munkája gyümölcse beérett.
Becsülni és félteni kell a Gopcsa Paulához hasonló embereket. Számuk egyre apad.
Benedek Katalin
******

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink, rokonaink!
Budaörs I. magyarörmény tárlatának már voltak előzményei, hiszen az elmúlt évek folyamán
fotóművészeti és grafikai munkákban gyönyörködhettek az érdeklődők. A megrendezett
kiállítások tanúsítják, hogy milyen értékes, érdekes kultúrával gazdagítják az örmény gyökerű
magyar alkotóművészek szellemi életünket. Nem egy művész a Hollósy Simon, Barcsay Jenő hogy csak a legkiválóbb elődöket említsem - nevével fémjelezhető eltökéltséggel és igénnyel
teljesíti feladatát.
A ma nyíló tárlat legszembetűnőbb sajátossága a képzőművészeti műfajok széles skálájában
rejlik. Ugyanis, a teremben sétálgatva, az első vizuális benyomás után alaposabban szemügyre
véve a műveket, újabb felfedezést tehetünk: a falakon függő képek különféle technikákkal,
eljárásokkal készültek: olajjal, akvarellel, ceruzával, ill. monotypia, rézkarc kínálta ábrázolási
eszközökkel. Ebből a sokszínű kollekcióból tisztán csendül ki az egyöntetű, őszinte
megnyilatkozás hangja. Tulajdonképpen a kortárs magyarörmény művészek kisebb
seregszemléjeként is szólhatnék az eseményről, mivel az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesületnek 2001-ben, államiságunk ezredfordulójára emlékező nagyobb kiállítása után most
találkozhatunk ismét, ezúttal a grafika és festészet hiteles képviselőivel. Újfent bizonyítva az
előnyös génkeveredésű népközösség tehetségét.
A tárlat közreműködői ismert, méltányolt alkotók, kiállítóművészek. Ennek illusztrációjaként
említem, bár bizonyára önök közül is többen megtekintették, Gross Arnold legutóbbi, 2003-as
kiállítását az Iparművészeti Múzeumban, Gopcsa Pauláét az elmúlt hetekben a Józsefvárosi
Kiállítóteremben, vagy - a fentieket megelőzően - Botár Edit kolozsvári akvarellciklusát a
Vármegye Galériában, és Gajzágó Sándor biblikus tárgyú műveit az esztergomi Keresztény
Múzeumban.
Az itt megvalósult kiállítás másik, a már említett többszólamúságon túli jellemzője, a
különböző irányból megközelített téma azonossága. Ez persze lehet véletlenszerű. A látottak
alapján azonban arról győződhetünk meg, hogy a művészeket elsősorban a természet, táj,
szűkebb környezetük ihlette. Elsőként a vidéki régió küldötteit köszöntöm: Tóth Rózsát, Tóth

István Tibort és Kovrig Miklóst. Közösségünk távolabb élő művészeinek jelentkezése
megnyugtató bizonyítéka annak, hogy kultúránk Budapest határain kívül is él és „erős".
Tóth Rózsát Szegedről ismerősként üdvözölhetjük. Ő az, aki az Erdélyi Örmény Gyökerek
füzetek lapjain megjelenő rajzaival az elmúlt években, hónapról hónapra beavatott bennünket
képileg megjelenített olvasmány-élményeibe, s 2001-ben kiállítással mutatkozott be a
fővárosban. Itt és most az ember és természet szoros együvé tartozásáról vall. Jó érzékkel
megtalálja a mondanivalóját legmegfelelőbben tolmácsoló olajtechnikát, amellyel bensőséges
hangulatú csendéleteit és tájélményeit festi.
Tóth István Tibor ugyancsak Szegedről érkezett, rézkarcokkal. Finom karcolatú, kisméretű
lapjai tulajdonképpen a szülőváros motívumainak inspirációjára született rövid monológok. Tóth
István Tibor a remekmű, Az ember tragédiája által keltett gondolatairól szintén szól hozzánk.
Kovrig Miklós választott, új hazája Cegléd. Egészen egyedi témában jeleskedik, ugyanis
vadászfestő. Őt idézem: „Festményeim témája a természet mint egység, a vadon élő állatok és
vadászélmények." Stiláris szempontból a természetelvű szemléletből is táplálkozó, ám
lényegében valósághű festést műveli. Fátyolos derengésből bontakozik ki a természet örök és
mégis mindig változó arca. A Holt-ág, Erdő széle, Őszi nyírfák ugyan természetdarabkák, de nem
kivágatok, hanem részei a nagy egésznek.
Gopcsa Paula Budapesten tevékenykedik és amint látjuk, biztos kézzel viszi vászonra, papírra
mindazt, ami fantáziáját megérinti, amit alkotó szándéka az élményekből kiválaszt. Így aztán mi
is járhatunk Veszprém beszédes nevű Festő utcájában és álmodozhatunk, ringatózhatunk Velence
Pihenő gondoláin. A történelem és a vallás szellemének közvetítésére szívesen használja a
monotypiát. Ezt, a részben grafikai, de sokkal inkább festői eljárást előszeretettel alkalmazta két
kiváló művész, Kondor Béla és Korniss Dezső is. Gopcsa Paula nemcsak festő, hanem pedagógus
is. Erről tanúskodik műveinek közérthető nyelvezete.
Botár Editet szűkebben vett hazája, Erdély, illetve Kolozsvár és szent hegyünk, a Hargita tartja
fogságában. Kultúra- és értékmentő művész, mely külön érdeme, ugyanis ez mint erény kezd
veszendőbe menni, s ezáltal a szakmai tudás, személyes élmény feltételei torzulnak. Száraz és
vizes technikával ölelkező lapjai szülőföldjéről szóló őszinte vallomások. A napjaink
művészetében oly gyakran előforduló látvány-klisék helyett Botár Edit egy, az erdélyi
hagyományokban gyökerező és személyes élményből táplálkozó képi világot tár elénk. Ezeket az
„örök pillanatokat" nem a turista, hanem a gazda szemével villantja föl.
Gajzágó Sándor ezúttal festőként, nagyszabású freskóterv megálmodójaként lép elénk.
Figuratív formaadású, sejtelmesen lírai hangvételű és színezésű képén az Üdvtörténet - teremtés,
bűnbeesés, megváltás - ábrázolásával az örökkévalóságot hivatott megidézni. Festményeinek
szinte lebegő alakjai bölcsességet rejtenek magukban. Ők egy értelmünkkel föl nem fogható, nem
evilági távlatokat nyitó szellemi-lelki tér érzékeltetésének adekvát szereplői.
Gross Arnold a rézkarc doyenje, a műfaj valóságos megújítója. A kiállításunkon szereplő öt lap
külön érdekessége, hogy az igen szűkre szabott mennyiség ellenére, jelzésszerűen felvillantja
egy-egy alkotói periódus főbb jellemvonásait, a 60-as évektől szinte napjainkig. Nagy
vonalakban követhető, ahogy a mester Rembrandt és Dürer örökségének tanulmányozása nyomán
kialakítja egyéni, senki mással össze nem téveszthető stílusát. Tájképeinek rezzenéstelen, örök
békét sugárzó nyugalma mögött páratlan technikai tudás rejlik. Emléklappal adózik J. S. Bach
zsenijének. A mű formai és tartalmi tisztasága szinte felidézi bennünk a fennkölt zenét. Gross
Arnold ars poeticája szépen kicsendül az itt látható kis műegyüttesből.
Zárógondolatként, szavakba öntve: „annyi baj, gond, bánat és szörnyűség vesz körül minket a
világban, hogy azt nem szabad még a művészetbe is beengedni."
Köszönjük a művészeknek, hogy megosztják velünk gondolataikat, s egy kis időre szétosztják

közöttünk munkálkodásuk szép darabjait, amelyet megbecsüléssel és szeretettel fogadunk.
Benedek Katalin
(Elhangzott 2003. április 7-én, a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat I. magyarörmény
képzőművészeti tárlatának megnyitóján a Jókai Mór Művelődési Központ kiállítótermében.)
******

Édesanyák és lovagok
Nem tudom, hogy csak egy-egy tájékon van-e így, de gyermekkoromban a Háromszékről
származó nagyanyámtól is, a Maros mellől, Marosújvár s Gyulafehérvár környékén nevelkedett
édesanyámtól is mindig azt hallottam, hogy május a Mária hónapja. Azért vagyok bizonytalan,
mert egyházi naptárunkban egyetlen egy Mária-ünnep sem esik májusra, azaz a hivatalos
szertartásrendben nyoma sincs a hónap ilyetén elkötelezettségének. Így aztán, bizonytalanságomat megkerülve, kezdem két áprilisi dátum említésével.
Az elmúlt hónap igencsak említésre méltó napja 23-a: Adalbert. A név viselője (956-997) cseh
főúri családból származott, majd bencés szerzetes lett, s a későbbi II. Ottó császár barátja. Nagy
része volt a magyarság térítésében. Hazánkban, Géza fejedelem idején 992 és 994 között
működött, megkeresztelte a fejedelmet, valamint fiát, Vajkot. Porosz földön halt vértanúhalált s
már kezdettől fogva szentként tisztelték, de fényét - különösen a Kárpát-medencében elhomályosította a következő nap, április 24-e.
Ez ugyanis Szent György napja, a sárkányölő lovagé.
A Vatikán néhány évtizede őt is törölte a szentek hivatalos sorából. Jogosan, érthetően: ha a
szentek valóságos emberek, akik valamilyen tettükkel vagy életvitelükkel különösen rászolgáltak
arra, hogy példaképül állítsa őket az Egyház a hívek elé, akkor a népmesei indíttatású György
lovag mesés alakját nem kell, nem szabad szentként tisztelni.
Igen ám, de nem úgy a hagyomány! Lássuk csak: György lovag Krisztus híve s történetesen
egy városhoz ér, amelynek sárkánya van (ilyesmit a mondák és a népmesék az elmúlt négyezer
év során igen sok városról állítanak). A sárkány sarcol; etetni kell, méghozzá emberáldozattal, az
is természetes, hogy szűzlányokkal (ősi, ködbe vésző totemkultuszok emléke). S itt az óriási
tragédia, a sárkány a város minden fiatal lányát megette már, így aztán a király lányán a sor. (Ez
viszont kitűnő, kedves feudális vonás, ami persze a történet ilyetén formában való kialakulásának
ősi, hatalmi-szerkezeti korára utal: mert a többi polgár lánya még csak-csak, na de a királyé... ! A
sárkány tehát az adott világrendet borítja fel, ha még a királylányt is megeszi.)
György persze megküzd, győz, a várost kereszténységre téríti, majd mit sem törődve azzal,
hogy a királylányt jutalmul feleségül vehetné - továbbáll. Úgynevezett kóbor lovag volt, a
lovagkor ideálja. Ez a legközkeletűbb György-képzet s ez tulajdonképpen a lovag epitetonja is:
sárkányölő Szent György, a lovag. Így ábrázolja művészettörténetünk egyik leghíresebb szobra
is, a Kolozsvári-testvérek műve. György - mint Bálint Sándor írja Ünnepi Kalendárium című, a
hitvilág néprajzát feldolgozó nagyszerű művében - „a hit diadalmas hőseként, győzhetetlen
katonájaként, emberi példaként élt Dömötörrel, Mártonnal, Móriccal, Compostelai Jakabbal, a mi
László királyunkkal egyetemben a középkor lovagi világában".
Számos Kárpát-medencei helység a nevében őrzi: Balaton- Duna- Mező- Tótszentgyörgy, vagy
a felvidéki Baranya-Borsod- Bur- Garam- Gombos- Turócs-Szentgyörgy, illetve Csík- ErdőSepsi- Torockószentgyörgy - hogy csak néhányat említsünk.
A Szent György-legenda érdekes továbbélése, hogy a Magyar Királyság területén oly élénk

egyházi-népi kultusz nyomán alapította a sárkányrend elnevezésű lovagi közösséget Zsigmond
király-császár és Borbála királyné 1408-ban (jelvénye kereszt, amelyről lent egy sárkány
függött). A megölendő sárkányt a trónkövetelők és eretnekek jelentették. Tudjuk, hogy a
„sárkány" szó számos indoeurópai nyelvben, így a románban is a „drak" tőből ered (latinul draco,
draconis).
Bizonyos kegyetlen oláh vajda, akit - tepes (ejtsd: cepes), vagyis „karós" (tessék a „csép" szóra
gondolni!) néven is emleget a történetírás, mert gyakori és kedvenc kivégeztetési módja volt a
karóba húzatás, lévén amúgy ennek a lovagrendnek a tagja, Drakula néven vált az utókor
képregényes vámpír-figurájává. (Német játékfilmesek tettek sokat azért, hogy Hunyadi János
vajdahunyadi várát a külföldi közvélemény ezzel a „vérszívó Drakula-vámpír-szadista" alakkal
társítsa.)
Ám a valódi Zsigmond-féle lovagi társaságnak - egyebek között - volt egy igen érdekes
szabálya: a rend bármely tagjának halála alkalmából a lovagok egy napig gyászruhát hordtak,
amelyet másnap alamizsnával együtt kötelesek voltak Krisztus szegényének ajándékozni
(ugyancsak Bálint Sándor könyvéből).
Mélységesen mély a múltnak kútja és mindig meglepően gazdag az emberi világ tárháza...
De most lássuk májust, hiszen úgy tanultam, hogy május Mária hónapja. Van ugyan ebben a
szép hónapban Flórián (némely helyen, népnyelven: Furgyán), aki nem bevásárlóközpontnak
született, hanem római katonatiszt volt a hagyomány szerint, s a tűzoltók védőszentje, így
olyanoké is, akik a tűzzel kapcsolatban állnak (kovács, fazekas, sörfőző). Van Mónika (akit
viszont nem egy tévécsatorna talált ki, hanem Szent Ágoston édesanyja volt), van olajbafőtt
János, az egri egyházmegye védőszentje, akinek legenda szerinti olajba főzetését a magyar
későgót egyik leghíresebb alkotásán, Lőcsei Pál fafaragóművész híres művén, a lőcsei Jakabtemplom főoltárán is láthatjuk.
Van a három „hírhedt" májusi, a fagyosszentek (12, 13, 14: Pongrác, Szervác, Bonifác), van
Csehország védőszentje, Nepomuki Szent János (Jan Nepomucen), aki - lévén a Moldva folyó
vizébe fojtották, történetileg tisztázatlan okokból - a vízzel kapcsolatos foglalkozások
védőszentje, s a Kárpát-medencében gyakorta állították fel szobrát folyóvizek mentén, hidakon,
vagy hídfőkön is. S végül van május 31-én Petronella, aki Szent Péter leánya volt, a középkori
Magyarországon számon is tartották. (Szent Péter ugyanis nem élt cölibátusban.)
Nagy léptekkel, sok-sok részletet kihagyva, de végigjártuk a májusi naptárat, s Mária nincs
benne sehol. A május valahogy mégis Mária hónapja: ekkor ugyanis felmosolyodik a világ. Pedig
a Mária (Miriam) név eredeti jelentése igen érdekes, hiszen két rokon fogalomkört jelöl: egyrészt
„keserű, szomorú", másrészt „ellenálló, lázadó".
Volt egykor egy szürke darócruhás galileai asszony, aki tiszta szeretetben fiút szült és férjével
kettesben úgy döntöttek, hogy Jézus lesz a neve. Ezt a fiút felnevelte tisztességgel s ez a fiú
bizonyára vissza-visszatért anyjához. Ha másért nem, hát azért, hogy elrémítően nehéz
hivatásához megint és megint egy kicsi erőt kapjon tőle: hogy az édesanyja útjára bocsássa
(amelyet neki be kell járnia, mert ezért jött a világra). Vissza-visszatért, hogy amikor az
édesanyja megkérdezi:
- Mikor jössz, fiam?
Ő bizalommal azt válaszolhassa:
- Nem tudom, édesanyám - mert tudja, megbízhatóan tudja, hogy az édesanyja félszegen
elmosolyodik, majd integetés közben csak ennyit mond:
- Jézus, vigyázz magadra! - miközben az asszony pedig tudja, édesanyaként érzi, hogy a fia
nem azért megy az útra (amely végülis keresztút lesz), hogy önmagára vigyázzon.
De ez az édesanyai elbocsátó, megnyugtató szó kell. Enélkül nem lehet. S ebben benne van az

a bizonyosság is, hogy amikor a fiú a kereszten kiszenved, az édesanyja akkor is ott van. És
amikor a testét leveszik, akkor Mária anya egyszerűen, emberien, női, anyai érzelmei és keserve
összességével kétségbeesik: siratja a fiát. Joga van hozzá, mert fia egész élete során mindig ott
volt, mindig az édesanyja volt. Nem csupán megszülte. Nem, nem! Valójában nem a betlehemek
lágy dallamai szólnak Máriáról, az édesanyáról. Szülni minden egészséges testű nő tud: biológiai
adottság. De felnevelni és azt éreztetni egy (Jézus esetében rövid) életen át: hallgatlak, fiam,
veled vagyok, fiam... az a nehéz.
Ez tehát Húsvét. Húsvét legalább annyira szól Mária édesanyáról, mint a Feltámadottról. És
mindkettő, így együtt az ember reménye.
Húsvét után előbb-utóbb (ezúttal a Húsvét-számítás összefüggései miatt viszonylag hamar) itt
a május: Mária hónapja.
Talán ez is vezérelhette a történelmileg új, szép szokás kialakulását: május első vasárnapja az
édesanyák ünnepe. Isten éltesse őket s tartsa meg őket nekünk, az emberiségnek úgy, hogy ne
csak világra hozni tudjanak, mert az csak biológiai összefüggés. Szeressetek, neveljetek minket
és aggódjatok értünk, kiröppenő fiakért és lányokért, édesanyák, folyamatosan.
dcs
******

Örményekre emlékezve
(második rész)
Kovánián Haruttyunnál senki sem tudta volna jobban megkedveltetni velem az örmény népet. Ő
adta kezembe „A Musza Dag negyven napjá"-t, amit egy szuszra olvastam végig, mélyen
meghatódva a könyv szereplőinek kegyetlen sorsán. Aztán egy orosz régésznő csodálatos könyve
következett, aki Lengyelországból követi az időben visszafelé az Ararátig ennek a sokat próbált,
edzett népnek a sorsát. Itt találkoztam először a katholikosz szóval és Ecsmiadzinnal. Az egész
könyvből a végtelen tisztelet és csodálat hangulata áradt. Gábor Miklós Ala-tau Ararátja csak hab
volt a tortán. Aztán teltek-múltak az évek és nem gondoltam arra, hogy egyszer valami közöm
lesz az erdélyi örménység egyik legkiválóbb alakjához, Czárán Gyulához, a bihari turizmus
nagy mecénásához és egyben művelőjéhez. Pedig így történt, mégpedig drága édesapámnak
köszönhetően. Valami rejtelmes és sorsszerű véletlen őt rendelte a seprősi Czáránok földi
maradványainak megmentésére.
A Lengyelországból menekült, jómódú örmény család először Gyergyószentmiklóson, majd az
arad-megyei Seprősön (Sepraus) telepedett le a XVI. században. A XVIII. században a község
római katolikus temetőjében kápolnát és alatta sírboltot építettek. A II. világháború és a
kommunizmus győzelme nemcsak a virágzó polgári rendet zúzta szét a faluban, hanem magát a
Czárán családot is. Az új, „népi" hatalom rátette a kezét ingó és ingatlan vagyonukra. Azokat a
Czáránokat, akik idejekorán nem menekültek külföldre, különböző kényszerlakhelyekre
száműzték. A Czárán-kápolnával egyelőre nem tudtak mit kezdeni, sem irodának, sem raktárnak
nem felelt meg. Hívek híján hagyták, hogy magába roskadjon az idő szorításában. A mindenható
helyi tanács a kilencszázhetvenes években elérkezettnek látta az időt, hogy végérvényesen
megszabaduljon „a falu központjának forgalmát akadályozó" építménytől. Rögtön eszükbe jutott
az Erzsébetvárosba (Dumbráveni) deportált Czárán István, aki lám-lám, újból tulajdonossá lépett
elő - mivel a néptanács elnöke írásban szólította fel a kápolna tatarozására; mert ha ez nem
történik meg, kezdeményezni fogják annak lebontását. Czárán István ekkor már a hetvenes éveit
taposta és anyagilag nem tudta támogatni a tatarozást. Menteni próbálva családja nyughelyét,
felajánlotta a kápolnát a temesvári római katolikus Püspöki Hivatalnak. Javaslatát elutasították.

Időközben Málnásfürdőn egy ingatlant katolikus templommá építettek át, amelynek nem volt
harangja. Egyházközségünk a mikóújfalusi plébánia filiáléja volt. Plébánosa, Sántha Antal
tudomást szerzett a seprősi kápolnáról, amelynek renoválása fejében bárki megkaphatta a kápolna
két harangját. Édesapám, Zsigmond László ezidőben a málnásfürdői leányegyház gondnoka volt.
1976. január 23-án találkozott először az időközben már 80 évessé lett Czárán Istvánnal. A
továbbiakban édesapám levelezéséből idézek:
„Id. Czárán István úr írásbeli engedélyével 1976 március 10-én kiutaztam Arad megyébe, Seprős
községbe, és feljegyeztem az elvégzendő javítási munkálatokat és a szükséges anyagokat.
Visszafelé Erzsébetvárosban /.../ megkötöttük a fentiekre vonatkozó szerződést. Czárán úr /.../ a
seprősi néptanácshoz folyamodott a kápolna javítási ügyével, ahonnan írásbeli jóváhagyást
kapott." De a tatarozásra nem került sor, mert a seprősi tanács döntést hozott a kápolna
lebontására, semmissé nyilvánítva előző határozatát, amely a renoválást látta célszerűnek.
„A két harangot 1976 június 24-én hoztuk el Sántha Antal plébános úrral Málnásfürdőre."
(Zsigmond László)
Alig zajlott le a harangszentelés (július 10.), apámnak máris utaznia kellett a kápolna
lebontására. Július 14-én érkezett a helyszínre. Ekkor már félig lebontották a templomot. Seprős
község és az ortodox egyház jóvoltából kijelölték az ortodox temetőben azt az örök sírhelyet,
amelyet az újratemetéshez ajánlottak fel. A Czárán Istvánnak küldött levélben (1976 július 18.)
apám a legapróbb részletekig beszámolt:
„14-én délután kiásattam a temetőben kijelölt sírhelyet. Bezsaluztattam és betonnal
beönttettem az alját. Ehhez a néptanács azzal segített, hogy embert és szállítóeszközt bocsátott
azonnal a rendelkezésemre, fizetés ellenében. Másnap, 15-én reggel nyitottam fel újra a kriptát.
Ide is embereket vezényelt a néptanács. Az elnök, az alelnök, az egyik milicista és több
csodálkozó «díszőrsége» mellett 17 koporsót szedtünk ki a kápolna alól. A legelső frontból
Czárán Emánuel koporsója (dupla) volt a legjobban konzerválódva, csaknem teljesen ép, minden
ornamentumával. Ezt jelöltem ki a csontok, maradványok közös szállásául. Az Emánuelen olyan
szép volt a sujtásos díszmagyar, hogy gyönyörködni lehetett benne. A csizma a lábán teljesen ép
volt, csak a szár felső része volt elenyészve. Ebbe a koporsóba gyűlt össze minden maradvány,
ruhadarabokkal együtt. Apró, ruhadíszeket képző üveggyöngyöknél egyéb semmilyen anyagból
való tárgy, emlék nem került elő.
A délutáni órákban végetért az elég nehezen bontható és megközelíthető kripták
«kilakoltatása»... Addigra kiöntötték részben az új kripta helyét is. Hét darab emléktáblát sikerült
beépíteni a kripta belső falaiba, köztük egy gyönyörű, márványból faragott családi címerdomborművel díszítettet is, a Czárán Gyuláét, aki bár nem ott nyugszik (hanem Menyházán - a
szerző megjegyzése), de a tábla mint remekmű megérte, hogy átmentsék az utókornak /.../
A falu népe sokáig búcsúzkodott a hamvaktól. Háborogtak, méltatlankodtak, különösképpen,
amikor a két 1500-as buldózer nekitámadt a maradék falaknak és lekaparta a földet a kripta
boltozatáról.
Felsajgott bennem a költő szava: «...ezért valaki felelős!» Hogy kit és mikor tesz majd a
történelem felelőssé ezért a műemlékért, azt nem lehet tudni, de azért írom le így, ahogy tudom,
hogy legalább ennyit tudjanak abból, amit sajnos, nekem látnom kellett.
Szombaton, 17-én reggel Simonyifalvára siettem kerékpáron, és bejelentettem Dunay Ferenc
plébános úrnak jöttöm célját. A seprősi Czárán család életben lévő fiától, Czárán Istvántól nyert
felhatalmazásom alapján felkértem, hogy a mai napon végezzen temetési szertartást 17 előd új
sírja felett. Délelőtt 11 órakor ott is volt a seprősi temetőben. A latin nyelvű szertartás után,
amelyet ketten végeztünk, liberát énekeltünk.
A kripta belső vasajtóját átmentettem a temetőbe 2 drb. erős vaspánttal együtt. A vaspántokra

helyeztem a vasajtót, arra a betonvas hálózatot, s ezután öntöttem rá a betont. A borítóra a friss
betonra helyeztem 3 drb. címeres márvány emléktáblát a kápolnából. A fejhez pedig betonba
odaállítottam azt a rózsaszínű márvány sírkövet, amelyet szintén a kriptában találtam. Annak a
sírfelőli lapjára lesz rávésve a következő felirat: 'A seprősi Czárán családok hamvai 1813-1906.
Idetemetve 1976-ban’. A feliratot Dunay plébános úr fogja elvégeztetni, melynek költségeit
vállaltam.
Sokszor, szívélyesen üdvözölve, őszinte szeretettel
Zsigmond László
Két koporsót a marosvásárhelyi temetőben temettek újra. A kápolnából kimentettek szomorú
mérlege a következő:
1. Tábla nélkül, a legkorábbi temetkezésből
2. Tábla nélkül, a legkorábbi temetkezésből
3. Tábla nélkül, a legkorábbi temetkezésből
4. Czárán István 1774-1846
5. Czárán Istvánné sz. Rétháti Kövér Johanna 1784-1861
6. Czárán János 1808-1883
7. Czárán Jánosné sz. Talpasi Kapdebó Terézia 1812-1887
8. Péchy Károlyné sz. Czárán Janka 1845-1925
9. Id. Czárán Géza 1848-1927
10. Id. Czárán Gézáné sz. Vidos Ilona 1872-1928
11. Ifj. Czárán Géza
12. Czárán Elek
13. Czárán János 1814-1882
14. Czárán Tivadar 1810-1888
15. Czárán Emánuel 1814-1885
16. Czárán Emánuelné sz. Kövér Róza 1836-1882
17. Czárán Márton 1847-1911
18. Czárán Aranka 1850-1892
19. Czárán Gergely 1818-1890
20. Czáránné Baracházi Kapdebó Anna 1827-1864
21. Czárán Gyula 1847-1906 (menyházi temető)
22. Czárán Emánuel 1813-1889
23. Czárán Antal 1822-1893
24. Csíky Viktorné sz. Czárán Szidónia (menyházi temető)
Azt, hogy mindez miképpen érintette Czárán Istvánt, akinek a szülei, testvérei is ott voltak
eltemetve, nem lehet tudni, de édesapámhoz írt köszönőlevele sok mindent elárul:
„Igen Tisztelt Zsigmond úr!
Hálásan köszönöm levelét, melyben részletesen beszámolt a Seprősön végzett, szomorú
munkáról! Szeretném meg nem történtnek venni a dolgot, és mindent elfelejteni! Remélem, ha
minden rendben lesz, eljön, hogy személyesen is megköszönhessük jóságát, hogy oly
lelkiismeretesen intézett el mindent!
Kiváló tisztelettel Czárán István
Dumbráveni, 976 júl. 20."

Seprősön ma már nem élnek sem örmények, sem magyarok. A törmelékkel együtt simultak az
anyaföldbe a megbolygatott emlékek is. Egy hely van még csak, ahol szóra lehet bírni a múltat: a
címerpajzsos, közös Czárán-sír a temetőben.
A málnásfürdői kápolnába került harangokon kívül a seprősi kápolna meglévő berendezése, a
gyertyatartóktól az oltárképig és padokig - de a legértékesebb darabok kétségkívül a
bronzharangok, amelyek a XIX. század közepéről, és a XX. század elejéről származnak. Ma ők
képviselik Málhásfürdő régiség-értékeit.
A kis harang oldalán Napba öltözött Szűz Mária áll a kis Jézussal, a szemben lévő oldalon
pedig a Korpusz látható. Alul és felül akantusz-leveles, illetve lótuszvirágos girland fut körül
rajta. Felirata: Öntetett seprősi birtokos Czárán János, István és Kristóf testvérek által. Öntött
éngem Horner Henrik N. Váradon az 1840 évben.
A nagy harangon ez áll: Patent 82,5 - Hönig F. Arad 1926.
Íme, így kerültek a Czárán-harangok Málhásfürdőre. És ha eddig nem is mondtuk ki hangosan,
mindnyájan tudjuk: addig őrizzük, amíg egy katolikus hívő él Málnásfürdőn. Addig biztonságban
vannak.
Talán lesz még egy Zsigmond László, aki tovább menekíti őket, ha az úgy van megírva a
csillagokban.
Zsigmond Enikő geológus
Csíkszereda, 2003. II. 22.
******

Hírek, felhívások
Április 2-án Szentendrén a Barcsay műteremház falán (Zenta u. 5.) Mádl Dalma asszony Miakich
Gábor polgármesterrel és Farkas Ádámmal - a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorával együtt avatta fel Barcsay Jenő emléktábláját, amely Szabó Ádám szobrász alkotása. A Barcsay
jogutódok meghívására az EÖGYKE kis csapattal képviseltette magát a szép ünnepségen, majd a
Barcsay kiállító teremben tartott irodalmi, zenés fogadáson.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg
a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (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 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 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 ismételjük 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.
A következő klubest
A Fővárosi Örmény Klub május 15-én du. 17 órától tartja rendezvényét a Magyarok Házában, az
I. emeleti kerengőben, ahol Szabó László fotóművész, Iraki arcok Iráni városok, örmény
emlékek" című fotókiállítása megnyitására kerül sor irodalmi, zenei műsor keretében. Mindenkit
szeretettel várunk.
Szomorújelentések
Surányi Béláné született Toóth Anna Mária, az erzsébetvárosi Vikol család sarja (édesanyja
Vikol Klementin volt), életének 57. évében megpihent az Úrban. Április 18-án, szűk családi
körben temették el a római katolikus egyház szertartása szerint.
93 éves korában csendesen elaludt dr. Viczián István hosszú, gazdag élet után, május 3-án
helyezték örök nyugalomra a szentmártonkátai temetőben.
A gyászjelentés aláírói: testvére, Viczián Albert, gyermekei, István, Erzsébet és Miklós, unokái,
Vera, István, Zsófia, Miklós, Gábor, Gergely, Zsolt, valamint dédunokái, Mátyás, Ágnes és
Anna, valamint a kiterjedt rokonság.
Életének 91. évében csendesen elhunyt dr. Király Endre - értesít a szomorú hírről két fia,
György és Mátyás, unokái, Anikó és Zoltán, két menye, Margit és Edit, valamint rokonai és
barátai. Az elhunytat május 9-én helyezik örök nyugalomra a Rákoskeresztúri Újköztemető

szóróparcellájában, a római katolikus egyház szertartása szerint.
Az elhunytak emlékét közösségünk megőrzi. Nyugodjanak békében!
****

Ávéd Lászlóra emlékezem
Az Erdélyi Örmény Gyökerek - füzetek januári számában olvastam az „Óvóhelyen avatták
doktorrá" című írást. Ávéd Lászlóról, volt osztálytársamról van szó benne. Egy évben születtünk
és együtt jártunk a kolozsvári piarista főgimnáziumba. Párhuzamos osztályok voltak, én az „A"
osztályba, ő a „B" osztályba járt. Szünetekben és iskolán kívül találkoztunk egymással.
Neki osztálytársa volt Fugulyán Gergely szemorvos, aki örmény származású volt, továbbá Barna
József lelkész, Koncz Miklós orvos, Kovács Lajos közgazdász, Molnár Ferenc jogász, stb.
Iskolánkat Báthori István fejedelem alapította és olyan neves tanítványai voltak, mint Pázmány
Péter, Mikes Kelemen, Apor Péter, Jósika Miklós, továbbá a románok közül Gheorghe Sincai,
Gheorghe Lazar és Petru Maior.
Ebben az iskolában tanult Passuth László író is, aki önéletrajzi írásában így emlékszik, idézem:
„Az iskolában a háromszéki székely fiú, a zsidó kárpitos vagy örmény korcsmáros fia mellett
éppúgy fellelhető volt az egyetemi tanár fia is. Az osztály első eminense örmény volt." (Nevet
nem említ.)
Egyébként sok örmény származású gyerek tanult az iskolában. Többek között, akiket én is
ismertem, Gabányi János tanár, Flórián Tibor költő, Murádin László nyelvész-tanár, Murádin
Jenő művészettörténész, Keresztes Zoltán közgazdász és még sokan mások.
Visszatérve Ávéd Lászlóra el kell mondanom, hogy jó kedélyű, komoly, barátságos fiú volt.
Az otthon kapott jó nevelést az iskola egészítette ki. Ez tanított meg minket becsületességre és
emberbaráti szeretetre. Az iskola biztos, megalapozott világnézetet adott a növendékeknek, hogy
az élettől ne reméljenek és ne várjanak ajándékot, hanem soha nem csökkenő akaraterővel és
komoly igyekezettel törekedjenek a szükségesek megszerzésére. Csak az az igazán értékes, amit
kitartással és odaadó munkával tud az ember megszerezni.
Ávéd Laci ezért tartotta szem előtt, mint orvos - az emberbaráti szeretetet, amikor így
fogalmazott: „A család legfontosabb tagja a beteg, mert minden családtag érte aggódik".
Ávéd Lacival 1989-ben, az ötvenéves érettségi találkozón jöttem össze, ahová János fiával és
Mária leányával érkezett. Elbeszélgettünk, ekkor tudtam meg, hogy Mindszenten körzeti orvos.
Később, 1994-ben az ötvenötödik éves találkozónkon láttuk egymást. Sajnos, a hatvanéves
találkozóra nem kerülhetett sor, mert nagyon megfogyatkoztunk és a főszervezők elhaltak.
Szeretettel emlékezem vissza Ávéd Lacira, arra a kiváló orvosra, aki sok embertársán segített
és gyógyította meg őket. Merem remélni, hogy János fia méltó utódja lesz édesapjának és
folytatja a Laci által megalapozott és sikeres gyógyító munkát.
Tóth János
(a szerző Kolozsvárott élő nyugdíjas közgazdász, felesége szamosújvári örménymagyar leány
volt)
*****
Utánnyomás az Arménia 1890 májusi számából (az eredeti helyesírás megőrzésével)

Örmény családnevek.
Folyóiratunk munkatársa: Csiky Lukács örmény kath. Plébános Simferopolban, levelében

felsorolja híveinek családneveit. E nevek között olyanokat is találtunk, melyek azonosak a hazai
örmények neveivel. Apáink több ideig laktak Krimben; ők kiköltöztek, de nehány család ott
maradt. Innen ered a név-azonosság a beköltözött hazai és az ott maradt örmény családok közt.
Érdekesnek találtuk az azonos neveket folyóiratunkban is közölni: Gádárine Ávediszeán,
Hovhánnesz Káráján (káró török szó = fekete. E család Örményországban Szévján nevet visel; a
régi Moldova-Oláhországban Szévján örmény nevét szó szerint Nyegrutz-ra fordította; a
Nyegrutz család egyik ága a hazában nevét Feketé-re magyarosította). Hovszep Dsermágián.
(Dsermág örmény szó = fehér. A Dsermágok hazánkban Fehér-ek.) Gárábéd Máliján. Krikor
Márkárián (hazánkban: Markovich. Az örmény ián, ján, eán családnévképző = a szláv vich és
magyar fi-vel.) Hovhánnesz Nerszeszián, Márdirosz Sáhincán. Chácshérész Dsérácheán
(dserách, dsirách örmény szó = gyertya. A Dsérách-ok hazánkban Gyertyánffy-ak). Meszrov
Számuelián. Thákuhi (Regina) Száhágián. E család hazánkban Izsáki, Izai nevet visel. A Szánág
szóból lett a Gajzágó és Izzekutz családnév is.*****
Wertán Zsolt

Otthonról haza

Barangolás Erdélyben 2002 - befejező rész
Nagyszeben kicsiny főtere. Sarokbástya. Összesen 5 bástya maradt meg. A vízakna-i vereség
után Bem apó Püskinél győzött és ügyes huszárvágással Szebent is bevette. Petőfi 2 napot töltött
itt.
A nagyszebeni csata híres körképét most a körképek helyreállításában nagy tapasztalatú, neves
lengyel művészcsapat restaurálja Lengyelhonban. Itt született Borsos Miklós.
Marosszentimrét (Sántimbru) látjuk. Az ortodox templomok között van egy jobbformájú is, azt
Hunyadi János újította meg. Mezid bej szpáhi lovassággal a marosszentimrei csatában Lépes
György gyulafehérvári püspök hadát meglepte, és a püspököt 1442 március 18-án kivégezték.
(Ez az a Lépes György, akinek kegyetlen harácsolása nagyrészt hozzájárult az 1437-es Budai
Nagy Antal-féle felkelés kirobbanásához. Hunyadi János is a vesztes csata részese volt, ám négy
nappal később, 22-én Gyulafehérvár közelében legyőzte Mezid béget - a szerk.) A
hadizsákmányból Hunyadi a gyulafehérvári Székesegyház homlokzatát kijavíttatta és rendbe tette
az említett marosszentimrei templomot.
Marosszentimrei letérő. Vajasd (Oiejdea), gáborcigányok. Talán ők voltak a honfoglaláskor
Árpád hadseregének fegyverkovácsai. Mindnyájan adventisták.
A Maros völgyében visz minket északnak Béla bácsi. Tövis (Teius), Hunyadi János szintén
Hunyadi János nevű öccse az említett tusakodásokban itt esett el. Emlékére emeltette 1449-ben
Hunyadi a kolostortemplomot: ANNO DOMINI MCCCCXXXXVIIII JOHANNES DE
HUNPAD REGNI HUNGARIAE GUBERNÁTOR. A templom a magyar alapítású pálos rend
czéstochovai kolostorától, a Jasna Górától egy Fekete Mária kegyképet kapott. A Hunyadi
testvérek és a dicstelenül lefejezett Hunyadi László művészien faragott, de immár üres vörös
márvány szarkofágja a gyulafehérvári székesegyházban látható.
Déván is erősíti a magyar tudatot egy meleg fényű fáklya; Böjte Csaba ferences atya, aki 360,
korábban éhező magyar és román árvát nevel a marosparti kolostorban és magyarul tanítja őket.
Amit lehet, mindent megszerez nekik.
Egy történet: 20 gyermekkel elment a polgármesterhez azzal, hogy kellene egy játszótér.
- Az nincs.
- Jó, akkor mi itt fogunk magánál játszani és holnap is ide jövünk!

Nos, a polgármester addig-addig vakarta a fejét, míg valamit mégiscsak kitalált. . . Nagyenyed
után Felvincre (Vin-ul desus) érünk. A település az aranyosszéki székelyek központja volt.
Marosújváron híres sóbánya, valamint Solvay-féle szódagyár működött, de az elmúlt
évtizedekben a Maros vize elöntötte. Most a bánya sós vizét hozzák fel és szódagyártáshoz
hasznosítják.
A Mezőségen futunk. Martos Ferencné, Cilu lágy hangjára leszünk figyelmesek. Vass Albert:
„Üzenet haza", majd Prohászka Ottokár: „Kő az úton", még a lelkünk is felüdül. A szemhatáron a
tordai hasadék látszik.
Torda előtt a 75-ös útra térünk, az Aranyos völgyébe. Sinfalva (Cornesti). Dombján magas,
lőréses fallal védett ősi templom, valaha erősségnek számított. Helyén ma különleges
kőpillérekkel bíró, alacsony kerítésű és kisebb méretben újraépített barokk katolikus templom áll.
Egykor a katolikusok az unitáriusoktól visszaigényelték, mondván, tíz aranyosszéki templomot
vettek el tőlük az unitárius hívek. A környékről összesereglett unitáriusok viszont egy éjjel
meglepetésszerűen „visszafoglalták", azután a hatóság nyomására mégiscsak építettek maguknak
egyet. Erdélyben 70 000 unitárius hívő él, püspökük Kolozsvárott székel. (Az unitáriusok
tagadják a Szentháromságot; nem tanítják Jézus természetfölötti származását, hanem
hangsúlyozzák, hogy benne a legtökéletesebb embert ismerjük, aki bizonyította, hogy az ember
legyőzheti a testet, mert Isten lelke munkálkodott benne - a szerk.)
Fás, cserjés, szépséges szorosban visz az út, ez a várfalvi szoros. Mócvidék. Még megvan a
Tordától Abrudbányáig vezető, elgyomosodott keskenyvasúti vágány, de a lakosság és a turisták
számára oly fontos vonat sajnos, nem jár. Az Aranyos hídján át balra kerülünk egyet a Torockó
völgyébe. Borrév román falu. Fölöttünk mészkőhegyek. Az egész Torockói hegyvidék kristályos
mészkőből áll. Az ortodox kolostornál, a folyócska melletti szemetes parkolónál kiszállunk.
A lombok között felfelé hatalmasodó Székelykő látványában gyönyörködünk. Szép úton,
gyönyörű, váltakozó tájakon Torockóig megyünk és körbesétálunk: Torockó és a szemközt
meredő Székelykő látványával nem lehet betelni. Csontosné, Alexa fényképezőkedve itt sem tud
alábbhagyni. Szívből köszönjük a rendelkezésre bocsátott fotókat.
Ismét az Aranyos völgyében járunk. Kecskenyáj, „szegény ember tehene". A kis bivaly neve:
bivalybocs. A Jára völgyében szép, sziklás szoros. Balra előttünk a gyalui havasok, lábuknál a
kalotaszegi falvak. Járabánya (Báisoara), református, katolikus és unitárius templom. Magyar
falu, de a vasbányába sok román munkást hoztak. Magyarléta: (Liteni - közvetlenül Trianon után
még Lita ungereascá volt a neve - a szerk.) a hegyek kopaszak, a völgyekben mezőgazdasági
művelés, legeltetés folyik, vagy bozótosok terjeszkednek. Tordaszentlászló, egyik a tizennyolc
Szentlászló nevet viselő falu közül. Vidáman vacsorázunk Csányi Éva hangulatos fogadójában.
Utolsó nap. Magyarfenes. Előttünk egy lovaskocsi ballag, de a kocsis hiányzik a bakról. Gyuri
bácsi megjegyzi: „félautomata szekér", majd az örményeknek és nem örményeknek szentlászlópénzeket oszt emlékbe. Magyarlónától teraszos művelésű szántóföldek húzódnak a tájon.
Áthaladunk a Pányiki hágón. Gyalu. Itt egyesül a Hidegszamos a Melegszamossal (persze,
mindkettő vize hideg).
A Sebeskőrös forrása. Kőrösfő, a legismertebb kalotaszegi falu. Szépséges templomának
tornyából jó kilátás nyílik a tájra, a Vigyázóra és a Kalotaszegi havasokra. Sárvásár (Sáula) után
balra, Nyáraszón írta Visky Dániel „A Kalota partján" című költeményét.
A köd miatt az 1848 méter magas Vigyázó csúcs látványától elesünk.
A Királyhágót jócskán elhagyva, Kőröstopánál (Topa de Cris) balra letérünk. Rév (Vada
Crisului), Zichy barlang, amelyet Czárán Gyula tárt fel. Az Erdélyi Középhegységben (főleg a
Bihar hegységben) 2000 barlang van. A falu szélén Hasas Péter családjával „vászonedényeket"
készít. A helyi világos agyagot nem szokták, vagy csak ritkán díszítik színes mázzal. Kiégetve

drapp, krémszínű, vagy halványzöld, vékony falú, csengő hangú. A nagymama mellett, legényke
fia is, de különösen annak húgocskája igen aktív a kiszolgálásban, csomagolásban, „ha pénzt
érez, csak úgy barnul a szeme tőle". Gyuri bácsi bíztatja Hasas urat további tevékenységre, mert
egy autóbusznyi érdeklődővel hamarosan újra érkezik. Megemlíti, hogy a földútra kiállított
„Petra Hasas" táblát már nyugodtan magyarosíthatná.
Örvénd (Urvind), vízlépcsők áram termelésre.
Nagyvárad. Püspökfürdőről a Pece vezeti a hévizet a Kőrösbe. Annak idején a nagyváradi
várárokba is bevezették, emiatt sose fagyott be, gyalogsággal nem lehetett ostromolni.
Egész Európából hoztak telepeseket és a székesegyházat 32 év alatt felépítették. Hatalmas
szentélyének híres „zöld ablakaiban" Szent Erzsébet és Szent László alakja.
A török elől Győrbe menekítették a Szent László ereklyét. A herma ma is ott látható, mert amikor
a vész elmúltával a megállapodás szerint visszakérték, az egyházi hatóságok vonakodtak. A viták
végén egy kis szilánkot az ereklyéből letörtek, amit a remekbe készült, új nagyváradi
ereklyetartóba helyeztek.
Szent László Erdély és a végek patrónusa, védőszentje lett. Nem véletlenül festették mondájának
részleteit főleg az erdélyi templomok falaira. Hatalmas, súlyos csatabárdja épen megmaradt, ezt
tartja a Székesegyházban látható dombormű a kezében. A legenda szerint lova neve Szög volt.
(Megtudtuk, milyen fontos, hogy a szög a patkóból el ne vesszen, mert a patkó is, de a ló is igenigen értékes. . .)
Szacsvay szobor a Pece-parti parkban. Az 1848-as országgyűlés jegyzője: szacsvay és esztelneki
Szacsvay Imre az országgyűlés által megszavazott trónfosztást, mint jegyző, hivatalból
kézjegyével ellátta, ezért a Habsburgoktól halálbüntetést kapott. Szobra talapzatára ezért vésték:
„Egy tollvonás volt a bűne".
Ady Endrével záródik a 2002-es „honismereti műhely" érdemi tevékenysége. A Kiss Stúdióban
élvezzük Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos Ady verseiből összeállított, ragyogó műsorát. Ők
mindig felteszik zarándoklásunk programjaira a koronát.
Hálásan köszönjük nekik és mindenkinek, aki egy héten át ismereteket adott, vagy frissített, és
mindent gördülékenyen megszervezett! .. .
*****

Erdélyi örmény közmondás
Eljött, elmúlt; de helye nem maradt üresen.
Egile, kénáczile, pájcz diéghé cshi ménáczchi báráb.
******

Még egyszer:
örmény táncok Budapesten
A szegedi EÖGYKE-klub elnökasszonya, dr. Tóth Rózsa odaadó szervezésének köszönhetően
2003. március 28-án megtekinthettük a Magyarországon vendégszereplő örmény néptánccsoportok, az Amaras, Gisane és Pundzs bemutatkozását. Az együttest elkísérte Kövér László, a
Szegedi Örmény Önkormányzat elnöke és Hatvani Zoltán képviselő. A gálaműsort a Csepeli
Munkásotthonban rendezték.
Örményország nagykövete, Dzsivan R. Tabibian úr, Csepel polgármestere, Tóth Mihály és
Szárkiszján Ádám, az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke nyitotta meg.
Mindhárman egyetértettek abban, hogy a kapcsolatokat ápolni, bővíteni kell, nemcsak

kulturális, hanem társadalmi, politikai téren is.
A szegedi csoport türelmetlenül várta a „hazai" színeket, a mozgáskultúra látványát. Lelki
szemünk, agyunk reléi előtt már megjelentek a zene hangsúlyos ritmusváltásai, a pergő lábú
lányok, fiúk látványa.
Volt az előadásban számomra valami megfoghatatlan. Táncuk szeretete, öröme, bánata,
elutasítása (ezt a kezük tartása jelezte), elismerésre, tapsra késztette a nagyszámú
nézőközönséget. A táncosok személyes varázsa, fiatalságuk, a zenéhez készített koreográfia
mintha mind azt sugallaná: ilyenek vagyunk! A tánc szerves része a kézmozdulatok művészi
kivitelezése. Térben-időben való elhelyezésük könnyűvé, légiessé tette az előadást.
A táncosok arca sugárzott a boldogságtól, a fogadtatás félelmétől. Színpadi mozgásuk állandó
hullámzásban tartotta a látványt. Nem lehetett nem odafigyelni. A zene változó ritmusa, erős,
néha andalító, majd gyors fordulatokkal tűzdelt: űzte a nézőt a szenvedélyek felé. Az érzelmek
fokozása, a látvány boldogságot váltott ki.
Szinte tapinthatóvá vált a táncoló tűz látványa. A zene és a tánc néhol sejtelmesen erotikus
kisugárzása büszkévé tett: hiszen mi, magyarörmények szintetizáljuk a múltat és a jövőt az
Európai Únióba lépő Magyarországon.
A műsor végén a szervezők megajándékozták az együttesek koreográfusait. Felejthetetlen
élmény volt a meglepődött nagykövet arcát látni, amikor felhívták a színpadra. Tabibian urat is
megtisztelték egy csekély, magyarországi emlékkel.
A nagykövet úr köszönetet mondott a szép gesztusért, majd kijelentette: az ajándék nem őt,
hanem a fellépő fiatalságot illetné, akik hazájuk életéből ízelítőt adtak.
Köszönjük a nagyszerű élményt, amely varázslatossá tette az estet, amit velük együtt éltünk át.
Oláh István László
* Az eseményről előző, 2003. áprilisi számunkban rövid híradást adtunk. Itt kérünk elnézést
olvasóinktól, mert az örmény nagykövet nevét Jivan R. Tabibian alakban írtuk (tehát a nem latin
betűs nyelvek angol átírása szerint), pedig a magyar helyesírás az ilyen nyelvek névátírására
vonatkozóan a fonetikus írásmódot teszi kötelezővé.
(Mentségünkre szolgál, hogy a pontosság kedvéért a nevet a Bécsben dolgozó nagykövet úr
névjegykártyájáról másoltuk át.) Tehát a nagykövet úr: Dzsiván - a szerk.
******
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Négykaréjos kápolnák nyomában
A Szent Anna-kápolna és „testvérei "
Csíksomlyó búcsúja messzeföldön híres; templomát ilyenkor tömegek hada keresi fel még a
határon túlról is. Bár nem látogatja akkora zarándoksereg, de sokkal ősibb búcsújáró hely a Szent
Anna kápolna. Ha kicsi is, eredetének kutatása időben és térben messzire visz.
Vákár Tibor, a kiváló festőművész-építész Székelyföld építész-szemmel című albumában van
egy színes krétarajz, amelyen két, látszatra hasonló megjelenésű kápolna áll egymás mellett
békésen. A kép címe: Szt. Anna-kápolnák, s a szerző a következő magyarázatot csatolja hozzá:
„Gyergyószentmiklós északi dombján, 1087 m. magasan, testvéri közelségben építették a magyar
és az örmény kápolnát. A két kicsi festői épület a Székelyföld népi építészetének kedves

kifejezője, az Anna-napi búcsújárások színhelye. Július 26-a körül a gyergyói falvakból a hívek
olvasóval és búcsúénekeket énekelve mint keresztalja kapaszkodtak fel ide. A kegyes erdei
kirándulás gyakran majálisban folytatódott, s fenyőalja-, rókagomba-, hirip-, és kokojzaszedéssel
ért véget".
Sajnos, kokoj(s)zaszedésről (áfonyaszedésről) szó sem lehetett, miközben felkapaszkodtam az
Anna-kápolnához, hiszen ottjártamkor az északi lejtőket még hófoltok takarták. Igen, csak így,
egyes számban Anna-kápolnát említhetek: a kettő közül ugyanis a kelet felőli kápolnát már csak
romjai jelzik, pedig hány évszázadon keresztül dacoltak ott fenn a gyergyói medence hideg
szeleivel úgy, mint két ikertestvér! Így álltak ott akkor is, amikor Orbán Balázs meglátogatta
őket, s így említi a Székelyföld leírása című művében; „A Békénytől jobbra eső, havasok
színvonaláig emelkedő Csobod tetőn két kápolna büszkélkedik, egyik az örményeké, másik a
rom. katholikusoké; ez utóbbit a hitrege szerint egy pásztor annak emlékére építtette, hogy néma
fia azon a helyen szólalt meg."
Mi tagadás, szerzőnktől ennél alaposabb leírásokhoz vagyunk szokva, Az is furcsa, hogy az
éles szemű nagy utazó nem figyelt föl a két épület közötti lényegi eltérésre. Míg ugyanis a mára
rommá vált kápolna egységes építmény, addig a nyugati Szent Anna-kápolna szentélye valamikor
önálló, úgynevezett centrális, központos építmény - egy négykaréjos templom - volt. Délnyugati
ívét helyettesítve, a templom bővítéseként a XVIII. században barokk stílusú, téglalap alakú
hajóval toldották meg. Az eredeti templomból megmaradt három karéja központi térrel együtt az
új templom szentélyeként működött tovább.
Egy négykaréjos templom felépítése és lefedése sokkalta bonyolultabb feladat egy olyanénál,
amely az általában megszokott hosszanti tér és a csatlakozó szentélyrész együttese. Kitűzése
mégcsak megvalósítható egyszerű műszaki segédeszközökkel, ám az íves falrészek felépítése legyen az akár kőből, akár téglából -, majd ennek egy kupolaszerkezettel való lefedése már jóval
összetettebb feladat. Joggal föltehető tehát, hogy egy ilyen komplikált megformálású építmény
kialakítását a vallási előírások indokolták.
A négykaréjos alaprajzban nem nehéz felismerni a görögkeresztet, illetőleg Csemegi József
útmutatásai alapján az ebbe berajzolható, bajtól óvó jelképet; a négyes lánckeresztet (az
apotropaiont). Az építők szemében a négyes lánckereszt a tökéletes szimmetriának, a zártságnak
és lezártságnak a jelképe: megbonthatatlan, a gonosz számára hozzáférhetetlen alakzat volt. A
korai pogány felfogásokra később vallási tézisek rakódtak. Marosi Ernő írja: „A középkor
felfogása szerint a világ teremtésének folyamata nem más, mint határozott számarányok
megteremtése. A négyes szám a korabeli felfogás szerint a világ rendjét kifejező szimbolikus
számjegy. A világ rendszerét a négy évszak, a négy fő- és teológiai erény, a négy paradicsomi
folyó, a négy szimbolikus fa, a négy evangélista, a történelem négy korszaka fejezi ki."
Analógiákat keresve, a hazai négykaréjos templomainkat áttekintve, elsőként a pápóci Szent
Mihály-kápolna érdemel említést. Mindkettőnek tégla az építőanyaga, mindkettő kétszintes, s az
emeletre a nyugati karéj falába mélyített lépcsőfeljáró vezet. Mindkét templomot a XIII. század
elején építhették. Szlovákiában, az egykori Szepes megyei Haraszton láthatunk még egy érdekes,
négykaréjos templomot. Ennek központi magja egy háromszintes toronyépítmény, s ehhez
csatlakozott minden oldalon egy-egy karéj az alsó szinten. A későbbiek során a templomot - az
Anna-kápolnához hasonlóan - az egyik karéjt elbontva téglalap alakú hajóval bővítették.
Az összehasonlításból nem maradhat ki a határtól nem túlságosan messze levő délkelet-erdélyi
guraszádai templom sem. Ennek négyszögletes középtere a harasztihoz hasonlóan erőteljes
toronyként emelkedik ki, karéjai azonban nem félkör, hanem félellipszis formájúak. Varázslatos
hangulatú ennek az ortodox templomnak a belső légköre, falain fantáziadús freskók díszlenek.
Erdély területén a szabályos négykaréjos templomok közül viszonylagos épségben kettő

található: a gyergyószentmiklósi Szent Anna-kápolna és a székelyudvarhelyi Jézus szíve-kápolna.
Ez utóbbit nem bővítették, így kupolás lefedése az Anna-kápolna egykori külsejére is emlékeztet.
De vajon honnan kerülhetett a középkori Magyarország területére ez a különös alaprajzi
kialakítás? Hol kereshetjük négykaréjos templomaink előképeit? Tőlünk nem is olyan messze
keletre van egy ország, amelynek történelme nem kevésbé hányattatott a mienkénél.
Örményország az első volt a világon, ahol a kereszténységet államvallássá tették. Az örmény
egyházat 301-304 között Világosító Szt. Gergely (Krikorisz Luszavorics) szervezte meg. A korai
örmény templomok a IV. században még egyhajós és apszisos szerkezetűek voltak, míg az V.
században - alighanem szír hatásra - megjelentek a bonyolultabb központú terek. Egyidejűleg a
kezdetekben nagyon egyszerű liturgia is sokat színesedett a szír szertartások bizonyos elemeinek
átvételével.
A VI. század második felében épült négykaréjos elrendezésű örmény templomok első ismert
példája, a masztarai Szt. János-templom. E templomok sajátságos formavilágát valószínűleg nem
az egyházi liturgia követelményei szabták meg, hanem az az igyekezet, hogy azok a Szt. János
evangélista által leirt (Jelenések könyve 21,9-27) Új Jeruzsálem templomhoz legyenek
hasonlatosak. Ugyanakkor kézzelfogható módon a földi, evilági Jeruzsálemnek a keresztények
számára legfontosabb helye, a Szent Sír-bazilika Anasztaszisz tere adott mintát a papok és az
építészek - vagy talán a pap építészek - számára. A valamikori vesztőhely területén, a Koponyák
hegyén (a Golgotán), Krisztus sírbatételének színhelyén 325-333 között épült fel a Szent Sír
bazilika. Ennek a lelke a középterében a sírbarlangot magában foglaló központi egység. Így aztán
a korabeli templomok formavilágára részben a Szent Sír-templom, részben pedig Szent János
apokaliptikus látomása hatott, vagyis e kettőnek magasabb szinten való ötvözése volt a
templomtervezők feladata.
Az örmény egyház központja: Szurp Ecsmiadzin temploma, valamint Zvartnoc püspöki
palotája és temploma szép példái a Szentírás, az alaprajzi és a homlokzati arányrend meg a
statika művészi harmóniájára. Ezeknek és a hozzájuk hasonló örmény templomoknak a
formavilágában kereshetjük a gyergyószentmiklósi Anna-kápolna előképét is. Mivel a város,
Gyergyószentmiklós az erdélyi örménységnek egyik központja, föltehető, hogy esetleg az
örmény bevándorlók hozták magukkal ezt az érdekes, a középkori Magyarország templomainak
külső megjelenítését olyannyira színessé tevő templomformát. De az is nyilvánvaló, hogy keletről
érkezett őseink szintén ezt a formavilágot szívták magukba a Kárpát-medence felé igyekezve.
A jeruzsálemi Szent Sír-templom hatása természetesen nem csak nálunk, hanem NyugatEurópában is megjelent. Ezek közül a központos elrendezésű templomok közül hozzánk,
magyarokhoz a római Santo Stefano Rotondo áll a legközelebb. Ezt azért az egykori magyar
zarándoktemplomért kaptuk cserébe, amelyet a római Szent Péter-székesegyház felépítésekor és
miatta romboltak le. Ennek a templomnak minden egyes eleme és ezek arányai tökéletes
összhangban vannak a mennyei Jeruzsálem szentírásbeli leírásával. (Bár ez a zarándoktemplom,
amelynek tulajdonjogán már régóta a németekkel osztozunk, szerényen húzódik meg a rengeteg
római építészeti látnivaló között, mégis különös élményt jelent fölkeresni, már csak azért is, mert
falai között számos magyar vonatkozású emlékanyaggal találkozhatunk.)

Északon méreteiben a legimpozánsabb hasonló felépítésű templom Brugge központi temploma
lehetett. Mára már csak az alapfalai láthatók a flandriai város közepén. Ma is áll azonban az
angliai egyetemi város, Cambridge kerektemploma, amelyet a hagyományos angliai brassrubbing technológiával munkálkodó amatőr sírlapmásolók és gyűjtők mindig jelenlévő
csapatának szorgos működése közben tekinthetünk meg. Mégis, a nyugat-európai központos
templomok számát és az egyházi életben betöltött szerepét messze meghaladja a Kárpát-medence
egykori központos építményeinek a száma. Ez utóbbiak mind arra utalnak, hogy őseink
hitéletében a liturgia és a Szentírás bizonyos elemei hangsúlyosabban jelentek meg.
Dékány Tibor
Az utánközlésű cikkhez tartozik legújabb információnk:
Örömmel értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy az örmény katolikus kápolna felújítva várja az
odalátogatókat. 2000-ben Jakabffy Ernő nagyösszegű adományával segítette az Örmény
Katolikus Egyháztanácsot, hogy a helyreállítás megkezdődhessen. Ehhez csatlakozott több
alkalommal az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Lázár János áldozatos munkával
vállalta fel a kivitelezés megszervezését, amelynek eredményeként ismét régi pompájában áll az
örmény katolikusok kis kápolnája, amelyben idén húsvétkor már szertartást is végeztek. A
felszentelésig azonban még további belső munkálatokra van szükség, de a pénz elfogyott. Ismét
kérjük adakozó testvéreink adományait, hogy felszentelésre kerülhessen e kis ékszerdobozkápolna. A felújításról 19 perces videofilmen számolt be a Gyergyószentmiklósi Örmény
Katolikus Egyháztanács, melynek operatőre, rendezője Lázár János. Gratulálunk és köszönjük,
hogy megmentették az utókornak őseink kis remekművét.
*****

Otthonról haza

Barangolás őseink földjén, Erdélyben 2003-ban
Bihar, Erdővidék, Etelköz, Gyimes, belső-Erdély
Útvonal: Budapest - Ártánd - Nagyvárad - Belényes - Magyarremete - Kőröstárkány - Mézged Kiskoh - Brád - Déva - Nagyszeben - Bácsfalu - Kisbacon - Barót - Vargyas - Nagyajta - Bereck Ojtoz - Gorzafalva - Gyimesbükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok - Csíkszereda - Zetelaka Székelyvarság - Farkaslaka - Enlaka - Kőrispatak - Bözödújfalu - Erdőszentgyörgy - Ártánd Budapest
Időtartam: 8 nap (2003. aug. 23-30.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2600 km (a helyi terepjáró autóbuszok teljesítményével együtt)
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.

Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, sportcipő, elemlámpa Vezetés: a csoportot
képzett erdélyi szakvezető kíséri a társasutazás kezdetétől annak végéig
Főbb események:
Találkozó az erdővidéki magyarörményekkel Baróton
Koszorúzás Czárán Gyula emlékére a róla elnevezett bihari barlangban
Cseppkőcsodák a Medve-barlangban
Ezeréves határ a Gyimesi és az Ojtozi-szorosban
Székely ősvár a Tartód-tetőn
Tamási Áron szülőháza Farkaslakán
Időutazás Enlakába, a hagyományőrző székely faluba
Rovásírás az enlaki templomban
Székely erődtemplom Nagyajtán
Árpádkori freskós templom Magyarremetén
350 árva gyerek szeretetotthona Déván a ferences testvéreknél
Szembesülünk a moldvai, gyimesi és hétfalusi csángók, valamint a kőröstárkányi
szigetmagyarság jelenlegi helyzetével
Elárasztott falu a Küsmöd völgyében
Székely szombatosok sorstörténete Bözödújfalun
Szalmakalap múzeum Kőrispatakon
Erdély legszebb skanzene Nagyszebenben
Látogatás Aszalós Viktornál, az utolsó gorzafalvi csángó fazekasnál
Gyimesi csángó néptánc Hidegségben Kicsi Kótával, Tímár Viktorék húzzák a talpalávalót
hegedűvel és gardonnyal
Elek apó múzeuma Kisbaconban
Rhédey Claudia emlékek Erdőszentgyörgyön
Piknik a Nagyküküllő forrásvidékén
Kóstolók hazaiból Enlakán és a Mézgedi-völgyben
Wass Albert pódiumműsor Varga Vilmos és Kiss Törék Ildikó előadásában Nagyváradon
Hétfalusi csángó, zetelaki és körösmenti családoknál személyes tapasztalatokon keresztül
megismerjük az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát
Részletes program:
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyányi tér felső rakpartról
Határátkelő: Ártánd
Látnivalók: Nagyvárad (1 órás pódiumműsor Wass Albert műveiből), Magyarremete (árpádkori
freskós templom), ünnepélyes vendégfogadás Kőröstárkányban
Estebéd és szállás: az 1. és 2. napon Kőröstárkányban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
2. nap Reggeli: 2. és 3. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Mézged (Czárán Gyula barlang, koszorúzás az emléktáblánál, 1 órás gyalogtúra),
Kiskoh (Medve-barlang, 1 órás barlanglátogatás)
3. nap Látnivalók: Déva (Böjte Csaba testvér szeretetotthona a ferences kolostorban),
Nagyszeben (Erdély legszebb skanzene)
Estebéd és szállás: a 3. és 4. napon Bácsfaluban családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
4. nap Reggeli: 4. és 5. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Kisbacon (Benedek Elek emlékmúzeum), Barót (találkozó helyi magyar-

örményekkel), Vargyas (Daniel-kúria, gyepűárok, Máthé Ferenc fafaragó), Nagyajta (székely
erődtemplom, Kriza János emlékek)
5. nap Látnivalók: Bereck (Gábor Áron szülőfalva), Ojtoz (hármashalom emlékmű az ezeréves
határ közelében), Gorzafalva (Aszalós Viktor csángó fazekas), Gyimesbükk (ezeréves határ,
Rákóczi vár), Hidegség (gyimesi csángó néptánc bemutató hegedű és gardony kíséretével),
szíveslátás Zetelakán Sándor Olga portáján
Estebéd és szállás: az 5., 6. és 7. napon Zetelakán családoknál (2 ágyas, fürdőszobás lakások)
6. nap Reggeli: 6., 7. és 8. napon a szállásadóknál
Látnivalók: Székelyvarság (Tartód vára, 2 órás könnyű gyalogtúra), piknik a Küküllő
forrásvidékén
7. nap Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron szülőháza), Enlaka (a világörökség várományosa,
ismertető a templomban, rovásírás, falujárás, enlakai lucskoskáposzta), Kőrispatak (szalmakalap
múzeum), Bözödújfalu (séta a templomhoz az „elárasztott faluban" - emlékmúzeum),
Erdőszentgyörgy (Rhédey Claudia emlékek)
8. nap Indulás: reggel 6 órakor Transzfer, Zeteleka és Budapest között alkalmi megállókkal
Határátkelő: Ártánd.
Érkezés: Budapestre 21 óra körül.
Részvételi díj: 43 000 Ft/fő Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás,
és a belépők árát
Buszköltség: 17 000 Ft/fő
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben
módosítható.
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.
Jelentkezés: a buszköltség befizetésével félfogadási napokon az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületnél, vagy a klubnapokon.
******

Nuridsány-kiállítás
A Külvárosi Szalon és a XV. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat közös rendezésében
2003. április 11-én nyílt meg Nuridsány Zoltán festőművész eddig még be nem mutatott
munkáinak kiállítása. A kiállítást Katona Tamás történész nyitotta meg, közreműködött
Avedikián Viktória énekművész. A kiállítás a Pestújhelyi Közösségi Házban április 30-ig volt
megtekinthető.
Nuridsány Zoltán székely származású édesanya és örmény származású édesapa gyermekeként
1925. augusztus 22-én született Marosvásárhelyen. Budapesten, a ciszterciták Szent Imre
Gimnáziumában tanult. 1944-ben vették fel a Képzőművészeti Főiskolára, tanárai a XX. század
meghatározó mesterei: Szőnyi István, Barcsay Jenő, Kmetty János és (mozaikszakon) Fónyi
Géza.
1948-ban a Római Magyar Akadémia ösztöndíjasa volt, több olasz lap fölfigyelt szín- és
formavilágára. Itthon Rabinovszky Máriusz kezdeményezésével (akinek tanársegédje) a murális
művészet elméleti, majd gyakorlati problémái foglalkoztatták. 1949-ben MEFSZ kiállításon
szerepelt monumentális mozaik tervével, Fülep Lajos dicsérte tehetségét.
1949-50-ben Jánossy Ferenc, Nuridsány Zoltán, Orosz Gellért és Sugár Gyula részvételével

alakult meg az úgynevezett Négyesfogat. Kiállításaikat nagy visszhang kísérte az ötvenes évek
elején. 1955-ben a társaság kibővült Bod Lászlóval, Bornemissza Gézával és Megyeri
Barnabással.
Nuridsány első - s egyben utolsó - monumentális munkája a székesfehérvári Gépipari
Technikum külső falán található „Mérnök" című többfigurás mozaik. Újabb megbízást csak két
évtized múlva kapott. Kevéssel halála előtt a pályaművet kétszer díjazták, kivitelezésre azonban
már nem került sor.
Időközben táblaképfestőként lett ismert. 1960-ban önálló kiállítása volt a Fényes Adolf
Teremben; Hanoiban nyílt kiállítása Vietnamban készült grafikáiból és akvarelljeiből. 1966-ban
Szegeden állított ki Bod Lászlóval és Sugár Gyulával, 1968-ban pedig ’Vietnam képekben' címen
grafikáit mutatták be”
1974. május 22-én, kiállításra készülés közben, élete delelőjén lepte meg a halál. Alkotásai a
Nemzeti Galériába, vidéki múzeumokba, valamint itthoni és külföldi műgyűjtőkhöz kerültek.
******
Puskás Árpádné született Lázár Ida:

A gyergyószentmiklósi Arany Sashoz címzett
gyógyszertár örmény tulajdonosai
A Keleti Kárpátok átjáróihoz közeli, ipar és kereskedelem szempontjából előnyös helységekben
már a XVII. század első felében megtelepedtek a Moldvából érkezett örmények. Egy ilyen
kisvárosban, Gyegyószentmiklóson látott napvilágot Eránosz Bogdán 1845 január l.-én mint
Eránosz Miklós és Fehér Lujza fia. Keresztségben az Adeodatus (Deo-datus: Isten adta) latin név
szláv megfelelőjét, a Bogdánt kapta. Tanulmányait a gyergyószentmiklósi magyar, majd az 1860ban újraindult örmény iskolában végezte. Az erdélyi gyógyszerészképzés csak 1872-ben
kezdődött Kolozsváron, így a fiatalok még Budapesten szereztek oklevelet. A gyakornoki éveket
akkoriban főiskola előtt végezték, ezeket Eránosz Bogdán Pesten és Bécsben, majd
Szászrégenben, dr. Friedrich Czoppelt gyógyszertárában töltötte el. Kiváló szakmai felkészültség,
megbízhatóság, közönség iránti mintaszerű magatartás és a német nyelv kiváló ismerete
jellemezte. Egyetemi tanulmányait a Pesti Tudományegyetemen végezte, itt avatják a 26 éves
ifjút Artis Pharmaceuticae-vé.
1874 május 1-től a Gyergyószentmiklósi Fröhlich házban működteti a Bíró örökösöktől
megvásárolt gyógyszertárat és 1875-ben bizonyítja hitelesített iratokkal a gyógyszertár
„reáljogát".
A gazdasági fellendülés éveiben Eránosz Bogdán családalapításra is gondolhatott. A
határozott, élénk tekintetű, markáns arcú gyógyszerész 1876 február 22-én feleségül vette a
Gyergyó-Szárhegyre települt Lázár Jakab és Zakariás Margit 1856-ban született leányát, a finom
arcvonású, rokonszenves Lázár Idát. Két leánygyermekük született, akik a Lujza és Anna nevet
kapták.
Eránosz Lujzának (1877-1952) 8 gyereke született: Viktor, Lujza, Jeromos, Ida, Miklós, Anna,
Margit és Bogdán.
Az 1820-1840 között épült egykori Bocsánszky - jelenleg Korbuly - néven ismert ház
különösen alkalmas volt gyógyszertárnak. A védjeggyel ellátott fenyő-készítményeket: Mikulás
fenyősósborszeszt, szappant, fogkrémet, fogport, szájvizet, Anna arcpudert, hajszeszt,
kézfinomítót, mosdóvizet gyártotta és forgalmazta. Egyéb különlegességei: virág- és dióolaj,
pemetefű- és szalmiák-cukorka Erdély-szerte ismertek voltak. A csodaszereket a korabeli

újságokban, levelezőlapokon, turista kalauzban reklámozták.
A két Eránosz lánytestvér, a gyógyszertár tulajdonosainak élete végigkísérte a gyógyszertár
virágzását.
Korbuly Miklós korai halála miatt - amíg Eránosz Lujza fiai, Jeromos és Miklós elvégezte a
szegedi illetve a bukaresti főiskola gyógyszerészeti karát - a gyógyszertárat bérbe adták
különböző vállalkozóknak.
A Lázár fiúk közül a fiatalabb Lázár Miklós (1913-1970) szerzett előbb diplomát. 1940
tavaszán avatták gyógyszerésszé a Bukaresti Egyetem Gyógyszerészeti Fakultásán. Az idősebb
Lázár Jeromost (1908-1974) tanulmányai elvégzése után, 33 éves korában 1942 július 1-én
nyilvánítja Magister Pharmaciaenek a Szegedi Egyetem Természettudományi Fakultása.
Az államosításig ketten vezették a város akkor 141-ik éves, első gyógyszertárát.
Az ellentétes karakterű Lázár fivérek, a komoly, halk Mityu és a harsány, derűs Jeromos
Gyergyószentmiklós legrokonszenvesebb egyéniségei közé tartoztak.
A gyergyóiak idősebb nemzedéke jól emlékszik az egykori Eránosz, illetve Korbuly Patika
barátságos légkörére, elegáns bútorzatára, jellegzetes porcelán és üveg edényzetére, a táraasztalon levő mérlegekre. Emlékezetes az ajtónyílás két oldalán falra rögzített Aesculap és
Hygiénia görög gyógyító isteneket ábrázoló féldomborzatú portré, s a kirakatban elhelyezett
„cégér", a mintegy méteres, tártszárnyú, faragott, aranyozott sasmadár (jelenleg a
Gyergyószentmiklósi múzeumban).
Puskás, született Lázár Ida, a gyógyszerész-fiúk ma 92 éves húga igyekezett röviden
bemutatni „Az Arany Sashoz" gyógyszertár 190 éves történetét, amely átélt világégéseket,
történelmi, társadalmi változásokat, ám gyógyszerészei a város közegészségügyét, lakóinak
szükségleteit mindvégig erkölcsi értékkel és mértékkel szolgálták.
(Köszönet a leszármazottaknak értékes adataikért, tisztelet a harmadik nemzedék tagjainak,
ifjabb Puskás Árpád és Koncz (született Puskás) Ida gyógyszerésznek, ifjabb Lázár Miklós- és
Attilának hagyomány- és emlékőrzésükért.)
******
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„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
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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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Házadat szentség illeti:
Te, aki dicsőségbe öltözködtél,
öltöztess minket is szentséged fényébe,
övezd derekunkat az igazsággal.”
Június a nyár első hónapja, ekkor öltözik igazán dús ruhába a természet. Gondoljunk a
növekvő búzakalászra, a virágokra. Sok helyen e hónap végén gyűjtik a sokat érő
gyógynövényeket. A természetet Isten templomának is nevezzük: az Ő alkotása, és az Ő
dicsőségét juttatja eszünkbe. Egyben az Ő igazságát is.
Világosító Szent Gergely hozta el az igazság világosságát az örmény népnek, hogy
„körülövezze" magát vele s helytálljon az élet és a történelem viharaiban.
Dr. Sasvári László
******

Klubest
A májusi klubestről való beszámolás mellett tartozunk Olvasóinknak az áprilisi klubesten
bemutatott filmről szóló beszámolóval is. Ez a korábbi klubestet érintő beszámoló a Duna TV
által forgatott filmről szól; értelemszerűen a „régebbi", tehát áprilisi csak a májusi, az „újabb"
klubest után következik. Májusban tehát:
A Közel-Keleten jártunk...
...bár ki sem mozdultunk Budapestről, sőt, abból az épületből, ahol a Fővárosi Örmény Klub
estjeit rendszeresen tartja. A fizikai elmozdulás csupán néhány méternyit jelentett. A
Magyarok Háza emeleti, oszlopos terében (mondhatni: a foyerben) volt ugyanis a
rendezvény, nem pedig a megszokott Bartók teremben.
Ezúttal igen gazdag fotókiállítás megnyitója zajlott. Szabó László, aki módszeresen járja és
fotózza a világot (és aki legutóbb Libanonról és ottani örmény emberekről, épületekről tartott
diavetítéses előadást a klubban), „Iraki arcok - iráni városok - örmény emlékek" címen
mutatott be több tucatnyi képet.

Amilyen gazdag volt a bemutatott fotóanyag, olyan gazdag volt a vernissage is, amellyel a
Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
közösen örvendeztette meg a megnyitó közönségét.
Fogolyán Kristóf Improvizáció című művét hallhattuk először, amelyet a fuvolaművész a
tőle megszokott igényességgel adott elő. Ezután a klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarolta
tartott bevezetőt, majd Lányi Zsolt V. kerületi és országos képviselő nyitotta meg a kiállítást,
hangsúlyozva a múlt megbecsülésének, ápolásának és tudatos bemutatásának fontosságát.
Várady Mária szokás szerint szenvedéllyel és - ahol annak helye volt - csipetnyi humorral
mutatta be az általa hozott verseket. A versek sorát Szilvay Ingrid éneke szakította meg és
fűszerezte azzal, hogy a távoli, általunk többnyire csak képekről, filmekről ismert tájak,
épületek hangulatát tovább emelte a zenével: arab dal, majd örmény dal következett. Az ének
szárnyán végül gyimesi csángó kesergők csendültek, míg Várady Mária a maga részéről
Grigor Narekaci „Könyörgés"-ével fejezte be a műsort.
Issekutz Sarolta záró szavai után további meglepetés várta a kiállítás megnyitó résztvevőit:
az állófogadás részeként ugyanis az örményországi (ezúttal tehát nem erdélyi) örmény
konyha különféle fogásaival gazdag asztal várt mindenkit. Ez utóbbi nem mellőzhető.
Ugyanis valóban ízekről, receptekről, ennivalóról volt szó, de... De az egész gyomorünnep
előkészítését (bevásárlás, főzés, előkészítés) és lebonyolítását Sergio Tabeira vállalta és
végezte. Ha valaki úgy véli, hogy ez a név egyáltalán nem örmény hangzású, annak
tökéletesen igaza van. Tabeira úr ugyanis uruguay-i, akinek azonban lévén sok örmény
barátja és ismerőse... jól megtanulta az örmény konyhát. Magyarország kellős közepén, a
klubnapon a jobbára magyarörmény származásúak népes közönségét családtagjai
segítségével tartotta jól.
Tetszik látni, ez is globalizáció.
Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...
Az EÖGYKE jelmondatául, s így természetesen lapunk mottójául is szolgáló Vörösmartyidézet volt a címe a Duna TV által az erdélyi magyarörmények között, elsősorban
Gyergyószentmiklóson, Erzsébetvároson, Szamosújvárott és Csíkszépvizen forgatott filmnek,
amely a Fővárosi Örmény Klub áprilisi műsorának gerincét szolgáltatta. (A filmet adásból
felvett kazettáról láthatta a közönség.)
Filmet kép nélkül bemutatni bizony, kissé lehetetlen vállalkozás, így ezúttal mi a
hanganyagra koncentráltunk.
Következzék néhány részlet abból, amit az interjúalanyok elmondtak, természetesen a film
szerinti megszólalási sorrendben. Elsőnek Zakariás Péter (ahogy mindannyian szeretettel
emlegetni szoktuk, s nem csak korára való tekintettel: Péter bácsi) szavait idézzük. Sajnos,
azt a kedves, kissé éneklő székelyföldi kiejtést, ahogyan a gyergyószentmiklósi öregúr is
beszél, nyomtatásban ugyancsak lehetetlen visszaadni.
Zakariás Péter, Gyergyószentmiklós
„1643-ban, akkor volt az első beszivárgás, mert először úgy tájékozódtak! Mert itt a
Kárpátokban, itt a hegyekben három évig olyan várakozó helyzetben voltak. Moldovából, a
rendes lakóhelyükről elűzték... Otthagyták a lakóházaikat s a templomaikat s mindent, aztán
ide a hegyekbe húzódtak meg s onnan, ugye, átszivárogtak itt, a Gyímesi szoroson,
tudakolóztak, hogy hát itt milyen a helyzet. 1643-ban akkor egy kisebb... pár személy jött,
mert 1672-ben akkor egyszerre hetven család jött. Akkor a községi elöljáró kiment a
helyszínre... a mostani örmény temető, ahol van, oda érkeztek annak idején lóval-szekérrel,
ott sátrakat vertek le és... mert a falunak az a része nem volt beépítve, mezőség volt, legelő
abban az időben. Aztán kiment az elöljáró és... látta, hogy milyen népek, kérték, hogy pár

napig pihenhessenek. Egy pár nap után kérték, hogy, nem tudom, valamit csereberéljenek,
árut, mit... Aztán megegyeztek abban, hogy fizetnek ennyi ezüst forintot, azt hiszem 27 ezüst
forintot kellett fizetni. Így megadták a letelepedést."
Lázár Alfréd, Gyergyószentmiklós:
„Kimentek, elmentek Magyarországra, vagy tovább és kis számú... kevés számú emberből
akármilyen kevés megy el, akkor az már nagyon megérződik. Így nálunk más a helyzet, mint
például Magyarországon, mert mi örmény vallású magyarok vagyunk. Mi nem vagyunk
örmények, nálunk nincsen örmény kormányzat vagy önkormányzat, mi csak egyszerűen
örmény vallásúak vagyunk, örmény katolikusok. Nem is ismerjük a nyelvet, már rég, már
nagyszüleink sem ismerték, nem tudtak örményül, csak magyarul. Magyarul érzünk s
magyarul beszélünk. Sportnyelven mondva, hogyha a magyar válogatott játszik az örmény
válogatottal, akkor a magyaroknak drukkolunk. De azért egy kicsit fáj a szívünk, hogyha
kikapnak az örmények. Büszkék vagyunk az örmény múltúnkra és őseinkre, s büszkék
vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk. Nehéz ezt megérteni, akiben ilyen... nincs ilyen
kettősség, hogy mind a kettőre büszkének lehet lenni, de mi itt azok vagyunk.
Gyergyószentmiklóson csak egyféle örmény van, a 16-17-ik században Moldovából bejött
örmények leszármazottai, tehát úgynevezett új örmény, aki mondjuk Musza Dag után, vagy
azt követő évtizedekben jött volna, ilyen nincs egy se. Ezért egységes az örménység, mind
római katolikus, mind hitbuzgó és mind jó magyar."
Esztegár János, Szamosújvár:
„A legenda úgy tartja, hogy királyi ivadékok vagyunk. Lehet, hogy úgy van. /.../ Persze, a
Kaukázus következett, következett a Krím félsziget, száz év, százötven év, majd Moldova
vagy kétszáznegyven év. Mindenhol letelepedtek, mindenhol dolgoztak, mindenhol építettek.
S aztán utána, mintha a génjeikbe beléivódott volna, csak nyugatra, csak nyugatra:
(Esztegár János ezekután arról beszélt, hogy egy északi és egy déli vonulatban érkeztek az
örmények Erdélybe.)
„Besztercén telepedett le a templomi (értsd: egyházi - a szerk.) vezetőség is, tehát a
főpapság, és a déli része, az Gyergyóban telepedett le, Szépvízen és Erzsébetvároson. Azt
meg kell említeni, hogy se a legenda, se a történelem nem beszél semmilyen civil vezetőkről,
ennek a csoportnak az élén, akik elindultak 1200-ban Örményországból idáig. Mindig csak a
vallási vezetőkről tárgyal, tehát nagyjából... tehát nagyjából a főpapságuk vezette őket ide."
Dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó, Gyulafehérvár:
„A híveimmel folytatott párbeszédből mondhatom azt, hogy a négy megmaradt örmény
katolikus plébánián a haldokló embernek a félelme terjeng. Román testvéreink alig várják,
hogy kihaljanak teljesen, hogy a templomaikba bejöhessenek, mert az ő saját 1800
templomukat ma sem adták vissza teljesen az ortodoxok, amit az állam vett el és adott át az
ortodoxiának 1948-ban. Az örmény, hatalmas templomok ott állanak: Gyergyószentmiklós,
Szamosújvár, Szépvíz, Erzsébetváros. Szamosújvár és Erzsébetváros magyar királyi, örmény
jogú város lett, de a templomot nehéz karbantartani, természetes, hogy nyugati segítség
nélkül nem is lehetne. A budapesti Örmény Önkormányzat is nagyon sokat segít, van olyan
helyzet, például Erzsébetvárost 17 katolikus örmény van még. Két templomukat már eladták,
az egyiket éppen a gyulafehérvári, tehát az Erdélyi Püspökség vette meg az I. Világháború
előtt, az most 70 római katolikus hívőnek a plébániatemploma, de örmény feliratú templom.
És a másikat, egy kicsit, azt a szászok vették meg 1947-ben, hogy nekik is legyen
evangélikus templomuk Erzsébetvárost, mert nem volt. De a kéttornyú Szent Erzsébet
templom ott áll a város főterén, még azelőtt Erzsébetvárosnak Ebesfalva volt a neve, azt
mondják, a hagyomány szerint, hogy hát I. Apaffy Mihálynak a vadászebjeit ott tenyésztették

s ezért volt Ebesfalva. Az örmények kérték Szent Erzsébet tiszteletére a címet s az örmény
városjogot, s akkor lett Erzsébetváros. De a 17 emberrel - van egy Alapítványuk is lehetetlen azt a nagy templomot karbantartani, restaurálni... és ott áll a jövő, hogy mi lesz
ezzel a templommal és a műkincsekkel. Természetesen a műkincseket idővel - és már ez
folyamatban van - összegyűjtik, egyházi múzeumban is kerül. De a jövőre a kilátás nagyon
gyenge, mert a négy plébániáról elszármazott örmények beolvadnak: vagy a magyarságba
vagy pedig újabban a románságba is. És az ifjúság nagyon gyér."
Hajdó István főesperes, Gyergyószentmiklós:
„S a 89-es fordulat után páter Fogolyán Miklós Velencéből hazajött azzal a nagy gondolattal,
hogy az erdélyi örménységet egy picikét összegyűjti és fölrázza. El is indította a munkáját,
nagyon nehéz volt, hiszen Gyergyószentmiklóson lakott, ide nevezték ki, aztán járt
Szamosújvárra, Szépvízre, Erzsébetvárosra. Külön élmény volt számunkra és számára is,
hogy az örmény örökséget erre a modern komputergépre az összes - ami megmaradott
örökség - azokat összegyűjtötte. Sajnos a halála után - nem tudjuk, milyen körülmények
között - valaki úgy elmenekítette, hogy azóta se találjuk. S azóta aztán mi próbáljuk
szárnyaink alá venni az örmény egyházközséget, szeretni őket, mint a kicsi testvért. És úgy
hiszem, hogy a nagy nemzeteknek példaértékű lehet - legalábbis én lelkiismeretem szerint el
merem mondani - és ezt úgy szeretném mindenkinek a lelkére kötni, hogy a nagyoknak az
lenne a küldetésük és a feladatuk, hogy a kicsiket szeressék. És engedjék, hogy
megmaradjanak, mert ez örökség, kulturális, hitbeli örökség, ugyanakkor - úgy, ahogy
mondtam - egy színfoltja a világnak is, de Gyergyószentmiklósnak."
Kovrig Anna, Szamosújvár:
„Igen. Igen, minden vasárnap a templomban a mise, tehát a mise-részek örményül folynak,
örményül énekeljük őket. Ezt majd kivágja: sajnos, nem értjük, hogy mit énekelünk, de mi
énekelünk... Tudjuk, hogy a Miatyánkot énekeljük, de amúgy, sajnos, az örmény nyelvet nem
ismerjük.”
Dr. Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó, Gyulafehérvár:
„A görögkatolikusokat egy tollvonással a román kommunista állam ortodoxszá nyilvánította,
természetesen együttműködve az ortodox testvérekkel. S amikor ezt az erdélyi katolikus
örmények látták, féltek attól, hogy őket is, mint önálló, örmény katolikus, tehát keleti rítusú
katolikus egyházat, egyszerűen alárendelik a bukaresti, apostoli, gregorián, tehát nem
katolikus örmény egyháznak. S ezért 1948-ban úgy diktálták be a kultusz-ügyosztálynál,
vagy Állami Egyházügyi Hivatalnál, ahogy a 30-as konkordátum előtt szerepeltek, vagyis a
gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség örmény szertartású plébániái. Négy plébánia.
Romániában egyébként 18 kisebbségnek van saját védelmi (értsd: politikai-érdekvédelmi - a
szerk.) szervezete, ahol is a legnagyobb a magyarságé - létszám szerint is - az RMDSz, s az
örmények Uniója. A vezetőség, sajnos, miután éveken át együtt harcolt a többi - többek
között a magyar - kisebbséggel is kisebbségi jogokért, a Nagyrománia Párt felé irányul, ők
azok, akik nem akarják tudomásul venni, hogy léteznek Erdélyben magyarörmények."
(Egy dokumentumfilm szövegét - vagy abból részleteket - lehallgatni nehéz; sokszor kell az
embernek 5-10 másodperces részeket ismét és ismét visszajátszania, hogy maradéktalanul
leírhassa azt, ami elhangzik. S olyankor szinte „belesüllyed" az elhangzó szavak, mondatok
súlyos, néha keserves tartalmába. Abba, ami a szavak mögött áll, ami a nyilatkozók
tekintetéből sugárzik. Így aztán a szerkesztőnek munka közben egy-kétszer könny szökött a
szemébe. S hogy ezt enyhítse, megnyugtatásul felemlíti, hogy a film zárásaként elhangzó
versnek, az örmény Rafael Bagadanian sorainak alámondását a film készítői, affinitásukat
igazolva, stílszerűen Korbuly Péterre bízták.)

******
Az Arménia 1890 augusztusi számában az alábbi, rövid híradást közölte:
Wahram-bej-Dadian konstantinápolyi örmény herceg és neje szül. Széchenyi grófnő, „a
legnagyobb magyar" unokája, a folyó év tavaszán Budapesten jártak, hol őket gróf Széchenyi
Béla kalauzolta; ki később a török fővárosban is látogatást tett rokonainál. Dádián herczeg a
magyar főváros szépségeiről a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott.
A következő, szeptemberi számban már részletes ismertetést olvashatunk, amelyben a herceg
nevét már a nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar helyesírás szerint írja a lap:

Dádián herczeg és neje
Törökország hivatalnoki karának, a törvénykezés terén kiváló alakját: Váhrán Dádián bej
herczeget és nejét, Széchényi Vanda grófnőt, kik ez év tavaszán Budapest keleti vendégei
voltak, mutatják be mai képeink.
Annak idején mi is hírt adtunk e lapok közönségének az előkelő „magyar-örmény
házasság"-ról, mely pár év előtt Széchényi Ödön gróf leánya és Dádián herczeg között
Sztambul egyik városrészében, a besiktás-i nyaralóban, örmény katholikus szertartás szerint
köttetett; maga Ázárián patriarkha által, ki a dicső emlékű Hászun bíbornok utóda a
Konstantinápolyban székelő „ciliciai" patriarkhatusban.
A Dádiánok ősrégi családfájukat, átöröklött hagyományaikhoz képest, a legelső ó-perzsa
király: Cyrus koráig szokták visszavezetni, - s több tagja e családnak kimagasló tekintélyben
részesül a keleti örménység közéletében ma is.
A bolgár fejedelmi trón betöltése alkalmával oly sűrűn emlegetett „mingreliai herczeg" a
Dádián-család egy külön ágának leszármazottja; míg a perzsa birodalom bécsi
nagykövetének, Nehrimán khánnak veje, valamint a török külügyi hivatalnak hírneves
államtitkára: Ártin Dádián pasa is - ki a legutóbbi „konstantinápolyi konferenczia" jegyzője
volt, - a család örmény ágához tartoznak.
A mostani budapesti török konzul Assim bej előde: a néhai Münir bej idejében idejében
már híre járt egy alkalommal, hogy Széchényi gróf veje - az ifjú Váhrán Dádián bej - fog
kineveztetni a porta magyarországi képviselőjének. E hír ugyan, mint tudjuk, nem valósult
meg, - de az európai magas műveltséggel bíró s házassága folytán a legelső magyar főrangú
családokkal közel rokonságba jutott örmény herczegre nézve, alkalom adtán könnyen
megvalósulhat.
S ha emlékezetünkbe idézzük még: hogy Szent István koronájának egyik örököse, II.
András magyar király fia, egykor az örmény király leányával jegyeztetett el, - úgy a
legfényesebb történelmi előzményt is megtaláltuk azon házassági frigyhez, mely pár év előtt
a „legnagyobb magyar" unokáját örmény herczegasszonnyá tette; s ily módon
képcsarnokunkat egy bájos magyar főúri hölgy arczképével gazdagította.
Dr. Simay János
******

Örmények: egy nép diaszpórában.
Az Ararátot csak messziről nézhetik
Részletek Bán Csaba riport-cikkéből - utánnyomás a Népszabadság 2003. május 28-i
számából
Ha egy népre lehet mondani, hogy a történelem keresztútjain helyezkedik el, akkor talán
éppen Örményországra illik leginkább ez az állítás: keletről Perzsia, nyugatról Bizánc, majd
Törökország, északról pedig a kazárok, később a tatárok, majd az oroszok nyomása alatt

próbált fennmaradni. Amikor az első világháború alatt a megújhodó Törökország a
világtörténelem első hivatalosan elismert népirtásában néhány hónap leforgása alatt másfél
millió örményt ölt meg, csak az orosz intervenció mentette meg a népet a teljes pusztulástól.
A hagyományosan benépesített terület parányi töredékével - és Moszkva egyre erősödő
befolyásával - megelégedni kénytelen Örményország csak 1991-ben nyerte el a hét-nyolc
évszázaddal korábban elveszített függetlenségét.
A főváros minden pontjáról kitűnően látható Ararát központi helyet foglal el az örmény
néplélekben. Jereván és a havas csúcsú szent hegy között azonban a XX. századi világ egyik
leginkább őrzött és legkevésbé átjárható határvonala húzódik. Sokáig ez a NATO és a
Szovjetunió közötti határt is jelentette, az utóbbi tíz évben pedig a karabahi terület elfoglalása
miatt szenvedi el az ország Azerbajdzsán és Törökország határblokádját.
A lényeg az, hogy az Ararát ott van egy karnyújtásnyira, de soha el nem érhető. „Ez a mi
örökös délibábunk" - írja a FÁK államaiban élő örmény diaszpóra hetilapja. Jerevánban az
Opera melletti ligetes téren tartják az amatőr festők hét végi kirakodó vásárukat, ahol a
vásznakon a legnépszerűbb motívum persze az Ararát, az előtérben pedig az 1700 éves Hor
Virap-kolostor, ahol a kereszténységet terjesztő Gergely 12 évig raboskodott.
Nemcsak Noé hegye szerepel élénken a köztudatban és a híres örmény konyak cimkéin. A
történelmi kollektív tudatalattit minden élvezeti cikk próbálja a tudat felett tartani. A jereváni
konyakgyár exkluzív terméke az „Ani" borpárlat: ez egy középkori főváros neve. A
legnépszerűbb cigaretta a „Van" (a kereszténység előtti örmény kultúra bölcsője), a
legkedveltebb sör pedig a „Kilikia" (örmény királyság a keresztes háborúk idején). Manapság
ezek a városok-térségek egytől egyik a szinte elérhetetlen Törökország részei. /…/
Mivel a két leghosszabb határ zárva, marad az északi és a déli kijárat. Iránnal jók a
kapcsolatok: az autók iráni benzinnel járnak, a családok iráni mosóporral mosnak. A
középkori perzsa birodalom provinciájaként töltött évszázadokat békévé oldja az emlékezés.
Jómódú teheráni családok Jerevánba járnak kirándulni, hogy asszonyaik legalább néhány
napig európai ruhában, csador nélkül sétálhassanak az utcán.
A „nagy" északi - és egyetlen keresztény - szomszéddal, Grúziával egészséges rivalizálás
folyik. A Szovjetunió szétesésével azonban sok kereskedelmi és személyes szál szakadt el, és
a kapcsolatok fejlődésének a pocsék minőségű utak sem tesznek jót. A két főváros közötti
távolság alig haladja meg pl. a Budapest és Bécs közötti távolságot, de egy kis szomszédolás
8-10 órás zötykölődéssel jár csak az egyik irányba.
/.../ Az örmények világát valóban megrengető sokk a folyamatos elvándorlás. Az emigráció
első hulláma messze a középkorba nyúlik vissza - Erdélybe például a XVII. század során
telepedett le sok örmény kézműves és kereskedő.
A jelentős nyugati diaszpóra (a három és félmilliós „óhazai" lakosság kétszerese) *
legnagyobb része azonban 1915-ben menekült el a törökök üldözése elől, de az utóbbi tíz
évben is sokan vándoroltak ki.
/.../
Jereván-Budapest, 2003 május
Bán Csaba
* A szerkesztőség megjegyzése: jelenlegi tájékozódásunk szerint úgy az örményországi
lakosság, mint a diaszpórában élők számai túlbecsült adatok.
******

Önkormányzati élet a Fővárosnál
A Fővárosi Örmény Önkormányzat kilenc tagú testületét - mint arról már írtunk lapunk
márciusi számában - az elektorok gyűlése már 2003. február 11-én megválasztotta.

Ehhez képest júniust írunk, lássuk, mi a helyzet?
Örömmel jelenthetjük, hogy a testület él és működik, ám - önhibáján kívül igencsak
mostoha (szinte az csúszik ki a szájunkon: lehetetlen) körülmények között. Az Akadémia
utca 1. alatti, fővárosi ingatlan negyedik emeletén még a legutóbbi, május 27-i ülésen is
telefon hiányában üléseztek a képviselők. (2003-at írunk, senki ne mondja azt, hogy pedig hát
Szongott Kristófnak sem volt telefonja...!) A képviselők örültek, hogy van annyi szék,
ahányan vannak...
A helyiség többé-kevésbé rendben van, csak az ajtók még nem zárhatók, a megfelelő
helyen új fax-fénymásoló-printer csodamasina áll, aznap még gyakorlatilag
beüzemelhetetlenül. De bízzunk benne, hogy lesz ez még jobb!
Ami viszont a testületet illeti, örömmel jelenthetjük, hogy igenis beüzemelt! Sok egyéb részben ügyrendi és a kölcsönös információcserét illető - kérdés után elsőként megtárgyalták
az Országos Örmény Önkormányzat Oktatási Bizottsága által szétküldött körlevelet és
kérdőívet. A kérdőívet célzatosnak és egyoldalúnak minősítették és így a testület elutasította
azt. (Ezzel kapcsolatban lásd lapunk más helyén „Kérdőív" c. anyagunkat.)
Végül egyebek között benyújtott pályázatokról döntött a dr. Issekutz Sarolta elnök által
vezetett közgyűlés, amelyen a következő képviselők voltak jelen (ábécé szerinti sorrendben):
Csikszentgyörgyi Ficzus Margit, Füleki Balázs, Gosztonyi Mária, Kátainé Szilvay Ingrid,
Keve Mária Anna, Szárkiszján Edit.
A testület egyebek között támogatást szavazott meg a szamosújvári harangjátékra.
(Magyarázatul: a szamosújvári örmény katolikus templom harangja tűzvész következtében
már évtizedek óta nem létezik, hosszabb ideje elektronikusan pótolják. A berendezés elavult
és tönkrement, új CD-technikájú, víznek és tartósan mínusz 20 fokos hidegnek is ellenálló
elektronikára, erősítőre, hangfalakra van szükség. Ez néhányszázezer Ft-nak megfelelő
összegbe kerül, míg új, „igazi" harang öntése és felhúzása tízmilliókat emésztene fel.)
Ugyancsak támogatta a fővárosi testület az egykor kirabolt és lepusztult
gyergyószentmiklósi kápolna további kiegészítését (erről a Szent Anna kápolnáról és a
Jakabffy Ernő úr, valamint az EÖGYKE által ráfordított adomány eredményéről 2003. májusi
számunk 31-34. oldalán olvashattak).
Támogató döntést hozott ezen kívül a Fővárosi Örmény Önkormányzat testülete dr.
Benedek Katalin örménymagyar-magyar témájú művészettörténeti tanulmánygyűjteményéről, valamint Várady Mária magyar nyelvű örmény színházi előadás-tervezetéről. A mű
szerzője Zsora Arutjunian, címe Élünk egymás mellett (vagy: Útkereszteződésnél - a
végleges címet úgy látszik a rendező Várady Máriának és a műfordító Morcsányi Gézának
még el kell döntenie - vagy kettős cím marad?)
A testület napirenden kívül megbeszélt egy igen kedves, igen fontos témát. Ennek
megvalósulásáról csupán július-augusztusi (összevont) számunkban tudunk beszámolni:
Szárkiszján Ádámné ugyanis tájékoztatta a testületet, hogy a jereváni MIKA táncegyüttes
néhány napra Magyarországra érkezik, június 8-án, pünkösd vasárnap fellépnek Csepelen s
utána meghívásra még máshol is, szívesen adnak műsort. Lapzártánk idején ez a
táncegyüttes-műsor még a „jövő".
Más, támogatást igénylő kéréseket a testület megtárgyalt és megállapította, hogy szüksége
van további tájékozódásra.
Budapest, 2003 május 27
******
Danku Pál
e-mailon érkezett értesítése szerint Szatmárnémetiben május 27-én a helyi izraelita hitközség
körében a szamosújvári származású Nits János átvehette szülei, Nits Gyula és Aliz egykor

szamosújvári gyógyszerészek kitüntetését. A Világ Igazai diplomát és érmet Izrael Állam
bukaresti nagykövetsége adta át a már elhunyt gyógyszerész házaspár fiának. A II.
Világháború alatt ugyanis Nits Gyula és Aliz Szamosújváron zsidókat bujtatott és mentett
meg.
******

Egy kérdőív és a margója
Az Erdélyi Örmény Gyökerek-füzetek eddig is hangsúlyozott elvei alapján kedves
kötelességének tesz eleget, amikor közli az Országos Örmény Önkormányzat Oktatási
Bizottsága által kolportált kérdőívet, ám ezt egyszerűsített formában.
Azt, hogy az OÖÖ - végre! - hozzálát - reméljük, komoly szakmai megalapozottsággal - az
örmény nyelv oktatásának, csak üdvözölhetjük. Magunk is számos, korábbi írásunkban
fölemlítettük, hogy az OÖÖ ezzel a kérdéssel adósa a magyarországi örmény anyanyelvű
örményeknek. Adósa azoknak a magyar anyanyelvű örmény származásúaknak is, akik
szeretnének megismerkedni őseik nyelvével (még akkor is, ha ez az örmény nyelvnek korban
is, kultúrában is újabb s másféle idiómája). Adósa azoknak az egyáltalán nem örmény
kötődésű magyar adófizetőknek is, akik bármilyen oknál fogva szeretnének megismerkedni a
mai Örményország nyelvével.
Az, hogy - a körlevél szerint - az OÖÖ Oktatási Bizottsága szeretné felmérni az erre
irányuló igényeket, a lehető legtermészetesebb törekvés. Hiszen a szervezés, az oktatás
megindításakor a Bizottságnak tudnia kell, mire készüljön.
Másként kell nyelvi kurzust szervezni, ha 15, s másként, ha 115 résztvevővel kalkulálnak.
Még fontosabb különbség, hogy másként s másféle oktatásra van szüksége az első nemzedéki
beköltözőnek ahhoz, hogy fenntarthassa s megtarthassa örmény anyanyelvét; másként s
másféle oktatás kell a második-harmadik nemzedéki beköltözőnek, akinek van tudása, de
kopik, vagy aki gyermekként hallotta szüleitől (vagy csak egyiktől, netán csak a
nagyszüleitől) a nyelvet, s további oktatásra, képzésre, kultúra-fejlesztésre van szüksége; s
ismét más és másként kell annak, aki magyar anyanyelvű, magyar kultúrájú.
Csakhogy: kissé meghökkentő a körlevél néhány magyarázó mondata. Idézzük, szó szerint,
az eredeti levél szerinti kiemeléssel:
„Az ismeretes anomáliák miatt a hazai jogalkotás változtatni kíván a kisebbségi törvényen.
Minden jel arra mutat, hogy a változtatás két lényeges elem felé mutat:
- a képviselőknek regisztrációval kell kifejezniük etnikai hovatartozásukat
- képviseleti kompetenciájukat nyelvismerettel, alapvető kulturális ismeretekkel alá kell
támasztani.
Az Országos Örmény Önkormányzat nyelvtanfolyamokat szervez a nyelvet nem
ismerő örmény képviselők, és az örményül tanulni kívánók számára:'
Namármost, először is egyáltalán nem az OÖÖ-vel vitatkozva: minden jel arra mutat, hogy
a képviselőknek regisztrációval kell kifejezniük etnikai hovatartozásukat. Sajnálatos, de így
helyes. Bármennyire rosszemlékű, rosszízű szó is nemzetiségi-etnikai kérdésekben a
„regisztráció", bizony, úgy látszik, hogy a mai magyar társadalomban csak ez a megoldás.
Magyarán: ha Jászladányban öt magyar - megcsúfolva a szép számú helyi cigányságot cigány önkormányzatot alakíthat; ha Zalaegerszegen öt ember, akik 1994-98 között cigány
önkormányzatot alakítottak, ám 1998-ban másokat választottak helyettük s ezért ők 2002-ben
hirtelen örmény önkormányzatot alakítottak, bár effélére senki más eladdig nem is gondolt...
s más (akár budapesti) példáktól ezúttal tekintsünk is el... akkor bizony, valamit változtatni
kell.
Ha így, akkor egyet tudunk érteni az OÖÖ Oktatási Bizottsága körlevelének kezdetével:
„az ismeretes anomáliák miatt..."

De, ismét csak magyarán: ha viszont az jut eszünkbe, hányszor hangzott el a
„leghivatalosabb" főörmény, a 8 éven át regnáló Alex Avanesian szájából, hogy „csak az
örmény, aki örményül tud" s ezért mindenféle Zakariások, Szongothok, Issekutzok,
Gajzágók, Jakabffyk, Vákárok és Korbulyok nem örmények, nem örmény származásúak;
csak az amúgy valóban drága, csodálatos Agárdi Gábor örmény (mert híres színész) és Kiss
Ernő (mert aradi vértanú).., hát akkor nem tudjuk, mik is azok az „ismert" anomáliák. Pedigpedig milyen érdekes lenne, ha valaki végigszámolná, hogy a legörményebb Arménia Népe
Kulturális Egyesület százvalahány képviselőjelöltjéből (a 2002 októberi választásokon)
hányan is voltak annyira örmények, hogy ismerjék is a nyelvet? (Nem lenne érdekes: unalmas
lenne, aminthogy az egész téma kezd unalmassá, lerágott csonttá válni.)
Ezt az OÖÖ Oktatási Bizottságának levele ugyan csak fölemlíti, de utána előrevetít egy még első fogalmazásban sem előterjesztett - törvényi lehetőséget. Ismételjük: konzultációs
szakaszban lévő, megfontolás, vita tárgyát képező ötletet: „képviseleti kompetenciájukat
nyelvismerettel, alapvető kulturális ismeretekkel alá kell támasztani".
Na, ez már beszéd!
Még jó, hogy a - magyar adófizető szavazópolgárnak nem muszáj örményül tudnia,
miközben választások idején beikszeli A., B. vagy C. örmény kisebbségi képviselőjelölt
nevét, de (az előbb csak példaként) felsorolt Zakariások, Szongothok, Issekutzok, Gajzágók,
Jakabffyk, Vákárok és Korbulyok mehetnek a budapesti Rigó utcába felsőfokú örmény
nyelvvizsgáról papírt szerezni, ha képviselőjelöltként indulnak. Másként nem örmény
származásúak, képviselőjelöltek sem lehetnek.
Mellesleg adódik egy kérdés: az elmúlt években képviselő jelöltként induló (sőt, nagy
többségükben meg is választott) örmény anyanyelvű örmények mennyire tudnak magyarul?
Ez csak azért jut eszünkbe, mert egy - akárcsak kerületi - kisebbségi képviselő esetében nem
árt, ha érti is a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, amelyek magyarul íródnak.
Nem az Országos Örmény Önkormányzat döntésétől függ, hogy különféle - kissé elfogult s
határmenti anyaországgal bíró - nemzetiségek nyomására a magyar Országgyűlés miként
fogja módosítani a vonatkozó törvényeket. Az viszont az OÖÖ örményadta kötelessége, hogy
tisztességgel igyekezzék körömszakadtáig védeni a magyarországi örmények és örmény
származásúak, a nyelvet nem tudók és tudók identitáshoz való, közös jogát! Akárha az kettős
identitás!
Muszáj-e ismét feltámasztani a mi köreinkben is ezt a megosztó szellemet, hogy „csak az
örmény, aki örményül tud"? Ismételjük: ez az OÖÖ örményadta kötelessége!
Muszáj-e kitagadni az örménységből azt az amerikai William Saroyant (akitől májusi
számunkban hoztunk egykor éppen az Arménia Népe kiadványában is szereplő idézetet), aki
egy vak hangot nem beszélt, nem írt örményül s mégis örmény? (Vagy netán: világhíre őt is
felmenti az örményül tudás kötelessége alól?)
A mi, magyar nyelvünkön úgy mondanánk: amerikai örmény. Úgy, ahogyan mi magyar
örmények vagyunk. Vagy azt is elfeledjük már, hogy az örménység újkori iszonyatáról egy
Franz Werfel nevű, német anyanyelvű prágai zsidó származású író németül írott műve az
egyetlen, nemzetközileg ismert mű? Utasítsuk-e vissza a Musza Dag negyven napját, hiszen
Werfel nemhogy nem tudott a (valamelyik) örmény nyelven, de még csak messzi
származásában sem volt örmény? (Igaz, nem is jelöltette magát magyarországi kisebbségi
képviselőjelöltnek, mert 1945-ben meghalt.)
Mit akar a Magyarországon élő, örmény születésű örmény? Elszigetelni? Elszigetelődni?
Visszafordulni keletnek? Úgy tenni, mintha az utóbbi évszázadokban a Magyar Királyság s
az Erdélyi Fejedelemség területén nem is léteztek volna örmények? Ha egyszer az
örménytudat, az örmény kultúra fennmaradt - miközben elhalt a nyelv, az őseink által beszélt
örmény-kipcsák; ükapáink, s azok nagyapjai pedig tudatosan s fennen vállalták a
magyarságot - akkor ez nem is jó modell? Abba kell hagyni? Netán vissza kell süllyedni

valahová, nem, nem az őshazába, hanem a minden értelmes, lelki, szellemi érték helyett csak
„anyanyelv plusz lóvé" világába? Ez még a legprimitívebb kereskedő gondolkodásával is
ellentétes, hiszen nem akar a lehetséges vásárló nyelvén beszélni!
S akkor még szót sem ejtettünk a modern, társadalmi ember csodálatos lehetőségéről: arról,
hogy a kettős (a mai erdélyiek esetében netán hármas) identitás miféle lelki-kulturális,
művelődési és lelkiismereti gazdagságot jelenthet!
No, mindezt nem tételezzük fel a jelenlegi OÖÖ-ról, sem egyetlen tagjáról, sem egészéről.
Ezért akadtunk fenn egy kicsit a szóban forgó körlevél néhány kitételén, legfőképpen pedig a
levél végén kiemelten közölt felhíváson:
„Kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amelynek tétje nemcsak az asszimiláció
megállítása, esetleg visszafordítása, hanem az örmény önkormányzatiság léte vagy
nemléte is:”
Tehát: ezek szerint valakik addig ütötték az „örmény, aki örményül tud" nevű vasat, amíg
el nem jött az a lehetőség, hogy a Magyar Köztársaság tudomásul veszi és szentesíti a
„nyelv=nemzetiségi kisebbség" című egyenletet. Akkor pedig kedves, kultúrált - s többnyire
kétnyelvű - örmény anyanyelvű testvéreink nem lesznek többé nemzetiség, mert a Kisebbségi
Törvényben ott az a bizonyos „1893 előtt honos" kitétel (s kicsi a valószínűsége, hogy azt
változtassák és például 1993-ra módosítsák).
Persze, akkor mi, jobbára erdélyi s örmény származású magyarok sem leszünk kisebbség.
Egy színfolttal kevesebb a kárpátmedencei palettán.
Érdemes vitatkozni, ki veszít többet?
Valószínűleg mindannyian; magukat magyarnak tartó örmény származásúak, magukat
örménynek valló félmagyar-félörmények, muszájból beilleszkedni igyekvő örmények.., és
mindazok, akik magyarok s származásilag semmi közük hozzánk.
A szerkesztőség
Kérdőív
Kérem, az alábbi kérdésekre válaszolva segítse, hogy az Országos Örmény Önkormányzat
által indított hétvégi iskolánkat az igényeknek és szükségleteknek megfelelően tudjuk
megszervezni. Kérjük, a megfelelő választ jelezze aláhúzással!
1. Melyik korcsoportba sorolja magát?
általános iskola
középiskola egyetem

felnőtt nyugdíjas

2. Heti hány órát tudna nyelvtanulásra szánni?
(írjon be egy számot 1-6-ig) ...........
3. Mely napokat és napszakokat tartja megfelelőnek?
(a napot és a napszakot is húzza alá!)
a/ péntek
szombat
vasárnap
b/ délelőtt
délután
4. Milyen szinten szeretné elsajátítani a nyelvet?
alapfok
középfok
felsőfok
Szeretnék örményül tanulni, kérem az alábbi elérhetőségi adatokon értesítsenek a tanfolyam
kezdetéről:
Név: .................................................................................................................
Cím: ....................................................................................................................

******

Tisztelt szerkesztőség!
Évek óta az Erdélyi Örmény Gyökerek-füzetek olvasója vagyok, hálás, hogy olvashatom ezt
a hagyományőrző, méltó tartalmú lapot. Azért örvendek, mert van, mert létezik. Szükségünk
van rá, ha komolyan vesszük mindazt, amit önmagunkról vallunk: hogy három évszázada
őrizzük - magyarrá vált örmény származásúként - származásunk emlékét, értékeit, az örmény
múlt iránti felfokozott érdeklődést.
Örömmel olvastam néhány hónapja a kisebbségi választások, az elektori gyűlések
eredményéről, a megkötött egyezségről szóló írásokat, sőt, magát a Megállapodás szövegét
is.
„Végre!" - gondoltam. Abbamarad az a bizonyos „nyelvi agresszió", amelyről éveken át
olvastam az EÖGY-füzetekben. Vagyis, hogy miért hazugság az a bizonyos „örmény, aki
örményül tud" kijelentés. Másrészt gyakran olvastam az általános sajtóban ilyen-olyan
ferdítésekkel tarkított nyilatkozatokat, amelyek mindig arról szóltak, hogy ki tud, s ki nem
tud örményül, stb.
Most, sajnos, csökken az örömem. Felváltja az aggódás. Új elnökünk, Aján Gergely
szájából - mint azt egy múltkori levélírójuk is említette - furcsa nyilatkozatokat hallani. Csak
nem kívánja a szamosújvári születésű, egyetértéssel megválasztott magyarörmény Aján
Gergely elnök úr eljátszani azt a szerepet, aminek a neve: „pápább a pápánál is"?
Kíváncsian vártam - várom még most is - a híreket arról, hogyan boldogul az új Országos
Örmény Önkormányzat? Mit sikerült végezniük a megválasztásuk óta eltelt, majdnem fél év
alatt? Sikerült-e döntéseikkel a gazdálkodást átláthatóvá, nyilvánosságra hozhatóvá tenni?
Sikerült-e a kb. 98 százalékban magyar anyanyelvű magyarörmények és a 2 százalékban
örmény anyanyelvű, vagy kétnyelvű keleti örmények közötti arányt az OÖÖ működésében
egyensúlyba hozni? Elősegítették-e a méltányos megbékélést?
Minderről csak töredék-hírek szállingóznak; az OÖÖ, vagy annak elnöke semmit sem
kíván közölni például az EÖGY-füzetek igencsak nagyszámú olvasótáborával.
Vagy az OÖÖ továbbra is elzárt (elzárkózó) testületként, mint az olümposzi istenek,
„odafönt" szövi dolgait? Vannak-e vitáik? Sikerül-e demokratikusan együttműködniük
egymással a más- és máshonnan jött feleknek? Vagy talán a „köznép" felett, Zeuszként
burkolózik a felhőkbe az új országos elnök is, mint az előző, és elfelejti, hogy kik és miért
szavaztak rá? Hogy kik és miért vetették belé a bizalmukat? Nem zörög a haraszt... az a
bizonyos, egy olvasójuk által emlegetett TV Rondóbeli Aján-nyilatkozat kissé nekem is a
torkomon akadt.
Emlékszem egy írásra, amely talán két-három éve jelent meg ebben a lapban és azt
kifogásolta, hogy az akkori Országos Örmény Önkormányzat milyen hibákat, netán
félremagyarázásokat támogat. És hogy ezen változtatni kell, mert az OÖÖ minden
magyarországi örmény és örmény származású érdekét kell, hogy szolgálja. Hogy tiszta vizet
kell önteni a pohárba.
Azt a bizonyos cikket a siófoki Aján Gergely írta alá, mint szerző.
Hírlik, hogy a Miniszterelnöki Hivatal konzultációt folytat a magyarországi kisebbségek
ötfős delegációival a kisebbségi törvény módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos
választójogi kérdésekről. Égető szükség van tisztességes rendezésre, hiszen köztudott, miféle
ócska játékok folytak-folynak a törvény nevében.
Újságolvasóként azt is tudom, hogy sok - például német, szerb és más nemzetiségű gondosan, szándékosan elfelejti, milyen óriási a különbség egy szomszédos ország népéhez
tartozni, vagy pedig nagyon is messziről, nagyon is régről jönni...
Olvastam az Önök lapjában Tabibian örmény nagykövet szavait a csepeli örmény táncest

alkalmából, amelyek szerint Örményország és az örmény kultúra büszke lehet arra, hogy
sokszáz éve és sokezer kilométernyire eltávozott, más anyanyelvűvé vált fiai még mindig
fontosnak tartják örménységüket, annak emlékeit őrizni, mégha más nyelvűek is. Akkor most
itt, nálunk, a Magyar Köztársaság kellős közepén, a bárhogyis lyukas, de jószándékú és
nagyvonalú Kisebbségi Törvény birtokában... valaki, vagy valakik pápábbak akarnak lenni a
pápánál?
Esetleg minden folytatódik ott, ahol abbahagytuk? Mindent egy-két ember hiúsága,
lepleznivalója és mohósága határoz meg? Mindenki más pedig befolyásolható? Ugye,
remélhetem, hogy a mi „hivatalos" képviselőink megfelelően képviselik a magyarörményeket
is a kormányhivatallal most kezdődő kisebbségi konzultációkon? Ugye, remélhetem, hogy a
konzultációkon az örmény kisebbség öttagú küldöttségének - lévén szó törvénymódosítások
előkészítéséről - jogász képzettségű tagja is van, úgy az oly sokat támadott „nem örmény"
magyarörmények, mint az örmény anyanyelvű kevesek érdekében?
Ugye, remélhetem, hogy a februárban aláírt Megállapodás szellemének megfelelően az
OÖÖ azon munkálkodik, hogy a háromszáz éve itt élő, örmény származású magyarok és a
20-ik század során érkezett „örmény-örmények" békében éljenek egymással?
Ugye, remélhetem, hogy a Magyar Köztársaság - a jelenlegi Országos Örmény
Önkormányzat asszisztálásával - nem fog megfosztani attól a jogomtól, hogy magyar
anyanyelvűként az örmény nemzetiséghez tartozónak valljam magam?
Az EÖGY lapban korábban közölt - M.S. aláírású - olvasói levél kérdéseire az országos
elnök úr eddig nem válaszolt. Semmi hír arról, mit tesz, mit végez az OÖÖ, miért nyilatkozik
időnként igen furcsán az elnök úr. Miért nem adnak hírt magukról?
Tisztelt szerkesztőség!
Tudom, hogy soraimmal valójában nem is az EÖGY füzetek szerkesztőségéhez kellett volna
fordulnom. De sajnos, nem tudok arról, hogy szándékozik-e az OÖÖ olyan országos lapot
létrehozni, amely valóban és maradéktalanul országos örmény lap lenne, amely az
esélyegyenlőség alapján, tisztességesen helyt adna a - mégiscsak - túlnyomó többséget
képező magyarörményeknek is.
Félreértés ne essék, nem a magyarörmény „vonatkozásoknak", hanem a mai, valós helyzet
kifejezésének!
Ugyanis könnyű időről-időre elővenni Czetz Jánost, vagy Kiss Ernőt, mint nagyszerű
örményeket. Tessék hát nyelvvizsgára kötelezni Kiss Ernőt! Vagy tessék kimondani, hogy
miután az altábornagy nem tudott örményül, ezért nem is magyarörmény! Ezt lehet... De
akkor ne is tessék többé hivatkozni reá, még a választási kampányban sem!
Alapvető emberi jogom és Magyarországon még eddig alkotmányos jogom erdélyi
származású örménymagyarnak vallani magam. Ezért örvendek az EÖGY-füzetek
létezésének. És ezért örvendenék, ha tudnám, hogy az Országos Örmény Önkormányzat a
magyarországi, magukat örménynek, vagy örmény származásúnak vallók valódi
képviseletévé tudna végre válni.
Ezért örülnék, ha nem látnék időnként furcsa kérdőíveket és körleveleket, amelyek például
„az asszimiláció visszafordításáról" tesznek említést.*
Föltételezem, hogy mindezt, amit most én olvasóként leírtam, amit oly sokszor és oly
sokoldalú megvilágításban tárgyalt már az EÖGYKE lapja, mindezt a szamosújvári születésű,
magyar anyanyelvű Aján Gergely országos elnök úr ugyanúgy nem olvassa el, aminthogy
évek óta nem olvassák el a Magas Hivatalok felelősei sem, élükön a Kisebbségi Hivatal
felelőseivel. Pedig személy szerint becsülöm Aján Gergely urat.
Mit tegyek: a pap is azokat pocskondiázza a szószékről, hogy miért nem járnak
templomba, akik amúgyis ott ülnek a templomban.
2003. május 20.
Egy olvasó

(név és cím a szerkesztőségben)
* Olvasónk bizonyára arra a körlevélre utal, amelyet az Országos Örmény Önkormányzat
Oktatási Bizottsága bocsátott ki 2003. április 6-án dr. Dzsotján Gagik bizottsági elnök
aláírásával. Ebben a levélben ugyanis, amely az örmény nyelv tanulására való felhívást
tartalmazza, szerepel egy vastag szedésű, kiemelt mondat: „Kérem, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel, amelynek tétje nemcsak az asszimiláció megállítása, esetleg visszafordítása,
hanem az örmény önkormányzatiság léte vagy nemléte is." A nyelviség témájával
kapcsolatban egyébként lásd lapunk más helyén a Kérdőív című anyagot - a szerk.
******

Felhívások
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék
meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.),
akár a szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda ?
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 ismételjük 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.
******
A Fővárosi Örmény Klub következő találkozóját június 19-én, csütörtökön 17.00-kor tartjuk
a Magyarok Háza I. emeleti Zenetermében (Bartók terem). A Klubest vendége Lászlóffy
Aladár Kossuth díjas költő és író, előadásának címe: Mellékhatások tekintetében kérdezze
meg gyóntatóját és sírásóját...
******
Erzsébetvárosi örmény családok az 1708-ban kezdődő anyakönyvi jegyzetekből
összeállítva
Megjelent Ávedik Lukács Erzsébetváros monográfiája c. könyvében,1896
Antalfi
Ábrahám (Kardos)
Áffumi (Kis)
Ágop
Ágopsá (Jakabfi)
Ájváz
Ákoncz (Kövér)
Álexa (Tánel)
Ámirá (Dániel)
Áneghdsi (Aniból való)
Árákjál (Apostol)
Ászlány (Burkus)
Ávák (Novák)
Ávéd Ávedik
Ázád
Ázbej
Ázczi (Hurmuz, megtért 1766)
Baghasz (Pál)
Bábig
Bárandsi (Medgyesi)
Bárány
Beátha
Begidsán (Csár)
Bihalovits (Bahalfi)
Biluska
Bocsánczi
Bocskás (Kozocsa)
Bogdánfi
Bor (Szentpéteri)

Bosnyák
Burnáz
Czetz
Czirják
Chácsádur (Kristóffi)
Chácsko (Chácskuj)
Chácsum
Császár
Csiki
Csonka
Csucsul
Csuta
Dájbukát
Dániel
Dávidovics
Déragap (Pap)
Déránkszent (Pap)
Dérászvádur (Pap)
Dérvártan (Pap)
Diárbekir (Iszáj)
Diákon
Dobál
Dombi
Donovák
Donszki
Dsokebin (Picsocs)
Dsumerdján
Dzerig (Zerich)
Edelbej
Edil
Embej (Ember)
Eránosz
Ergán (Hosszú)
Fark
Farkas (Káál)
Fatter (Szánám)
Flukusz (Szentpéteri)
Fogsánczi
Frenkul
Fulov (Vászlovszki)
Galarig
Gali
Galimász
Gáboe (Gábriel)
Gách (Tutul)
Gál
Gámenczi
Gásimián
Gáspár (Jolbej)
Gergelyfi (Hánko)

Girágosz (Czirják)
Goliáv
Gorove
Gyertyánfi (Dsirách)
Gudi (Verzár)
Guláf
Hamari (Csusztánpán)
Hálepcsi (Aleppoi)
Hánko
Hárágán
Háruthun (Pápai)
Ilách (Lengyel)
Iliás
Ismirian (Szmirnai)
Issekutz
Istvánfi
Iszáj (Diábekir)
Izsák
Jakabfi
Jegdáli
Jorga
Joseffi
Kapatán
Karácsony
Kardos
Kápsikodó
Kátrov
Kábdebó
Kálder
Káluszt
Keczá (Nlacskási)
Kendov
Khell (Szultán)
Kendsi (Vlárko)
Keresztes
Kerpit
Kinovján
Kis
Kopasz
Korn (Lukács)
Kosotán
Kosztin
Kozák
Kozocsa
Kövér
Krestái
Kricsa
Krojtor (Szabó)
Lábdics
Ládiv

Lázár
Lelovics
Lengyel (Chásza)
London
Lukács
Lukácsfi (Tutmács)
Macskási (Trásztádsi)
Mánya
Márkár
Márkovics
Mártha
Mártonfi (Percsul)
Másvilági (Ánden)
Másztig
Mechitár
Medgyesi
Melchon
Mélik
Mendrul
Merza
Mesko (Zárugh)
Misug
Mitej
Moldován
Molnár
Mondsi
Murád
Násztur (Szentpéteri)
Nerszes (Mojzes)
Nikos (Pápai)
Norkoj
Novák
Nuridsán
Nyegrutz
Ohánián
Olár
Osztián
Ördög (Begidsán)
Ötves
Pap
Pápai
Pleska
Persián
Petelei
Petráskó
Petrovics (Bedroszovits)
Popoi
Porumbi
Potoczki
Publik

Puskás
Retezár
Roska
Sámoján
Sinkoján
Slákovits
Sogelgpa (Bostin)
Szábel
Schuszter
Szábendsi (Szappanos)
Szákó
Szállasi
Szánám
Szárkisz
Szefer
Szenkovits
Szentpéteri
Szerekutz
Talpas
Tájvel (Bogdánfi)
Tánpel
Temesvári
Ternovszki
Terpecs
Thorosz
Tompos
Totobej
Török
Tucsik
Tukcsi (Szőcs)
Tutmács
Tüzes
Unán
Urmánczi (Gáspár)
Urszuli
Várteresz
Vártig
Vászlovszki
Verzár
Vikol
Volff
Zakariás
Záchnó (Záchnovszki)
Zerich
******

Csíksomlyó
Lapzártánk idején közölték a híradások, hogy június 7-én ismét több százezren vettek részt a
pünkösdi zarándoklaton Csíksomlyón. A híres Mária-kegyhelyen ezúttal 437-ik alkalommal

tartottak fogadalmi búcsút. A szentmisét Jakubinyi György, a gyulafehérvári római katolikus
egyházmegye érseke celebrálta.
Remélhetőleg következő számunkban bizonyára tudunk a búcsún résztvevőktől
élménybeszámolót közölni.
Ezúttal - Pünkösd ünnepére is, Csíksomlyóra is tekintettel - egy olyan írásból közlünk
rövid részletet, amelynek szerzője az 1920-as, 1930-as években több ízben is részt vett
csíksomlyói búcsúkon. Akkoriban ez az ünnep csak az erdélyiek ügye volt, s ezen belül is
elsősorban a székely székek katolikusainak nem világgá kürtölt, de tömeges ünnepe.
Az írás nem beszámoló, hanem tanító célzatú reflexió, amely a szomorú, 1951/ 52-es
években született, Budapesten, és a vallásos meggyőződésen túl tükröződik benne az elzárt,
meglátogathatatlan szülőföld iránti elfogódottság is.
A közölt részlet Dávid Antal Iván „Magányos este" című, kiadatlan könyvének egyik
fejezetéből való.

Ékes virágszál
- Holnap hajnalban indulnak a szegény háromszékiek Somlyóra...
Így szólt édesanyám pünkösd előtti pénteken, s erre az emlékre megfényesedett a
szemünk.*
- Az úton - fiam -, ahogy a kereszt után gyalogolnak ötven-hatvan kilométert, szépen
énekelnek.
Ékes Virágszál
Kit Szent Anna szült,
Szép Szűzmária
Könyörögj értünk!
A keresztet s a templomi zászlókat erős, szilaj férfiak viszik. Kétoldalt ministráns
gyermekek rázogatják ütemesen a csengettyűket, ahogy a menet áthalad a falvakon, a
templomkertből mindenütt csatlakozik hozzájuk az ottani kereszt. Csíkszeredába már
hatalmasan hömpölygő folyam érkezik, s a somlyói úton felfelé újra kihúzzák magukat,
mintha nem második napja gyalogolnának hegyen-völgyön át. Egyenesre igazítják
köszvényes, fáradt derekukat, katonásan döng a csizmás lábak lépése, az asszonyok
megigazítják fejükön a kendőt s a gyermekek megtörülik az orrukat, homlokukat az
izzadságtól. Hiszen a Mária elé érkeznek.
Szándékosan mondottam, hogy „a" Mária. Mert így mondják. Van egy Szűzmária, akit
tisztelnek és szeretnek, akinek a képe ott van a házakban, szobra a módosabbaknál s a kicsi
templomokban. De a Somlyón levő csodatevő Mária szobor „a" Mária, itt az „a" nem névelő,
hanem mutató szócska, amely bizonyossá teszi az embert arról, hogy a somlyói Máriáról van
szó. Ő az, aki együtt szokott sírni a székelyekkel, a nép tömérdek bajában és ritka örömében.
Ha Isten azt a népet szorítja csapásokkal, másutt áldással a jó útra, amelyiket szereti, akkor
a székelyt a magyarnál is többre tartja. Ezért olyan kitörülhetetlen és szívfacsaró az
emlékezés a fenyőre, havasra, borvízre, a szép széles szavakra. Édesanyánkban is a fájdalmas
asszonyt, az érettünk szenvedőt szeretjük más szeretettel, mint édesapánkat.
A hazádról beszélhetsz legkönnyebben úgy, hogy az emberek meghatódjanak. Olcsó sikert
és nagy irodalmi pénzaratást jelent. De amit az előbb elmondottam az otthoni búcsújárókról,
az hozzátartozik a mai beszélgetésünkhöz. Nem akartalak meghatni: így van. Somlyón, a
börtönből szabadító Édesanyánál kivirágzik a hit, és nem a szemléletekről való
meggyőződéssé, a remélt dolgok valóságává válik, Szent Pál meghatározása szerint.
A hideg-buták azt szokták mondani, hogy a Székelyföld az Isten háta megett van. Pedig jó
darabot mehetsz a világban, amíg olyan közel érzed Istent, mint a Gyilkos szikla vidékén, a
Szent Anna tónál, a Bálványos várnál, a Hargita roppant fenyőorgonái között, Az Ékes
Virágszál otthonában pedig szinte Isten arcát láthatod. Akik így beszélnek**, azok a magyar

nyelv kifejezéseit sem ismerik.
Isten nevének említésével mindig a nagyságot, hatalmast, minden mástól különböző fenségest
fejezi ki nyelvünk.
Az erdélyi titok
A jellegzetesen erdélyi ember szelleme fürge, munkája gyors. Aki feltalálja magát, az a
székely, és nem az, aki mellét veri valamelyik „magyar" vallás keresztlevelével, vagy néhány
szilvafával. Az erdélyi típus a sokféleképpen változó viszonyok között csiszoltabb,
alkalmazkodóképesebb lett. Ez a képesség nem jelent szolgalelkűséget, vagy renegát
hátgörbítést. A mimikri száraz ágnak mutatja az araszoló hernyót, mégsem változtatja ággá.
Erdélyben más a becsület és az emberség, mint másutt, de ne hidd, hogy ott csak becsületes
emberek élnek. Melegebb és közvetlenebb az emberi szív. Aki arról panaszkodott, hogy neki
sohasem mutatta meg az erdélyi ember igazi lelkivilágát, az ezzel saját magát leplezte le:
olyan volt ő, hogy az erdélyi nem tartotta önmagához méltónak, nem engedte közel magához.
De amíg Magyarországon hideglelést kaptak az emberek egy vasúti vagy statisztikai
„méltóságos" címtől, addig ott a művész, utcaseprő, bőrfaragó munkás, ügyvéd és egyetemi
tanár minden izgalom és társadalmi nyavalyatörés nélkül nyugodtan borozgatott a
törzsasztalnál. Kivétel ebben is volt, ott is, Magyarországon is talán. Hiszen az emberek nem
mind egyformák. Becstelenek között vannak becsületesek és fordítva. De Erdély élete és
sorsa minden más magyar vidék népétől különbözik. A Székelyföld pedig Erdélyben is
különbözik a többi részektől: erdélyibb. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az Ékes Virágszál
népe küldi hajtásait a négy világtáj felé. És mégis: a fájdalmas föld. Ha néha igazságot
szolgáltatott számára a történelem és ezt a legnagyobb igazságnak kürtölték, akkor volt a
legtöbb jogfosztás Erdélyben. Summum ius summa iniuria.
Ez a különös sors formálja a lelkeket. Az erdélyi lélek pedig (és mindig a tipikusan ilyen
lelkialkatról beszélünk!) nem hasonlít egyik magyarországi vidék, vagy város lelkéhez sem.
Csak a falusi magyaréhoz, bizonyos vonatkozásokban. De nem hasonlít ahhoz, aki alföldi
gazdagságában földhözragadt materialista; a presbiterségtől nagyhasú tekintélyesekhez, a
germán lélek szélsőséges ájtatoskodásához kemény várakat építő svábsághoz.
Erdély lelkének titka a rossz és jó tulajdonságok kevertségében van. És ez teszi egészen
emberré az erdélyit; sem nem angyal, sem nem ördög. Hanem ember. De ebben van valami
mély kapocs a fákon, búzán, hegyeken, forráson, égbolton, szelek átlengésén keresztül a
természet és a természetfeletti felé. Az ősi mitológia nevei, hagyományai, babonává satnyult
szokásai, a mondák és balladák megrázó transzcendentális elemei. Ez a misztikus kultúra
nagyobb tömegeket éltet, mint bárhol másutt a magyarok-lakta vidékeken. Nem véletlen,
hogy a súlyokkal teleaggatott pálma gyorsabban nő, és a nép annál erősebbé izmosodik,
minél többet szenved. A szenvedés befelé nézővé teszi az embert. Ez a befelé figyelés látó
szemeket nyit az emberen, és ítélőképességet szül a saját viselt dolgai iránt. Ahogy a
típusként kiválasztott „erdélyi ember" az időszerű vagy elmúlt kérdésekre lemondón legyint,
vagy szemvillanással felel, mutatja, hogy önálló mértékű, tapasztalati szemlélete van a
dolgokról.
Az erdélyi ember élni akar. Megállani a sodró vízben, és újra virágozni, ha kisüt a nap.
Véleménye van a dolgokról, de nem megy fejjel a falnak.
A szemlélődés és a befelé nézés nem csak az idősebb emberek tulajdona. Minél
patriarchálisabb a családi élet formája, a fiatalok annál inkább közvetlen tapasztalásból látják
az öregekből kiáramló bölcsebb magatartás hatását. A rendkívüli esetek; háború, börtön,
menekülés, földönfutás, a siculicidium sokféle új formája már a gyermekkorban ismerőssé
válik a mesékből, és a lélek felkészül elviselésükre.*** Így viseli el az erdélyi ember
könnyebben minden elveszítését, mint a magyarországi csak egyetlen bútordarabét vagy
fényképezőgépét. Mostoha körülmények között erősebb egyedek, ezekből pedig erősebb

népek keletkeznek. Nem hiába volt bizonyos fokú elkeseredés Magyarországon az első
világháború után az erdélyiekkel szemben. Ezek szívósabbak, gyorsabb észjárásúak,
demokrata szellemük miatt közvetlenebbek, magukat könnyen megkedveltetőbbek és jobb
munkaerők voltak az átlag magyarországiaknál. Volt, akit csak a nepotizmus vitt a pályán
előre, de a többség értékes tulajdonságai révén tudta megállni a helyét. Az erdélyi típus elleni
ilyen magatartást természetesen az ösztönösen érzett kisebbrendűségi érzés táplálta gyűlöletté
itt-ott.
Ahogy sajátossá vált évszázadok során az erdélyi lélek, úgy magához hasonlóvá szerette a
fából faragott, előre sejtett földöntúli szenvedéstől fájdalmas somlyói arcot. A kegytemplom
szobra primitív, és mégis mély művész kifejezője a nép fájdalmának. Ezért van hihetetlenül
mély gyökere az Ékes Virágszál tiszteletének. Ezért csak az érti meg, aki érzi. Másnak csak
olyan Mária-szobor, mint a radnai, pócsi, remetei.
Havasokon, mezőn, börtönben, laktanyákban, kórházak kínos ágyain és búcsúsok
kedvében, bölcsőringató szelíd anyák és sorsuk elé idézett komor férfiak lelkéből fakad a
becéző név: Ékes Virágszál. És havason a hóvihar végét, mezőn a kalász érését, börtönben,
laktanyákban a gyorsabban tűnő időt, kórházban a kín enyhülését, bölcső mellett a földönjáró
szentek türelmét és alázatát, a megidézett férfiak erejét Ő eszközli ki.
Ha majd eleget szenvedtél, akkor megérted, hogy amit mondtam, az nem szép szó, vagy
prédikációs frázis, hanem igazság. Mert a szenvedések során mind jobban erdélyivé válsz,
nem külsőségekben, hanem belsőleg. Ahogy megérzed az Ékes Virágszál érintését, jobban
szereted hazádat is, mert Ő és az a föld misztikus kapcsolatban van egymással. Aki nem csak
a flekken erdélyiségét tudja értékelni, az tudja, hogy ez a kapcsolat menti át a népet az
árvizeken.
* „Így szólt édesanyám pünkösd előtti pénteken..." - a szerző édesanyja, Cs. Zakariás Anna
ezt egy budapesti, 1951-es, vagy 52-es pünkösd előtt mondhatta néhány sorral lejjebb a
„fiam" a könyv címzettjének, a szerző akkor 8-9 éves fiának szól
** „Így" - ahogyan a két mondattal előbb említett „hideg-buták" mondják *** „háború,
börtön, menekülés, földönfutás, a siculicidium sokféle új formája - a megállapítás hitelét
növeli, hogy mindebben része volt a szerzőnek.
******
Utánnyomás a kolozsvári Szabadság c, napilap 2003. március 5-i számából

A szamosújvári örmény temető sírkövei
Olvasom az örmény vonatkozású irodalom legújabb kiadványát.* A végére érve az utolsó
lapon a budapesti XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat nevében az elnök,
Szongoth Gábor így nyilatkozik: „Ezért készítettük (helyesen: készíttettük) ezt a könyvet, ami
(=amely) nem teljes körű felmérése a temetőnek, nem tudományos igényű, de talán felkelti az
olvasó, az őseit kutató rokonok érdeklődését." Az idézetben magam emeltem ki a nem
túlságosan udvarias, sommásan ítélkező részletet. A könyv sokat ígérő címével szemben az
ítélkezésben van némi igazság. S mégis... Ha eltekintünk a könyv 18. lapig tartó bevezető
fejezeteitől, a III. A temetőkert című résztől, a könyv lapjaiban örömét leli az olvasó. Innen
csodás papíron, a sírkövek csodás színes fényképfelvételeiben gyönyörködhetünk. Igaz a
szamosújvári szerző megállapítása: „A szamosújvári örmény sírkert esetében is fontos lenne
megőrizni a sajátos jelleget, kikerülni a stílustalan, szellemétől idegen betelepítéseket, és
biztosítani a belső törvényeivel összhangban lévő szerves fejlődést.”
Ismeretes, a szamosújvári vár alatti Gerla nevű falú a 16. század végén annyira elpusztult,

hogy talán egyetlen lakója sem maradt életben. Az 1672-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelem
hívására megjelent örmények 1700-ban megvásárolták a vártól délre eső Gerla falu helyét
városépítés céljára. A város felépítése 15 évig tartott. Amilyen mértékben csökkent a vár
jelentősége, olyan mértékben növekedett az új városé. Házai gyorsan szaporodtak. 1720-ban
148 ház, 1727-ben 193 ház, 1735-ben már 219 örmény ház volt. 1759-ben Szamosújvár a
szabad királyi városok közé emelkedett, státusát II. József 1786-ban kelt új oklevélben
megerősítette. Közben a város örmény lakói lassan-lassan elmagyarosodtak, beolvadtak a
magyarságba. 1750-ben még 429 örmény családra csak 26 magyar család esett, száz év
múlva a városban 2299 örmény mellett már 1681 magyar és ugyanannyi román lakott. Ettől
kezdve a magyarrá vált örmények száma fokozatosan csökkent.
A századok folyamán elhunyt örmények, majd magyarrá vált örmény családok tagjait,
leszármazottait temetni kellett. Az első ismert temetkezési helyek a templom körüli cintermek
voltak. Ezek ma már nem léteznek, csak a főtéri nagytemplom alatt található kripta van meg,
amelyet Balázs Bécsi Attila külön fejezetben ismertet: a mai temető helyét 1807-ben
határozzák el, 1808-ban nyitják meg. A temetőkertben jelenleg Balázs-Bécsi összesen 615
sírjelet mér fel. Munkájában a teljes anyag közlésétől eltekint, bár rajtuk az Erdélybe
menekült örmény családok nevének csaknem mindegyike fellelhető.
A temetőt nyolc parcella tagolja. A szerző parcellánként a legszebb, örmény vonatkozásban
legjelentősebb személyek sírköveinek színes fényképfelvételeit sorakoztatja fel.
Gyönyörködöm az I. parcellában Simai Tivadar, Verzár Joachim, Meskó Izsák, a II.
parcellában Korbuly Mária, Bondánfi Gábor, Jakabfy Emánuelné, a III. parcellában Kehes
Joachim, Kappingyán Aladár, a IV. parcellában Esztegár László, Szarukán Katalin, az V.
parcellában Gajzágó László, Agopcsa Gergely, Murádin Domokos, a VI. parcellában
Fogolyán Gyula, Nuridsán Antal, a VII. parcellában Czetz Zakariás, Kapatáp László, a VIII.
parcellában Dajbukát József, Zachariás József síremlékében. Olvasva a feliratok sokaságát,
helyesen állapítja meg a szerző rólunk: mi örmények mindnyájan rokonok vagyunk.
A fényképfelvételeken túl tudományos szempontból legjobban értékelhető a könyvnek A
sírjelek tipizálása és művészettörténeti elemzése című fejezete. A legrégebbi sírköveket
klasszicista, a neogótikus, majd a szecessziós ízlésvilágot tükröző sírkövek követik.
Számomra revelációnak hatott a nagytemplom alatti kripta sírjeleinek leírása.
Sajnos, nem emelik, inkább rontják a könyv értékét A település rövid története, A nép és
városa című, harmadkézből származó bevezető részek. Ez a könyv témájához szervesen nem
tartozó rész 4-5 lapos, tömör bevezetőben szakszerűen összefoglalható lett volna... Mindez
talán abból is adódik, hogy a felhasznált könyvészet címei között nem találom a Szabó T.
Attila szerkesztésében, 1944-ben megjelent Szolnok-Doboka vármegye magyarsága című
tanulmánykötetet, benne Bíró József tanulmányát: Szamosújvár története. Az már egyenesen
mosolyt fakaszt, hogy az 1291-ben elsőként említett Gerlahida településnév a szerző szerint
„valószínűleg 'sóslét' vagy 'gázlót' jelent". Mi lehet ez a sóslé? A szerző talán erre a
szóláshasonlatra gondolt: Sós, mint a géra? Valóban sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a
Gerla helységnév a „gázló" jelentésű szláv grlo átvétele; az a szláv szó, amelyből a román
garla is való. Ez a nézet ma már a múlté. A mai tudományos felfogás szerint a Gerlahida épp
olyan összetett szó, miként a Bonchida. Az előbbi név tulajdonképpeni értelme ez: egy Gerla
(Gerlach) nevű személy birtokán lévő (Szamos)híd: Gerla hídja. Az elnevezés azzal
kapcsolatos, hogy egy Gerlach nevű személy birtokán híd vezetett át a Kis-Szamoson, s az
áruval a hídon átkelőknek a tulajdonosnak vámot kellett fizetniük.
Murádin László

*A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája. Írta Balázs-Bécsi Attila,
Budapest, 2002.
******

Borbély B. Júlia

Karitatív és kulturális központ
A Reménység Szigete
Immár hagyományossá vált a Magyarországon élő erdélyiek találkozója a Reménység
Szigetén. Ahogyan azt 2001 óta mindig, ünnepélyes keretek között most is a Húsvét utáni
második vasárnapon, ezúttal május 4-én tartották.
A Zalatnay István lelkész által fémjelzett és összeállított műsor minden igényt kielégített.
A református istentiszteleten Tőkés László királyhágómelléki püspök hirdetett igét, a római
katolikus szentmisét Fejes Rudolf Anzelm prelátus, a nagyváradi premontrei apátság
prépostja celebrálta.
Ezután, illetve eközben néptánc-bemutatókat láthattunk a Kolozs-megyei Mére és a
Budapest-rákospalotai Szilas Gazdakör táncegyütteseinek előadásában. Sor került a brassói
Bálint Ferenc filmjeinek bemutatására, ugyanitt megtekinthettük Simon Enikő és Ábrahám
Jakab brassói képzőművész munkáit, kóstolót kaptunk a bodzavámi Krizbai vár, a kerci
apátság történelméből, valamint az 1848-49-es barcasági eseményekből s apácai, ürmösi
népszokásokból. Különböző erdélyi tájegységek ízlésesen kiállított népviseletét, használati
eszközeit csodálhattuk meg.
Volt kerekasztal-beszélgetés, amelynek témája a hagyomány szerepe a XXI. században a
határon innen és túl, amelyre olyanok keresték a választ, mint Andrásfalvi Bertalan, Kallós
Zoltán, Tánczos Vilmos kolozsvári egyetemi tanár, Mohay Tamás a budapesti ELTE-ről,
valamint Küllős Imola, Rekecsényből elszármazott csángó néprajzos. A beszélgetés vezetője
Deáky Zita etnográfus volt.
A legfőbb kérdések: mi a hagyomány, milyen az állapota meglévő hagyományainknak,
milyen választ adhat a hagyomány és adhat-e fogódzót az új helyzetben? Szóba került a
hagyomány fogalmának sokféle értelmezése. Az előadók szerint bármely társadalom
folytonosságának és fennmaradásának előfeltétele az, hogy a kulturális örökséget
nemzedékről nemzedékre átadják.
Felvetődött a kérdés, hogy voltak-e a Kárpát-medencei magyarságnak egységes
hagyományai s ha igen, miként kapcsolódtak nemzethez, egyházhoz, intézményekhez, az
identitáshoz. Léteznek-e még hagyományos közösségek s miként strukturálja a hagyomány a
személyiséget és az identitást. Miben és hogyan tér el a szórványban élő magyarok
hagyománya a tömbökben élőkétől? Összeegyeztethető-e hagyomány és modernizáció?
Az előadók rávilágítottak, hogy 1990 után a hagyományok egy része új tartalmat kapott,
aktualizált módon jelenik meg és összeköti a Kárpát-medencei magyarságot, sokszor
regionális és felekezeti különbség nélkül. Ez nyilvánul meg például a csíksomlyói búcsúnál.
Hogyan lehet küzdeni a hagyományok tudatos gyengítésével? A média hatékonyan,
minden felelősségvállalás nélkül működik; gyakran szinte tudatosan folytatott
értékrombolásról, az egyetemes értékű hagyományok gyengítéséről, megkérdőjelezéséről
beszélhetünk. A hagyományok megítélésében az Európai Unióba való belépés is választások
elé állíthatja a magyarságot,
A jelenlévők között, mint más alkalmakkor, úgy most is szép számmal voltunk jelen az
EÖGYKE közösségéhez tartozó örmény gyökerű magyarok, Fark-, Merza-, Száva-,
Tarisnyás-leszármazottak, akik kulturális egyesületünkön keresztül is igyekszünk ápolni
gyökereinket, ősi kultúránkat, hagyományainkat.
Budapest, 2003. május.
******

Örményekre emlékezve
(harmadik rész)
Fiatal geológusként 1976-79-ben a Kászoni-medence borvíztartalékaival foglalkoztam.
Forrástól forrásig járva gyűjtögettem az adatokat és a borvízmintákat a laboratórium számára.
És, mint néhányszor az életben, megint szerencsés voltam! A gondviselés jóvoltából egy
olyan helyi vezetőt kaptam, aki nemcsak a források helyét tudta egyenként, hanem a
történetüket is. Szőke József nyugdíjas - régen fűrészgyáros és osztályellenség - után a
kászonjakabfalvi Kászon Gyöngye borvíztöltő vezetője, a „falu kétlábon járó enciklopédiája"
ébresztett rá, hogy nem csak a kövek, de a borvizek is mesélnek, ha szóra bírjuk őket. Tőle
tudom a négy kászoni borvízfürdő és palackozó történetét, amit részletesen közöltem az
„Acta" múzeumi évkönyv 1996-os kiadásában és népszerűsítettem néhány turisztikai
munkámban.
A négy hely közül most csak a veresszéki borvíztelepről beszélek, mert ez kapcsolódik az
örmény Fogolyán családhoz. A régi „Borárnyéki Balás-forrás" a mostani Veresszék-Pán
forrás megfelelője. Kászonjakabfalvától DK-re 6 km távolságra található. Tulajdonosa Balási
Simon József kászoni földbirtokos a XIX. század közepén Csík és Kászonszék főkirálybírója
volt. A „Borárnyéki" források kiaknázása családi vállalkozás lehetett, mivel a társtulajdonos
Balási Lajos 1891-ben a meglévő, 50 férőhelyes fürdő-szálloda mellé még egy „csinos
lakóházat is épített"! (A kortárs Vitos Mózes leírása.)
Három év multán, 1894-ben már állt az üzemképes borvíztöltő, amelynek vizét dr. Lengyel
Béla vegyelemezte és engedélyezte a piaci forgalom számára. Ennek a palackozónak a
termelési hozama nem ismert, de talán tanulságos adatként szolgálhat, ha megemlítem, hogy
a gyógyulást akkor sem osztották ingyen: ugyanis egy melegfürdő 50 koronába került, míg
egy hideg fürdőzés „csak" 12 koronát ért. (Vitos Mózes)
A rendelkezésünkre álló forrásmunkák közül igen értékes feljegyzéseket találunk Balási S.
József „borárnyéki savanyúvíztulajdonos" sajátkezű, kéziratos könyvviteli naplójában,
amelyet 1892-től 1897-ig folyamatosan vezetett. A napló ma a Csíki Székely Múzeumban
található. A kézirat rengeteg adatot tartalmaz a fuvarosok, munkások, kubikosok
alkalmazásáról; az összes kereskedelmi útvonalról és a Balásival kapcsolatban álló
kereskedőkről, valamint arról a harcról, amelyet az „árulhatási engedélyért" vívott, ügyvédi
segédlettel.
A naplóból az is kiderül, hogy még 1893-ban viszály kerekedik a társtulajdonosok között,
amiből hosszantartó pereskedés lesz. A megromlott rokoni kapcsolatok a családi vállalkozást
a századfordulóra csődbe juttatták. A borárnyéki telep így kerül az első bérlő, Boldizsár Lajos
kezébe, aki 1920-ig fenntartja és üzemelteti a fürdőtelepet és a palackozót.
Utána dr. Fogolyán Kristóf sepsiszentgyörgyi örmény származású orvos következik, aki
beton alapú, téglaemeletes épületet húzatott az általa Pánnak nevezett forrás fölé. Ezt és a
töltőde-részt kötötte össze egy tetszetős, kőből és fagerendákból rakott szanatóriumi
épületszárnnyal, amely Kós Károly stílusát, kezenyomát őrzi mind a mai napig! (Különben a
csíksomlyói Kalot épületén kívül ez a második és egyben az utolsó Kós Károly-tervezés a
megyében.) A szanatóriumot Fogolyán doktor nem tudta befejezni a kedvezőtlen háborús
konjunktúra következtében, de 1938-ig a töltőde folyamatosan működött. A veresszéki vizet
Salvator néven forgalmazzák.
1938 és 44 között a borvíztelep Dávid Dezső kézdivásárhelyi kereskedő kezébe kerül. A
Fogolyán-szanatóriumot ő sem tudta befejezni. Az 1944-48-as időszakban a töltés szünetel.
1948-56 között a kézdivásárhelyi „Gábor Áron" vállalat aknázza ki a borvizet, Végül 1956ban átcsatolják a csíkkörzeti „November 7" vállalathoz, amely elprédálja az épületeket,
bezárva a töltődét. Csak a Fogolyán-féle befejezetlen szanatórium marad meg. 1973-ig
Hosszú Ilona kászoni lakos foglalkozott a borvíz házhoz szállításával. 1989-90-ben Bodó

János igyekezett rendbehozni a szanatóriumot, de a megkezdett munkálatok a megfelelő tőke
hiányában abbamaradtak. Hogy ma még iható az épület alatti forrás vize, azt ezen utolsó
kászoni vállalkozónak köszönhetjük, aki kitakaríttatta, hermetikusan lefödette és csövön
vezette ki a borvizet.
A gyönyörű környezetben lévő épület teljesen lenyűgözött. (Hiszen csak úgy állt
egymagában, elhagyatva, szomorúan az erdőszélen!) Először 1979-ben láttam. Akkor még
erős volt a tetőzete, de bent szörnyen nézett ki. A kászoni téesz marhacsordájának szolgált
menedékül, és a szó szoros értelmében bokáig ért benne a híg tehéntrágya. Csak úgy tudtunk
a középen lévő forrásig elvergődni, hogy köveket és facsutakokat tettünk elébb-elébb, azokra
lépkedtünk. Döbbenetem és felháborodásom leírhatatlan volt. Addig soha nem tomboltam így
az emberi butaság, közöny és primitív rosszindulat láttán. Rögtön a néptanácshoz mentem és
szóltam a tanácselnöknek, hogy ez az épület a falu büszkesége kellene, hogy legyen - nem
pedig istálló. Aztán egy dörgedelmes újságcikk következett a Hargita Népe napilapban, de
nem sokat értem el vele, mert nem voltam „illetékes". Abban az időben a környezetvédelem
ismeretlen fogalom volt Romániában. Annyit mégis tettek, hogy a pásztornak büntetés terhe
mellett megtiltották az épület efajta használatát.
Egy év múlva más pásztor, más istenjárás következett, és minden kezdődött elölről. Aztán
a vállalatunkat szervezték át, és többé már nem tartoztak hozzám a borvizek, de ez nem
akadályozott meg abban, hogy mint Scarlett 0'Hara Tarára, néha ki ne menjek Kászonba erőt
gyűjteni, megpihenni. Így szinte fotó-sorozatom van a Fogolyán-szanatóriumról, amelynek
romlását nem tudtam megakadályozni, csak nyomon követni.
Az épület még áll, a huszonnegyedik óra ötvenkilencedik percében! Jövőre talán derékban
megroskadva találom. Felújítása csak úgy volna célszerű, ha a kies Veresszéket turisztikai és
balneológiai célponttá nyilvánítanák - máskülönben régen összefonódott közös múltunk ezen
törékeny emléke is teljesen a semmibe vész.
Csíkszereda, 2003. február 23.
Zsigmond Enikő
geológus
*****
Július 5-én, szombaton Világosító Szent Gergely ünnepére, valamint ünnepélyes szentmisére
igen sokan látogatnak Szamosújvárra. Az eseményre az Országos Örmény Önkormányzat és
a Fővárosi Örmény Önkormányzat közösen szervezett autóbuszt, amelyen számos
magyarországi örmény kisebbségi képviselő, valamint a' fennmaradó helyek szerint
magyarörmény érdeklődő, hivő foglal helyet. Az utazás költségeit az OÖÖ és a FÖÖ közösen
viseli, ugyanígy az ünnepségek költségeiből is megosztva vállalt a két szervezet.
Az utazás július 4-én, pénteken kezdődik és 6-án, vasárnap este tér vissza a csoport
Budapestre.
(A Világosító Szent Gergely ünnepéről szóló beszámolónkat július-augusztusi, összevont
számunkban közöljük.)
*****

Könyvbemutató
Május 28-án a budaörsi gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárban tartotta Fancsali G.
János szerzői estjét. Mint az ismeretes, a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke
zenepedagógus, zenetörténész és kutató, számos könyv szerzője, szerkesztője, vagy önkormányzati-elnöki minőségében - „csupán" kiadója.
A budaörsi könyvtár jó hangulatú kistermében körülbelül negyven érdeklődő - köztük, s ez
igen lényeges, az alapvetően sváb származású helybeli lakosság jónéhány tagja megtudhatta, hogy Fancsali G. János kiadásában jelentek meg nyomtatásban Czetz János

honvédtábornok visszaemlékezései, amelyek négy évtizede hevertek a Széchenyi
Könyvtárban, a kort kutató történészek által tudottan, ám senki sem vette a fáradtságot, hogy
az értékes írás közkinccsé is váljék.
A találkozó fényét emelte Várady Mária színművésznő jelenléte, aki Petelei István Fancsali, illetve a budaörsi örmény önkormányzat - által kiadott könyvéből olvasott fel egy
rövid, kedves hangulatú írást. (Ehhez hozzá kell tennünk, hogy a művésznőnek körülbelül
három perce volt arra, hogy erre fölkészüljön, lévén a Petelei-ötlet a kiadó-szerző a
meghirdetett kezdési időpont előtt ennyivel kérte fel a „plusz még egyet" teljesítményre.)
Várady Mária egyébként érzékletesen adott elő verseket egy szintén helybeli, önkormányzati
kiadású verseskötetből, amelynek a szerzője az Erdélyben évtizede elhunyt Cserei Szász
László, címe Várok igaz sárkányt.
A műsor vezetője Dávid Csaba volt. Szó esett a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek
című, valamint a gyergyószentmiklósi magyarörmény anyakönyveket közlő dokumentumgyűjtemény első kötetéről is.
A beszélgetésben a kiadott és a tervezett könyveken túl szóba került az oly érzékeny-fájó
„nyelvkérdés" is. Fancsali János elmondta: a magyar kormány által a kisebbségek ötfős
küldöttségeivel jelenleg megkezdett konzultációk a kisebbségi, valamint ezzel kapcsolatosan
a választójogi törvény kisebbségi önkormányzati választásokra vonatkozó részeinek
módosítását hivatottak előkészíteni.
Feltételesen szóba került az a kérdés is, hogy mi történne, ha esetleg az „aki nem tud
örményül, az nem örmény kisebbségi" elv győzne. Fancsalinak erre igen egyszerű volt a
válasza:
- Én akkor is ki fogok adni magyarörmény tematikájú könyveket.
A műsor után a Budaőrsi Városi Könyvtár igen kedves, jóhangulatú állófogadással
kedveskedett a résztvevőknek.
Mindannyiunk nevében köszönjük!
*****
Folytatjuk témák szerint csoportosítva a rendelkezésünkre álló adatoknak közzétételét:

Örmény gyökerű országgyűlési követek és képviselők
Nákó Sándor gróf, nagyszentmiklósi; *Wien, 1871. december 23. - + 1923. május 26.
Budapest; Nákó Sándor (gróf Nákó Kálmán és bobdai Gyertyánffy Berta fia) valamint
Wittenberg Sabine Erzsébet fia ; O. gy. képv.:1901-18; 1906. május 24. - a fiumei és magyarhorvát tengerpart kormányzója, titkos tanácsos, főrend; G. 158.
Novák Antal; *Pest, 1797. - Gyula, 1843. május 19.; Novák Joachim Antal és Gastágner
Anna Mária fia; ; Békés vm. alispánja, aranysarkantyús vitéz; több ízben O.gy. követ G. 374.
Novák Dániel; *Úrmező,1857. július 7. - + 1914. augusztus 29. Úrmező; Novák Dániel és
Mandits Erzsébet fia.; O. gy. képv.:1906-11; Földbirtokos; G. 371.
Novák Márton; *Magyar-Lápos, 1784. febr. 16. - + 1851. június 6. Szamosújvár; Novák
János és ? fia; O. gy. követ: 1841-43 ; Szamosújvár utolsó közigazgatási főbírája, (Sz. III
136.); G. 378.
Ötvös Ágoston; Gyulafehérvár, 1811. április 27. - + 1861. október 25. Gyulafehérvár.; O. gy.
követ:;1848; dr. med. orvos, történész, a MTA levelező tagja 1860. -; H.
Pap Géza báró, elekesi; dr. *Nagybecskerek, 1864. június. - + 1934. július 9. Budapest;
elekesi Pap Simon és Simay Anna fia. O. gy. képv.: 1892-1901,1911-18,1927-36 +; A
Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének vezérigazgatója, főrendi ház tagja; G.
384.
Pátrubány Gergely; *Erzsébetváros,1830. - + 1891. június 3. Budapest; Pátrubány Márton

és Lengyel Rozália fia. O. gy. képv.: 1869-72; Dr. med., sebész és szülész főorvos, Budapest
tiszti főorvosa; G. 386.
Pattantyus-Ábrahám Dezső, danczkai; *Debrecen, 1875. július 10. - + 1973. július 25.
Budapest; Pattantyús-Ábrahám László és Király Erzsébet fia. O. gy. képv.: 1911-18; A
második szegedi kormány miniszterelnöke és pénzügyminiszter (1919. júl. l2. -1919.
aug.12.).; G. 398.
Polyák Béla, szabolcsi; *Nyíregyháza, l842. március 26. - +?; O. gy. képv.:1897-1901;
Elnöke az Általános és alelnöke a Nemzetközi Waggon-kölcsönző Részvénytársulatoknak,
továbbá a »Vulcan« szerszámgépgyárnak; Tevékenységéért nemességet kapott
Sármezey Endre, szombatsági; *Mezőkovácsháza, 1889. március 14. + 1966. május 21.
Budapest; Sármezey Zsigmond és Nágel Mariska fia. O. gy. képv.:1939-44; Elnöke a Csanád,
Arad, Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye gazdasági egyesületének, tagja
a vármegye törvényhatósági bizottságának; G. 459.
Sárosy Ferenc, dr. 1848-ban megválasztatott, de elhalálozván, helyét elfoglalni nem tudta.
Szongott.
Simay Gergely; *Szamosújvár, 1823. július 2. - + 1900. január 28. Kolozsvár; Simay János
és Bogdánffy Veronika fia; O. gy. képv.:1847-48, 1848-49, 1865-72, 1875-78; Kir. tanácsos,
törvényszéki elnök, Szamosújvár polgármestere; G. 407.
Szilágyi Dezső dr.; *Nagyvárad, 1840. április 1. - + 1901. július 31. Budapest; Szilágyi
Lajos és erzsébetvárosi Lukács Anna fia. O. gy. képv.: 1884-1901; A jogtudományok
doktora, A M. Tudom. Akadémia 1897. máj. 6. óta tiszteleti tagja, m. kir. igazságügyi
miniszter (1889. ápr. 9. - 1895. jan. 15.), a képviselő-ház elnöke (1895 - 98)
Szongott Jakab, * 1827
Tutsek Sándor; *Kolozsvár, 1861. április 21. - + ?,; O. gy. képv.: 1906-11; Az Erdélyi
Múzeum-Egylet igazgató-választmányának tagja. Az Ipari Védőegylet erdélyi osztályának
ügyésze. Tagja az erdélyi róm. kath. státusnak.
Urbanics Kálmán, sárkereszturi; *Makó, 1884. június 15. - + ?; Urbanics Kálmán és
lőgérpatonyi Hervay Ágnes (Hervay Kálmán és gyergyószentmiklósi Kövér Paulina
leányának) fia.; O. gy. képv.:1922-32; Főszolgabíró; G. 248.
Urmánczy Nándor; *Maroshévíz, 1868. október 1. - + 1940. október 31. Maroshévíz;
Urmánczy János és Novák Mária fia. O. gy. képv.: 1906-18; nevéhez fűződik az ún.
országzászló-mozgalom; G. 380.
Vertán Endre, szombatsági; *Gyergyószentmiklós, 1813. szept. 23. - + 1879. márc. 26.
Battonya-puszta; Vertán János és Lukács Netti fia; 1861- Kunágotai álnéven író, a Ház egyik
jegyzője volt; G. 454.
Vertán Endre; *Torda, 1864. - +; Vertán Endre és Zakariás Mária fia; O. gy. képv.:1901-18;
Torda-Aranyos vm. Függetlenségi pártjának elnöke; G. 463.
Vertán Etele, szombatsági; *Szombatság, 1848. március 4. - +?; Vertán Endre
és talpasi Kabdebo Róza fia.; O. gy. képv.:1911-18; Földbirtokos, a csanádmegyei
függetlenségi és 48-as párt elnöke; G. 454.
Zakariás János; *Brassó, 1867. szeptember 12. - + 1946. január 5. Budapest; Zakariás
Árpád és Dobál Erzsébet fia; O. gy. képv.:1905-11; Pesterzsébeti közjegyző; G. 503.
Gorove Kristóf; *1752 - + 1801; Gorove László és Papp Mária fia; Szamosújvár város
főbírája, több ízben kir. kormányszéki biztos és országgyűlési követ (Szinnyei); G. 127;
(vége)
A továbbiakban is kérünk mindenkit, aki tud olyan, említésre valóban méltó emberről, aki
örmény gyökerekkel rendelkezik, vagy a közöltekkel kapcsolatban van pontosítása,
kiegészítése, az adatokat juttassa el a szerkesztőségbe! Lehetőleg kérjük: az adott személy
nevét, születési adatait, milyen örmény családdal van rokonságban, iskolai végzettségét,

szakmai életútjának rövid leírását. Kérjük, jelezze az adatok forrását, esetleg azt, hogy az
adatok a birtokában vannak. Kérjük, adja meg nevét, címét, vagy elérhetőségét, hogy szükség
esetén felvehessük Önnel a kapcsolatot, az adatok pontosítása, kiegészítése érdekében, vagy a
birtokában lévő dokumentumokat lemásolhassuk, az utókornak való megőrzés érdekében.
******

2003 május 21
Május 21-24. között a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédség közös szervezésében
gazdag programokkal emlékeztek a Magyar Honvédelem Napjára. A különböző programok a
történelmet villantották fel, bemutatókat tartottak a Budai Vár különböző pontjain, egykori
egyenruha- és fegyverbemutatókat láthattak az érdeklődők. Számos zenei együttes lépett fel,
köztük természetesen honvédségiek is. Volt zenés alakulati bemutató s a gyermekek nagy
örömére a szabadságharc egyik alakulatának egyenruhájába öltözött lovastüzérek egy tábori
lövegből még lövéseket is leadtak.
Az első napon, május 21-én, azaz Budavár 1849-es visszavételének 154-ik évfordulóján a
Dísz-téri Honvéd emlékműnél ünnepélyes koszorúzást tartottak. Ünnepi imát mondott dr.
Szabó Tamás katolikus és Csuka Tamás protestáns tábori püspök, valamint Frőlich Róbert
vezető tábori rabbi. Ezután az emlékművet Iváncsik Imre honvédelmi államtitkár, Szenes
Zoltán altábornagy és az I. kerület polgármestere, Nagy Gábor Tamás, valamint a Budapesten
akreditált külföldi katonai atasék képviselete koszorúzta meg. (Az atasék igen szép számban
vettek részt, amennyire az egyenruhákat meg tudtuk különböztetni: legalább huszonöt ország
képviseltette magát.)
A koszorúzáson - más civil szervezetek mellett - közösségünket a Budavári Örmény
Kisebbségi Önkormányzat (Gosztonyi Mária elnök és Dávid Csaba) képviselte.
*****
Erdélyt örmény közmondás
Csak az az ember, ki olvasni tud.
Márt miájn ná e, vov chszecznelu kide.
*****
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Gondolatok az örmény liturgia nyomán
Július
„Te, aki karjaidat kitártad Teremtő módjára a csillagok fölé, erősítsd meg karjainkat is
hatalmaddal, karjaid kitárásával légy mellettünk közbenjárónk.”
Megkezdődtek a nyári betakarítások, szükség van a tevékeny munkáskezekre. Ábrázolják
Isten teremtő kezét is: függőlegesen felfelé tartott tenyér. Régi jelkép az előre kinyújtott kéz:
jószándék és nyitottság. Az örmény igen tevékeny nemzet. Fiai és leányai nagyon sokat
alkottak az emberiség, az egész világ javára. Megérdemlik Isten áldó kezét maguk felett!
Augusztus
„A fejünket ékesítő korona takarja be a mi lelkünket is, erősítsd meg a mi karjainkat is
hatalmaddal, karjaid kitárásával légy mellettünk közbenjárónk."
A korona a dicsőséget és a beteljesedést is jelenti. Ez a hónap ünnepeivel különösen alkalmas
ennek az érzékeltetésére.
Urunk színeváltozása megmutatta Jézus mennyei dicsőségét. Mária mennybevitelével
végérvényesen az Ég Királynője lett. Szent István király napja pedig nemzeti ünnepünk.
A szóhasználat szerint kétféle korona van. A fehér a dicsőségé, a piros a vértanúságé. A
felsorolt ünnepek a fehérre példák, de ehhez sokszor a piros korona viselésével lehet eljutni.
Ebből az örményeknek bőven kijutott.
Dr. Sasvári László
******
Helyesbítés
Előző, júniusi számunk 5. oldalán tévesen szerepelt a „Zakariás Péter, Gyergyószentmiklós"
meghatározás, hiszen így kellett volna szólnia: ZAKARIÁS PÉTER, CSIKSZÉPVIZ.
Az érintettől és Minden Olvasónktól szíves elnézést kér a szerkesztőség.
******

Utánnyomás a Szabadság c. napilap július 7-i (hétfői) számából

A megmaradás isteni csoda
Örmény ünnepség Szamosújváron
Világosító Szent Gergely ünnepét ülték meg szombaton Szamosújváron a helyi, az ország
különböző részeiből, Magyarországról és az Észak-Amerikából hazaérkezett örmények. A
templomi megemlékezésen, az erdélyi örmény hagyományokat bemutató kiállításon, illetve
az ezt követő szeretetvendégségen jelen volt dr. Jakubinyi György római katolikus érsek, dr.
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, Varujan
Vosganian, a Romániai Örmények Egyesületének elnöke, Varujan Pampuccian, a román
parlament örmény kisebbségi képviselője és számos más helyi közéleti személyiség.
A rendezvény templomi szertartással vette kezdetét. A szentmisét celebráló dr. Jakubinyi
György érsek, a Romániai Örménykatolikus Egyházmegye püspöki rangú apostoli
kormányzójának papi asszisztenciájában részt vett Geréb Péter besztercei főesperes, Jakab
Gábor kerekdombi plébános és a szamosújvári örménykatolikus plébános, Szakács Endre.
Geréb Péter igehirdetésében az örmény nép és az örmény egyház nehéz évszázadairól,
súlyos megpróbáltatásairól beszélt. Egy francia gondolkodót idézve mondotta: isteni csoda,
hogy a nehéz megpróbáltatások ellenére az örmény, a zsidó vagy a magyar nép nem pusztult
el. Ha e csodát keressük az örmények életében, akkor eljutunk Világosító Szent Gergely
életútjához, személyes példájához, amivel fényt és megújulást hozott e nép számára. Nem
véletlen, hogy az utókor a mai napig hálás e jeles egyházi személyiségnek: az örmények
változatlan büszkeséggel ünneplik szerte a világon, így Szamosújváron is. Az igehirdető
felidézte a múlt évszázad első nagy holokausztját is, amikor a törökök és a kurdok több mint
1,2 millió örményt pusztítottak el: a férfiakat leöldösték, a nőket és gyerekeket sivatagi
éhhalálra ítélték.
A főesperes kitért Antal József néhai magyar miniszterelnök halálos ágyán elhangzott
szavaira is: „Keresztény Magyarországot akarok!". Mint fogalmazott, egy nép jövőjét
meghatározó hasonló kívánság 1700 évvel ezelőtt hangzott el először Világosító Szent
Gergely szájából. E szavak aktualitása napjainkban minden kornál időszerűbb, fogalmazott az
igehirdető.
A templomi szertartás után került sor a város új képgalériájában megrendezett örmény
kulturális kiállítás megnyitójára, ahol Szamosújvár örmény alkotóitól fennmaradt
festmények, szobrok, kegytárgyak, korabeli könyvek, különféle nyomtatványok kerültek a
közönség elé. A kiállítás anyagát először Kolozsváron mutatták be, és innen tért haza
szülőhelyére, Szamosújvárra, ahogyan azt Nicolae Pop polgármester megfogalmazta. A
kormánypárti elöljáró beszédében nagyra értékelte az örmény lakosság hozzájárulását a város
fejlődéséhez. Mint fogalmazott, itteni letelepedésük új kezdetet jelentett a város életében.
Dr. Jakubinyi György érsek a kiállítást méltató beszédében kitért arra, hogy a népi
hovatartozás és a vallás elválaszthatatlan egymástól. Példák erre a kiállított képek,
kegytárgyak, vagy a családi eseményekről készült korabeli felvételek, amelyek szinte kivétel
nélkül a család életében bekövetkezett egyházi eseményekhez (keresztség, házasság vagy
más szertartásokhoz) kapcsolódnak. Ez mutatja a jövőt is számunkra, fogalmazott az érsek,
aki beszédét magyarul és románul is elmondotta.
Sajnos sem a többségében román előadók, sem a szervezők nem gondoltak fordításra,
pedig sok olyan magyarországi és hazai örménymagyar vendég is részt vett a rendezvényen,
akik szívesen meghallgatták volna magyarul is az elhangzó beszédeket. A Romániai
Örmények Szövetségének elnöke, Varujan Vosganian azonban továbbra sem nézi jó szemmel
a „magyarörménykedést", ami nem egy esetben konfliktusforrást jelentett az örmény
szervezetek együttműködésében.
Varujan Vosganian a kiállításmegnyitón elhangzó beszédében némiképp a konszenzusra

törekedve, a közös múlt ápolását, a hagyományok megtartását hangsúlyozta. A történelembe
visszakanyarodva az örmények 700 éves vándorlásáról szólt, akik befogadó országukban
megtelepedve, mindenhol értéket alkottak, környezetüket felvirágoztatták. A megmaradás
súlyos kihívásairól szólva elmondotta: európai szociológiai kutatások bizonyítják, hogy azok
az emberek, akik elhagyják szülőföldjüket, és idegenben telepednek le, a második
nemzedékbeli leszármazottaiknak csak kis százaléka őrzi meg anyanyelvét. A fejlődés
információt hoz, de kultúrát nem. A megmaradáshoz a gyökerekből kell építkezni, ahogyan
itt Szamosújváron is történik, fogalmazott a beszélő.
A rendezvényt követő ünnepi ebéden Örményország bukaresti nagykövetségének egyik
munkatársa is köszöntötte a résztvevőket. A jelenlévők elénekelték az örmény, majd a
székely himnuszt.
Makkay József
*****

Pillanatképek dohogással
Hívő ember számára a szentmise egyszerre komoly, felemelő és lélekvidámító esemény. Így
volt ez július 5-én Szamosújvárott is az örmény templomban, ahol Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek, örmény apostoli kormányzó celebrálta az ünnepi szentmisét. Világosító
Szent Gergely ünnepére ellátogattak az erzsébetvárosi örmény plébánia képviseletében az
ottani templom gondját viselő idős hölgyek s ugyancsak jöttek Gyergyószentmiklósról is,
méghozzá az ottani örmény templom kórusa. Ellátogattak Bukarestből románörmények is.
Magyarországról egy egész autóbusszal érkeztek jónéhány budapesti kerületi örmény
önkormányzat képviselői, a szegedi önkormányzat, számos taggal képviseltette magát a
Fővárosi Örmény Önkormányzat, nemkülönben az országos örmény testület is. Útközben az
autóbuszon békésen, vidáman, heveskedve, megértően folyt a beszélgetés és a sokféle
tennivalóról a vita. A magyar szóba időnként örmény is keveredett, elsősorban Balabanian
Hartioun képviselő úr jóvoltából.
A mise fényét emelte a gyergyóiak kiváló, csiszolt előadása, a saragán, valamint a
Miatyánk, amelyet a kórus illendően, őseink örmény nyelvén énekelt. Áldozás alatt külön
művészi élményben volt részünk. A kórusról ugyanis felhangzott, áradt és csillogott Kirkósa
Júlia csodálatos hangja.
Ebéd után a plébánia kertjében a művésznőt is kamera elé állította a kolozsvári tévé stábja.
Kirkósa Júlia utána keserűen jegyezte meg: - Interjút csinálnak velem s azt sem tudják, ki
vagyok.
Ebéd… mint korábban is, a nagyszámú vendégseregre való tekintettel volt „felsőház” és
„alsóház”, vagyis a VIP-sereg a plébánia termében ült asztalhoz, a többiek a vendégfogadásra
berendezett, tágas pincében. Az ünnepség előkészítésében és lebonyolításában jeleskedő
szamosújvári asszonyok kitettek magukért: ízekre és mennyiségre senkinek sem lehetett
panasza. Külön meglepetés volt, hogy ezúttal nem egyszerűen hurutos levest kaptunk, hanem
valódi ángádzsáburt. Képzelem, mennyi munkába és időbe kerülhetett, amíg
megbögyörgették az iszonyú mennyiségű „fület”.
Ebéd közben a „felsőház”-ból lelátogatott az érsek úr áldással.
Volt aztán más is, aki „alászállt”: Esztegár úr érdeklődött, hogy ízlik-e az étel s elégedett
volt, hogy: - Összeszedtük a pénzt ehhez az ünnepséghez.
Csapatunk nem volt elégedett, mert legalább egy fél szóval szerette volna a nagytekintélyű
Esztegár úrtól azt hallani, hogy „köszönjük”, miután a Fővárosi és az Országos Örmény
Önkormányzat egyaránt jelentős összeg előzetes átutalásával járult hozzá a nap költségeihez.
Ez a két magyarországi önkormányzati testület egyébként a szükségessé vált harangjátékra
ugyancsak megszavazott és átutalt Szamosújvárra: a fővárosiak 100 ezer, míg az országos
képviselőtestület 250 ezer forintot. Sajnos, erről szó sem esett, legalábbis az illetékes

szamosújvári szájakból nem.
De jó, hogy eszünkbe jut a méregdrága harangjáték! Bizonyosan nagyon szép és méltó,
illetőleg reméljük, hogy az lesz. Mert amit hallottunk, az olyan volt, mint amikor egy amatőr
magnós igyekszik a vonatzakatolást utánozni, ám lekeverni sem tudja, csak a magnószalagot
vágja el egy ollóval…
De félre a tüskékkel, mert az ebéd végefelé megjelent az „alsóház”-ban Örményország
bukaresti nagykövetségének munkatársa, aki angol nyelvű köszöntőjében elmondta, hogy
sem románul, sem magyarul nem tud, de nagyszerűnek tartja, hogy ilyen sok örmény gyűlt
össze a Szent Gergely napra.
És nehogy elfelejtsük; az EÖGYKE-terem (a pince egyik szárnyának közönsége) a
pincében elnyert érseki áldástól megtáltosodva, miután a pince másik szárnyában elhangzott
az örmény himnusz, deklaratív együttműködéssel elénekelte a székely himnuszt.
******
Erdélyi örmény közmondás
Ha minden vízbe beleköpködsz, honnan fogsz inni;
Theor ámen cseri mecs thékhnusz, ná uszkicz bi chémisz.
*****
Utánnyomás a Népszabadság július 9-i számából - részletek

Magyar tábornok, argentin nemzeti hős
Koszorúzás Czetz János óbudai emléktáblájánál

A szabadságharc legfiatalabb hadtestparancsnoka volt, Buenos Airesben már régen szobrot
állítottak Czetz Jánosnak, s Budapesten is utca viseli nevét. Kellemes kertvárosi utca Óbudán.
Erre jár a 42-es busz. Emléktáblája is van a tábornoknak a Mátyás király utca sarkán, az
Ámor drinkbár falán. Itt tartottak koszorúzást tegnap, születésének 181. évfordulóján. Az
argentin nagykövet, Emilio Horacio Solari helyezett el koszorút a tábla alatt, katonai
díszőrség jelenlétében.
Czetz János katonai érdemeiről dr. Holló József vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum főigazgatója beszélt. Felidézte az 1848-49-es szabadságharc ifjú tábornokának
emlékét, aki a huszonnyolc éves Klapka mellett a magyar hadsereg legfiatalabb tábornoka
volt a maga 27 esztendejével. Érdemei közé tartozik a többi közt Kolozsvár visszafoglalása
1849-ben. Bem később ideiglenesen rábízta az erdélyi hadtest irányítását. Amikor azonban
Czetz Nagyszebenben lezuhant a lováról, annyira megsérült, hogy nem tudott tovább
szolgálni. Betegen érte meg a szabadságharc végét. Egy ideig bujkált, majd elhagyta az
országot. Ő volt az első, aki megírta a magyar függetlenségi háború erdélyi harcainak
történetét, könyve 1850-ben jelent meg Hamburgban. Élt Párizsban, Törökországban,
Svájcban, vasútépítéseken dolgozott térképész mérnökként. Sevillában házasodott meg 1859ben, argentin nőt vett feleségül. Néhány hónappal később már az olaszországi magyar légió
alapításában tevékenykedett. „Ez volt az utolsó magyar erőfeszítés, amelynek mindent
feláldoztam" - írta, de hamar belátta, hogy a magyar ügy a nagyhatalmak játékának eszköze.
Ezek után 1860-ban elhagyta Európát, felesége hazájába távozott, és ott sokat tett
Argentínáért is.
Ő alapította 1870-ben az argentin katonai akadémiát, melynek huszonöt éven át,
nyugdíjazásáig igazgatója volt. Emellett az argentin katonai térképészeti intézet alapítása is
az ő nevéhez fűződik. Egy ezredesi hadmérnöki csoport vezetőjeként feltérképezte az ország
Paraguayjal és Brazíliával határos vidékét. Felállított egy műszaki alakulatot is, amely máig
az általa tervezett egyenruhát viseli. /…/

Czetz Jánost nemcsak a magyarok és az argentinok érzik magukénak, hanem az örmények
is. A koszorúzáson Issekutz Sarolta az örmény kisebbség nevében mondta el, hogy a
tábornok szamosújvári örmény kereskedőcsalád sarja volt, s leszármazottja Vártán
Mamikonjan hadvezérnek. A tábornoknak utódai nem maradtak, de mégis voltak koszorúzók
a család nevében is. Édesanyja családjának, a Betegh-famíliának leszármazottai. Tőlük tudtuk
meg, hogy Czetz Buenos Aires-i sírjára szülőfalujából, az erdélyi Gidófalváról is küldtek
néhány marék földet.
CS. L.
******
Elhangzott Budán, 2003. július 8-án Czetz János tábornok emléktáblájánál:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köztudott, hogy a nemzeti újjászületést eredményező, mámorosan gyönyörű 1848-as tavasz a
fiatal Magyarország műve volt. Az már kevésbé köztudott, hogy az erőfeszítéssel teli és
szabadságharcba forduló 1848-as őszön is ott van a kor fiatalságának a keze nyoma, ahogy a
további folytatásban is. 1848. őszére ugyanis elfogytak a vezérek, a tábornokok, sőt még a
törzstisztek java része is. Ki meggyőződése miatt, ki gyávaságból, ki pedig szakértelem híján
megriadva a feladat komolyságától lépett le posztjáról. S a helyükbe léptek ismeretlen
fiatalok, akik hónapok alatt tüneményes pályát futnak majd be. A 30 éves Görgei Artúr
tábornokként a legfontosabb, a főhadszíntéren harcoló hadtest parancsnoka lett. A 28 éves
Klapka György vezérkari őrnagyként a bánáti hadtest táborkari főnöke, haditerveik
kidolgozója lett. S a legfiatalabb köztük Czetz János, akiből 1849 tavaszára lett
szabadságharcunk legifjabb tábornoka, ragyogó szimbóluma a harctérre kényszerült és ott is
helytálló márciusi ifjúságnak. Pedig kutya kemény dolguk volt, s talán leginkább Czetz
Jánosnak, ennek a vékonydongájú, sokat betegeskedő, 26 éves vezérkari őrnagynak, a
hadügyminiszter illetve a kormány mellé rendelt, mély elméleti tudású fiatal szakembernek.
A válságos helyzetbe jutott erdélyi haderő táborkari főnökeként érkezett Kolozsvárra, és
„1848 csudáknak éve" egyik legnagyobb csodája bekövetkezett. Mert csoda segítsége kellett
az ott lévők szerint ahhoz a munkához: újjászervezni egy szétvert, szétzüllött haderőt Erdély
és az anyaország határvidékén, a hegyek között.
Feladatának emberül megfelelt, s Bem már egy támadásra felkészített és átcsoportosított
haderőt talált decemberi érkezésekor, amellyel - alapvetően Czetz hadműveleti tervét
végrehajtva - kivívhatta a honvédsereg első jelentős sikerét: felszabadította Kolozsvárt. Czetz
János ettől kezdve Bem legfontosabb segítőtársa volt Erdélyben, a táborkar főnökeként és
önálló parancsnokként egyaránt.
Higgadtsága, körültekintése, helyismerete (a Székelyföldön született és Erdélyben töltötte
katonai szolgálata jelentős részét), valamint nem utolsó sorban a bécsújhelyi katonai
akadémián szerzett szakképzettsége révén nem egy esetben jelentett a válságos helyzetben
Bem számára pótolhatatlan segítséget a további harcok során. Nem véletlen, hogy Bem Czetz
Jánost jelölte utódjául az erdélyi haderő élére, amikor a győztes hadjárat befejeztével 1849
áprilisában a Temesközbe indult. A honvédsereg legfiatalabb tábornokának azonban nem
adatott meg, hogy hadvezéri adottságairól is számot adhasson. 1849. május 1-én
Nagyszebenben lováról lezuhanva súlyos balesetet szenvedett, ami lehetetlenné tette
szolgálatát a szabadságharc hátralévő idejében.
1849 augusztus végétől ismerős és ismeretlen hazafiak bújtatták, novemberben sikerült
Bécsen keresztül elmenekülnie a megtorlás alá vetett Magyarországról. Soha többé nem látta
szülőföldjét. Míg emigráns társai közül sokakat letargiába űzött a helyzet, Czetz mindig
megtalálta a kiutat. Ha semmi esély nem mutatkozott az új szabadságharc szervezésére,
tisztes polgári kereset után nézett. Ő az első, aki könyvet jelentetett meg a magyar

szabadságharcról, 1850. júniusában, Hamburgban németül. Később a Horváth Mihály által a
szabadságharcról írott nagy összefoglaló munka elkészült részeit fordította franciára. Ha az
emigráció köreiben nem talált munkalehetőséget, akkor nyelvoktatást vállalt, s a katonai
akadémián szerzett műszaki, valamint a császári-királyi vezérkar mellett működő Katonai
Földrajzi Intézetben szerzett térképészeti ismereteit kamatoztatta. A hatalmas lendülettel
folyó vasútépítkezések tervező munkáiban vett részt. 1859 márciusában kötött házasságot
Sevillában, de két hónap múlva már Itáliában van, hogy talán a legtevékenyebb szervezője
legyen az új szabadságharcra készülő itáliai magyar légiónak. „Ez volt az utolsó nemzeti
erőfeszítés, amelynek mindent feláldoztam" mondotta később. Átlátta, hogy a magyar
emigráció a nagyhatalmak játékszerévé vált, s csak eszközként használják Ausztria sakkban
tartására, de tényleges segítséget a magyar függetlenség kivívásához nem nyújtanak. Ehhez
asszisztálni Czetz nem volt hajlandó, inkább új életet kezdett Argentínában, felesége, a
gyönyörű fekete rózsa, Basilia Ortiz de Rosas hazájában.
Harmincnyolc éves volt és úgy tűnt számára, hogy eddigi élete, amelynek során figyelemre
méltó karriert ért el, tovább nem folytatható. Czetz élete hosszabbik, második felében egy
újabb karriert épített fel. Argentínát is hazájának tekintette, hűen és legjobb tudása szerint
szolgálta. A haza szolgálatára felesküdött tiszteket nevelt a távoli Magyarországról
odaszakadt szabadsághős az általa alapított katonai akadémia élén.
Bár nem politizált, a változékony argentin belpolitika hullámverése többször is kimozdította
pozíciójából. Amikor a hadsereg nem tartott igényt szolgálataira, a polgári életben is
megtalálta feladatát és ott is sikeresnek bizonyult térképészként, földmérőként,
vasútépítőként egyaránt.
Emlékezzünk együtt egy nagyszerű magyar tábornokra, akit Argentína is saját fiaként
tisztel.
Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy
a hadtudomány kandidátusa
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója
*****

Hittel és tűzzománccal
Kátai Mihály kiállítása a Rózsakert Bevásárlóközpont
Bécsi Kávéházában, 2003. május 29.
Szavakkal, röviden talán nehezen megragadható és jellemezhető égi és földi tartományba
léptünk mindannyian, akik a tűzzománc doyenjének, Kátai Mihálynak korábbi és újabb
képeiből elénk tárt dekoratív, ugyanakkor gondolatgazdag összeállítást megtekintettük. Egy
kicsiny szeletet a nagy egészből.
A bámulatraméltó képzelőerőből, tehetségből és hittel vallott hagyománytiszteletből
táplálkozó, szinte boszorkányos mesterségbeli felkészültséggel rendelkező, műfajteremtő
alkotó hívott minket birodalmába egy rövid sétára. Noha a bemutatott művek keltette
szertartás-élmény hangulatát zavarta, hogy a Bécsi Kávézó most éppen a kiállító terem
szerepét töltötte be, amivel érzéketlenül beleszólt a beavatott látogatók szemlélődésébe.
Mégis várt örömmel, befogadó szívvel és értelemmel fedeztük fel ismét a mestert, aki éveken
át hallgatott.
Történt ugyanis, hogy az 1970-es és 80-as évek köztéri munkái, kiállításai, emlékezetes
szereplései után - politikai meggondolásból - Kátai Mihály elfordult a nyilvánosságtól. A
kortárs magyar zománcművészet legnagyobb hatású egyénisége a kecskeméti Nemzetközi
Zománcművészeti Alkotótelep megálmodója és alapítója, 1975-1987 között művészeti
vezetője azonban e félárnyékban töltött időszakban sem tétlenkedik, hanem tovább gazdagítja

életművét. A kemény tűzzománc mellett a puha anyagot úgyszintén szóra bírja, ennek
tanúságául születnek olaj- és akvarellfestményei. Varázsos tűz-színei felveszik e technikák
sajátosságait, hogy így kiteljesedve meséljenek a mediterrán szellemről, mítoszokról, olykor
némi frivolitást cseppentve beléjük. Áttételekkel átszőtt, ám érthető képi nyelven, a benne
lüktető mediterrán érzéssel átitatva közvetíti mondandóját. A tárlaton új oldaláról megismert
festő e mediterrán állapot igézetében fog ecsetet. A művész szándékát tolmácsoló festék
színekkel, formákkal, hol finomabban, hol hatásosabban a mitikusban is felfedi a földi
érzékiség kitáruló és rejtett természetét: Ninfa dell'Estate, Bambino Principade, Erosz és
Psziché.
A tűzzománc-művész saját megfogalmazása szerint a világmindenség tágasabb térségei
felé tájékozódik, miközben materiális támpontokat keres. Így kíván rezonálni a külvilág és az
ember mikrokozmoszának kapcsolatára.
A lét örök körforgását megjelenítve, szüntelen burjánzásban törnek elő ősi, szép zománcmondatai, kezdet-himnuszai, teremtés-himnuszai, élet-himnuszai. Hagyományféltés, művészi
ösztön, kifejezésvágy együttesen bábáskodnak műveinek létrejötténél. Kátai Mihály az ősei
és a maga számára, számunkra újraképzeli a magyar ősemlékezést. Birtokosa és örököse
egyetemes kultúránknak, tűzzománcban és írásaiban hirdeti mondanivalóját.
„Mindent felszabadító szellemi áradást jelentett a fölismerés, a mélyben élő kultúrák
azonossága, a változó felszín mesterséges időrendszere mögött élő, egyetemes emberi kultúra
napfényre robbanása. A titkon szeretett, vágyott, múltba süllyedt, magas kultúrák nem haltak
meg, a népművészetekben éltek tovább... mindez ott élt és szunnyadt az «életfa»
gyökerekben, fába, bőrbe, agyagba öltözve, dalba, táncba rejtve, rögzítve, hogy felszínre
törhessen, ha eljön az ideje."
Ő harmóniát talál és teremt évezredek eszményeivel. Művészetének érzelmi gazdagsága
erős értelmi töltéssel párosul. Sajátságos formai és eszmei rend tereli képzeletét, szakmai és
történelmi ismeretét.
Az organikus lét, őstartalom benső hangját kihallgatva Kátai Mihály keze nyomán Simon
mágus szövegével érzékletessé válik a Világ születése, előtűnik a Táltos, Isten kardja,
Angyalhierarchia, megjelenik Madonna ugartyúkokkal és Kecske a hegytetőn. A művész által
használt jelek nem önkéntes alakulatok, hanem évezredek óta, javarészt azonos jelentéssel élő
színek és formák, melyek nem változtak, mert a természet törvényei maguk is változatlanok.
Lebilincselően eredeti és sokszínű Kátai Mihály művészete. Olykor meghökkentő
asszociációkkal is társított alkotásainak értéke, minősége nem tűri a hasonlítgatást, ugyanis
csak önmagával, a magyar zománcművészetben teremtett, egyedülálló helyével mérhető.
Benedek Katalin
*****
Utánnyomás a Magyar Nemzet 2003. április 30-i számából

Elismerések a tánc világnapján
A Nemzeti Táncszínházban gálaestet tartottak tegnap a tánc világnapja alkalmából, amelyen
átadták a Magyar Táncművészek Szövetsége díjait. Az évad legjobb férfi táncosa Delbó
Balázs, a Magyar Nemzeti Balett és Vámos László, a BM Duna Művészegyüttes tagja lett,
ugyanezt a díjat a nők közül Bakos Gabriella, a Magyar Állami Népi Együttes és Krausz
Aliz, a Bozsik Yvette Társulat művésze kapta. Az évad legjobb alkotójának járó elismerést
Horváth Csabának (Közép-Európa Táncszínház), az idei életműdíjat pedig Novák Ferenc
koreográfusnak, a Honvéd Együttes művészeti vezetőjének, valamint Seregi Lászlónak, a
Magyar Nemzeti Balett vezető koreográfusának ítélték. Az évad legjobb végzős növendéke
elismerésre Czár Gergelyt (Pécsi Művészeti Szakközépiskola) és Góbi Ritát (Magyar
Táncművészeti Főiskola) találták érdemesnek. Az új alapítású Táncművészetért díjat Rossa

László zeneszerző, az Imre Zoltán Alapítvány díját pedig Csabai Attila, a Kompánia
művészeti vezetője, táncosa és koreográfusa nyerte.
Kiss Eszter Veronika
*****

Klubest Lászlóffy Aladárral
Természetesen fokozott érdeklődéssel vártuk a június 19-re meghirdetett klubdélutánt, hiszen
Lászlóffy Aladár kolozsvári Kossuth-díjas írónk igencsak meglepő címmel beharangozott
előadására voltunk kíváncsiak. Az előadás címe: Mellékhatások tekintetében kérdezze meg
gyóntatóatyját és sírásóját...
Az író így kezdte:
Hölgyeim és Uraim, drága örmény barátok és testvérek! Magyar barátok, testvérek, román
barátok, testvérek, cseh barátok, testvérek, német barátok, testvérek! Tehát egy teljes
internacionálé, hogy legalábbis ekörül ne maradjon tisztázatlan semmi, hogy mit takar ez a
cím a mellékhatásokkal. A többi, igaz, mind tisztázatlan marad.
Meg vagyok győződve, hogy a főbb hatások tekintetében számunkra minden világos. Ezért
próbáltam arra koncentrálni, hogy mellékhatások tekintetében mire számíthatunk, mert úgy
tudom, hogy az utóbbi időben, akik meghalnak és akik születnek is, mind a fő hatásokra
vannak felkészítve, azok iránti vegyértékeik, hajlamaik állnak készen, a mellékhatások érdekes módon - ezek a mellékhatások sokszor gyilkosabbak maguknál a főhatásoknál.
Ma, miközben belelapoztam Dávid Katalin - szintén örmény vér csörgedez az ereiben kiváló történésznő, művészettörténésznő új könyvébe, az első mondatot rögtön kipuskáztam
belőle:
„A nyugati kultúra alapját képező Biblia a 20. század folyamán széles tömegek előtt vált
ismeretlenné."
Íme, nem is kell hangsúlyoznom a csodálatos iróniát, ami a változó alapokat, az
értékrendek változását, vehemens változását bizonyítja.
Most nem abba mennék bele, hogy milyen az árfolyama a hitnek, a vallásnak, a
transcendens dolgoknak, a konkrétumok, a materialista dolgok irányába.
Nem is tudom, ki mondta, de nagyon okosan mondta, hogy „egy zuhanó repülőgépen van a
legkevesebb ateista.” Folytatnám inkább Dávid Katalin mondatát:
„A mögöttünk hagyott század drasztikus bizonyítékait adta annak, hogy egy meg nem
értett szimbólum hogyan válhat ideológiai pusztítás eszközévé:”
Tulajdonképpen az ember valahol a direkt, értelmezhető világot össze is tévesztheti, de
össze is keverheti és állandóan összeveti és szétválasztja a valóságtól.
Lászlóffy Aladár ezután a tőle megszokott, gazdag asszociációs tartalommal, gyakorta
meglepő szókapcsolatok, mondjuk így: Lászlóffy-neologizmusok alkalmazásával folytatta
előadását.
Az előadás lényege mi más is lehetett, mint magyarok és szomszédaik, ezen belül
magyarörmények és szomszédaik kapcsolódásai a mindennapi életben, a kultúrában és
általában a szellemi érintkezés bármely területén. Mit várhatunk s mit kell várnunk, mert
bizonyosan és óhatatlanul eljön? Mit jelent és mit jelenthet az amúgyis megtépázott
tudatunknak (társadalmi, nemzeti és egyéni tudatunknak egyaránt, bár különféle mértékben) a
jelen és a közeljövő mindenféle alakulása?
Lászlóffy Aladár nem mond recepteket, nem hirdet megfellebbezhetetlen ítéleteket.
Véleményt mond, rávilágít olyan összefüggésekre, amelyek nem föltétlenül szembetűnőek.
Az előbb említett Lászlóffy-neologizmusok egyébként a legkevésbé sem sorolhatók a
„szójáték" kategóriába. Az író szótalálmányai, a néhol váratlanul egymás mellé kerülő
hasonszavak egyrészt mind a magyar nyelv legmélyebb, egészséges sajátosságából fakadnak,

másrészt mindig vizsgálódó, kétkedő, töprengő megközelítés kifejezői. Semmi penésztudós
homlokráncolás: a legmélyebben rejlő kétségeket az emberségbe vetett, keserűen mély hitre
támaszkodva, „viccesen" fejezi ki. És mindig nagyon képszerű.
Ennek jó példája egy-egy, szinte röptiben odavetett megjegyzés: „...a két Káin, akik közül
az egyiket Ábelnek tartjuk..:”
Egy részletet idézünk az előadás második feléből:
Európa határa folytonosságában áll. Prométheusz az az örök vállalkozó valaki, aki a
tilosból kihozza az almát, a Biblia Évával hozatja ki az almát, a legnehezebb dolga mégiscsak
Prométheusznak volt, aki a tüzet hozta ki az embereknek. Meg kellett küzdenie ennek
következményeivel és mellékhatásaival. Sziziphosz pedig nem csinál mást, mint egy folyton
adózó építészeti kft-nek, vagy egy kuglipályának az utolsó munkása, felgörgeti a követ, a kő
visszagurul, Sziziphosz újra megteszi, mert reméli – és itt válik jelképfigurává – hogy
egyszer a kő fennmarad. /…/
Itt van nekünk ez a szüntelenül fájó Trianon. Valahogyan számtalan népnek lehet Mohácsa
és Trianonja, nincs emberi szerveződés, birodalmiság, amelynek életében ne volna olyan
pont, amelyet többnyire az utókor – aranykornak nevez; és ne volna olyan pont, amikor úgy
érzi, hogy bekövetkezik a tragédia. Nem annyira az olyan tragédiákat tartja számon az
emberiség, mint egy vulkánkitörés, hanem amiket önmagának okoz.
Menetközben az egész emberiségre vonatkoztatva mindenki mindenkinek a bajtársa, ha
pedig úgy alakul a dolog, akkor a másik feltétlenül háborús bűnös.
Az előadó megemlítette, szerinte van olyan diadalüvöltés is, olyan fájdalomüvöltés is,
hogy: Európa! – Majd végezetül így fejezte be eszmefuttatását: A többi, környező néppel új
vegyületeket hozunk létre és az új, jövendő emberek bizonnyal megtalálják az új korok
rémségeit és szépségeit is.
A végtelenül széles kitekintést nyújtó (vagy inkább arra sarkalló) előadás hallatán, amely
fény- és árnyoldalakat egymás mellé sorakoztatott, némelyek kissé félreértették a dolgot s
néhány hozzászóló úgy érezte, hogy Trianon-siratót hallott. Ezért a gazdag gondolatiasszociációs magaslatokról, ahová Lászlóffy Aladár invitált bennünket, már-már átültünk
ahhoz a vitaasztalhoz, ahol nemzeti sorskérdés, hogy villásreggeli után, vagy éhgyomorra
írták-e alá az 1920-as békepaktumot. Szerencsére mégsem ez volt az est magva.
Reméljük, a közeljövőben Lászlóffy Aladár eszmefuttatásának teljes – autorizált –
szövegét közölhetjük lapunk hasábjain.
dcs
*******
Utánnyomás a Szabadság c. napilap július 7-i számából

A balladaszobrász száz éve
Sokszínű, mégis egységes kép alakult ki Szervátiusz Jenő kolozsvári születésű
szobrászművészről azon az emlékünnepségen, amelyet születésének 100. évfordulója
alkalmából rendezett meg Kolozsvár Római Katolikus Szent Mihály Egyháza július 4-én. Az
ünnepségre a művész leszármazottain kívül számos magyarországi jeles személyiség is
érkezett, hogy lerója tiszteletét a balladaszobrász előtt.
A Nőszövetség székházában kezdődött ünnepség első része a tudományosabb jellegű
előadásoké volt. Elsőként Balogh Gizella, a Szent Raffael kör elnöke elevenítette fel a
művész alakját, ismertetve életútját.
A szobrászok ereklyekészítő voltára hívta fel a figyelmet beszédében dr. Czirják Árpád érseki
helynök, pápai prelátus, kiemelve, hogy Trianon óta a magyarság alig-alig állíthatott

szobrokat nagyjainak, ezzel szemben a román szobrok elszaporodása tapasztalható. A
prelátus értékelése szerint a szobrok nemzetünk nagyjaira emlékeztetnek, kultúrát
teremtenek, és nem engedik, hogy a haza fogalma a tudatalatti szférába szoruljon.
Szervátiusz művészetét méltatta beszédében Csoóri Sándor magyarországi költő, aki
személyes emlékeket is őriz a mesterről. Szervátiusz pályája az anyaországban teljesedett ki,
1977-es emigrációja után. A pályatársak kezdetben gyanakodva szemlélték művészetét,
egyfajta romantikus, mitologikus pátoszt tulajdonítottak neki. Később ugyan elismerték teljes
jogú művészként, ám halála óta keveset hallani róla. Életútját Csoóri Petőfiéhez hasonlította:
járta Erdélyt, mint Petőfi az országot, hogy hiteles, a részleteket is pontosan kidolgozó és
hűen tükröző szobrászatot teremtsen. Az ő műterme Erdély lett, a helyszíneivel és a sorsával
együtt - összegezte a költő, felhívva a figyelmet arra is, hogy még mindig vannak olyan
kritikusok, akik szeretik pusztán Bartók és Kodály művészetének illusztrátoraként
meghatározni Szervátiuszt, az esztétikai provincializmus bélyegét nyomva rá.
A méltatókhoz csatlakozott dr. Demeter Ervin magyarországi országgyűlési képviselő, aki
beszédében Szervátiusz hatását elemezte. Kifejtette: alig van olyan erdélyi tollforgató, aki ne
került volna kapcsolatba vele valamilyen formában, vagy ne írt volna róla. Az emberül
alkotás művésze volt ő, aki témáért a néplélek múltban gyökerező kulturális hagyományaihoz
fordult, kialakítva a népi díszítő és ábrázoló faragást. Művészetének két legjellemzőbb
sajátossága: a tudás és az alázat.
A leszármazottak és hozzátartozók nevében Szervátiusz Klára, a művész fiának,
Szervátiusz Tibornak a felesége szólt. Személyes hangú beszédében megköszönte a
rendezvényt, majd tolmácsolta dr. Feledy Balázs szavait, aki a Magyar Örökség díj átadásán
elmondott laudációját küldte az erdélyi ünneplőknek. A díjat igazoló oklevél másolatát
bekeretezve hozták el a kolozsvári Szervátiusz múzeum számára, ahol a rendezvény is
folytatódott.
Elsőként Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató elevenítette fel Szervátiuszhoz
kapcsolódó emlékeit, majd Kusztos Endre képzőművész emlékezett meghatottan mesterére,
aki igazgatta pályáját és fiaként szerette őt. Az előadásokat és visszaemlékezéseket időnként
muzsikával szakították meg: a Szent Mihály Egyház kórusa, a Flauto Dolce együttes, a
Concordia vonósnégyes, Borsos Edit és Barabás Kásler Magda közreműködése tette még
emelkedettebbé a rendezvényt.
A szintén jelen lévő kitűnő szobrászművész, az „ünnepelt" fia, Szervátiusz Tibor
némaságával fejezte ki üzenetét és köszönetét mindazoknak, akik azon munkálkodnak, hogy
Szervátiusz Jenő szellemisége tovább éljen, munkáit pedig mindörökké csodálhassa az
utókor.
S. B. Á
*****
Erdélyi örmény elmésségek - Elmés mondatok (eredeti helyesírással)
Nemesség - érték nélküli régi portéka.
Meggyőződés - az állással változó áruczikk.
Pénz - állandó barátság.
Barátság - láthatatlan valami.
Levegő - a falusi tanító tápláléka.
Színész - egy perczig király, gróf, gazdag, szegény.
(Szongott Kristóf Szamosújvár monográfiája c. könyve, 315. oldal)
*****

Szomorújelentések
A gyászoló család a Mindenható akaratában megnyugodva tudatja, hogy
BORSZÉKI BÉLÁNÉ sz. Mihály Vera
életének 96-ik évében, 2003. június 8-án, Pünkösd vasárnapján csendesen elaludt.
Hamvasztás után, június 23-án búcsúztatták a budapesti Farkasréti temetőben, a református
egyház szertartása szerint.
Gyászolja: fia, menye, unokája, unokaveje, dédunokái, rokonai, barátai és mindazok, akik
ismerték és szerették.
Közösségünk az elhunyt emlékét kegyelettel megőrzi.
Dr. SIMON ISTVÁN
gyermekgyógyász főorvos életének 79. évében, 2003. június 3-án, türelemmel viselt betegség
után csendesen elhunyt.
Életét szeretet, lelkiismeretesség és odaadó munka jellemezte; önfeláldozással küzdött
családja boldogságáért és a beteg gyermekek gyógyulásáért. A gyergyószentmiklósi
unitáriusok közösséggé formálásán munkálkodott élete utolsó pillanatáig. 2003. június 5-én a
gyergyószentmiklósi örmény temető kápolnájából helyezték örök nyugalomra az unitárius
egyház szertartása szerint.
Gyászolja: özvegye, Dr. Simon Istvánné Lázár Piroska, lányai és vejei, testvérei, unokahúgai
és unokaöccse, valamint a nagyszámú rokonság.
Emlékét a magyarörmények közössége kegyelettel megőrzi.
Életének 73., özvegységének 23. évében, 2003. május 1-én
özv. TARISZNYÁS MÁRTONNÉ Juckó
szerető szíve megszűnt dobogni. Földi maradványait a gyergyószentmiklósi örmény temető
ravatalozójából, az örmény temetőben május 3-án helyezték örök nyugalomra férje mellé.
Özvegy Tarisznyás Mártonné 23. éve temette el férjét, Tarisznyás Mártont, aki hatalmas
tudományos és gyűjtő munkásságot fejtett ki, számos műve közül egyik legismertebb
Gyergyó történeti néprajza; a Gyergyószentmiklósi Városi Múzeum is az ő nevét viseli.
Az elhunyt emlékét közösségünk megőrzi. Nyugodjék békében!
Édesapánk, Nagypapánk, Barátunk
Vitéz JAKABFFY ERNŐ
erdőmérnök utolsó vándorútjára indult. Életének 77. évében hagyott itt minket. Hamvaitól a
Farkasréti temetőben vettünk búcsút 2003. június 26-án.
Járjon békével, Isten legyen Vele! Szerető családja
(Az értesítés alján a következő felhívás olvasható:
Virágot, koszorút ne hozzatok, részvétnyilvánítást ne küldjetek - helyette köszönettel veszünk
„megváltást" a rászoruló, öreg erdészek számára.)
Emlékét közösségünk kegyelettel megőrzi.
*******

Közösségünk nagyszerű tagjára, az erdélyi magyarörmény Jakabffy Ernőre emlékezünk
dr. Gál Attila

Jakabffy Ernő búcsúztatása

Drága Bajtársunk, Ernő barátunk!
Hatvanegy éve már, hogy először találkoztunk. Hatvanegy év! Egy emberöltőnél is több,
hogy Pécsett megalakult egy kis bajtársi közösség, a magyar királyi Zrínyi Miklós Honvéd
Gyalogsági Hadapródiskola Lakatos százada.
Még élő tagjai nevében most megrendülten állok hamvaid előtt.
Akkor - barátságunk kezdetén - tizenöt évesen, az ország minden tájáról összejött, csillogó
szemű ifjak voltunk. Te a Belkény patak mellől a Székelyföld friss fuvallatát, a Gyergyói
havasok fenyveseinek tiszta levegőjét hoztad közénk. Ebben a közösségben váltunk olyan
felnőttekké, akiknek egész életét, felfogását a „Zrínyi-szellem" vezérelte és határozta meg,
amelyet ott, azok között a pécsi falak között szívtunk magunkba.
A hazaszeretet, a kötelességtudat, az áldozatkészség, a tettrekészség, a bajtársiasság
végigkísérte egész életedet, amely nehéz és küzdelmes, de mégis szép, sikeres és gazdag élet
volt.
Visszatekintve az elmúlt hat évtizedre, látlak, amint kiképzésünk nem könnyű évei alatt
önzetlenül sietsz gyengébb bajtársaid segítségére. Hallom, amint a nyári nagygyakorlatok esti
tábortüzeinél a Gyilkos tó szépségeiről és a Békás szoros félelmetes, égnek meredő szikláiról
mesélsz. Ezt a kis csapatot 1944 végén a háború vérzivatara az ország elhagyására
kényszerítette. Szinte gyermekfejjel, elszakadva a családtól, az otthontól, távol a hazától,
nehéz megpróbáltatások közepette éltük át németországi, bizonytalan napjainkat.
Aztán megismertük a marseille-i 404es fogolytáborban a hadifogság keserű kenyerét. Te
akkor is, ott is igaz bajtárs voltál, ember maradtál az embertelen körülmények között.
Hazatérve Magyarországra az addig reménnyel teli élet nehézzé vált. Gyergyói otthonodtól
már egy országhatár választott el.
Dolgoztál mint kazánfűtő, fakihordó, tehergépkocsivezető. Az 56-os forradalom aktív
részese voltál, ezért újra el kellett hagynod az országot.
Édesanyáddal Svédországban második hazát találtál. Régi szerelmedhez, az erdőhöz
térhettél vissza, erdőmérnök lettél. Mint visszaemlékezésedben írtad: életed legszebb
periódusa volt az ottani, 18 északi nyár. Jártad a Sarkkör kristálytiszta természetét, az északi
vadont, a Lappföldet.
Keményen dolgoztál, tekintélyt, nevet szereztél svéd barátaidnál is. Hazádról,
magyarságod- ról ott, azokban az években sem feledkeztél meg.
A svédországi magyar emigráció vezetőjeként különös gondot fordítottál nem csupán
András fiad, hanem az ott élő magyar fiatalság magyarságtudatára, nevelésére is.
A megújult haza nem feledkezett meg hű fiáról. Több, magas kitüntetéssel ismerte el a
magyarság érdekében, és a svédországi magyarok körében végzett áldozatos munkádat. Tagja
lettél a Vitézi Rendnek, 1992-ben megválasztottak az újjászerveződött Magyarok
Világszövetsége alelnökének.
Évekig jártad a világot. Európában, Amerikában, Ausztráliában, Új Zélandon és a
Baltikumban szervezted a külhoni magyarok összefogását. Bajtársaid számára nagy öröm
volt, midőn újra itthon, köreinkben üdvözölhettünk és átölelhettünk. Hazajöttél, itthon voltál!
Köztünk voltál!
Mély humanizmusoddal, szerénységeddel, nagy élettapasztalatoddal, tudásoddal, mindig
nyílt, bátor szókimondásoddal, segíteni akarásoddal körünkben is olyan tiszteletet vívtál ki, és
olyan szeretet övezett, amely csak keveseknek adatik meg. /…/
Midőn itt állunk, ravatalodnál, szinte halljuk a hangodat, amint a költő szavaival

összegezed életed közel 77 évét, a Tőled megszokott szerénységgel:
Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedtem mindenki tartozását.
Drága Bajtársunk, Ernő barátunk!
Búcsúzik Tőled valamennyi volt pécsi hadapród. Nagy bánatunk egyetlen vigasza, hogy
szellemed és emléked halálunkig velünk marad. Most pedig megnyugodva vitéz Jakabffy
Ernő akaratában, a megváltoztathatatlanban, engedjük végső útjára hamvait és távozzunk
békességben.
Áldás, békesség kísérje emlékét!

Jakabffy Ernő búcsúztatása
Gyászolunk, mert képletesen kidőlt egy hagyásfa, amelynek még sokoldalú szerepe lehetett
volna. Hiszen a hagyásfa jelez! Jelzi az idő múlását, a természet körfolyamatát, de hozzájárul
a vetéshez, a következő generáció újjászületéséhez, tapasztalatok továbbításához. A hagyásfa
ugyanakkor fokozottabban van kitéve a viharnak, az időjárás viszontagságainak, a teher
elviselésének is. A terhet e tekintetben társak nélkül, egyedül kell elviselnie, ami számodra
nehéznek bizonyult, pedig felbecsülhetetlen emberi érték birtokosa lettél. Lett volna miből a
közöset gyarapítanod.
Ilyen szerepet jeleztél nekünk, az erdészet szeniorainak, akik befogadtak, s úgy éreztük,
otthonra találtál közösségünkben, az Erdészeti Egyesület Szeniorok Tanácsában. Jelzésértékű
volt, amikor az egyik ülésünkön magad vállaltad, hogy megosztod velünk „hagyományozható" gondolataidat, tapasztalataidat - mint a bölcsesség kezdetének értékeit -, amit
felhalmoztál Erdélytől Svédországig megtett életutadon. Sajnos, ezzel adós maradtál.
Helyette viszont bizonyítottad a magyar erdő iránti ragaszkodásodat, mert mindent elkövettél,
hogy bemutasd a hazádat, a magyar erdőt svéd barátaidnak.
Svéd évfolyamtársaid még fel sem dolgozták azt az élményt, amelyet a hazai erdők és tájak
bejárása során szereztek, és amely utat olyan műgonddal készítettél elő, amelyből lényed, az
erdő és a közösség iránti elkötelezettséged, szereteted sugárzott át. Most őket is, minket is
búcsúzásra késztettél. Búcsúzunk hát svédországi évfolyamtársaid (Bo Forsner) nevében is,
évfolyamelnököd következő gondolatainak tolmácsolásával. Gyászol az 1958-1962 közötti,
stockholmi erdőmérnöki évfolyam.
Szeretett, rangidős évfolyamtársunk, Jakabffy Ernő 2003. június 12-én eltávozott
közülünk, elhagyta baráti körünket és a földi életet.
Tanulmányaink során - amelyek alatt gyakorlatilag minden időnket együtt töltöttük megismertük egymást és mély barátság alakult ki közöttünk. Az akkor már érett Ernő
tapasztalatával és éleslátásával, értékes javaslataival és megalapozott véleményével
meghatározó személyiség volt mind a szürke hétköznapokon, mind a gondtalan percekben.
Az egyetemi évek alatt kialakult barátság az évfolyamtársak között megmaradt, sőt, az
utóbbi években jelentősen elmélyült.
Emlékezünk diplománk megszerzésének 40. évfordulójára, amelyen majdnem mindenki
megjelent, ott volt velünk Ernő is. Ismét érezhettük a törődést, ahogyan a környezetében
megforduló társaival foglalkozott.
Nagy élmény számunkra az a rövid idő, amit nem olyan régen vele tölthettünk az ő
gyönyörű Magyarországán, s amelynek keretében megismertette velünk hazájának értékesebb
tájait.
Jakabffy Ernő erős egyéniség volt, életét elszántsággal élte, értékei közé tartozott a
tisztesség, becsület és emberiesség, amely minden cselekedetét jellemezte családjával,

barátaival és munkájával kapcsolatban egyaránt.
Ernő, drága évfolyamtársunk! Nagyon hiányozni fogsz, felejthetetlen emlékedet örökké
megőrizzük. Nyugodj békében, üdv az Erdésznek.
Budapest, 2003. június 26.
Dr. S. Nagy László
*****
Joikits Attila Örmény magyarok és magyar zsidók című tanulmányának első, a közösségünket
érintő „Örmény magyarok" című részét közöljük.

Örmény magyarok
Erdély földje, a Szilágyság és kiváltképpen Szilágysomlyó vendégszerető és befogadó tája a
Kárpát-medencének. A város történelme során, a magyarokon kívül, vallásukban,
hagyományaikban, nyelvükben és szokásaikban (sokszor teljesen) eltérő népeket is
befogadott. Ez a folyamat a középkorral kezdődött, de jobban nyomon követhető a XVIIXVIII. századtól.
A legmegbízhatóbb forrásanyag a XIX. és XX. századból való, bár ez utóbbi század
legtragikusabb történéseinek elemzésekor az „oral history" (szájhagyományos történelem)
kiaknázására kényszerülünk, mivel nem támaszkodhatunk kellő számú írásos forrásra.
Örmények és zsidók - mindkettő - üldözött nép (üldöztetéseik okai teljesen eltérőek időben és
térben). Nálunk leltek nyugalmat, és gyarapodást értek el, beilleszkedve a magyar
társadalomba.
Legendák sokasága és gazdag mondavilág övezi az örmények származását. Elég, ha arra
utalunk, hogy Noé bárkája is az örmények szent hegyén, az Araráton kötött ki. A perzsák
ellenségeiket nevezték armeniusoknak. Kr. u. 301-ben megkeresztelkedtek. Örményország
földrajzi elhelyezkedése, szorgalmuk, anyagi gyarapodásuk, keresztény hitük az őket
körülvevő muzulmán országok ellenségévé tették őket, megindult üldöztetésük. Ellenálltak
vagy menekültek, ez a két lehetőség állt előttük.
Az erdélyi örménység, majd magyar örménység az üldözöttek és menekülők kései leszármazottai. A mongolok pusztító hadjárata 1239-ban érintette őket, leghíresebb és leggazdagabb városaikat kifosztották (köztük Ani-t), lakói a Krím félszigetre menekültek, majd
huzamosabb ideig Moldvában éltek, ahonnan a fanarióta uralom súlyos adórendszere, és a
létbizonytalanság, az életritmus egyhangúsága, a gyarapodás és a fejlődés lehetőségeinek
beszűkülése „kényszerítette" őket arra, hogy nyugatabbra, Erdélybe jöjjenek a XVII. század
közepe táján, tömegesen és szervezetten, Apafi Mihály fejedelem országlása idején. Otthonra
leltek Csíkszépviz, Gyergyószentmiklós, Ebesfalva (ma Erzsébetváros) és Szamosújvár (saját
alapítású város) helységekben.
Az ifjú törökök mozgalma 1915-1921 között mintegy másfélmillió örmény áldozatot
követelt és százezrek menekültek el.
Szilágysomlyó örmény magyar lakói a XIX. században telepedtek meg, elsősorban az
örmény fővárosból (Armenopolis) rajzottak ki. Mi késztette őket a metropolisukból való
kirajzásra és többek között a Szilágyságba való telepedésre? (Kraszna, Vármező,
Krasznahorvát, Varsolc, Zsibó, Maladéj, Szilágynagyfalu, és Zilah temetői őrzik emléküket.)
Az okok között megemlíthetjük Szamosújvár túlnépesedését. 1716-ban 130 család, 1721-ben
156, 1728-ban 187, 1750-ben 528,1791-ben 1001 család, azaz már 4459 lakosa volt a
városnak. (Érdemes megemlíteni, hogy 1850-ben különböző okok miatt 3670 alá csökken a
város lakossága.)
Másik oka a nagymértékű versengés a gazdasági életben: 1750-ben a városban 202
kereskedőt, 63 tímárt, 14 csizmadiát, 8 szűcsöt, 20 más foglakozásút és 62 foglalkozás
nélkülit tartottak számon.

Az anyagi gyarapodás új útjainak keresése, pl. a Béccsel folytatott marhakereskedelem
hozta őket a Partiumba és a magyar alföldre is. Gróf Teleki Sándor megállapítása az
örményekkel kapcsolatban az igazságot mondja ki, egy nép hű jellemrajza: „...szorgalom,
takarékosság, vállalkozói kedv, ...irodalmat, művészeteket pártfogoló, bátorság, a kiválasztott
hely - majd a szülőföld szeretete" mindez így igaz.
Erdélyben az örmény magyarság száma viszonylag alacsony. A XX. század statisztikája
szerint:
Év
Anyanyelv
Nemzetiség
1930
240
1155
1956
116
458
1966
131
356
1977
0
82
Felvetődik a kérdés: mi lett az örmény nyelvvel? Magyarrá vált Erdélyben az örménység
teljes egészében, integrálódott a magyar társadalomban?
Az nem véletlen, hogy a Szilágyságban a római katolikus egyház működési területén
telepedtek meg elsősorban, bár kivételek is akadnak, hiszen most 300 éve létrejött az örmény
rítusú római katolikus egyház. Hogyan történhetett ez a folyamat, amelyet pillanatnyilag - a
jelen körülményei között - asszimilációs kifejezéssel illetünk, és negatív töltésű érzelmeket
gerjeszt bennünk?
A válasz kézenfekvő: egy üldözött nép hazára lelt, tartósan megvetette a lábát, számaránya
csekély, ilyenformán az asszimilációja fájdalommentes volt, a teljes jogú állampolgár
természetes cselekvése.
A XIX. század közepétől magyarnak vallja magát, a magyar szabadságharc lelkes katonája.
Kiss Ernő, Lázár Vilmos és Czetz János tábornokok a magyar történelem hősei tudtak lenni.
Mellettük ott volt a Szilágysomlyón született (1831) Bocsánczy Adolf, kinek szülei magyar
nemességet kaptak. Joghallgató, majd önkéntes,1848 decembere végén már hadnagy, 1849
február 15-én főhadnagy, április 5-én századosi rangban van. Bem tábornok személyesen
tüntette ki a katonai érdemjel harmadik osztályával.
A szabadságharc leverése után 10 évig katonáskodik (kényszerűen), majd Kraszna megye
szolgabírája, 1872 és 1875 között országgyűlési képviselő, később a város polgármestere
(1884). Zilahon van eltemetve. Lászlóffy Károly, Szilágysomlyó szülöttje (1825), főhadnagy
volt a XVI. Honvédzászlóaljnál; Bogdánffy Antal a reformpárti Kraszna megye főjegyzője és
a szabadságharc alezredese; Szentpéteri Miklós 1848 októberében a 31. Szilágysomlyói
honvédzászlóalj katonája, majd hadnagya, 1849 februárjában főhadnagyi rangra emelik,
áprilisban halálos sebesülés éri Désen.
Az örménymagyarság hazafias gondolkodása a XX. század háborúi során is megnyilvánul,
de különösen a békésebb idők kedveztek abbéli törekvéseinek, hogy hozzájáruljon a város
gazdasági és művelődési életének a fellendítéséhez. Írott dokumentumok (kereszt- és
házassági levelek), a temetők emlékei, a szájhagyomány és a feltárt örménymagyar nevek
tudományos értékű lajstroma (Murádin László, kolozsvári nyelvész kutatásai nyomán)
elvezettek az elmúlt évszázadok örmény magyar családjai nevének tisztázásához. Íme a
névsor:
Örmény eredetűek: Duha, Czetz, Donogan, Retezár, Balta, Veverán, Alexuczán.
Magyar felvett nevek: Mártonfi, Lukácsffy, Berde, Szőcs, Tárkányi, Bogdánffy,
Szentpéteri.
Román felvett nevek: Fogolyán, Pungucz, Pakulár, Bogdán, Páskuj.
Arab eredetű: Kazatsay
Héber eredetű: Lázár
Ismeretlen: Luda

A harmadik évezredet a fenti családok kései leszármazottai megérték, és vállalják a
magyarságuk mellett örmény felmenő őseiket (Vida, Márton, Joikits, Janó, Soós).
Az életben elfoglalt helyükre vonatkozóan találunk közöttük főldbérlőket (Duha,
Mártonfi), kereskedőket, iparosokat, orvosokat, gyógyszerészeket, (Balta Elemér, dr.
Mártonfi István), jogászokat (dr. Veverán György), pénzembereket (Donogán János, Páskuj
Antal, Tolokán Lukács - takarékpénztári igazgató) vállalkozókat, bőrkereskedőt (Lázár
Gyula), pincért (Száva Márton), állami tisztviselőket (Duha Jenő - díjnok ), tanárokat (dr.
Mártonfi Lajos, Bogdán István), a posta, távírda és távbeszélő alkalmazottját (Turcsányi
Zsigmond).
A Szilágyságban egy nagy családként éltek, összetartásuk ma is példaértékű lehet.
Házasságkötéseik, a kereszt - és bérmaszülők megválasztása hagyományosan történt,
állandóan bővítve a baráti-rokoni kört más családokkal (Betegh, Korbuly, Begizsán, Lengyel,
Gajzágó, Mirón).
A kommunista évtizedek nem kedveztek a kettős identitástudatnak, elég volt magyarként
kiállni az erőszakos beolvasztási politikával szemben.
Az 1989 decemberi fordulat után reneszánszát éli az erdélyi örmény magyarság.
Feleleveníti a még megmaradt hagyományait, kultúráját és történelmét, önszerveződése mind
erősebb. Városunkban Mártonffy István felesége (mindannyiunk tantája), Erzsébet
fáradhatatlan mindenesként hűséges gondozója dr. Mártonfi István (Románia Érdemes
Orvosa) emlékszobájának. Vida Gyula 1990 óta RMDSZ-es parlamenti képviselő. Vida János
(fényképész és a város „videjós"-a) a város történelmi múltjának ápolója. Duha Imre
(nyugdíjas) a város kultúr- és sporttörténetének élő lexikonja. Joikits Attila történelemtanár,
helytörténész, közíró és közéleti ember. Fogolyán István vállalkozó, Márton Gabriella
tanítónő, a közművelődés elkötelezettje, Tóth Klementina tanítónő az új meghonosítója a
nevelőmunkában.
A elmúlt tíz évben rendszeresen hozzájutunk az Arménia időszaki kiadványhoz
(Szamosújvárt jelenik meg, és közlünk is oldalain), többen is tagjai vagyunk a kolozsvári
székhelyű Arménia Örménymagyar Baráti Társaságnak, hozzájutunk a budapesti központú
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület lapjához (Erdélyi Örmény Gyökerek
füzetek), 2000 tavaszán kiállítást rendeztünk az örmény kereszténység felvételének 1700.
évfordulója alkalmából, magyarörmény csoportot fogadtunk Szilágysomlyón, és tudományos
írással vettünk részt a budapesti konferencián, 2000 szeptemberében (Joikits Attila,
Szilágysági örménymagyarok múltjából).
Joikits Attila
Könyvészet és forrásmunkák:
Arménia, Szamosújvár,1991-2000 évfolyamai
Bertényi Iván, Új magyar címertan, Bp.,1998.
Erdélyi Örmény Gyökerek, 1994-2001 füzetei
Erdély rövid története, Bp.,1993.
Erdélyi Múzeum,1997.1-2. Az erdélyi örmény népesség számának alakulása és szerkezete a
XVIII. században
Családi levéltárak
História Domus, Szilágysomlyó, római katolikus egyház
Huber András: Százarcú nagyhatalom. Csíkszereda 1997.
Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetéből. Kolozsvár, 2000.
Kisebbségek a középkori Magyarországon.
História,1991. 2-3. sz.
Német Csaba: Az örmény tragédia. A Hét, 2001.
Szongott Kristóf: Szamosújvár Szabad Királyi Város monográfiája. 1905.
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Szegedi történetek
Akár a régi, sokat emlegetett népszerű dallal is kezdhetnénk: „még azt mondják, nincs
Szegeden boszorkány".
Akad azonban valaki, aki folyamatosan szervez, és a szegedi magyarörmények
közösségével kézenfogva számos, a kisebb és a nagyobb közösség (a helybeli
magyarörmények és a tágabb társadalom) javára igyekszik szervezőkészségét és szűkös
lehetőségeit kamatoztatni.
Szegeden ugyanis már június 2-án rotyogó bogrács mellett beszélgettek azok, akik részt
vettek az ünnepségen. Sok pihennivaló idejük nem maradt, mert június 7-én már látogatóba
indultak Dombegyházára, ahol a híres örménymagyar énekesnő, Hollósy Kornélia
dédunokáját, dr. Bisztray Tamásné grófnőt látogatták meg, közösen imádkoztak és énekeltek
a helyi kápolnában, valamint megkoszorúzták Hollósy Kornélia emléktábláját. A helyi
könyvtárban - a citerazenekar részvételével - emlékeztek a híres énekesnőre s az odautazó
résztvevők könyvekkel gazdagodva tértek haza, ugyanis dr. Bisztray Tamásné
megajándékozta őket, illetve vásároltak helytörténeti értékű kiadványt is.
Alig néhány nap múlt el, s június 10-11-én a Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében jereváni gyermek néptánc-együttes járt a városban. A húsz táncos az egyetemi
gyakorló iskolában tanítgatta a helyi, érdeklődő ifjakat örmény tánclépésekre. A 38-fős
együttes, amely Agekján Ajasztan révén Győrből került Szegedre, 650 fős közönség előtt
lépett fel.
Június vége Szegeden amúgy a Nemzetiségi Napok ideje. Így aztán június 27én a
Városháza udvarán Szárkiszján Ádám és együttese mutatkozott be könnyűzenével, majd
Tábory Géza erdélyi örmény zenét mutatott be. Másnap, 28-án megnyitották az I.
Magyarörmény Vándor Képzőművészeti Tárlatot, amelyen Tóth Rózsa Ady illusztrációk c.
könyve is bemutatásra került. Az esemény zenével és verssel volt hangos, az esemény
„elkövetői" között meg kell említeni Fábry Géza népzenészt, mindenképpen Flórián Antal és
Várady Mária színművészt, Takács Éva énekest. Kiállítottak: Botár Edit, dr. Csíky László,
Gajzágó Sándor, Gopcsa Paula, Gross Arnold, Kovrig Miklós, Tóth István és maga dr. Tóth
Rózsa.
*****

Június 21.
a II. kerület Napja
Gazdag programmal várta a kerület lakóit ezen a napon a budapesti Millenáris Park. A
programban helyet kaptak a kerület kisebbségei is, bár csak 5 kisebbség vállalta a
bemutatkozást. Büszkén mondhatjuk, hogy az örmények - természetesen - most is kitettek
magukért: Örmény arcok, örmény szemek címmel nyílt kiállítás a Fogadóban, amely főleg a
magyarörmény hírességeket mutatta be. A nemzetiségek kulturális műsorában Kirkósa
Orsolya operaénekes örmény dalokat adott elő, valamint Puccini operájából Tosca imáját
énekelte, igen nagy sikerrel. A fő attrakció az Ízek utcájában várt az érdeklődőkre. A 12
órakor megnyíló örmény konyha előtt hosszan kígyózó sorok várakoztak, hogy megkóstolják
az örmény saslikot bárányhúsból, a fűszeres húsgombócokat, a húsos táskát, a különböző
muszakát, például padlizsánból, a salátákat, és a süteményeket: mézes-almást, mézes-rizsest.
(A konyhaművészeti remekek ismét Sergio Tabeira úr és családi csapata készítette, akiről
már megírtuk, hogy Magyarországon élő, uruguayi ember, aki azonban nem átallja az örmény
barátaitól tanultakat a magyarörmények és magyarországi örmények népszerűsítésére
bevetni.) Még a viharos szél sem rendítette meg a sorban állókat. Alig háromnegyed óra alatt

közel 300 adagot osztottak ki segítőink. Az üdítő ásványvízről sem feledkeztünk meg a
fűszeres kóstoló után. Persze, a kerület vezetésének is jutott a kóstolóból, akik ugyancsak
elismerően nyilatkoztak az örmény konyha ízeiről. Mindenki azzal búcsúzott, hogy várja a
folytatást.
Köszönetet mondunk a II. kerületi önkormányzatnak a bemutatáshoz nyújtott anyagi
támogatásért.
Dr. Issekutz Sarolta
örmény elnök
******
A XII. kerületi „Kisebbségi Nap"
Kedves hagyománnyá vált a XII. kerületben is, hogy minden év nyarán megrendezik a
„Kisebbségi Nap"-ot. A kerület polgárai megismerhetik a bolgár, horvát, az örmény, a
szlovák és a szerb önkormányzat által összeállított műsorból a kisebbségi kultúra
gyöngyszemeit. Így történt ez idén is.
Június 21-én a MOM Művelődési Központban került sor a „Kulturális Seregszemlére".
A horvát önkormányzatot a BRODSZKI LEPTIRITYI művészegyüttes reprezentálta. A
fiatal táncosok hatalmas sikert arattak. A bolgár önkormányzat a MALKO TEATR négytagú
zenekarát kérte fel a bolgár népzene bemutatására, az együttes szintén hatalmas tapsot kapott.
A szlovák önkormányzat a Pilisszentkereszti Szlovák Duó műsorával mutatkozott be. Az
énekesek zenekíséret nélkül adtak elő a legszebb szlovák népdalokból válogatást, nagy
sikerrel.
Az örmény önkormányzat Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművésznőt kérte fel a
szereplésre, aki a rendelkezésére álló időben teljes pódiumműsorral lepte meg a közönséget.
Zongorajátékkal kezdte: Hacsaturján Népi táncával. Majd az őshazát, az örmény múltat
bemutató előadása következett.
Az Ararát-hegy arról nevezetes, hogy a Biblia szerint az Özönvíz után ott feneklett meg
Noé bárkája. De sokkal kevesebben tudják, hogy más nevezetességei is vannak e vidéknek. A
hatalmas hegyek között, a tavak partján Asszíriával vetekedő hatalmú ókori birodalom
virágzott háromezer évvel ezelőtt. Ennek az egzotikus, különös országnak a története azóta is
szakadatlan harcok és tragédiák sora, Urartu lerombolásától a Musza Dagh ostromáig. Ez az
ország - Örményország.
Khorenei Mózes, a Krisztus utáni V. századbeli krónikás, akit az örmény Hérodotosznak is
szokás nevezni, az örmény nép származásának legendáját az „Arménia története" c. művében
írja le. A legenda szerint az örmények ősapja, a daliás Hajk, Noé dédunokája volt, aki fiával
Armennel és népes családjával Babilonból elmenekülve, az Ararát hegy lábánál telepedett le,
itt foglalt új hazát népének. Az örmény honfoglalás története legenda, mint ahogyan minden
honfoglalástörténet az, de a népi hagyomány - ez a mindig élő, elpusztíthatatlan valóság - is
az örménység több ezer éves múltjára utal. „Aranykori" tájaira helyezik a tudósok közül
többen is az éden területét, a Tigris és az Eufrátesz forrásvidékére, föltételezve, hogy az
emberiség történelme a középmagas hegyek között születik.
Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek? Thomas Mann-tól
származik az előbbi kérdés. Az emlékezetben élő múlt egyik legtalányosabb kérdése, hogyan
szövődik benne össze az ember személyes történelme közösségeinek, nemzeteknek és az
egyetemes kultúrának a történelmével. Hogyan történt, hogy a magyar és az örmény nép
között több évszázadra visszanéző sorsközösség alakult? Magyarország már a X-XI.
századtól kezdve menedéket adott a történelmi körülmények következtében hazájukat
elhagyni kényszerülő örményeknek. A mi felmenőink 1239-ben menekültek el a mongol
hódítás elől az Ezeregytornyú Ani-ból, amely a Bagratida-dinasztia uralkodása alatt épült új
főváros volt. Ani a középkori Arménia legszebb városa, fontos kereskedelmi, ipari centrum,

pompás palotákkal, gyönyörű templomokkal, megerősített várral. Az „ezeregy" kifejezés a
soknál is több értelemben használatos a keleti népeknél, gondoljunk az „Ezeregy éjszaka
meséire."
Az örmény lakosság jelentős részének el kellett hagynia hazáját. Ez volt az első tömeges
kivándorlás, amelyet az idők során sajnos több is követett. 433 éves útjuk során a Krím
félszigeten, Lengyelországban, Moldvában telepedtek le átmenetileg.
Nerszesz Snorhali „Siralom Edessza eleste felett" (1144) című versének elmondása után
Szilvay Ingrid folytatta az örmények történetét, Erdélybe érkezésüket, letelepedésüket.
Erdélybe I. Apafi Mihály fejedelem fogadja be őket 1672-ben, tudatos államszervezési,
mondhatni Szent Istváni elvekből kiindulva. Egy életerős, aktív gazdasági életre alkalmas
közösség telepedett le akkor Erdélyben, ahol fölépítik Armenopoliszt, másnéven
Szamosújvárt, Erdély legszebb barokk városát. Olyan jeleket hagynak maguk után,
amelyeken mindig az értékteremtést, a kultúrát, a megújulás állandó lehetőségét, a
mindenkori korszerű gazdasági életet értjük. Magyarhon befogadta azt a népet, amelyet Jézus
két apostola, Bertalan és Tádé készített föl a keresztény hitre, és amely Rómát 25 évvel
megelőzve, a világon elsőként vette fel a kereszténységet, mint államvallást 1703 évvel
ezelőtt, 301-ben. Olyan nép talált hazára Erdélyben, amelynek írásbelisége több ezer éves
múltra tekint vissza és amely Meszrop Masztoc tudós szerzetes által 396-ban alkotott ABC-t
használ a mai napig.
Az örménység munkájával, szorgalmával, keresztény hitével és kultúrájával, ha kellett,
vérével - bizonyította, hogy cselekvő, hasznos közössége választott hazájának. Véráldozatot
is vállalt: Kiss Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanuk erdélyi örmény származású hazafiak.
Magyarörmény volt Czetz János tábornok, Hollósy Kornélia énekesnő, Hollósy Simon és
Barcsay Jenő festőművészek, Szongott Kristóf kultúrtörténész, Petelei István író, Issekutz
Béla gyógyszerész, Csiky Gergely, Pattantyús Ábrahám, Puskás Tivadar és még sokan
mások. Így Lászlóffy Aladár ma élő, Kossuth-díjas írónk is.
Megközelítőleg 15 ezer főre tehető a magyar anyanyelvű örménység, amely máig őrzi a
XIII. században Örményországból elmenekült ősei kultúráját, hagyományaikat, vallásukat.
Mint említettem, a XVII. században találtak új hazára Erdélyben, majd Trianon és a II.
világháború idején szóródtak szét hazánkban. „Magyarabbak a magyarnál" mondta Teleki
Pál. Szellemi identitásukat, örménységüket a magyarsághoz tartozás történeti és nyelvi
azonosságtudatával párhuzamosan őrzik.
Csak az a nép várhatja el, hogy mások rokonszenvező kíváncsisággal tekintsenek az
értékeire és tiszteletben tartsák kultúrájukat, aki maga is így közeledik más nemzetek
értékeihez. Ez oda-vissza érvényes.
Ezután zongorán Bartók Béla „Román táncok" c. darabja következett, amelynek egy része,
egy erdélyi húsvéti dal a „Zádig, zádig páros égár" kezdetű erdélyi örmény húsvéti dal
feldolgozásából született. Szilvay Ingrid a dalt örményül el is énekelte.
A műsorvezető Gyurity István színművész elismerését fejezte ki a művésznőnek a
színvonalas, sokoldalú műsor összeállításáért, és az előadásért. A közönségből az előadás
után sokan gratuláltak Szilvay Ingridnek és örömüket fejezték ki, hogy az örményekről
konkrét ismereteket szereztek az előadás révén.
A XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat ennek a kulturális programnak a teljes költségét
felvállalta, ezzel lehetővé tette a kisebbségek bemutatkozását.
A szerb önkormányzat a „Magyarországi Görögkeleti Szerb Templomok" c. kiállítást
rendezte meg a kupolateremben, így ők ezen keresztül ismertették művészetüket.
Köszönet illeti személy szerint Dr. Mitnyan György polgármester urat, aki a rendezvény
fővédnöke volt.
Csikszentgyörgyi Ficzus Margit
XII. kerületi örmény kisebbségi elnök
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Felhívások
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék
meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.),
akár a szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda ?
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 ismételjük 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.
******

A Fővárosi Örmény Klub július havi programja:
a Klub július 17-én (csütörtökön) du. 17 órától tartja szokásos találkozóját a Magyarok Háza
(Budapest V. Semmelweis utca 1-3.) I. emeleti Bartók teremben. A találkozó műsorán:
Fancsali János magyarörmény kutatásai
Bartók-Busitia-Czárán
Rendezi a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányat
A Fővárosi Örmény Klub augusztus havi programja:
Augusztus 21-én (csütörtökön) du. l7 órától tartja szokásos találkozóját a Magyarok Háza
(Budapest V. Semmelweis utca 1-3.) I. emeleti Bartók teremben. A találkozó műsorán:
Örményország zenei élete
Filmvetítés
Rendezi a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Mindenkit szeretettel várunk
dr. Issekutz Sarolta
a Klub háziasszonya
******
Gáspár B. Árpád

Máramarosszigeti örmények egykor és most
(első rész)

Előre kell bocsátanunk, hogy az alábbi rövid történeti bevezetés messze áll a teljességtől, és
nem tarthat igényt a teljes hitelességre sem, mert nem állnak rendelkezésünkre kellő számban
írott történelmi források, gyakran csak az összefüggésekből, valamint a visszaemlékezésekből
következtethetünk a letűnt korok eseményeire, személyiségeire. Mégis szükségesnek tartjuk
feleleveníteni ezt a témakört, ugyanis csak a történelmi korrajz keretében ismerhetjük meg a
máramarosi örmény etnikum sajátos arculatát, ami nem csak színfoltja szülőföldünk régebbi
és közelebbi történetének, de jellegzetességénél fogva múltunk egészére is rávilágít.
Az örmény diaszpóra nemcsak kézműves és kereskedelmi rátermettségét hozta magával a
viszontagságos, véres történelmet megélt kaukázusi hazájából, hanem a megélhetés
nélkülözhetetlen fedezetét, a pénztőkét is, ami annyira hiányzott Erdély és a hozzá csatolt
országrészek gazdasági életéből. És mindezzel együtt - amint II. János Pál pápa apostoli
levelében megfogalmazza: „...bárhova mentek az örmények, magukkal vitték sajátos erkölcsi
értékeiket és kulturális struktúráit, gazdagságát, amelyek elválaszthatatlanul kötődnek az
egyháziakhoz", tehát fogékonyságukat az élet szellemi javai iránt. Ahol ők letelepedtek,
nemcsak gazdasági fellendülést jelentettek, de tevékenyen bekapcsolódtak a kulturális,
tudományos életbe is. A polgárosodást mozdították elő; s „kézjegyüket" századok múltán is
csodáljuk.
Az erdélyi örmények történetével foglalkozó írások rendszerint három város
Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros és Szamosújvár - nevét említik, ahova a XVII. század
második felétől kezdve igen nagy számban telepedtek le. De hitelt érdemlő adatok birtokában
jogosan feltételezhetjük, hogy a magyar-örmény kapcsolatok sokkal korábbiak, egészen a
honfoglalás előtti időkig nyomon követhetők. Az „Árpád-kori örmények" emlékét
településnevek őrzik. Erdélybe is együtt jöttek a betelepülő magyarokkal. A Kolozs és
Szeben megyei Örményes, a Zaránd környéki Örmingye, Mezőörményes, Ormán
helységnevek az ő jelenlétükre utalnak. Nagyszeben és a Vöröstoronyi-szoros között Talmács
központtal megalapították az Erdélyi Örmények Földjét. Itt püspökségük és kolostoruk is
működött (Iosephi Caroli Eder: Exercitationes Diplomaticae).

Az egyházszervező örmény bizottság Erdély püspökéhez küldött emlékiratából tudjuk,
hogy a XIV század végén 40.000 család kényszerült Örményország elhagyására.
Ezek a Krim félszigeten keresztül előbb Lengyelországba, majd Moldván át Erdélybe
kerültek. Első útjuk nem véletlenül vezetett Lengyelország felé, hisz 1183-ban már
fatemplomuk volt, s 1370-ben ma is álló székesegyházat emeltek ott. (Bogos Mária: A
szépvízi örmény közösség). Lembergben Katolikus Örmény Érsekség alakult, ami
gyakorlatilag egy évszázadokon át tartó örmény bevándorlás betetőzését jelentette. (A római
katolikus örmények ordináriátusa Szamosújváron, 2001-ben.)
Tehát Közép-Európában, ahol ebben az időszakban Magyarország és Lengyelország
meghatározó politikai tényezőként szerepelt, az uralkodók olyan gazdaságpolitikát folyattak.
amely elősegítette a kereskedelem felvirágzását, s a feudális terménytőke mellett a pénztőke
jelenlétét is feltételezte. Pénzzel pedig abban az időben a tőkeerős polgárok - főleg németek,
zsidók, izmaeliták mellett az örmények rendelkeztek.
Az örmények tömeges erdélyi letelepedésének dátuma 1672. Közvetlen ok, hogy előző
évben az örmények is részt vettek a kegyetlen, pénzéhes Duca Vodá elleni lázadásban, amit
levertek. A megtorlások elől menekülve küldöttséget menesztettek I. Apafi Mihály erdélyi
fejedelemhez, azzal a kéréssel, hogy engedélyezze Erdélybe való áttelepülésüket, az őáltala
kijelölt helyekre. Abban az időben mindinkább a merkantilista (kereskedelmi központú)
gazdasági politika fejlesztése képezte a kincstár egyik legfontosabb bevételi forrását. A
fejedelemnek szüksége volt a jó kereskedő és iparos örményekre, így engedélyezte
bejövetelüket és ősi vallásuk gyakorlását.
Később Mária Terézia fogad be újabb örmény telepeseket, hogy megtörje a görög családok
kereskedelmi monopóliumát. Gyakorlatilag ekkor kezdődik a máramarosszigeti örmények
története. Gróf Apponyi György, Máramaros főispánja 1763-ban bevándorlási akciót szervez,
melynek eredményeként Lengyelországból jönnek örmények a kamarai birtokokra. (Szekfű
Gyula: Magyar Történet, IV) A Karácsonyi és Jakabffy családok nevét említik ebből a
korszakból. A jelzett forrás arról is szól, hogy az örmények közül „többen kereskedéssel is
foglalkoztak".
Máramarossziget abban az időben nemcsak a megye közigazgatási központja, hanem
királyi sókamara is működik itt raktárokkal, tutajkikötőkkel, szekérkaravánokkal, amely nagy
számú polgári személyzetet is foglalkoztat. Levéltári adatok bizonyítják, hogy 14 céh
csizmadia, tímár, varga, szűcs, szőrmés, rézműves... - is tevékenykedett ebben az időben a
városban, ezek élén összesen 50 céhmester állt. Nyilvánvaló, hogy az akkor megközelítőleg
3000 lakosú városka nem volt képes az említett céhek termékeinek felvásárlására, így azok
nagyrészt az országos vásárokon, a kereskedők közvetítésével találtak gazdára. A máramarosi
bőrtermékek már akkor messze földön keresett árunak számítottak, s abban az időben még
sem a zsidó, sem a görög kereskedők nem voltak jelen. Az örmények viszont igen. Nem csak
az erzsébetvárosi, szamosújvári örményeket vonzotta Máramarossziget, hanem Galíciából és
Bukovinából is - miután osztrák tartományok lettek - szívesen települtek ide. A keleti
bevándorlást a szlávosan hangzó családnevek - Todorovics, Jakubovits, Ivánovits - is
igazolják.
A zsidók tömeges betelepedéséig - amit Magyarország területén csak az 1867-es XVII.
törvénycikk tett lehetővé - Máramarossziget központjának építészeti arculatát nagyrészt a
főtéren emelt örmény házak határozták meg. Ezek közül több - Hollósy Simon szülőháza,
Papp Emánuel, Papp-Niczki, Jakubovics, Todorovics, Ember Miksa, Zakariás, Karácsonyi
családok háza, valamint a Hollósy Kornéliáé - ma is áll.
A máramarosi örménység sorsát nemcsak az 1945 után Romániában beállt politikai
fordulat pecsételte meg. Már korábban elkezdődött a pangás, amikor Máramarossziget az
ország peremére került, elvágva a nyugati, északi és keleti irányba vezető kereskedelmi
útvonalaktól. Aki tehette, gazdaságilag fejlettebb, központibb városba vagy külföldre

költözött.
Az alábbiakban megkíséreljük összeállítani a valamikor városunkban élő örmény családok
névsorát az egykori koltói gróf, Petőfi-barát Teleki Sándor szavait használva mottóul:
„Emlékezzünk régiekről"
A KORBULY-HOLLÓSY család. A család Szamosújvárról költözött Máramarosszigetre.
Szongott történész a népes apai családról az alábbi névváltozatokat említi: Corbul, Korbul,
Korbuly, Korbuli, Korbulián. Ezek a névváltozatok jelzik, hogy a család, a szamosújvári
örmények többségéhez hasonlóan Moldvából települt át Erdélybe, s eredeti örmény nevüket
ott románosították, vagy inkább egyházi és római hagyományt követve, latinosították, hogy
aztán legújabb hazájukban a reformmozgalom és a szabadságharc hatására magyarosítsák
Hollósyra.
A nagy festőművész, HOLLÓSY SIMON (1857-1918) szülei 1840-ben költöztek
Máramarosszigetre, de a Korbuly család Iza parti jelenlétét bizonyos dokumentumok
korábbról igazolják. Korbuly Simon divatáru üzletet nyit az erőteljes fejlődésnek induló
megyeszékhelyen, és felépítteti emeletes házát a város főterén, amelyben 1856-ban
megszületik - Anna ikertestvéreként - a magyar festőművészet kiemelkedő egyénisége,
Simon. A családban az ikrek mellett még két gyermek született: István és József.
Hollósy István Budapesten végzi felsőfokú tanulmányait és író, újságszerkesztő lesz. 1876ban ő szerkeszti a Máramarosi Tárogató című hetilapot. Az öccse, Simon szintén Budapesten
kezdi, majd Münchenben folytatja felkészülését a művészi pályára. Korán hírnévre tesz szert,
s így magániskolát alapít. 1896-ban a köréje csoportosult tanítványaival hazajön
Münchenből, és Nagybányán megalakítja a rövidesen nemzetközi elismerésnek örvendő
festőiskolát, amely új szakaszt nyit a magyar képzőművészet történetében. A sors azonban
nem túlságosan kedvez neki, Nagybányáról távoznia kell. Vajdahunyad, a Balaton vidéke,
Máramarossziget, Gyalu majd Técső jelzik újabb állomáshelyeit. A mesterek mestere, ahogy
az igen sok nemzetből verbuválódott tanítványai nevezték, itt Máramarosban fejezte be
zaklatott pályáját. Előbb Técsőn temetik el, majd szülővárosában helyezik örök nyugalomra.
Öccse, József szintén a festői pályát választotta, de meghasonulva a világ hívságaival, valahol
Itália földjében pihen, az ismeretlenség homálya takarja életútját. Az ikertestvér, Anna
életpályáját sem ismerjük.
HOLLOSY KORNÉLIA szintén az említett Hollósy család sarja, a festőművész
unokatestvére. Nemzetközi hírű énekesnő volt, járta Európa fővárosait Bécstől
Szentpétervárig. A szülővárosában is többször koncertezett. Családi házuk, szemben a
Korona szállóval ma is áll. A Hollósy családnak egyenes ágú leszármazottai ma már
nincsenek Máramarosszigeten.
Nem maradt sarja a Tisza parti városban a JAKOBOVITS családnak sem, noha a XIX.
század közepén még ez volt a leggazdagabb és legnépesebb az örmény családok között. A
család egyik leszármazottja Nurizsán Piroska néni 82 éves korában elmondta, hogy első
szigeti őse a XVIII. század végén tutajon érkezett Máramarosszigetre, ahol faházat épített és
rézművességgel foglalkozott. Talán épp ő az, aki az 1800-as évek elején bejegyzett rézműves
céget képviselte. Fia, Miklós sikeres kereskedő. 1820 táján születhetett, ugyanis a fennmaradt
fénykép tanúsága szerint 1893-ban ünnepelte házassága 50. évfordulóját, tehát 1843-ban
nősült. Kereskedői tevékenysége egybeesett a város gazdasági fellendülési korszakával, az
Osztrák-Magyar Monarchia virágkorával.
Máramarossziget lakosainak száma az 1850-es évekbeli 6.000-ről 1890-re 15.000-re nőtt,
ami nemcsak a belső piaci kereslet növekedését hozta magával, de bővült a kereskedelmi
forgalom a birodalom többi tartományával is. Ekkor kezd igazán felértékelődni a máramarosi
fa, bőr, gyapjú. A város főterén Jakobovits Miklós sorra építteti emeletes házait: a vasas
üzletet (ma Otelul), a mellette levőt, melyet később Papp Niczki vett meg, a vármegyeház
jobb szárnyával szemben állót, melynek földszintjén valamikor a Kovács cukrászda

működött, a Tanár (Kogalniceanu) utcában az Ivánovics fogorvosét, a Tímár utcában a
telefonpalota után a ma már lebontott nagy épületet, amely egy időben a város bor- és
szeszlerakata (MAT) volt. Népes családja, hét gyermeke és nagyon sok unokája volt. Az
adatközlő szerint a család később kivándorolt Amerikába. Ennek a családnak egyenes ágú
leszármazottja Jakobovics Miklós nagyváradi festőművész, esztéta. A máramarosszigeti
temetőben helyezték örök nyugalomra nagybátyját, akinek az 1940-es évekig
bornagykereskedése volt városunkban. (Tájékoztató: Özv GIBÁN MIKLÓSNÉtóI)
TODOROVITS család. Jelenleg nem ismerünk olyan leszármazottat, aki ennek a családnak
a nevét viselné. Fornvald András máramarosszigeti mérnök édesanyja, Szongott Szidónia
visszaemlékezéseire hivatkozva anyai ági utódnak vallja magát. Házuk a főtéren áll ma is,
közvetlenül a posta épülete után. Az örmények körében is elismert család volt, rokoni
kapcsolat fűzte a Korbuly családhoz, Hollósy Simon szüleihez. Egy születési bizonyítvány
adatai szerint az 1843-ban született Erzsébet nevű lányuk édesanyja Korbuly Veronika volt,
keresztszülei pedig Korbuly Simon és felesége, a nagy festőművész szülei. (Tájékoztató:
FORNVALD ANDRÁStóI)
Visszaemlékezésekre támaszkodva idézzük fel az ILNICZKY ORESZT család
történetének egyik érdekes epizódját. Szigetkamarán laktak 1930-ig, a sókamara tisztviselői
számára épült házak egyikében. Egyik adatközlőnk keresztlánya volt a család egyik
nőtagjának, s négy-öt éves korában gyakran megfordult náluk édesanyjával. Az ott elhangzott
beszélgetésekből hallotta, hogy Oreszt bácsi jó barátja volt Hollósy Simon festőművésznek,
aki többször járt náluk, és egy alkalommal megfestette Oreszt bácsi portréját. Ilniczky Oreszt
fekete, göndör hajú ember volt, de 1939-ben már nem élt. A család létéről egy másik
adatközlő is beszélt, aki gyermekkorában szüleivel az Ilniczkyék helyébe költözött, ő azt is
elmondta, hogy az említett család egyik lánya szentképfestéssel foglalkozott, és az egyik,
Szűz Máriát ábrázoló munkája egészen 1945-ig a helyi kórház kápolnáját ékesítette. Ezt a
festményt - állítja egy másik adatközlő - a háború utáni ínséges időkben 200 tojásért adták el,
s a kép ma is az új tulajdonosnál van. A keresztlány, amint elmondta, nemcsak szentképeket
látott az Ilniczkyék házában, „valószínű voltak ott Hollósy festmények is." Természetesen
felmerül a kérdés, hogy a szentképfestő Ilniczky lány nem tökéletesítette-e művészi
ismereteit a családbarát mester útmutatásai alapján, hisz a múlt század első évtizedeiben már
serdülő fiatal lány lehetett.
A család szétszóródott. Egyik lányuk 1960 körül Aknasugatagon halt meg, a másik egy
Juhász nevezetű ember felesége lett, 1944-ben végleg távoztak a városból.
(Tájékoztató: ZAHARÁNSZKI MIHÁLYNÉtóI és
Özv. SCHREINER LAJOSNÉtóI)
(folytatjuk)
*****

Gross Arnold kiállítása
A nagyszerű, közismert grafikus közelmúltbeli kiállításával kapcsolatban két írást közlünk.
Elsőként egy utánnyomást a Budai Polgár c. kerületi lap 2003. május 29-i számából, amely a
művésszel készült interjút tartalmazza, ezután pedig következnek dr. Sinóros Szabó Katalin
művészettörténész szavai.
Mítoszok és legendák
A magyar grafika aranykorát képviselők - köztük Gross Arnold - „méltó utódai a grafika
nagymestereinek, Rembrandtnak, Dürernek. Közös volt az indulásuk, de ahányan voltak,
annyiféle világot építettek fel finoman szőtt vonalaikból. Külön utakon jártak, de nem
feledték a gyökereket, az összekötő erőt. Még közösség voltak, még barátok. Sokat lehetne

ebben is - tanulni tőlük" - írja róluk dr. Sinóros Szabó Katalin művészettörténész. A Kerület
Napja alkalmából a Vízivárosi Galériában láthatunk grafikákat Gross Arnold gyűjteményéből. A Keleti Károly utcában lakó Kossuth-díjas festő és grafikusművésszel ennek
apropóján beszélgettünk.
Vagy hatvan darab rézkarc lesz kiállítva az általam ötven év alatt összegyűjtött képekből,
köztük ritkaságok is. Volt tanárom, Hincz Gyula egész fiatalon adott nekem egy önarcképet,
Barcsay Jenőtől van egy reálisan megkarcolt tájképem. Würtz Ádámtól szintén nagyon régi,
szép tájképem van. A Vízivárosi Galéria kiállítása A magyar grafika aranykora címet azért
kapja, mert nekünk a még polgári értelemben vett tanári kartól - ha akartuk, ha nem - meg
kellett tanulnunk rajzolni. Korrigálták, ha nem úgy sikerült.
Erdélyi szász a családja?
Nem. Anyai nagyanyám székely lány volt, nagyapám Kovrig, tiszta örmény. Édesanyám
tehát félig örmény, félig székely. Édesapám családja cseh-morva területről vándorolt be
Erdélybe, de már mindenki magyarul beszélt. A szüleim Tordán telepedtek le, édesanyám
szülővárosában. Sokat jártam a Tordai hasadékba kirándulni, nagyon szép táj. Torda most
nagyon szomorú, poros ipari város. A nagy kémények mindent beszürkítenek. Ma is él ott
hatezer magyar, de a mára nyolcvanezer lakosú városban nincs, vagy alig van magyar iskola.
Szomorú.
Hogy került Erdélyből Budapestre?
1940-ig otthon laktam a szüleimmel, édesapámnak, aki festőművész volt, Tordán volt egy
kis iskolaféléje, ahová hatan-nyolcan jártunk. 1947-ben édesapám elutazott Kolozsvárra, a
még ott tanító László Gyulához, hogy megmutassa neki a rajzaimat - mondván, ez a gyerek
úgysem fog jól érettségizni. Nagyváradon jártam akkor gimnáziumba, de rossz tanuló voltam,
és két évem lett volna az érettségiig. A határ 1947-ben még nem volt annyira lezárva, így
átszöktem. 1947-től 55-ig nem mehettem haza, a szüleimmel először a vonaton találkoztam
Bulgáriába menet, mert akkor sem mertem leszállni. Pesten a Madách Imre Népi
Kollégiumba kerültem, a Lendvay utcába, abba az épületbe, ami most a Fidesz-székház.
Kicsit romos volt, de lehetett benne fűteni. Ott laktam háromnegyed évig.
Hogyan vették föl érettségi nélkül a főiskolára?
Megsajnáltak, hogy nincsenek papírjaim. Áthoztam magammal egy-két rajzocskát,
valamint kimentem Pomázra, Budakalászra rajzolni. Ezek alapján fölvettek az Iparművészeti
Főiskola grafikai tanszakára. 1949-ben az egész tanszak átkerült a Képzőművészeti
Főiskolára. Az utolsó években Koffán Károly volt a tanárom, az első években Hincz Gyula
korrigált nekem. A főiskola folyosóján még Szőnyi Istvánnal, Kisfaludy Stróbllal lehetett
találkozni.
Legendás generáció.
Nekem legnagyobb legendám mégis inkább az, hogy nálam lakott albérlőként egy évig a
főiskolás Kondor Béla a feleségével. Ebből az időszakból nagyon sok összekuszált
fényképem és szép emlékem maradt.
Mivel tölti a napjait?
Hosszú évek óta nyugdíjas vagyok, de például rajzoltam a most készülő húszkötetes
Magyar Nagylexikonhoz. Ugyanis, amikor a szerkesztők a „g" betűhöz értek, meglátták,
hogy benne van Gross úr, mármint én, felhívtak és megkérdezték, le tudnám-e rajzolni a
lexikont. Nem egészen értettem, de mondták, ha lerajzolnám, mit jelent nekem a lexikon,
beletennék a karácsonykor megjelenő számba ezeket a fakszimiléket. Megcsináltam,
bevittem, elfogadták.
Hogyan rajzolta le a lexikont?
Megtaláltam benne Kondor Bélát, Hollósy Simont, aki nagyon nagy magyar festő és
örmény ember volt, de benne van Picasso, Csortos Gyula, Latabár Kálmán, Fellini, Vittorio
de Sica.

A rajzon van egy koffer, mivel Rómától Indiáig megfordultam. Egy Petőfi idézet, az Elhull
a virág, eliramlik az élet - összekötő szövegként. Egyik sarokban az 1848-as zászló, a
másikban az 1956os lyukas zászló. Középen a Himnusz kezdő sora, mögötte a Hősök tere,
egy ablak, mögötte az életfa, körülötte 44 angyal. Az ablak a kitekintést jelképezi. Én is
benne vagyok kétszer: fiatalon egy madárral, megöregedve egy ásványt fogok. Egész
kicsiben benne van a tordai ház is. Picasso félmeztelenül, mögötte egy nonfiguratív műve,
ami készül, előtte a modell, és egy absztrakt akt, ráírva, hogy kubi, a kubizmusra utalva.
Picassónak van szarvacskája is, mert messze elkerülte az egyházakat.
Miért mondta azt, hogy amikor ön járt főiskolára, még tudtak rajzolni?
Minden kiállítás megnyitóján megmagyarázzák, dicsérik a foltokat, meg a sprézett
alkotásokat. Mondok egy viccet. A műelemző gyereke kezd beszélni. Nagyon büszke rá, és
mondja a barátjának, nézd, milyen okos a gyerek. Elkezdi kérdezgetni: Pistike, neked hány
szemed van? Kettő. Hány füled van? Kettő? Nagyon jó. Hány kezed van? Kettő. Hány lábad?
Kettő. Hát, ez mindent tud. És hány fejed van? Kettő. Na itt már baj van. És mi leszel, ha
nagy leszel? Mű-elemző. Ezt azért mondtam el, mert amikor elolvasok néhány műelemzést,
megijedek. Nem bántani akarom a folt-pöttyfestőket, ezt ők nagyon jól csinálják, a baj az,
hogy csak az így megmagyarázott művészetet patronálják, veszik meg jó áron. Nemrég
jártam a Magyar Nemzeti Galériában. Bereczky Lóránt főigazgatónak meséltem, hogy
hazudni szoktam, mert azt mondom, hogy harminc-negyven éve nem vettek tőlem semmit.
De ez nem igaz. Soha sem vettek tőlem semmit.
Zsoldos Szilvia
Gross Arnold gyűjteménye - A magyar grafika aranykora. A kiállítást dr. Sinóros Szabó
Katalin nyitotta meg június 5-én 18 órakor a Vízivárosi Galériában. A kiállítás június 27-ig
volt megtekinthető.

Grafikák Gross Arnold gyűjteményéből
A grafika méltatlanul mellőzött műfaj hazánkban. Leginkább illusztrálásra tartják
alkalmasnak, pedig a finom vonalakból kialakuló képek ábrázoló- és hatóereje semmivel sem
marad el a festményeké mögött.
A grafika, különösen a sokszorosító grafika, mint a rézkarc is, könnyű műfaj, vélik sokan,
hiszen a képet lemezbe karcolni, majd abból több lenyomatot is készíteni sokkal egyszerűbb,
mint festeni, ez azonban egyáltalán nem igaz. Aki egyetlen szál papírral, a vonalak finom
pókháló erezetével, és a színek páratlan kavalkádjával képes csodavilágot alkotni, az valódi
művész.
Gross Arnold emellett a rézkarc műfajának valóságos megújítója. Ez a technika abszolút
kompozíciós készséget és mesteri rajztudást kíván. Finom, mívesen kimunkált, aprólékos
részletekben gazdag volt a nagy előd, Rembrandt valamennyi rézkarca is. Gross Arnold
azonban nem elégedett meg ennyivel. Gondosan és pontosan megrajzolt, majd lemezre
karcolt kompozícióit több fázisban készíti.
Lapjain szövevényes kompozíciók, valóságos vonalerdők bukkannak elő a színek
káprázatos körtáncából. Mágnesként vonzza és olvasztja magába nézőit ez a kissé bizarr,
mégis elbűvölő világ.
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 a művész. Gross Arnoldnak
csak a természet megfellebbezhetetlen harmóniájához méltó tökéletes kompozíció, rajz és
kidolgozás felel meg.

Éppen ez az oka, hogy előszeretettel gyűjti, és igen nagy becsben tartja kortársai,
pályatársai grafikáit. Tiszteli a tudást, a képzelőerőt, a megfogalmazás egyéni szabadságát, a
mesterséget, a másik művészt magát. Mert ez a korosztály képviselte - és az élők révén még
ma is képviseli - a magyar grafika aranykorát. Ezek a művészek közös indíttatással, közös
mesterekkel a hátuk mögött hozták létre azt a sokrétű, nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő grafikai anyagot, melyből értő szemű gyűjtő és galériás ma is szívesen válogat.
Méltó utódai ők a grafika nagymestereinek, Rembrandtnak, Dürernek.
Közös volt az indulás, de ahányan voltak, annyiféle világot építettek fel finoman szőtt
vonalaikból. Külön utakon jártak, de nem feledték a gyökereket, az összekötő erőt. Még
közösség voltak, még barátok. Sokat lehetne - ebben is - tanulni tőlük.
dr. Sinóros Szabó Katalin
******
„...annyi balszerencse közt..."
...de hozzátehetnők: oly sok viszálykodás után - foglalkozzunk most egy kicsit saját,
legigazabb dolgainkkal. Hiszen gazdag a múlt és mindig kérdőjelekkel teli a jövő. Érdemes
hát a kettő között evickélő pillanatban - vagyis a jelenben - szemrevételeznünk kedves, igaz, s
oly fontos dolgokat!
Miközben a nagy meleg, vagy a nagy szárazság fölött jajkodunk, el ne feledjük
megemlíteni a már mögöttünk lévő július 2-át, amelyet a Kárpát medence több népe Sarlós
Boldogasszonynak nevez.
Ez a nap valójában a „visitatio" ünnepe: Mária látogatása Erzsébetnél, amikor a szülés előtt
álló Erzsébet megkérdezi:
- Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? - a várandós Mária az örökszép
„magnificat anima mea Dominum" szavakban tör ki. Károli Gáspár gyönyörű szövege szerint
(Lukács 1,46-47):
Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva
boldognak mondanak engem minden nemzetségek. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a
Hatalmas; és szent az ő neve!
A jelenetet nagyon sok templomunkban megörökítették, de egy ábrázolást mindenképpen
érdemes említeni, mert a középkori magyar festészet egyik csodája. Eredetileg Selmecbányán
állt, jelenleg a Szépművészeti Múzeumban őrzik M.S. mester Mária és Erzsébet találkozása
című táblaképét.
Számos népszokás közül, amelyek Sarlós Boldogasszony napjával kapcsolatosak, most
csak egyet említünk. Dr. Mayer József kedves olvasónk küldte be saját gyűjtését, ebből
idézünk:
„A Sarlós Boldogasszonyhoz kapcsolódó népszokások Mária látogatásához kötődnek. Az
ország északi részein egy felvirágozott széket tesznek a ház elé, hogyha arra jönne a
„nehézkes" Mária, legyen hol megpihennie."
Az év egyik legkedveltebb névnapja július 13-a, Margit, ám ez nem az árpádházi szent,
hanem az antiochiai vértanú napja. Bálint Sándor Ünnepi kalendáriumában hozzáteszi, hogy
IV. Béla király vélhetően igencsak szándékosan járt el, amikor úgy döntött, hogy a tatárjárás
pusztításai közben megszületett kicsi leányát Margitnak keresztelteti... nem is sejtvén még,
hogy a leánykából ugyancsak szent lesz.
Régebben ismertek voltak Margit-napi búcsúk s akad néhány helységnév is, amelyek a
sárkányölő szűz nevét őrzik: Szentmargita, Mezőszentmargita, Szentmargitbánya.
A névnapok és szentek sorát megszakítjuk néhány szó erejéig a világ egyik leghíresebb
júliusi dátumával, ez pedig 14-e, 1789, Párizs: a Bastille lerombolása, amit leegyszerűsítve „a
francia forradalom" évfordulójaként emlegetünk. Következményein át sok mindent

köszönhetünk annak a híres eseménysornak: akkor alakul ki az az Európa (gazdaságitársadalmi és áttételesen politikai értelemben - s itt ne az országhatárokra gondoljunk!),
amely egészen a második világháború végéig tart.
Kevéssel később a naptár szerint már Mária Magdolna következik, július 22-én. A szép
név története igen érdekes, ugyanis az az alak, akivel általában társítjuk... nos, az az alak nem
létezik. Vegyük sorjában: van egyszer egy Maddala vagy Magdala városából származó
Mária, akiből Jézus démonokat űzött ki, az asszony tanítvánnyá lett és a Mestert a kereszt alá
is elkísérte. Van egy névtelen bűnös asszony, aki könnyeivel öntözi és hajával törölgeti Jézus
lábát, neki azt mondja a Mester: a finom olajat, amit hoztál, tedd el a temetésemre. Ezt a két
alakot a keresztény hagyomány összeforrasztotta (nem az Evangéliumok!), harmadikként
pedig gyakran ebbe a képzelt Mária Magdolna alakba gyúrják a betániai Máriát is, Lázár és
Márta testvérét.
Mi lett az új, eladdig nem létező alakból? Népszerű, nagyon is érthető okokból népszerű,
mondhatni, kedvenc alak: a rosszféle nő, aki teljes mértékben megjavul, és ezzel még arra is
érdemessé válik, hogy ő fedezze fel Húsvét hajnalán: a sír üres! Hogy ő vigye meg a
feltámadás hírét a rejtőzködő tanítványoknak!
Érdekesség, hogy népszerűsége ellenére a magyar nép nemigen keresztelte leánykáit erre a
névre, ez inkább csak a magasabb társadalmi osztályokban fordult elő. A magyarázat itt is
egyértelmű, az emberben mindig él a névmágia: szép, szép, hogy Mária Magdolna megtér, de
az én kislányom ne úgy kezdje, ahogyan ő...
Amúgy ez a július 22-e egy sokszor emlegetett esemény napja is: 1686-ban a töröktől
védett Budin várában, azaz Budán ekkor robbant fel a központi lőporraktár (a lőportorony),
amely iszonyú pusztítást végzett. Három évszázaddal később a budavári ásatások során
körülbelül a mai Dísz tér és a Palota északi szárnya közötti területen - csak az egykor
környező alapfalak nyomait, helyét (!) találták... A robbanás ereje akkora volt, hogy a
légnyomás a pesti oldalon szökőárat okozott; igencsak hozzájárult a szeptember 2-i
győzelemhez, bár máig nem tudni pontosan, hogy kémkedés-árulás következtében
robbantották-e fel, amit az ekkoriban tevékenykedő Gábor örmény szabómester (keresztény
kém) volt hivatott „előidézni", vagy a keresztény tüzérség volt különösképpen sikeres?
Egy korábbi július azonban igen vészterhesre sikeredett - s ennek végső következménye
volt a budai tornyok tetején 145 évig csillogó félhold. 1526 júliusában a török megkezdi az
átkelést a Száván, hozzálát Szalánkemén felépítéséhez, II. Lajos magyar király pedig
négyezer emberrel elindul Budáról a tolnai gyülekezőhelyre, s Pétervárad török kézre kerül.
Volt aztán egy különös július 1914-ben is: július 28-án üzent hadat a Monarchia
Szerbiának s kezdődött a vérfürdős haddelhadd.
De, hogy ne csak vérről beszéljünk: 1788 júliusában indul Kassán a Magyar Museum, az
első magyar nyelvű folyóirat, szerkesztői nem akárkik: Baróti Szabó Dávid, Batsányi János
és Kazinczy Ferenc.
Krisztus öreganyja,
Boldogságos Szűznek anyja,
Szent Joachim mátkája,
Szent József napa...
...vagyis térjünk vissza névnapjainkhoz. Elsősorban a Kárpát medence népeinél, de
általában az egész kereszténységben az egyik legkedveltebb női név az Anna.
Szent Anna alakja a keresztesháborúk idején „kerül elő", mint Bálint Sándor írja, az
Üdvözítő földi életének színterét megismerve kezdik tisztelni családtagjait is. Szent Anna
neve a kánoni evangéliumokban elő sem fordul, július 26-a pedig úgy válik Szent Anna
napjává, hogy a IV. században a Bethesda-tó partján álló, Mária szőlőházának tulajdonított
épületet templommá alakították s ekkor szentelték fel. Vagyis a templom búcsúnapja lett az

„Anna-nap".
A középkori Magyarországon pirosbetűs ünnep volt. Jönnek a XII. századtól a ferencesek,
akik szerint Jézus Krisztus nemcsak Úr és Király, de - ember volta révén - mindannyiunk
testvére. Ebből következik, hogy Mária nemcsak az Ég Királynője, hanem mindannyiunk
édesanyja. Szent Anna pedig nem egyszerűen az Ég Királynőjének anyja, hanem a keresztény
nagycsalád oltalmazója, a gyermekáldás patrónája. Anna a szorgos, mindennapi tevékenység,
a családért végzett halk önfeláldozás alakja... s valljuk be, ahogy visszatekintünk, sokunk
családjában előfordultak ilyen Annák, édesanyák, nagyanyók, esetleg testvérek képében.
Se szeri, se száma a Kárpát-medencei Szent Anna-ábrázolásoknak, ezek - közismert
történeti okoknál fogva - elsősorban a Felvidéken és Erdélyben maradtak fenn. Magyar
kultúrterületen szinte nem épült olyan templom az elmúlt fél évezredben, ahol - ha oltárt nem
is - de legalább egy szobrot, képet ne biztosítottak volna Szent Annának. Évszázadokon át a
keddi napot is neki szentelték, amikor is a háziasszonyok bizonyos házimunkáktól
tartózkodtak. Magyar földön (például Szeged környékén, írja Bálint Sándor) még a XX.
században is Kedd asszonya néven emlegették.
Az Anna-napi bálok ugyancsak általánosak s elterjedtek voltak, akár a név megszámlálhatatlan alakú becézése, vagy mindenféle társított formában való felidézése, kezdve
Mozarttól, aki a Szöktetés a szerájból című operáját „minden Annáknak" ajánlotta, Juhász
Gyuláig bezárólag, aki egy bizonyos Annát soha sem tudott feledni.
Nekünk, erdélyi, főként háromszéki származású magyaroknak s örményeknek külön
kedves emlékünk (élményünk) egy krátertó Csíkban, Tusnád közelében: a Szent Anna. A
székelység sok mindent tud róla, vár állott a helyén s lett feneketlen mélységű tóvá
(valójában a közepén kb. 8.5 méter), vizitündérek lakták, harangot süllyesztettek el benne
(mint annyi más tóban Európa-szerte) s vihar idején a víz mélyéről fájdalmasan felkondul a
süllyedt harang... a tó szélén, kis kápolnában jámbor remete, stb., stb. Mint annyi más
legendánkat, Jókai Mór ezt is megírta egy szép mesében.
Lapozzunk a naptárban. Augusztus következik, Kisasszony hava s annak is 6. napja, vagyis
a Transfiguratio: Urunk színeváltozása. Egyebek közt ekkor áldották meg régente s ország
szerte a szőlőt. (Rögtön ezután, 7-én következik Donát vagy Dónát, a szőlőskertek
védőszentje.)
De kénytelenek vagyunk még elidőzni augusztus 6-ánál. 58 éve reggel 8.15-kor ezen a
napon érkezett az atombomba Hirosima fölé s ezzel a nukleáris rettegés az egész világra.
„Színváltozás" volt ez a javából, bár egyáltalán nem istenes és nem jámbor: a 20 kilotonna
robbanóerejű (azaz mai technikai lehetőségeink szerint „kicsi") bomba az első pillanatban 78
ezer embert ölt meg, 38 ezren sebesültek és 14 ezren eltűntek. (Ez az eufemisztikus „eltűnt"
itt azt jelenti: szó szerint elpárolgott...) Urunk színeváltozásának napja Hirosima emléknapja s
egyúttal világszerte a nukleáris fegyverek elleni tiltakozás napja is.
A vértanú Lőrinc, akit augusztus 10-én tisztelünk, a középkorban igen népszerű volt
nálunkfelé. Sok-sok templomnak a védőszentje, kedvelt keresztnév, de igen sok családnév is
belőle ered: Lőrincz, Lőrincze, Lőri, Lőkös; sorakoznak a helységnevek is: Szentlőrinc,
Sárszentlőrinc, Zalaszentlőrinc, Szentlőrinckáta, Nyárádszentlőrinc...
Szerencsére feledésbe ment már egy igen rosszízű augusztusi nap. l3-án készült el a berlini
fal, a németeket, Európát s a világot kettéosztó rémsánc, 1961-ben.
A hónap közepén a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka következik, két olyan nap egy
nyolcadon belül, amelyeket jószerivel nem is igen lehet elválasztani egymástól. 15-e ugyanis
Nagyboldogasszony, 20-a pedig Szent István király. Az előbbi Mária mennybemenetele,
valamint annak az ünnepe, hogy az országot a király Mária oltalmába ajánlotta. Felsorolással
meg sem próbálkozunk, csak megemlítjük, hogy igen sok - egykori, vagy még ma is
funkcionáló - búcsújáró hely neve viseli Máriáét; táblaképek, freskók, szobrok (főként a
gótika és a barokk stílusában) ábrázolják Mária halálát és mennybemenetelét. A gótika

inkább a halál szomorúságáról beszél, míg a barokk főként a diadalra, a fölemelkedésre
koncentrál.
István király alakja különös helyet foglal el tudatunkban: amennyire valóságos, élő, húsvér ember, ugyanannyira jelképes megtestesítője is egy történelmi fordulatnak, ami persze
tudati fordulatot is jelent.
István úr alakjának e kettősségéről érdemes Bálint Sándor bölcs sorait idézni az Ünnepi
Kalendáriumból:
„István ott áll két világ határán. A pogány istenkirályság és az Ószövetségtől ihletett, Isten
kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában
ötvöződik össze.
Pogány nemzetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpád-ház
szentségi tekintélyében él tovább. Anonymus mondja, hogy Álmos szent volt, mert tőle
származtak a szent magyar királyok. /.../ Az Emese-szimbólum érteti meg velünk Szent
Istvánnak és az Árpád-háznak feltűnő Boldogasszonykultuszát, az országnak az ő oltalmába
ajánlását, mintegy a pogány matriarchalis világkép továbbélését, szublimációját is. /…/
Szintén még az archaikus pogány világot idézi az öregedő király életének ismert
mozzanata: éjszakának évadján meg akarják ölni. Ez a szándék még nyilvánvalóan a
királygyilkosság pogány kultuszából érthető meg: az utód örökölni akarja az ő bölcsességét,
mágikus-szentségi erejét, tapasztalatait. István király nemcsak keresztény irgalmasságból
bocsájtott meg gyilkosainak, hanem azért is, mert még ismerte az ősi áldozati hagyományt.”
Most is két világ határán állunk - no, nem az uniós csatlakozás miatt! Ezen a
határmezsgyén állanánk anélkül is. De legyen szabad megemlítenünk: sok-sok idővel a Szent
Király halála után kezdték el énekelni róla, hogy „magyarok tündöklő csillaga"! Lényeges,
hogy róla énekelték, nem neki. Utólagos elismerés és adoráció ez, nem egyidejű, alattvalói
szembehízelgés. És legyen szabad arra gondolnunk, hogy nem föltétlenül az jár el a
korszakváltó szent királyhoz hasonló felelősséggel, aki minden mondatában Szent Istvánt
emlegeti.
Írásunk elején említettük, hogy II. Lajos király kisded hadával júliusban megindult Budáról
a tolnai gyülekezőhelyre. 1526. augusztus 29-e tett végül pontot a fiatal király igyekezetére és
a középkori, nemcsak formáljogilag önálló Magyar Királyság történetére - ez a mohácsi vész
napja. Tizenöt évvel később, 1541 augusztus 29. ugyancsak gyászos nap: Szulejmán
janicsárjai ekkor foglalják el csellel Budát, hogy aztán 145 évig benne is maradjanak.
Van persze még keserű emlékeznivaló augusztusban: e hó 13-án tette le Görgey a fegyvert
Világosnál 1849-ben; s van fölemelőbb is: a már emlegetett budai ostrom idején, 1686
augusztus 14-én verték vissza a szövetséges csapatok a nagyvezír Buda fölmentésére érkező
seregeit. (Ennek a veszélyes támadásnak az emlékét őrzi Budán a Törökvész út neve.)
De ha átlépünk szeptemberbe - s miért is ne tennők, hiszen következő lapszámunk csak
szeptember közepén jelenik meg - akkor némi örömmel zárhatjuk le tallózásunk magyar
történelmi vonulatát: szeptember 2-a, 1686-ban: az egyesült keresztény hadak beveszik a
török Budát. Igaz, hogy a középkori város szinte a földdel egyenlő; igaz, hogy szemtanúk
leírása szerint az égő királyi palota olyan képet nyújt, mintha egy üres koponyában gyertya
lángolna, miközben a hódítók fosztogatnak, s amelyik török fogoly nem tér gyorsan a
keresztény hitre, azt eladják rabszolgának; igaz, hogy egyáltalán nem magyar lobogót
csattogtat a szél az üszkös romok felett, mégis „Buda regia expugnata..”, azaz a királyi Budát
visszavívták, így aztán „él magyar, áll Buda még"...
Ám a hosszúra nyúlt, hiszen két hónapra szóló tallózás végére, befejezésül kívánkozik
augusztus 24-e, szent Bertalan napjának említése. Most ne a hírhedt Szent Bertalan-éjre
gondoljunk, azt úgyis eleget emlegetik a francia történelmi kalandfilmek. Gondoljunk az
eredeti alakra: Bertalan apostolra, akit Jézus igaz izraelitának nevez (ekkor a későbbi
tanítványnak még Nátánáel a neve), amikor Fülöp a Mesterhez vezeti:

Látá Jézus Nátánáelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Íme egy igazán Izraelita, akiben
hamisság nincsen. Monda néki Nátánáel: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda
néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánáel és
monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izrael Királya!
(János, 1,48-50, Károli Gáspár fordításában.) Lehet találgatni, hogy mit tett NátánáelBertalan a fügefa alatt; Jézus szavaiból az következik, hogy valami igen méltó, tisztességes
dolgot cselekedett, méghozzá nem a mások szeme láttára.
Uram, adj nekünk efféle Nátánáeleket, és segíts, hogy ha jót teszünk, ne a külső
ünneplésért tegyük.
dcs
******

Múlt és jövő: egy csipke...

A klubesteken tartott előadásairól és nemrégiben tartott kiállításáról is jól ismert Szabó László
fotóművész a közelmúltban Törökországban járt. Útja során eljutott a Musza Daghra is, ahol
az egykor létező hat örmény faluból már csak egyet laknak örmények. A falu neve Vakif,
130-an lakják, olyanok, akik (vagy szüleik, nagyszüleik) 1920-ban az átélt szörnyűségek
ellenére tudatosan visszaköltöztek, mondván: „a nagyvilágon e kívül nincsen számodra
hely"...
Jelenleg még a törökországi örménység körében sem tudott, hogy a Musza Dagh egyik
falujában még mindig felhangzik az örmény szó. A témára természetesen visszatérünk s
bizonyosak lehetünk benne, hogy számos érdekes, dokumentum-értékű képpel támogatva
kapunk tájékoztatót az utazó fotóművésztől.
Szabó László révén egy Vakif-beli öregasszony az EÖGYKE részére ajándékot küldött,
egy frissiben készített örmény csipketerítőt. Ennek egy részletét ábrázolja képünk (a
következő oldalon).
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(Vörösmarty Mihály)
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- hívottan és hívatlanul –
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Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Istenünk, fölséges Ura minden létezőnek,
öltöztess minket szeretetbe, amelyet a miseruha jelképez,
hogy szent titkaidnak szolgái lehessünk:”
Ősz van, a természet színei megváltoznak. A zöldből sárga, majd barnás színűre változnak a
levelek. A szentírás szerint a természetet Isten „öltözteti".
A viruló életből az elmúlásba kanyarodunk. De az ősznek is megvan a maga szépsége, az
is tolmácsolja Isten üzenetét, felébreszti gondolatainkat, hogy elmélyülhessünk szent
titkaiban. A hó közepén szent kereszt ünnepe, ez is figyelmeztet, a miseruha színe is ilyenkor
változik sötétebbre. Ez is indítson minket bűnbánatra és szeretetre.
Dr. Sasvári László
*****
Utazás a Musza Dagh-ra (első rész)
Az az igazság, hogy ez az út nem szerepelt a terveimben. Mindennek egy Rákóczi úti
fotólabor az oka, ahol a Szíriában készült filmjeim közül négyet összegyűrtek és túlhívtak.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a tönkrement felvételek mind egy területről, a szír
tengerpart északi részéről származtak. A szíriai fotókkal távolabbi terveim vannak, ezért
mindenképpen pótolni akartam a hiányt.
Hamarosan megszületett az útiterv. Repülővel Isztambulba megyünk, majd autóbusszal a
szír határ közelében lévő Antakyába, az ókori Antiochiába. Innen már csak három-négy órai
út Aleppó, az észak-szíriai nagyváros, ahonnan a tengerpart már könnyen elérhető.
Az átszállás miatt oda is, vissza is meg kell állnunk Antakyában. A várostól harmincnegyven kilométerre van a Musza Dagh, vagyis a Mózes hegy, Franz Werfel „A Musza Dagh
negyven napja" című regényének a helyszíne. Itt az alkalom, hogy saját szememmel lássam a
hajdani tragikus sorsú örmény falvakat, a fennmaradt emlékeket. Az interneten is próbáltam
tájékozódni és meglepődve olvastam, hogy az egyik faluban, Vakifban ma is örmények
élnek. Ez egészen felvillanyozott. Sőt, az internet segítségével rájöttem, hogy közvetlenül a
határ túloldalán, Szíriában van egy kisváros, Kassab, ahol három örmény templom található.

Egy kisvárosban három örmény templom, légvonalban huszonöt-harminc kilométerre a
Musza Daghtól! Ezt is látni kell!
Így is lett. Miután pótoltam az elveszett felvételeket, egyik reggel a szíriai Latakiában
buszra szálltunk Kassab felé. Sejtésem beigazolódott, egy örmény városba jutottunk.
Kassab magaslati üdülőhely szállodákkal, apartmanokkal, amelyeket háromnyelvű táblák
hirdetnek arabul, örményül és angolul. Körös-körül fenyőerdők, hegyek. Leülünk a Kilikia
nevű kávézó teraszára és gyönyörködünk a tájban. Itt hűvösebb a levegő, mint a forró
tengerparton.
A három templom közül az evangélikus a legnagyobb. Széles lépcsősor vezet a bejárathoz.
A tágas előcsarnokban az 1915-ös Genocídiumra emlékeztető festmények láthatók. Sajnos az
örmény apostoli egyház temploma zárva, de a szemközti ház lapos tetejéről egészen jó fotót
sikerül készítenem. Két arra járó örmény megpróbál segíteni, hogy bejussunk, de hiába.
Megemlítem a Musza Daghot, Vakifot. Bólogatnak és kijelentik, hogy Törökország fele
örmény származású. Ezen kissé elcsodálkozom, de ki tudja, hogy Törökországban mennyi a
valódi török és mennyi a nemzedékekkel korábban muszlim hitre tért és eltörökösödött
örmény, görög, asszír. A katolikus templom valóságos komplexum, sportpályával, iskolával.
Benézünk az áruházba, amely mintha Európában volna. Az utcák rendezettek, virágosak.
Néhány régi házat eredeti állapotában újítottak fel (durván megmunkált mészkő és
faerkélyek). Két-három kilométerre, északra a várostól hegy magasodik. A túloldal török
terület.
Másnap átlépjük a határt, és Antakyában, a Saray Hotelben rendezkedünk be. Ez a bázis,
ahonnan bejárjuk a Musza Dagh falvait.
Az első természetesen Vakif. Busszal Samandagba, a legközelebbi kisvárosba megyünk.
Vakif emlegetésére kiderül, hogy csak két óra múlva indul busz a faluba. Az emberek
körülvesznek, kérdezősködnek. Az egyik felajánlja, hogy körülbelül hatszáz forintnyi
összegért elvisz a furgonján. Kemálnak hívják és keresztény arab. Amikor a vakifi templom
elé érünk, elbúcsúzunk, ő pedig nem hajlandó pénzt elfogadni a fuvarért. A templomajtó
zárva, de a szemközti házból egy idős asszony jön ki. Az első örmény a Musza Daghon,
akivel találkozunk. Szól egy arra járó fiúnak, hogy hívja a mukhtárt (falusi elöljáró), mivel
nála van a templom kulcsa. Kávéval kínál és közben elmondja, hogy hét gyermeke van, de
mindegyik külföldön él. Belgiumban, Kanadában, Franciaországban. Gyönyörű, saját
készítésű csipkéket vesz elő, amelyekből vásárolunk is egyet.
Közben megjön a mukhtár. Tömzsi, fekete tömött bajszú örmény. Kinyitja a vadonatúj
mészkőből rakott, piros cseréptetejű kis templomot. Belül nagyméretű Mária kép,
kovácsoltvas, kereszt formájú csillárok. Megmutatja az örmény nyelvű bibliát is. Az
oldalfalba kereszteskő, khachkar van beépítve. A templomot a vallásos iszlám párt, a Refah
segítségével újították fel, ami tovább erősíti a meggyőződésemet, hogy az 1915-ös
genocídiumért nem az iszlám, hanem a török vezetés nacionalizmusa okolható. Elbúcsúzunk
a mukhtártól és sétára indulunk. Régi terméskőből rakott ház már csak kevés látható. Az
épületek többsége betonból és téglából épült. Szőlőlugasok, virágzó leanderek, banánfák. A
környező domboldalakon mindenütt narancsfákat látni. Az egyik udvarban három tehén
kérődzik békésen. Benézünk a temetőbe, ahol latin betűsek a sírfeliratok és minden név „jan"
végződésű. Behívnak egy másik házba is. Kávé, csipketerítő-nézés, majd búcsúzóul kapunk
néhány narancsot.
Százharmincan laknak Vakifban. Egy kurd és egy török család kivételével mindenki
örmény. 1915-ben angol és francia hadihajók Egyiptomba menekítették a török csapatok által
szorongatott Musza Daghiakat. 1920-ban az örmények visszatértek falvaikba, amelyek akkor
Francia Szíriához tartoztak. 1939-ben a török kormány nyomására a franciák ezt a területet,
Antakya és Alexandretta vidékét, így a Musza Daghot is átengedték Musztafa Kemál
kormányának (bizonyára Atatürk nyomdokain haladó török kormányról van szó, mert a pasa

1938-ban meghalt - a szerk). Az itteni örményeket a franciák Libanonba telepítették, csak
Vakif lakosságának egy része maradt a szülőföldjén.
Szabó László
(folytatása következik)
*****
Utánnyomás a Keresztény szó 2003 februári számából
Kerekes László

Katolikus Egyházak és törvényeik
Évekkel ezelőtt érkezett a gyulafehérvári érseki bírósághoz egy keresetlevél (kérvény a
házasság érvényességének megvizsgálására). Olyan volt, mint a többi. Elolvasása után
azonban közöltük a felperessel (a kérvényezővel), hogy keresetlevelét sajnos nem
fogadhatjuk el, mivel bíróságunk ebben a házassági esetben nem illetékes. Ugyanis a felperes
és az alperes nem római, hanem görög katolikus volt. A következő levelünkben próbáltuk a
felperesnek megmagyarázni, hogy az érseki bíróság a latin és örmény rítusú katolikusok
esetében igen, de nem a görög (vagyis a bizánci szertartású) katolikus hívek esetében
illetékes. Igen kemény hangú válaszlevelet kaptunk - különböző történelmi argumentumokkal
teletűzdelve -, többek között azt írták, hogy ők már a rómaiak óta latinnak (!) vallják
magukat. A félreértés nyilvánvaló volt.
Ez a tudatlanságból fakadó félreértés azonban nem csak a fentebb megidézett kérvényező
részéről áll fenn. Nagyon sokan nem tudnak világosan különbséget tenni egyházunk rítusai
között, mint ahogy aközött sem, hogy kiket milyen egyházi törvények köteleznek.
A tanulmánynak már a címe is megtévesztő, hisz miképpen is értendő a „katolikus
egyházak" megnevezés, amikor a hitvallásban így mondjuk: „hiszem az egy, szent, katolikus
(egyetemes) és apostoli anyaszentegyházat.” Nemde egy a katolikus egyház?
Bár az egyház egységéről kétségkívül beszélünk, el kell ismernünk, hogy ebben az
egyházban a sokféleség uralkodik - ami viszont az egyház lényegében gyökerezik. A II.
vatikáni zsinat egyházképében helyet kap mind a latin, mind a keleti egyház. Amikor Lumen
gentium kezdetű dogmatikus konstitúció a sokféleségről beszél, nem állítja szembe az egyház
egységével, hanem mint az evangélium megismerésének és követésének megannyi formáját
érti rajta. A keleti és nyugati katolikus egyházak ennek a sokféleségnek az élő kifejezői.
II. János Pál 1990. október 18-án a Sacri Canones kezdetű apostoli kostitúcióval hirdette ki a
Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexét (latin címe: Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, a továbbiakban CCEO). A nyolcadik püspöki szinódus ülésén, 1990. október
25-én a pápa kiemelte, hogy a CCEO a katolikus egyház nagy törvénytestületének, a Corpus
Iuris Canonicinak egyik elemét alkotja az 1983-as Egyházi Törvénykönyvvel (a latin egyház
számára, latinul Codex Iuris Canonici, a továbbiakban CIC). 2001. végén jelent meg a CCEO
új angol fordítása az Amerikai Kánonjogi Társaság kiadásában. Sőt román nyelvű fordítása is
kapható a könyvkereskedésekben. Mi, latin rítusúak, sajnos keveset tudunk egyházunk másik
„tüdejéről", a keleti egyházakról, egyebek mellett azért is, mert a CCEO magyar fordítása
késik. A következőkben dióhéjban az egyes rítusok szerinti egyházakat soroljuk fel, majd
szemügyre vesszük, mi is a rítus, hogyan lehetséges a bizonyos rítus szerinti, jogilag önálló
egyházba való tartozás, mi a felépítése a CCEO -nak, és kikre vonatkozik.
Egyházunk rítusai
Az egyház szétválása keleti egyházakra és nyugati patriarkátusra Diocletianus császár koráig
nyúlik vissza. Véres keresztényüldözésének lejárta után a kereszténység a birodalom

hivatalos vallása lett. A kereszténység - mint egyház - területileg egyházmegyékre és
provinciákra (tartományokra) oszlott, így a földrajzi modell szerint öt patriarkátusra
tagozódott. A nikaiai zsinat 6. kánonja három pátriárkát, a rómait, az alexandriait és az
antiokhiait, a kalkedoni zsinat pedig még kettőt említ: Konstantinápolyt és Jeruzsálemet. Öt
hagyományból származik tehát az öt különböző rítus: az alexandriai, örmény, szír, káld és
bizánci. Ezekből más, kisebb rítusok származnak, így ma a keleti hagyomány huszonegy
önálló rítus szerinti egyházat különböztet meg. Az Annuario Pontificio, a pápai évkönyv a
katolikus egyházon belül (a latin rítus kivételével) öt különböző rítuscsoportot sorol fel:
A. Az alexandriai hagyományon alapuló rítusok:
1. a kopt pátriárkai egyház (Egyiptomban és emigrációban);
2. az etióp egyház (Etiópia)
B. Az antiokhiai hagyomány szerinti rítusok:
1. a malankár egyház (India);
2. a maronita pátriárkai egyház (pátriárkájuk Libanonban van, de Ausztráliában,
Argentínában, Brazíliában, Kanadában, Mexikóban és az Amerikai EgyesültÁllamokban is
van egyházmegyéjük (eparchiájuk);
3. a szír pátriárkai egyház (pátriárkájuk Antiokhiában van, de Szíriában, Libanonban,
Egyiptomban, Palesztinában, Irakban, Törökországban és az Amerikai Egyesült Államokban
is van egyházmegyéjük).
C. A konstantinápolyi (bizánci) hagyomány rítusai:
1. az albán egyház;
2. a fehér-orosz (belorusz) egyház;
3. a bolgár egyház;
4. a görög egyház;
5. a görög-melkita pátriárkai egyház;
6. az italo-albán egyház (Szicília és Apulia eparchiákkal);
7. a krizevci egyház (püspökük Zágrábban van, többnyire horvát, ruszin, ukrán, és román
leszármazottak);
8. a magyar egyház;
9. az orosz egyház;
10. a román egyház;
11. a rutén egyház;
12. szlovák egyház;
13. az ukrán nagyobb érseki egyház.
D. A kelet-szíriai vagy káld hagyományon alapuló rítusok:
1, káld pátriárkai egyház (Irak, Irán, Törökország, Palesztina, Libanon, Egyiptom, Szíria és
Amerikai Egyesült Államok);
2, a szír-malabár nagyobb érseki egyház (többnyire Indiában).
E. A ciliciai örmény pátriárkai egyház (pátriárkájuk Bejrútban van, de Franciaországban,
Argentínában, az Amerikai Egyesült Államokban, kisebb közösségek pedig Görögországban
és Romániában vannak.)
Eszerint tehát pátriárkai egyházak az örmény, a káld, a kopt, a latin, a maronita, a melkita és a
szír. Nagyobb érseki egyházak az ukrán, és a szír-malabár. Metropolita egyházak az etiópiai,
malankár és rutén. Püspöki vagy más egyházak az albán, bolgár, belorusz, görög, magyar,
italo-albán, román, orosz, szlovák és a krizevci egyház.
A rítus
A római katolikus egyház nem egységes szervezetű intézmény, hanem sokkal inkább önálló
egyházak közössége. Az egyház, mint fogalom az egyetemes egyházat, azaz a huszonkét

autonóm (jogilag önálló, vagy saját jogú) egyház közösségét jelenti saját kormányzattal, a
római pápa fennhatósága alatt. Ezek közül csak egy egyház tekinti magáénak a latin rítust, a
többi saját jogú egyház az öt nagyobb keleti hagyományból származik.
A fenti, valamint az Annuario Pontificio pápai évkönyv felsorolása nem kánoni jellegű,
vagyis nem mutat fontossági sorrendet, mivel ezek az egyházak és rítusok a jogban
egyenlőek.
Amikor az egyes szerzők a latin vagy római egyház kifejezést használják, ezt rendszerint a
keleti egyházaktól való megkülönböztetés céljából teszik. A keleti katolikus egyház fogalom amit a nyugati katolikus egyház „ellensúlyozására" használnának -, voltaképpen nem létezik,
csak többes számban használjuk, még pedig azért, hogy a keleti katolikus egyházakat
együttesen tudjuk kifejezni. Amikor a keleti katolikus egyházak valamelyikéről beszélünk, a
katolikus jelzővel illetjük, pl. az örmény katolikusok.
A rítus fogalmát többféleképpen próbálták meghatározni. A rítus legáltalánosabban
fogalmazva azt jelenti, hogy az azonos hitet valló katolikus keresztények saját egyházi
törvények, egyházfegyelem, és szertartások által vallják meg hitüket. A CCEO 27. kánonja
értelmében a jogilag önálló rítus szerinti egyház a hierarchia alatt egyesített krisztushívők egy
csoportja, amelyet az egyház legfőbb hatósága mint jogilag önálló egyházat ismer el. Egy
másik meghatározás szerint jogilag önálló rítus szerinti egyháznak (Ecclesia ritualis sui iuris)
olyan, több egyházmegyéből álló egységet neveznek, amelynek élén pátriárka, nagyobb érsek
(Archiepiscopus maior) vagy jogilag önálló metropolita (Metropolita sui iuris) áll.
A CIC tehát különbséget tesz a jogilag önálló egyház és a rítus között. A rítus fogalmát a
II. vatikáni zsinat szerint úgy írhatnánk le, mint egyes részegyházakra jellemző saját
liturgikus és egyházfegyelmi rendszert, valamint teológiai-lelki közösséget. A krisztushívők
rítusán a zsinat szóhasználatának megfelelően valamely jogilag önálló rítus szerinti
egyházhoz való tartozásukat értjük. A jogilag önálló rítus szerinti egyházba való tartozás nem
zárja ki azt, hogy ha az ilyen rítusú személy az illető önálló rítus szerinti egyház területén
kívül él, általános egyházfegyelmi szempontból (például a liturgikus előírások tekintetében) a
más rítusú helyi ordináriusnak legyen alárendelve, vagy ahhoz a részegyházhoz tartozzék. Az
ilyen helyzeteket tartja szem előtt az egyházi törvénykönyv a püspökök feladatairól szólván más rítusú hívekkel kapcsolatban.
Az egyházban két alapvető rítust különböztetünk meg: nyugati vagy latin és keleti rítust,
amely több részegyházra, illetve rítusra oszlik. Jogi értelemben nem mindegyik rítus önálló
egyház, saját liturgikus könyvekkel, saját fegyelemmel és hierarchiával. A latin egyházban a
római rítus mellett megkülönböztetjük az ambrózián rítust Milánó környékén, valamint
mozarab vagy vizigót rítust Spanyolország néhány vidékén, Toledo környékén. Ám ezek nem
képeznek jogilag önálló egyházakat, csupán liturgikus sajátosságokat mutatnak hierarchikus
önállóság nélkül. A keleti rítusok - így például az örmény egyház, a káld egyház, a kopt
egyház stb. - viszont jogilag önálló rítusokat képeznek. A román bizánci szertartású egyház
külön rítus szerinti hierarchiával rendelkezik.
A rítushoz való tartozás
A CIC az összes krisztushívők (klerikusok és világiak) jogai közé sorolja az istentisztelet
saját rítusok szerinti végzését. A rítushoz való tartozás többféle módon valósulhat meg. Két
nagyobb lehetőség ezek közül: a keresztséggel és a keresztség utáni egyházi eljárással való
hozzárendelődés.
A keresztelendők esetében
Ami a keresztelendő rítushoz-tartozásának megválasztását illet, a CIC különbséget tesz a
tizennegyedik életév betöltése előtt és után fennálló lehetőségek között.
A tizennégy év alatti megkeresztelt személy - függetlenül attól, milyen szertartás szerint

keresztelték meg - latin rítusú lesz a következő esetek valamelyikében:
1. ha mindkét szülő latin rítusú,
2. ha az egyik szülő latin, a másik nem az (hanem más rítusú katolikus), és közös akarattal
úgy kívánják, hogy a gyermeküket a latin egyházban (tehát latin rítusúvá) kereszteljék meg;
és
3. ha a szülők különböző rítusúak, és nem jutottak közös akaratra a gyermek rítusát illetően, a
gyermek az apa rítusát követi, tehát ha az apa latin, a gyermek is latin rítusú keresztény lesz.
Az örökbefogadott gyermek esetében a 110. kánon irányadó, amely szerint az örökbefogadó
gyermekeiként tartják számon őket.
A tizennegyedik életév betöltése után a keresztelendő szabadon megválaszthatja, melyik
rítus szerinti egyházba akar tartozni, így olyan rítusú katolikus egyházhoz fog tartozni,
amilyet maga választ. A rítusváltást haladéktalanul be kell vezetni a keresztelési
anyakönyvbe.
A keresztség kiszolgáltatása önmagában véve nem jelent automatikusan valamely jogilag
önálló egyházhoz vagy rítushoz való hozzátartozást. Nagyon sok ilyen esettel találkozunk
egyházmegyénkben is. Azok a görög katolikusok, akiket 1948 után a latin rítusban
kereszteltek meg - mivel a görög katolikus egyház működését államilag betiltották -, de
szüleik görög katolikusok voltak, jogilag görög katolikusok (keleti rítusúak) maradtak, hisz a
saját jogú egyháztagságukban nem a keresztség, hanem a szülők, illetve az apa rítusa a döntő.
Ugyanakkor valamely rítus gyakorlata nem vonja maga után feltétlenül a rítushoz való
hozzátartozást. A CIC-ben több kánont is találunk, amelyik megengedi a krisztushívőnek a
szentség felvételét más saját jogú rítus szerinti egyházban, például a keresztséget, a
szentgyónás szentségét, az eukarisztiát, a bérmálást, a betegek kenetét. Az egyház normái
megengedik a szentmisén való részvételt bármilyen rítusban az ünnepnap megszentelésének
kötelezettsége esetén, valamint a házasságkötés megünneplését is. Mindebből azonban nem
következik a rítusváltozás! Ilyen esetben nincs jogalapja annak, hogy a görög katolikus hívők
latin rítusú szentségkiszolgálást kérjenek a latin hierarchiától, amikor azon a területen a görög
katolikus hierarchia is megtalálható.
A megkeresztelt személy esetében
A CIC a már megkeresztelt személy saját jogú (jogilag önálló) egyházba való átlépését is
szabályozza. Mindenekelőtt az Apostoli Szentszéktől kapott engedély alapján léphet át valaki
egy saját jogú egyházból (rítusból) bármely másikba. Kanadában például az eljárás a
következő: a kérvényező benyújtja a kérvényét annak a jogilag önálló egyháznak a
püspökéhez, ahová át akar menni (ad quem). A püspök, akihez a kérvény szól, megbeszéli az
illető saját püspökével (a quo). Ha mindketten megegyeznek, a kérvényt a nunciusnak
továbbítják, akinek megvan a hatalma az engedély megadásához a laikusok esetében. Ha a
püspökök nem egyeznek meg, vagy ha klerikusról van szó, a kérvényt a Keleti Egyházak
Kongregációjához közvetítik. Az eredményről értesítik a kérvényt elfogadó püspököt, aki
értesíti a kérvényezőt, valamint egy másolatot ad a végzésről a másik püspöknek.
A házasságkötéskor vagy a házasság fennállásának időtartama alatt a latin rítusú házasfél
áttérhet házastársának jogilag önálló egyházába, de a házasság megszűnése után visszatérhet
saját jogú egyházába. A szülők az Apostoli Szentszék leiratával, illetőleg a házasságkötéssel
„megváltoztatott" saját jogú egyházba kerülnek át, a szülők 14 éven aluli megkeresztelt
gyermekei ugyanígy, de a tizennegyedik életévük betöltésével visszatérhetnek a latin
egyházba. A CCEO 34. kánonjában hasonló előírást találunk.
Katolikus egyházak törvényei
A latin egyház törvénykönyve
A CIC már az első kánonban pontosan meghatározza, kikre is vonatkoznak a kódex

kánonjai. Az l.k. szerint a CIC összesen 1752 kánonja a latin egyházra vonatkozik, amely a
római pápa - mint Nyugat pátriárkája - joghatósága alatt áll, és liturgikus nyelvként a latint
használja. A keleti katolikus egyházakra vonatkozó joganyagot a CCEO tartalmazza. Minden
ember alá van vetve az isteni jognak, függetlenül attól, hogy meg van-e keresztelve, vagy
sem. Így azok az egyházi törvények, amelyeknek tartalma az isteni jog, mindenki számára
kötelezőek. Magából a kánon megfogalmazásából kitűnik, hogy az mikor foglal magába
isteni jogot.
A CIC is különbséget tesz isteni és egyházi törvények között, és kijelenti, hogy a tisztán
egyházi törvények csak azokat kötelezik, „akiket a katolikus egyházban kereszteltek meg,
vagy oda fölvettek, és eszük elégséges használatával rendelkeznek, továbbá, hacsak a jog
kifejezetten másképp nem rendelkezik, hetedik életévüket betöltötték". A kánon tehát három
feltételt említ, amelyeknek párhuzamosan fenn kell állniuk ahhoz, hogy valaki az egyház
alanya legyen:
1. érvényes keresztség általi teljes közösség - hogy mikor számít valaki a katolikus
egyházban megkereszteltnek, annak eldöntésére a keresztelendő vagy a gondviselésre
jogosultak szándéka a mérvadó,
2. az értelem elégséges használata, ami a természeti törvény egyik követelménye,
3. legalább hét év betöltése.
A CIC kánonjai néhány esetben a más saját jogú egyházak tagjaira is vonatkoztathatóak.
Ennek részletesebb bemutatásával később külön tanulmányban foglalkozunk.
Keleti egyházak törvénykönyve
Mint már említettük, a CCEO kihirdetésére 1990. október 18-án került sor és 1991. október
1-jével lépett hatályba. Latin neve Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Ez az első
kánonban leszögezi, hogy a CCEO összesen 1546 kánonja csak a keleti egyházakra
vonatkozik, hacsak valamelyikük a latin egyházzal kapcsolatosan kifejezetten nem
rendelkezik. Ugyanis mindkét egyháznak megvan a joga a saját fegyelme és hagyománya
szerint való kormányzáshoz.
A CCEO a keleti egyházakon az öt hagyományon alapuló huszonegy, jogilag önálló
egyházat érti, azokat, amelyeknek tagjai elfogadják a római pápát mint a katolikus egyház
legfőbb hatalmának képviselőjét. Bár a CCEO figyelembe veszi a keleti egyházak
hagyományait, felépítésén nagyon is érezhető a CIC mentalitása. A keleti egyházak
hagyományát a CCEO figyelemmel kísérte. Amint a II. vatikáni zsinat is kifejezte: „a szent
zsinat szívből örül a keleti és nyugati katolikus egyházak gyümölcsöző és tevékeny
együttműködésének, s egyúttal kinyilvánítja: mindezen jogszabályok a jelen körülményekre
vonatkoznak, és addig maradnak érvényben, amíg a katolikus egyház és a különvált keleti
egyházak el nem jutnak a teljes egységre".
A CCEO törvényhozásában bizonyos szempontból fejlettebb, mint a CIC, hisz figyelembe
veszi a latin kódex kiadása után megjelent teológiai és kánoni fejlődést. Így például a CCEO
külön fejezetet szentel az ökumenizmusnak, míg a CIC csak néhány kánonban tárgyalja. Egy
másik markáns példa: a CCEO az egyház tanítói hivatását illetően nem a tanítás integritását
és ortodoxiáját tartja szem előtt, hanem ajánlja a tudományos kutatások eredményeinek,
valamint az irodalom és a művészetek eszközeinek felhasználását, hogy az idők jeleinek
megfelelően Krisztus evangéliumát mindenki megismerje. Ahogyan II. János Pál a CCEO
kihirdetésekor megjegyezte, ez betetőzi az egyház kánoni rendjét a CIC, valamint az 1988ban megjelent Pastor Bonus apostoli konstitúcióval, ami a Római Kúria intézményei
felépítésével és hatáskörével foglalkozik. A két törvénykönyv kiegészítő törvényeiről a
CCEO hatályba lépése óta több forrásmunka látott és lát napvilágot.
Egyházunkban a maga két évezredes története során gyakran tűnt fel az egyneműsítési

tendencia, sőt sokak számára gyakorta sértő is volt az egyházban jelenlévő sokféleség,
ugyanis egy sajátságosan értelmezett egyház-egységet látszott megbontani. Az egyház unitása
(egysége) azonban nem jelent uniformitást: épp ez a sokféleség mutatja Isten Lelkének
működését. Értékelnünk kell ezt a sokféleséget, amely az egyházmegyéinkben sajnos épp a
történelmi-nemzeti problémák miatt a szó szoros értelmében különbözőséggé alakult. A
másság okozta feszültségek az esetek többségében abból fakadnak, hogy nem ismerjük
eléggé egyházunk rítusait, vagy a történelmi örökségek és igazságtalanságok formálta
előítélettel közelítjük meg őket. Az egyazon országban jelenlévő többféle rítus a mentalitás,
istentisztelet és egyházfegyelem pluralitására is vall. Ennek megtartása a keleti egyházak
rovására egyre nehezebb ott, ahol a többséget a latin rítusúak alkotják (a latin rítusúak száma
globálisan megközelíti az egy milliárdot, a keleti rítusúaké csak a mintegy 12 milliót).
Hiszem, hogy eljön majd az a nap, amikor felismerjük az egyházunkban jelenlévő rítusok sőt a keresztény vallások - sokféleségének szépségét és értékét, és nem történelmi
ballépésként vagy nemzetieskedésként értelmezzük, hanem mint ugyanannak a Léleknek
megannyi megnyilvánulását.
(Utánközlésünkben mellőztük a tanulmányhoz csatolt jegyzetanyagot)
******

Végakarat
Tonk Sándort, az alig ötvenhat évesen, váratlanul elhunyt történészprofesszort Budapesten,
orvosi kivizsgálás közben érte a halál. A Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem
rektorát, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokát közéleti személyiségek hosszú
sora kísérte a Házsongárdi temetőbe. A Farkas utcai református templomban megtartott
gyászszertartáson a család kívánságára felolvasták fél évvel a halála előtt keltezett
végakaratát is. A magyarországi sajtót is bejárta ez a testamentum:
Én, Tonk Sándor, életemnek 56. esztendejében ép elmével és testi egészségben kívánom
leírni végakaratomat. Életemet a Szenci Molnár Albert által megfogalmazott ima irányította:
„Oh én Uram, Istenem, engedd azt énnékem is, hogy senkire mindjárt meg ne haragudjam,
senkit se szóval, se cselekedettel meg ne bántsak. Azoknak is, akik engem megbántottak,
töredelmesen megengedjek és megbocsássak, minden bosszúállásra való szándékot
szívemből kivessek, meggondolván azt, hogy ha mi valaki ellen haragot tartunk, és a mi
ellenségünkkel nem akarunk megbékélni, te is, mindeneknek hatalmas bírája, nem
bocsátanád meg a mi bűneinket, eseteinket és számtalan fogyatkozásainkat, és ilyenképpen a
te kemény ítéletedet és szentenciádat mi magunk vonnánk magunkra. Adjad azért, hogy
mindenekhez legyek szelíd, emberséges, engedelmes, mindennel jótevő és adakozó."
Nem véletlenül és nem ok nélkül idéztem ezeket a sorokat. Tudatában sok emberi
gyarlóságomnak, életem során a szelídség, az emberség, az engedelmesség, a jótevés erényét
tartottam a legfontosabbnak. Sokan, tudom ezt, gyengeségnek vélték.
Mindig alázattal tekintettem minden dolgomra. Nem valamilyen fatalizmusról volt szó. Én
hittem és hiszek abban, hogy sorsomat Valaki irányítja és megszabja, megszabta életutamat.
De tudom azt is, hogy nekem Ahhoz, aki ezt teszi, hűséggel kell ragaszkodnom. Gyarló,
emberi voltomban ezt fogadtam el mindenkor.
Hálát adok az Úristennek életemért. Hálát adok szüleimért, testvéreimért, házastársamért,
gyermekeimért, unokáimért, mindazokért, akik szeretettel vettek körül életem folyamán.
Tudatában vagyok annak is, hogy a sok szeretetet, amit kaptam, nem tudtam viszonozni.
Pedig megvolt bennem a szándék, az akarat. A lélek kész volt, de a test sokszor volt erőtelen.
Sokat vétkeztem, sokszor voltam erőtelen.

Fáradt ember vagyok. Többet vállaltam annál, amit el tudok viselni. Egyedül folytatom a
küzdelmet. Nincsenek társaim, csak ellenfeleim, avagy csak csendben követők.
Nem törekedtem hatalomra. De tettem mindig azt, amit hitem szerint tennem kellett. Mai
világunkban nagyon sokan nem értik meg ezt. Szolgáltam.
Szolgáltam - de nem áldozatként megélve - családomat. Életem nagy öröme volt
feleségem, gyermekeim élete. Később ugyancsak örömöt jelentetett az oktatás. Hálát adok az
Istennek azért, hogy megengedte az egyetemszervezés munkájában való részvételt. Szolgálni
fogok továbbra is, ameddig tudok. Nem törekszem világi dicsőségre. Életkoromban már
elmondhatom, számomra nem a világi hívságok a fontosak. Szeretnék úgy élni, hogy a
magam lelkiismerete és az Úristen legyen életem, mindennapjaim egyetlen mércéje.
Tenni kellett volna. Többet, mint amit tettem. Szerettem a tudományművelést. Talán akkor
tévedtem, amikor helyette az egyetemszervezés, intézményépítés munkájára vállalkoztam.
Kérlek és intelek benneteket, gyermekeimet és fiatal munkatársaimat: vigyázzatok
magatokra, vigyázzatok a reátok bízottakra. Az ember élete csak úgy lehet teljes, ha
mindennap érzi, valamit tett másokért. Az önzés az élet beszűkülését jelenti. A gazdagság, az
anyagi jólét kellemes, de nem jelenti az élet teljességét.
Anyagi javakról intézkedni nem tudok. Könyvek maradnak utánam. Vigyázzatok reájuk. Sok
boldog percet és órát jelentettek életemben. Hiszem, számotokra is megadják az örömet.
Anyagi javaknak nem voltam birtokosa. De ahol lehetett, szívesen, szívemből adtam.
Vallom: a magunk, az erdélyi magyar közösség, Anyaszentegyházunk ügye,
mindannyiunknak szívügye kell legyen a szívből fakadó és önzetlen adakozás. Az
édesapámék által hittel és hűséggel felvállalt sáfársági tízed kikopott világunkból. Kikopott,
mert mi, tanárok, ti, lelkipásztorok, hívő emberek hagytuk ezt a feledésbe merülni. Pedig
életünk, sorsunk, keresztyéni, magyar, emberi mivoltunk fönnmaradásának záloga: vállaljuk
az áldozatot. Egyébként az egymást követő világi hatalmak és azok szivárványkörébe tartozó
mihaszna senkik kiszolgáltatottjai, vagy ami rosszabb, kiszolgálói leszünk.
Végakaratom? Lehet ilyen? Ha meghalok, olvassátok el Ady Endre: Köszönöm,
köszönöm, köszönöm című versét.
Tonk Sándort 2003. augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra Kolozsvárott, a Házsongárdi
temetőben.
******

Kiállításmegnyitó a Karinthy Frigyes utcában
A magyarörmény közösség aktivitása nyilvánul meg sok más között a különböző területi
Kisebbségi Önkormányzatok kölcsönös együttműködésében is. Augusztus 12-ére ezúttal a
budapesti XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzattól kaptunk meghívót a Karinthy
Szalonba. A jónevű kiállítóhelyiség a kerületi önkormányzat kezelésében működik s
bizonyára ennek is köszönhető, hogy a fotókiállítás egészen szeptember 5-ig volt
megtekinthető.
Hogy milyen fotókiállítás? Hát a II. Magyarörmény Fotókiállítás Vándorkiállítása,
amelynek anyagát részben már korábban is láthattuk, első ízben a budaörsi Jókai Mór
Művelődési Központban egy éve, az ottani Örmény Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében, majd idén márciusban az angyalföldi József Attila Művelődési Központban a
XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat révén. Ezúttal néhány szerző nevével,
műveivel gazdagabb volt a tárlat.
A szerzők - hivatásos és amatőr fotósok - névsorát Benedek Katalin művészettörténész
megnyitó beszédében sorbavette, ezt tehát nem ismételjük. Többen a fotóművészek közül
jelen is voltak a megnyitón, amelyen a házigazdák kulturális műsorral kedveskedtek.

A XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat nevében Harmath Kálmán köszöntötte a
jelenlévő, nagyszámú érdeklődőt. Érdemes megjegyeznünk, hogy igazi örömünkre
szolgálhatott a sok, ismeretlen arc, bizonyítván: az eseményre egyáltalán nem csak a
magyarörmény közösség tagjai voltak kíváncsiak.
Fogolyán Kristóf fuvolaművész szólójával kezdődött a műsor, Kátainé Szilvay Ingrid
Bach-zenét adott elő zongorán, majd Várady Mária a tőle megszokott hévvel prezentált
örmény és magyar verseket, a műsort végül Kátainé Szilvay Ingrid és Fogolyán Kristóf
kettőse zárta: azaz fuvolamuzsika zongorakísérettel.
No, és utána... Utána Dr. Keszy Harmath Péterné (Enikő) hatalmas közreműködésével, sok
munkája eredményeként valódi lakoma várta a vernissage résztvevőit. Az örményországi
örmény és erdélyi örmény konyha megannyi csodája, húsételek és édességek, sütemények
és... hadd legyen a kulináris beszámoló részrehajló: az igazi, szőlőlevélbe csomagolt töltike!
Olyan, amilyent egykor nagyanyám készített, aki sajnos, Budapestre szakadt élete során csak
egyetlen egyszer jutott megfelelő, friss szőlőlevélhez.
dcs
******

Benedek Katalin művészettörténész megnyitója
2003. augusztus 12-én a Karinthy Szalonban

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink, rokonaink!
A több mint 300 éve sorsközösségben, rokoni szeretetben élő erdélyi magyarörmények
egyedülállóan értékes és sokszínű kultúrát teremtettek és alakítottak ki maguk körül.
Sajátságos tény, hogy ahol őseik, esetünkben az Ani-beli örmények megjelentek árván, nyelv
és haza nélkül - e néhány évszázad alatt is konkrét jelző nyomot hagytak.. Anélkül, hogy a
népcsoport beilleszkedésével foglalkoznék, lényegesnek tartom megemlíteni e kisebbség
egyik meghatározó jellemzőjét, mondhatnám: genetikailag kódolt tulajdonságát. S ez: az
értékteremtés.
Az évszázadok folyamán hazánkban magyarörménnyé vált örménység intelligenciájával,
fogékonyságával egy keskeny mezsgyén tudott egyensúlyozni, eredeti kultúráját úgy
megőrizve, hogy általa ugyanakkor a befogadó ország is gazdagodott. Számtalan jeles
személy tevékenysége bizonyítja, - akár a különféle művészetek, tudományok (például
orvoslás, jogtudomány, stb.), vagy az irodalom, de a közéletiség, a politika területéről
említhetnék példákat - hogy tudásukat, rátermettségüket kamatoztatva miként váltak
nemzetalkotó erővé, részévé a magyarságnak.
Ebben a közösségben évek óta jól működő szokás a kettős identitást valló képző- ipar- és
fotóművészek jelentkezése. Tárlatok tanúsítják felkészültségüket, alkotóerejüket. A
fotóművészek két önálló budaörsi kiállításán bárki meggyőződhetett arról, hogy ez a műfaj
egyben e kisebbség erőssége is. Ugyanis e művészeti ágban, hasonló formációban - túlzás
nélkül állíthatom - ritkaság a magyarörményekéhez hasonló rendszeres és együttes, nyilvános
megnyilatkozás. A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat egyik missziója éppen a
fotóművészet felkarolása, megismertetése a szélesebb közönséggel. Ezúttal vándorkiállításként már harmadik alkalommal láthatjuk legújabb anyagaikat. És hogy honnan ered, miből
táplálkozik művelőinek szakmai elmélyülése, élénk érdeklődése a fényképészet iránt?
Fancsali G. Jánost, a seregszemle létrehívóját idézem:
„A korán polgárosodott magyarörmények a fényképezésből is aktívan kivették a részüket.
Ha csak Erdélyre gondolunk, ahová az 1600-as években érkeztek, és ahol igen hamar
elmagyarosodtak, több igen aktív és értékes munkát kifejtő elődünkkel találkozunk.
Kézdivásárhelyen száz éven át, 1880-tól kezdve működött a Bogdán család műterme, Czecz
Rudolf Nagyszebenben jegyzett cége az első világháború végéig maradt fenn, a Csonka-

testvérek Marosvásárhelyen tartották nyitva műtermüket, Nits Pált Kolozsvárt, majd
Nagybányán találjuk az 1800-as években. Az erdélyi fényképészet egyik legfontosabb
egyénisége, Vastagh György Kolozsvárt 1858-63 között, majd Budapesten 1876-tól 1922-ben
bekövetkezett haláláig dolgozott."
Itt ma tíz élesszemű, jó esztétikai érzékkel rendelkező, tárgykörében tájékozott,
ugyanakkor a kiválasztott témában rejlő játékosságot megérző és megértő fotográfus
hivatásszerűen, vagy kedvtelésből lencsevégre kapott élményeibe avat be minket. Sokszínű a
paletta: dokumentálás, lírai természetlátás, úti élmény, hagyományőrzés, hagyománytisztelet,
aktuálpolitika, műemlékfotózás egyaránt helyet talál magának.
A sokféle témát alkotóik egy tőről fakadó szándéka tereli azonos mederbe: megörökíteni ezáltal hozzájárulni tárgyi emlékek, a múlt, a még létező kultúra megőrzéséhez, felhívni
figyelmünket ezekre az értékekre. Mindezt a kép nyelvén, szemnek, szívnek szóló esztétikai
köntösben.
Mészáros Ábelt az 1700 éves örmény templomépítészet nyűgözte le. Az építész szemével
irányított kamera kiemelt hangsúlyt ad az egyes építészeti elemeknek például a boltozásnak -,
a megjelenő architektura azonban a fény-árnyék játékával, egyéni látószöggel társítva a
szerző személyes élményébe avató fényképpé komponálódik.
Zakariás Péter vallomása Csíkszépvizről szól. Kötődik hozzá és félti. Porladó sírkövek,
templomkert, színes üvegablakok képében jeleníti meg ragaszkodását az ősi földhöz,
aggodalmát a pusztuló emlékek láttán.
Udvardy Zoltán a brassói római katolikus templom magyarörmény ablakaival
hívja elő a helyszínt. Művészi dokumentálásának köszönhetően gyönyörködhetünk a László
és Verzár család által adományozott, Szent László és Szent István alakjával díszített,
ékkőként ragyogó üvegekben.
Tutsek János hangulati elemekkel gazdagítva, áttételesen szól szülőföldjéhez kötődő
vonzalmáról. A még élő torockói, magyarvistai népviselet felvillantásával értékmentést is
végez. Portréi az örök szépség és újjászületés igézetében fogantak. A fotográfus szemét
szűkebb környezete, a Gellérthegy évszakonként változó arca is megragadja.
Gajzágó Jolán múzeumi fotós, a műtárgyfotózás avatott szakembere. A sajátos hangulatú
városka, a művészet hazai Mekkája, Szentendre összképet meghatározó motívumain, a finom
rajzolatú barokk kapukon akad meg a tekintete.
A legváltozatosabb összeállítás Kabdebó Jánosé. Bemutatott anyagát tekintve úgy tűnik,
hogy a fotográfia minden területe megérinti őt. A kiragadott, ám összefüggéseikből nem
kiszakított darabok gondolatsorokat indítanak el a nézőben. Zárt egészként jelennek meg a
szellemmel és szellemességgel elkapott témák. Kabdebó példaképe a nagy előd, az
örménymagyar rokon, a brassói Halász Gyula, azaz a világhírű Brassai.
Pintér Erzsébet lírai hangütésű, kissé melankólikus képei érzékeny női lélekre vallanak.
Gondolatai, képi világa a harmónia és szépség, a megnyugvást hozó természeti látvány
világában kalandoznak.
Zakariás Réka merész, kíváncsi, lendületes, korszerű - egyszóval fiatal. Első kiállítása
tanúsítja, hogy digitalizált, számítógépes feldolgozású munkáival tehetségesen teremt
egyensúlyt az általa elvontan, ugyanakkor konkrétan értelmezhető valóságdarabkák képpé
alakításában.
Napjainkban a fekete-fehér technika kissé háttérbe szorult. Ezért is külön örvendetes
Zakariás Antal és Fancsali G. János voksa a két szín mellett. Zakariás Antal barlangok
mélyébe kalauzol, betekinthetünk a barlangászok érdekes, kemény munkájába. Fancsali G.
János programjában szinte passzionátusan tallóz a színekre épülő témák között: tűz, láva, ősz,
stb. Fekete-fehérből sző sokszínű képszőttest.
Végezetül a 20. századi francia festészet egyik legjelentősebb egyéniségének, Henri
Matisse-nak szavaival ajánlom figyelmükbe a kiállítást: „Ha jó ízlésű ember űzi, a fénykép

művészetként hat." A tárlat bizonyítja.
Benedek Katalin
******

Örmény Kisebbség Újbudán, az Európa Napon
Augusztus végén több éve már Európa Napot tartanak Újbudán, vagyis Budapest XI.
kerületében. Így volt ez idén augusztus 30-án is: ezúttal az EU csatlakozás jegyében
találkoztak nemzetek és nemzetiségek a Feneketlen-tó körül. Délután a gyermekjátszótér
melletti Kis színpadon adtak műsort a kisebbségi önkormányzatok. Nagy sikert aratott a
kerület Örmény Kisebbségi Önkormányzata által összeállított műsor. Műsorukat az erdélyi
Fenyőcske Székely Néptánccsoport nyitotta, majd Várady Mária erdélyi színművész szavalta
egy örmény költő: A szőlőtőke című versét, Illyés Gyula fordításában. Ezután Baráti Kristóf
magyarörmény származású hegedűművész Bach szóló szonátájából adott elő két tételt, és
Paganini egyik virtuóz darabjával kápráztatta el az egyre gyarapodó közönséget. Ezután ismét
Várady Mária lépett a színpadra és előadta a magyarörmény Harmath Jenő 104 éve írt
Háromszéki harangok című versét. Később László Lilla zeneművész gyimesi furulyán csángó
tánc alá való dalokat játszott, majd a Fenyőcske Együttes két, 10 éves gyermektáncosa
mutatkozott be, igen nagy sikerrel. A műsort ugyancsak a Fenyőcske együttes fergeteges
tánca zárta. A műsor után a Balassi Kollégium klubhelyiségében a vendégek 15 fajta eredeti
örmény ételből kaptak ízelítőt, amelyeket erre az alkalomra Dr. Keszy Harmath Péterné
(Enikő) készített.
H. K.
******

Balatonalmádin hagyomány született
1998-ban a harmadik csütörtök éppen Szent István napjára esett, ezért akkor el is maradt a
Fővárosi Örmény Klub augusztusi találkozója.
Volt azonban más találkozó: az EÖGYKE 23 tagja Balatonalmádiba utazott és a Benedekkúria kertjében flekkenezett.
Az 1999-es, hangulatos beszámolóból - amelyet Hanusz Gyula jegyzett - megtudhattuk,
hogy az almádiak építik-szépítik kis templomukat; egyebek közt felújították a Szent István
szobrot.
2000-ben Hanusz Gyula így zárta almádi beszámolóját: „immár hagyományossá vált
Benedek-telki összejövetelünk idén is sikeres..." A próféta szólt belőle, hiszen a harmadik
alkalom ugyan még nem hagyomány, de már ígéret... 2001-ben szomorú családi esemény
miatt elmaradt a találkozó, ám 2002-ben, augusztus 20-án ismét sor került az EÖGYKEösszejövetelre.
Közel húszan vettünk részt az ünnepi szentmisén és utána a kerti flekkenes beszélgetésen...
és itt már a folytatás következik, a 2003-as, immár ötödik almádi találkozó.
Idén is sikerült az együttlétünk, mert velünk volt István király, a magyarok „istápja" s
velünk együtt adott hálát az Új Kenyérért, közösen hazai, felvidéki, erdélyi és moldvai
küldöttekkel, zarándokokkal.
A Szent Imre templom udvara is szokás szerint zsúfolásig megtelt; Igor atya vezetésével
jött egy egész autóbusznyi vendég Szlovákiából, Balatonalmádi testvérvárosából,
Nyitragerencsérről: magyarok és szlovákok, a legfiatalabbjuk kilenc, a legidősebbik 83 éves
volt. (Almádi és Gerencsér 1997-ben éppen augusztus 20-án írta alá a testvérvárosi kapcsolat
felvételéről szóló megállapodást.) Természetesen jelent volt Almádi polgármestere, Finta
Rudolf is.
A felvidékiek a budapesti székhelyű EÖGYKE és a kolozsvári székhelyű Arménia

Örménymagyar Baráti Társaság együttesen 40 főnél is nagyobb seregével együtt énekelték:
Hol vagy, Estván király,
téged magyar kéván...
És a nemzeti színnel átkötött, megszentelt, ropogós héjú Új Kenyér megtörése
mindannyiunkban növelte a hitet.
Aztán a magyarörmények számára következett a kerti szíveslátás. Ennek a receptje szerint
a következő hozzávalók szükségesek:
- egy tagtárs nagykertes, balatoni üdülővel
- elhatározás, valamint szép, napos idő - jóbarátok
- eddig ismeretlenek, akik a nap végére barátokká válnak
- némi bor, sör, pálinka, enyhébb hozzáállásúak számára ásványvíz és üdítők - pogácsa,
sütemény, saláta, pikáns mártás, gyümölcs
- nagymennyiségű pácolt hús (az ehhez kellő, előző napi, többórás potyolással és
fűszerezéssel) és két, remek flekkensütő mester.
Ezúttal volt több díszvendég is, valamint immár második alkalommal szellemi táplálék.
Erdélyi Örmény Színházak címmel megjelent ugyanis Dávid Csaba alkalmi szatirikus lapja,
amelynek mottója alakilag hasonlít az Erdélyi Örmény Gyökerek-füzetek mottójára: „Humor
és gúnyolódás nélkül emberek élete csak merev kockafejűség".
Díszvendégként jelent volt Lászlóffy Aladár, valamint Petrás Máriáék.
A nagyszerű együttlét után az ötlött eszembe, hogy pályázatot kellene hirdetni: mi legyen a
balatonparti flekkenparti elnevezése? Aki megnyeri, jövőre ingyen vehet részt az
összejövetelen. (Ha én nyerek, az utiköltséget is kérem.)
B. Kovács Júlia
*****
A beszámolóban említett szatirikus lap ugyan csak egy alkalomra és csak a jelenlévőknek
szólt, ám egy rövid bevezető anyagot szélesebb olvasótáborunk számára is közzéteszünk,
hogy érezhessék: nem volt kímélet.
Gondolatok az erdélyi örmény gasztronómia nyomán
„Mert a te füstöd édesen illatozik, mint az flekkennek az ő füstje, midőn jő szökellve a
dombokon és átugorja a halmokat" - így ír az Énekek Éneke a kedvesről, aki kecses
mozdulatlanságban és páclében várta, hogy sorsa a parázs fölött beteljesedjék. Hamarost
beteljesedik. Itt az ideje, testvéreim, hogy magunkba szálljunk és végiggondoljuk, miszerint mármint valamelyik TV-csatorna ismeretterjesztő műsora szerint a flekken sütése többszáz
cigaretta elszívásával egyenértékű mérgezés, az elfogyasztásáról már nem is beszélve. Ha
eddig nem tudtátok, hát most készüljetek fel: flekken következik nemsokára - és vegyétek
észbe, hogy minden erdélyi ősünk, aki flekkent evett - meghalt. Jó étvágyat!
Dr. Vársassi Flekkenevő
******
Gáspár B. Árpád

Máramarosszigeti örmények egykor és most
(második, befejező rész)

A kihalt örmény családok közé tartozik az EMBER MIKSÁÉ is, aki a szintén örmény
ZAKARIÁS családba nősült, s amint a telekkönyvi adatok is bizonyítják, háza a katolikus
plébánia melletti, díszes homlokzatú épület volt. Termény és húskereskedéssel foglalkozott a
XIX. század végén. Különösen füstöltsonkáiról volt híres, az emberek „sonkaillat" utcának

nevezték a főtér ezen részét. (Tájékoztató: ZOLOPCSUK RÓBERT)
PÁLL EMÁNUEL örmény kereskedő háza ma is látható a könyvesbolttal szemben.
Toronyerkélyes, romantikusan historizáló épület, amelyben feleségével, Papp Ceciliával
lakott. Jelentős szerepet játszottak a város művelődési életében, a feleség verseket is írt.
Három gyermekük született. Sorsukról csak annyit tudunk, hogy az asszony 1913-ban
Budapestre költözött, s úgy látszik életútjuk végleg elvált. Levelei, naplója tanúsága szerint
férjével nem túlságosan értették meg egymást, alapjában különbözött az érdeklődési körük.
(Tájékoztató: ZOLOPCSUK RÓBERT és CSISZÁR LÁSZLÓ)
Az egykori máramarosszigeti örmény családokról talán legtöbbet a római katolikus temető
„örmény sorá"-nak a sírkövei tudnának mesélni. A most is Máramarosszigeten élő örmény
családok és leszármazottaik, akik csak oldalágon őrzik származásuk tényét, emlékét:
DARVAI család. A néhai Jódi Pál „Máramaros vármegye nemesség vizsgálata 1749-1769"
című monográfiájában több Darvai családot ismertet 1600-ig visszamenően. A
máramarosszigeti darvai előnevű család tulajdonában egy 1550-ben kapott címer is van, ami
arra enged következtetni, hogy valamilyen bátor tettükért tüntette ki őket a magyar király.
Adatközlőnk elsőnek nagyapját említi, akit a család tréfásan I. Bélának nevezett, ugyanis
utána négy nemzedék fiúsarja kapta keresztségben ezt a magyar történelemben oly mély
gyökerű nevet. Darvai Béla (I) az 1860-as években költözött az Iza parti városba. Sírköve
csak halálának évét (1934) jelzi. A róla készült portrét, amely ma is a család tulajdonában
van, Barabás Miklós valamelyik tanítványa festhette. II. Darvai Béla, az adatközlő apja 1894ben született és 1983-ban halt meg. Budapesten szerzett gyógyszerész diplomát, majd a
máramarosszigeti Illuzion drogéria tulajdonosa lett, valamint társa a Piacsarki Mandics
Kígyó nevű patikájának. Szenvedélyes festménygyűjtő volt, amihez valószínűleg az itthon és
Técsőn dolgozó Hollósy Simon is hozzájárult, akit személyesen ismert. De az is lehet, hogy
édesanyjától, az örmény származású Ember Gizellától örökölte ezt a szenvedélyt. Ezt a
feltételezést az a tény is alátámasztja, hogy a család tulajdonában még ma is van „Ember"
szignálású kép, s hogy Ember János budapesti festő 1964-ben Szongott Szidóniának
(Fornvald András édesanyjának) írt levelében hivatkozik a Korbulyokhoz fűződő közös
rokonságra, arra, hogy az ősök közt olyan kiemelkedő személyiség található, mint Hollósy
Simon. Darvai Béla rokonsági alapon gyakran látogatta Szongott Szidóniát.
Darvai Béla gyógyszerész hatsmandorfi Hatfaludy Erzsébetet vette feleségül, egy alsóapsai
földbirtokos leányát. Házasságukból három gyermek született: Noémi, zenetanárnő, Romola férje után Krause Haroldné - és Béla (III.) matematika-fizika tanár. Krause Haroldnénak egy
fia van, Horst-Norbert. A Kolozsváron élő Bélának (III.) Dombi Márta, matematika-fizika
tanárnő a felesége. Három fiúk született: Béla (IV.), Zsolt és Dániel. A család férfi tagjai
reformátusok, a nők katolikusok. (Tájékoztató: DARVAI NOÉMI)
KARÁCSONYI család. Nevükkel először 1768-ban találkozunk Máramarosszigeten,
ugyanis akkor települ be Lengyelországból a kamarai királyi birtokra Karácsonyi Bogdán.
Kétséges, de nem kizárható, hogy az ő utódai a XIX. században és ma is városunkban élő
Karácsonyiak. Karácsonyi Jakab Máramarosszigeten jegyeztette be 1847-ben Erzsébet nevű
leánya születését. Ma is élő leszármazottak: Éva, Olga, Marika és külön ágon Karácsonyi
János, bár ez utóbbi úgy tudja, hogy nagyszülei Nagykároly környékéről kerültek az Iza parti
városba.
Az 1900-as évek elején Karácsonyi Andrásnak csemege boltja volt az Erzsébet-tér (Főtér)
10. szám alatt. Valószínűleg ugyanennek a családnak a tagja Karácsonyi László; folytatta a
kereskedést az egykori Zsidó utcában (a mozi épületének balszárnyával szembeni utca)
egészen az államosításig. Lánya, Karácsonyi Éva közlése szerint édesapját börtönbüntetésre
és minden vagyonának elkobzására ítélték, mert az államosításkor megtagadta az üzlet
átadását.
Karácsonyi Éván (özv. Orosz Györgyné) és leányán kívül Máramarosszigeten él még

Karácsonyi Olga (Bodros Kornélné) és Karácsonyi Marika (Balázs Lászlóné). A családjával
városunkban élő Karácsonyi János nem rokona a fentieknek. (Tájékoztató: Özv. OROSZ
GYÖRGYNÉ, sz. KARÁCSONYI ÉVA)
FORNVALD ANDRÁS családja. A Szongott és Todorovics családokon keresztül a
Korbuly család felmenő ágához tartozik. A család ma is élő tagjai: Fornvald András mérnök,
felesége énektanárnő. Három gyermekük van. Fornvald Miklós nyugdíjas könyvelő, aki
áttelepedett matematika tanárnő lányához Magyarországra és Fornvald Antal, valamint
Fornvald Erzsébet. (Tájékoztató: FORNVALD ANDRÁS)
PAPP SIMON család. A leszármazottak ma is büszkék örmény eredetükre, nagyszüleik a
temető örmény sorában leltek örök nyugalomra. Apjuk, illetve nagyapjuk feltehetőleg
Magyarláposról jött a történelmi Máramarosba. A szintén Papp névre hallgató felesége
borsabányai. Először Majszinban volt üzletük, onnan Felsővisóra költöztek, ahol folytatták
kereskedői tevékenységüket. A férfi 1940 után a kamarai Hangya szövetkezet boltjának
üzletvezetője. Hat gyermekük született, akik közül már csak Papp Szilvia, özv. Botos
Sándorné él. Leányai révén unokái: Szász Ottóné (sz. Hungreder Szilvia), Huzau Magda
tanárnő (sz. Hungreder), Zékányné (sz. Botos Ágnes) közgazdász és Florkievicz Hedvig
biológia tanárnő. (Tájékoztató: Özv. BOTOS ANDORNÉ sz. PAPP SZILVIA)
ZAKARIÁS család. Szamosújvárról jöttek Máramarosszigetre. Az adatközlő Zakariás
Erzsébet nagyapja teleki Zakariás István az 1900-as években a máramarosi Desze faluban élt
és 13 gyermeke volt. Három fia: Gábor, Lajos és Zoltán a máramarosszigeti közigazgatásban
dolgozott, a többiek szétszéledtek a nagyvilágban (Kolozsvár, Debrecen, Budapest,
Franciaország, stb.). Máramarosszigeten élő leszármazottak: Zakariás Erzsébet (özv. Dán
Aurelné) és fia, meg unokája; Zakariás Gabriella (özv. Mihályi Ionné); özv, Zakariás Lajosné
és lánya Olga (Szeiberthné). (Tájékoztató: özv. DAN AURÉLNE, sz. ZAKARIÁS ERZSÉBET)
NASZTUR család. Nasztur Péter és húga, Nasztur Julianna Szamosújvárról jött
Máramarosszigetre. Nasztur Péter a város közismert embere volt az utóbbi fél évszázadban.
Az állami kereskedelemben közmegbecsülésnek örvendett úgy a vezetőség, mint a kollegák
részéről hozzáértése és vidám, társaságot kedvelő természete miatt. Felesége és egyetlen fia
meghalt. Húga, Nasztur Julianna Szamosújváron dolgozott felelős beosztásban a postán.
Nyugdíjazása után egyedül maradt bátyjához költözött a Tisza-parti városba. Szokásaikban,
emlékeikben, magatartásukban és külső megjelenésükben egyaránt őrzik örmény
származásukat. (Tájékoztató: NASZTUR JULIANNA)
NURIZSÁN család, Már csak Nurizsán Piroska (özv. Gibán Miklósné) él 82 évesen.
Bátyja, Nurizsán Gyula nemcsak a máramarosszigeti szakszervezeti kultúrcsoportoknak volt
kiemelkedő egyénisége, de a két világháború közti bukaresti Magyar Művelődési Egyletben
is igen sikeresen működött. Fényképek tanúsítják, hogy a 20. század harmincas éveiben
milyen közönségsikert arattak a román főváros színpadain bemutatott népszínművek: A
betyár kendője, Károlykának csizma kék, Korcsma, stb. Nurizsán Gyula általában
karakterszerepeket alakított, s élete végéig a színjátszás lelkes rajongója maradt.
Marosugráról kerültek a háború végén Máramarosba. Szlatinán befogták „malenkij robot"-ra,
ahonnan csak 1947-ben került haza. Az urali fogolytáborban is színjátékot rendeztek egy
Hunnia-filmgyári, meg egy kolozsvári gyárigazgatóval, így tartották a lelket társaikban.
Hazatérése után az állami vállalatok színjátszó köreit szervezte, a hatvanas évek
Máramarosszigetének egyik színes egyénisége volt. Utóda nem maradt. (Tájékoztató:
NURIZSÁN PIROSKA)
GIBÁN MIKLÓS család. Már csak özv. Gibán Miklósné, sz. Nurizsán Piroska él. Férje
nagynénje révén rokonságban állt a gazdag Jakabovics családdal és az államosításig ő maga
és a nővére is kereskedelemmel foglalkozott Aknasugatagon. Hitbuzgó katolikus életet élt.
Öregségére annak az emeletes háznak egyik nyomorúságos szobájában él, amely azelőtt
Jakabovicsék tulajdona volt, földszintjén a Kovács cukrászdával, s amelyet végrendeletileg a

felszegi Révai család örökölt. (Tájékoztató: NURIZSÁN PIROSKA)
SZENTPÉTERI család. Szigeten egyetlen Szentpéteri élt, keresztneve Lajos, aki az erdélyi
örmények egyik központjában, Erzsébetvároson született 1922-ben. Ősei Mária Teréziától
kaptak nemesi rangot. A hatgyermekes család a múlt század harmincas éveiben költözött
Kolozsvárra. Lajos közgazdasági egyetemet végzett, és hosszabb ideig a kolozsvári
húsárugyár igazgatója volt, az élelmiszeripari líceum tanára, míg nemzetisége miatt le nem
váltották. Ezután felesége, Schreiner Edit szülővárosába, Máramarosszigetre költöztek.
Nyugdíjazásáig a Bútoripari Kombinátban dolgozott. Egyetlen fiuk az Egyesült Államokba
telepedett át feleségével, a szintén szigeti Bura Adolf leányával. Egy unokájuk van.
(Tájékoztató: SCHREINER LAJOSNÉ)
CUZDORJÁN család. Ebből a családból csak Cuzdorján Gábor élt Máramarosszigeten.
1990-ben halt meg. Nagyilondán született, ahol az apja jegyző volt. Édesanyja a szigeti
Karácsonyiak Erzsébet nevű leánya. Az örmény Karácsonyiak vállalták a fiú felnevelését,
ugyanis időközben családi problémák merültek fel. Cuzdorján Gábor jóformán nem is ismerte
az apját, aki 1945 után az üldözöttek listáján szerepelt. Egy alkalommal meglátogatta aktív
katonatiszt fiát, s az eredmény az lett, hogy a fiút azonnal elbocsátották a katonaságtól. A
család szigeti ágának folytatója özvegye, Cuzdorján Mária (sz. Hartmann), két fiúk: Gábor és
Lajos valamint az unokák. (Tájékoztató: CUZDORJÁN MÁRIA)
JAGAMOS család. Jagamos Gyula szamosújvári örmény családban született. Korán árván
maradt. Mint fiatal orvos előbb Aknasugatagra, majd Máramarosszigetre került. Negyven
éven át, mint nőgyógyász, nemcsak kórháznak, de a város közéletének is meghatározó
egyénisége volt. Két gyermeke közül fia a nagybányai kereskedelemben dolgozik, leánya
Rodika Máramarosszigeten él. (Tájékoztató: JAGAMOS RODES)
SZABÓ ANDRÁS családja. Nagyapja Felsővisón élt, örménynek vallotta magát. A család
onnan költözött Máramarosszigetre, ahol András édesapja a helyi bank főkönyvelője lett.
Felesége, Jóna Klára szintén főkönyvelőként dolgozott. Két fiúk van, az idősebbik az anyja
első házasságából Jakubinyi György római katolikus érsek unokaöccse - a kisebbik közös.
Mindkettő áttelepedett Magyarországra. (Tájékoztató: SZABÓ ANDRÁSNÉ)
Özv. REMÉNYI BÉLÁNÉ. Leánykori neve Fejes Olga. Édesapját Drapál Antalnak hívták,
és Csíkszépvizen, a székelyföldi örmények egyik központjában született. Bogos Mária a
csíkszépvizi örmény közösségről írt tanulmányában a Drapálokat a legrégebben betelepült
örmény családként említi. Az említett csíki településre 1642-ben érkezett az első örmény
menekült-tábor, Száva Péter vajda vezetésével. Reményi Béláné nagyapja mint gyimesföldi
kereskedő, erdőtulajdonos került Máramarosszigetre. Örmény emlékei közé tartozik
nyaklánca a kereszttel meg az örmény „andechen" felirattal. Még emlékszik a sajátosan
örmény konyha receptjeire. Két fia és három unokája Máramarosszigeten él.
BRENNER GÁBORNÉ. Özv. Reményi Béláné húga, sz. Fejes Judit. A fentebb ismertetett
ágon kapcsolódik az örményekhez. Két leánya van és unokái. (Tájékoztató: Özv. REMÉNYI
BÉLÁNÉ)
NICZKI-PAPP család. A család máramarosszigeti ága özv. Takács Gézáné, sz. Niczki Éva.
Anyai ágon ahhoz az örmény eredetű Papp családhoz tartozik, amelyiknek szép emeletes
háza volt a főtéren, s amelynek udvari szárnyában az 1930-40-es években szövöde működött.
A családnak kiterjedt külföldi üzleti kapcsolatai voltak. Volt házuk Budapesten is. Niczki Éva
a máramarosszigeti magyar líceumban érettségizett, s a városi takarékpénztárban dolgozott.
Hozzáértése, vezetői adottsága, s határozottsága lehetővé tette, hogy a rezsimváltozás után is
felelősségteljes beosztásban maradjon. Férje, Takács Géza fogorvos korán elhalt. Ő maga
nyugdíjazása után áttelepült gyermekeihez és unokáihoz Magyarországra. (Tájékoztató: Özv.
TAKÁCS GÉZÁNÉ és BOCSÁK LÁSZLÓNÉ)
CZÁRÁN család. Ennek a népes örmény családnak még öt tagja él az Iza parti városban:
özv. Czárán Tiborné két leányával, Erzsébettel és Máriával, valamint Jakubinyi Melánia

(Nagyné) Andrea nevű leányával. Melánia édesanyja, Czárán Éva tanítónő volt. Felmenő
ágon három testvére élt Máramarosszigeten: Czárán Tibor vasutas, Czárán Zoltán könyvelő
és Czárán Éva tisztviselő. A még élők közt találjuk id. Czárán Évát és leányát Éva
(Jakubinyiné) tanítónőt, valamint Czárán Alicet, akik kitelepedtek Magyarországra.
(Tájékoztató: CZÁRÁN MELÁNIA)
IZSÁKI ISTVÁN tanító majd tisztviselő volt. Leányuk Mária Tusser Sándorhoz ment
feleségül. Mindketten faipari technikumot végeztek. Tusser Sándorné három éve halt meg.
Két Tusser unoka marad Izsáki István után: Steczkáné, kórházi asszisztensnő, István faipari
technikus (Tájékoztató: TUSSER SÁNDOR)
***
Köszönetnyilvánítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálás szívvel köszöni Triff Viktorné sz.
Lászlóffy Manna egyesületi tagunk önzetlen adományát: egy kb. XVIII. század végi, XIX.
század eleji női portré olajfestményt (52,5 x 60 cm), amely feltehetőleg Issekutz Rebekát
ábrázolja. Az igen rossz állapotban lévő kép restaurálását és keretezését az egyesület
megrendelte.
****
Hírek
Erzsébetvárosból
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke idén augusztus 15én is részt vett
az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony-napi búcsún, amelyen örvendetes eseményre került
sor. Hosszú idő után első ízben hangzott fel a katolikus szentmise erdélyi őseink örmény
nyelvén: a gyergyószentmiklósi Puskás Attila örmény szertartású római katolikus plébános
celebrálásában. Puskás vikárius atyát Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kormányzó
nevezte ki, mindannyiunk örömére. A szentmise és a körmenet után a 70 fő részére rendezett
szeretetvendégség ismét lehetőséget adott a bensőséges beszélgetésekre. Köszönjük a helyi,
erzsébetvárosi, kis közösség szervezését, ezúttal is odaadó munkáját.
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék
meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.),
akár a szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda?
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 ismételjük 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.
A következő klubtalálkozó
A Fővárosi Örmény Klub következő klubestjét szeptember 18-án, csütörtökön 17 órakor
tartja a Magyarok Háza /V. Semmelweis u.1-3./ I. emeleti Bartók teremben.
Vendégünk Novák Ferenc koreográfus, a Honvéd Együttes művészeti vezetője,
valamint Murádin László (Kolozsvár), aki bemutatja Dr. Száva Tibor Sándor: A szépvízi
magyarörmények nyomában című könyvét (Bécs, 2003.)
Az est vendége a könyv szerzője. Mindenkit szeretettel várunk!
******

Erdélyi örmény-magyar múlt, örményországi örmény zene
A Fővárosi Örmény Klub júliusi összejövetelén a szokásosan telt ház előtt, nagy
érdeklődéssel kísérve Fancsali G. János tartott előadást könyvekről, történeti kutatásokról,
múltról, nemzetről, történelemről és zenei összefüggésekről. Az értékek feltárásáról és
megőrzésükről az előadó alapvetően Bartók Béla erdélyi kapcsolatainak révén esett szó,
különös tekintettel Bartók és Busitia kapcsolatáról, levelezéséről (ez utóbbit, mármint
Busitiát éppen a románok felejtették el, igencsak méltánytalanul). És, persze, Czárán is szóba
került, a nagy turista, aki ugyancsak az értékmegőrzés, sőt, az értékes emberek egymásra
találásának igazi apostola, aki bizonyos értelemben „összehozta" Bartókot és Busitiát.

Az augusztusi klubestet a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezésében az
örményországi zenének szenteltük. A hitelesen mai örmény zenei életet egy német
forgatócsoport kissé felszínesnek sikeredett filmjéből ismerhettük meg - vagy inkább e zenei
élet egy szeletével találkozhattunk. Számunkra kevéssé volt kielégítő az, hogy a film
elsősorban a pódiumok, a komolyzene világát mutatta be - ám ez nem a film hibája, inkább a
miénk; minket az utca, a nép zenéje jobban érdekelt volna - legyen az falun vagy városon.
A XII. kerületi Örmény Önkormányzat nevében - amelynek szervezésében, bár Issekutz
Sarolta segítségével, zajlott az est – Csikszentgyörgyi- Ficzus Margit önkormányzati elnök
tartott alapos bevezetőt, ebből idézünk:
Örményország népzenéje régi múltra tekint vissza. Dallamai között ötfokú és modális
hangsorúakat találunk. A dalok melankolikus karakterűek. A népi kultúra hordozói az
énekesek és a regélők voltak. Éneküket hangszerrel, tánccal és színészi játékkal kísérték.
A műzenében fontos helyet foglal el a keresztény egyházi zene, amely bizánci és szíriai
befolyást mutat. A legrégibb himnuszaik a 3. századig vezethetők vissza. Az örmény
liturgikus énekek, a saragánok összeállítását a 12. században Nerszesz Snorhali katolikosz
szorgalmazta.
Az egyházi énekeskönyv, a Saraknok és a magyar kultúrtörténet fontos kapcsolata, hogy
1685-ben Amszterdamban Tótfalusi Kis Miklós kinyomtatta a magyar nyelvű bibliát.
Ugyanebben az évben az ottani örmény nyomda számára örmény betűket is készített. Ezzel a
készlettel szedték a Saraknokot. A magyar nyomdaművész betűi néhány évtized múltán a
velencei mechitarista nyomdába kerültek és még sokáig szolgálták az örmény
könyvnyomtatás ügyét.
A 14. századtól új irányzat alakul ki: ez az asug műköltészet. Képviselői a vándorköltők,
ünnepi alkalmakkor énekelték a dalokat hegedű- és dudakísérettel.
Az asug költészet koronázatlan királya Szajat-Nova, a grúz király udvari költője volt. A
hagyomány azt tartja, hogy számos dalát Anna hercegnő (Irakli király húga) iránti olthatatlan
szerelem ihlette. Ennek talán volt is némi alapja, mert a költő az 1750-es évek után
kegyvesztett lett, kolostorba küldték és szerzetesi csuhát kellett öltenie.
Tótfalusi István fordításában elmondom Önöknek a Kamancsáról írt versének első
szakaszát, ezzel szeretném érzékeltetni Szajat-Nova megragadó stílusát.
Minden dicső hangszer között
legzengőbb vagy te, kamancsa.
Hitvány meg se láthat, néki
túl messzi vagy te, kamancsa.
Nagyobbra törj, jobb napokra
legméltóbb vagy te, kamancsa.
Ki vehet el? Az asugnak
jó társa vagy te, kamancsa.
Az előadás további részében a legutóbbi két évszázad örmény zenéjéről szólt még az
előadó, ezúttal csak a nevek felsorolására szorítkozunk:
A 19. században alakult ki a népzenére támaszkodó nemzeti iskola, amelynek megalapítója
Komitasz. A század nevezetes zeneszerzői: Csuhadzsanjan, Kara Murza, Tigranjan és
Szpendiarov, míg a 20. század híres nevei: Hacsaturjan, Zakarjan, Sztepanjan, Arutyunjan és
Babadzsanjan. Híres előadóművészekként Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit Gaszparjant és
Liszicjant említette.
Mindkét klubestet köszönjük, emlékezetesek voltak s méltán érdeklődés kísérte úgy a
júliusi, mint az augusztusi találkozót, amit mi sem bizonyít jobban, mint a nagyszámú

közönség... az akkori hőségben!
******

Őszi vegyes
azaz Kisasszonytól Mindenszent hónapjáig
Kisasszony hava, vagyis szeptember és néhány utána következő nap áttekintése szokás
szerint részben októberre - azaz mindszent havára - is átnyúlik.
Kezdjük ezúttal a „névadó" nappal: szeptember 8-a ugyanis Kisasszony napja, ezt
régebben Kisboldogasszonyként is emlegették, nyilván a bő három héttel korábbi augusztus
15-e, vagyis Nagyboldogasszony „kisebbik" megfelelőjeként. Egyébként a keresztény,
apokrif hagyomány szerint Szűz Mária születésének emléknapja, számos népszokás és
hiedelem kapcsolódott hozzá. Ezek elsősorban a „hajnali szép csillag" fogalomkörét érintik;
aki megérdemli, ilyenkor a kelő napban megláthatja Máriát. Mint Bálint Sándor megjegyzi
Ünnepi Kalendáriumában, a képzet vélhetően a Jelenések Könyvében olvasható, János-féle
Napbaöltözött Asszony kifejezésből ered.
Van egy következő Mária-nap is, mai civil életünkben az év egyik leginkább kultivált
névnapja: festum nominis Beatae Mariae Virginis, azaz Boldog Szűz Mária nevenapja,
vagyis szeptember 12e - minden Máriák nevenapja. Érdekessége, hogy részleges, itt-ott
megült helyi ünnepből XI. Ince pápa tette az egész katolikus világban ünneppé, méghozzá
1683. szeptember 12-ét követően. A lengyel király, Sobieski János ugyanis ezen a napon
mentette föl a töröktől erősen szorongatott Bécset s Kara Musztafa nagyvezír serege futáshoz
látott. Bécs felmentése, az Európára szóló győzelem amúgy nem is volt olyan édes a győztes
lengyeleknek. Sobieski szeptember 17-én így ír haza, Varsóba a feleségének, miután végre
találkozhatott a felszabadított Bécsbe visszatérő I. Lipót császárral:
„Meglehetősen emberien üdvözöltük egymást: néhány latin szóval udvariasan üdvözöltem
őt; ő ugyanezen a nyelven válaszolt, eléggé jó szavakkal. Így, egymással szemben állva
(lóháton) bemutattam neki a fiamat, aki hozzá közeledvén meghajolt. A császár még a kezét
sem emelte a kalapjához, amit látva, szinte kővé dermedtem. Ugyanígy tett a szenátorokkal és
hadvezérekkel, sőt, rokonával, a belski vajdával is."
Mondhatjuk, igazi vak és pimasz Habsburg-viselkedés volt ez... hiszen a török veszély már
elmúlt!
Tehát a szép Mária-napot a Habsburg-főváros megmentésének köszönheti a keresztény
világ? Ne legyünk sértett-sóvárgók: ugyanez a kereszténység a mi Hunyadi Jánosunk
győzelmének köszönheti világszerte a déli harangszót (bár az a nándorfehérvári dátum a nyár
kellős közepére, 1456 július 21-22-ére esett).
A mai Máriákat azonban Isten éltesse s kívánjuk nekik, hogy legyenek emberiek,
gondoskodók: hadd legyen nomen est omen.
Témában s időben ugorjunk: érdekes „szeptemberi sorozat" állítható össze hazánk és más
országok történelmének kapcsolódásaiból a középkor végéről: szeptember 17-e volt 1374ben, amikor I, azaz Nagy Lajos király úgynevezett „kassai privilégiuma" keretében a lengyel
rendek elismerték a leányági örökösödést. Így lehetett Lajos király leánya, Hedvig (korabeli
magyar források Adviga néven is emlegetik, ez egyenes út a lengyel Jadwiga névalakig) tíz
évre rá, 1384 október 15-én Krakkóban lengyel királynővé. Tudjuk, tudományokat támogató,
okos királynő volt, ki társkirályul maga mellé vette férjül a megkeresztelt, litván Jagellót, s
lett a lengyelség kedvelt alakjává. Emlékét egy évszázada nem túl ötletes márvány síremlék
őrzi a krakkói Wawelen, a Szent Szaniszló plébánián, azaz a Koronázó - turistakönyvek
szerint Zsigmond - székesegyházban.
De ugyanez a szeptember, Kisasszony hónapja más, különös dolgokat is hozott ekkortájt,
pontosan 1378-ban: szeptember 20-án a Rómában megválasztott VI. Orbán pápa ellenében
VII. Kelemen néven ellenpápát választottak s ezzel kezdetét vette a hírhedt nagy, nyugati

egyházszakadás. Ez hosszú ideig tartott a birodalmi mániával, politikával és gazdasági
érdekekkel összefonódott Egyház nagyobb dicsőségére. Voltak hát majd hét évtizeden át
„római pápák", „avignoni pápák" és „zsinati pápák", s a jó keresztény bizony töprenghetett,
mi a csudának is hirdet Jézus szerénységet, s miért beszél olyasmiket, hogy ne törődj politikai
hercehurcákkal, hanem légy Isten gyermeke.
Mindenesetre, tegyük hozzá, Nagy Lajos királyunk abban a bizonyos nápolyi hadjáratban
az Egyház szerint joggal megválasztott VI. Orbán pápát támogatta, míg Johanna nápolyi
királynő VII. Kelemen ellenpápa oldalára állt. Ha ezt a „politikai szálat" nem is igen találjuk
kedvenc olvasmányunkban, Arany János remek regényében, azért érdemes idő múltával
újraolvasnunk a Toldi szerelmét: csodálatos olvasmány, néhány szeptemberi esténket
bearanyozhatja.
Szeptember 21-e Máté apostol, evangélista ünnepe.
Ő az úgynevezett három szinoptikus elsője (azért szinoptikusok, mert „a" történetet írják
le.) Máté a vámos, aki odahagyja a vámszedő asztalt és beáll apostolnak. Részletezés nélkül,
tessék elképzelni Mátét manapság: ő tehát lemond havi bruttó másfél millió forintos banki
fizetéséről és harmincmillió forintos végkielégítését is hátrahagyva apostolnak áll.
Ugye, hogy követhetetlen? Nem is követjük...
A kereszténység az utóbbi másfél évezredben nem is igazán effélékre akar minket rávenni,
egyházatyáink inkább szerették a vért állítani példaképül: következik például szeptember 25e, Szent Gellért napja. Tudjuk, tudjuk: hordóba szegezték, a Gellérthegyről legurították,
satöbbi...
Arról természetesen szó sem esik a véres legendáriumokban, hogy ki is volt ez a
nagyszerű, okos, a szó legjobb értelmében okos püspök? Hogy mit csinált?
Tessék elgondolni: tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy egyik legszebb magyar szavunk
nem halt ki s az egyik legszebb, igazán csak a magyar kultúrkörben élő fogalmunk ma is él:
Boldogasszony. Nem ékeskedem idegen tollakkal: több történész, vallástörténész kutatta ki és
írta le, hogy minden valószínűség szerint Gellért püspök volt az, aki a királyi parancsra folyó
térítés során azt javasolta: a korábbi, úgynevezett pogány vallási képzetekben erősen élő
anyaisten (földanya, mindenséganya, ősanya, a matriarchátus istennővé vált fogalma), vagyis
Bódugakszin=Boldogasszony legyen azonos Máriával. A békítő, bencés lelkületű Gellért úgy
gondolta, hogy ha egyszer a nem-keresztény magyaroknak van egy mindenre befolyással lévő
Boldogasszonyuk, (aki tehát korábbi évszázadokból, a közép- és nyugatázsiai vándorlásokból
átörökült, mindennapi életükben szereplő képzet), a bizánci kereszténységre jó ideje áttért
magyaroknak pedig már van egy Istenszülőjük, vagy Istenanyájuk (Bogarogyica, ahogyan
bizánci hatásra a korabeli szlávságban elkezd alakulni a képzet, amelyet az ortodox ikonokról
azóta is oly jól ismerünk) - akkor érdemes ezt a mindenek fölött álló, mert erkölcsileg
mindenkinél tisztább alakot anyaként megjeleníteni és egyesíteni. Ez lett Mária,
Magyarország Nagyasszonya, Boldogasszony Anyánk, a Megváltó édesanyja - mint erről már
esett szó július-augusztus révén.
Szeptember 26-a Jusztina napja. Engedjük meg magunknak, hogy ezt, a magyar
kultúrkörben nem túl kedvelt nevet mégis említsük; a létező dokumentumok,
visszaemlékezések szerint ugyanis egy Jusztina nevű (állítólag kissé púpos, vélhetően
gerincsérült) román nő volt halálig hű, odaadó, megértő társa az ágyúöntő Gábor Áronnak.
Dávid Antal méltán híres regényében (Háromszék nem alkuszik) így villant fel egy,
mondhatni Pieta-jellegű képet az uzoni csatából:
- Vigyázz magadra, Szalmajuszti! - kiált, és lóra ugrik.
- Áron! Ne menjen, Áron! - sikolt az asszony, de a hangja elvész a lármában. A szava nem
éri utol, csak a pillantása. Látja, hogy a ló felágaskodik, majd a földre veti magát. Áron
messzire repül a bokrok közé. Sikoltani akar, de szájára tapasztja a kezét. Aztán lassan

odamegy, mint akinek mindegy. Az állat feláll és kapál, kapkodja a fejét.
- Megadatott - szól, amikor megtalálja a férfit. Az ágyúgolyó vállból kitépte a bal karját.
Ahol a szíve lehetett, most lucskos, véres hústömeg.
Letérdel, és az arcát cirógatja.
- Látod, sohasem akartál pihenni. Most gyere, aludj!
Leül, s ölébe fekteti a halott fejét.
- Ne gondolj többet Háromszékkel! Most már csak reám gondolj... jaj, Áron! Más nem ér
rá megsiratni, mert az ellenség siet. Gyorsan eltemetik, mennek a szomszéd falut védeni.
Délután kozáklovak tapodják meg a sírját.
Ennyit Jusztina napjáról.
Persze, van még igazán kultúrtörténeti jelentőségű évfordulónk is Kisasszony havában:
1526-ban szeptember 25-én rakatta hajóra Szulejmán szultán a budai vár értékes szobrait, a
Mátyás-féle könyvtár Corvináinak jó részét és a budavári templomok arany- s ezüsttárgyait,
hogy Isztanbulig hajózzanak. Egyúttal ki is vonult Budáról, át Pestre, hogy azt felgyújtva
végigvonuljon az Alföldön dúlva, pusztítva. Végül a szultáni sereg október 10-én elhagyta
Magyarországot - tudjuk, csak azért, hogy hamarosan megint visszatérjen.
És ha már a szeptemberi eseményekből szemelgetünk, van egy igen érdekes dátumunk,
úgy is mondhatnánk, a magyar politikai cenzúra első, törvényesített megjelenése. Kérem, ne
gondoljanak osztrák önkényuralmi, cári, kommunista s egyéb találmányokra: 1572
szeptember 17-én Báthori István - még mint erdélyi fejedelem - büntetés terhe mellett
megtiltotta, hogy személyes engedélye nélkül bármilyen könyvet kinyomtassanak, vagy
forgalmazzanak. Sapienti sat.
Szeptemberi s igen fontos kultúrtörténeti tény viszont, hogy a gyulafehérvári országgyűlés
1590. szeptember 21-i döntése értelmében Erdélyben azon év karácsonyával bevezették a
Gergely-naptár időszámítását!
Régente inkább nyáron vívták a háborúkat, ilyen szempontból tehát egyáltalán nem
beszélhetünk uborkaszezonról, és mintha a szeptember hozta volna meg a gyümölcsöket: teli
van a hónap izgalmas, szomorú, felemelő és rémes pillanatokal.
Pontosan három évszázada, 1703 szeptembere és októbere Ocskay László ezredeskapitány
győzelmeitől volt hangos. Rákóczi hadvezére ezidő tájt sorozatban vette meg Rimaszombat,
Losonc, Fülek, Korpona, Léva várát-városát és a Garammenti bányavárosokat.
Tágabb tájakra kitekintve említsük meg a világtörténelem egyik leghangosabb hadjáratát:
1812-ben szeptember 7-én esett meg Napóleon és Kutuzov között a híres borogyinói ütközet,
majd szeptember 14-én vonult be a francia császár Moszkvába, hogy október 19-én meg is
kezdje visszavonulását. Ez aztán a hírhedt, rémületes pusztulást hozta a diadalmas francia
ármádiának.
Van még egy különleges évforduló szeptemberben s illő nem elfeledkeznünk róla. 1939
szeptember 17. napján - miután az egyik hiéna, Hitler 1-én már megtámadta Lengyelországot
- a másik hiéna, Sztálin megegyezés szerint ugyancsak támadott (a szépséges kettős támadást
és a Lengyelországon való osztozkodást a két főhiéna képviseletében az alhiénák, Ribbentrop
és Molotov külügyminiszter urak által aláírt szerződés szerint hajtották végre). 1939.
szeptember 17-e után indult meg a két vad birodalom harapófogójába került országból a
katonák és civilek menekülő áradata Magyarországra s lett belőle a még mindig kellően nem
értékelt és fel nem dolgozott eposz: a sokat emlegetett magyar-lengyel barátság nem szóban,
hanem tettekben folyó megvalósulása.
De térjünk vissza a szép, napfényes, őszi hangulatokhoz: 1846-ban szeptember 21-én
bocsátották vízre a Balaton első gőzhajóját, a „Kisfaludy"-t.
Van végül még egy igencsak méltó, híres napja szeptembernek: Mihály, az arkangyal, 29én. Főangyal, a zsidó név jelentése „ki olyan, mint Isten" (a név héber alakjában - Mikaél -

ott az „Éli", az „Úr, Isten" szó). Mint Bálint Sándor írja, hittudományi meghatározás szerint
Mihály az Ószövetségben a választott nép fejedelme, a nagy fejedelem, „aki a te népedért
helytáll" - röviden, szakrális király, ezért „olyan, mint Isten". Mihály arkangyal győzi le a
Gonoszt s innen rövidítésekkel, bakugrásokkal, de egyenes az út a magyar szóhasználatig,
amely a koporsót a Szent Mihály lovára teszi...
Mint eddig is, lapunk megjelenési dátuma okán átcsúszunk néhány októberi dátum
említésére.
És rögtön itt az első, nagyhírű nap: 4e, Szent Ferenc, az assisi mezítlábas ünnepe.
(Összesen körülbelül tíz a Szent Ferencek száma, vagyis az assisin kívüli két leghíresebb, a
szalézi és a xaveri mellett van még Francesco de Borgia, aztán régiszi, no meg Francesco de
Hieronymo, van de Posadas, de Solano, paolai, sőt, egy xaveri Bianchi is.)
De beszéljünk az assisi mezítlábasról azért is, mert - látszólag furcsa s mégis alapvetően
érthető módon - az ő alakja a legnépszerűbb az egész világon, ám a Kárpát medencében
egészen bizonyosan. Hogy miért? Vallás- illetve egyháztörténeti tanulmány dolga erre a
kérdésre átható, komoly választ adni, mi most csak egy hétköznapi megfigyelésre
szorítkozunk. Giovanni Bernardone, az assisi rendalapító nem „leereszkedett" - mondjuk
püspökként - a szegényekhez, mint például salesi névtársa, hanem önmaga megvalósította
szegénységét; nem győzedelmes hittérítő volt, mint a xaveri, hanem - maga is esett
emberként - az esettek barátja. (Senki félre ne magyarázza, mindez távolról sem jelenti azt,
hogy részünkről bárminémű kifogás érhetné akár Szalézi Szent Ferencet, akár Xavéri Szent
Ferencet, akár a többit.)
A mezítlábas assisi azért tudott olyan megnyerő lenni, mert egészen újat - s oly egyszerűen
ősit - hozott a túldíszített és túlépített katolikus egyházba: beszélt a madaraknak, Teremtőjét a mi Teremtőnket - teremtményeiben tisztelte, azaz testvérbátyjaként megszólította a Napot
és testvérnénjeként a Holdat. Egyszerűen: a mezítlábas assisi emberré beszélte vissza az
embert, akit eladdig a középkor csak ócsárolni és pokollal fenyegetni tudott. Ha valaki azt
hinné, hogy mindez újkeletű értelmezés, hogy mindezt csupán legújabb korunk szellemi
nagyhatalma, a film kelti - gondolunk itt elsősorban Franco Zeffirelli méltán sikeres filmjére,
amely Napfivér, Holdnővér címen a magyar néző előtt is jól ismert - akkor javasolhatjuk,
hogy tekintse át a ferencrendiek templomainak és rendházainak hosszú, népszerű sorát, vagy
lássa meg azt a jó megértést, ahogyan ma az általuk vezetett iskolákban a fiainkkalleányainkkal bánnak.
Évfordulóként következik: október 6., az aradi vértanúk napja, de erről a különleges
évfordulóról lapunk más helyén s a következő számban bővebben beszélünk.
Futólag kell említenünk 8-át, ez a nap ugyanis - mint Bálint Sándor Ünnepi
Kalendiáriumából tudjuk -Vaszary Kolos bíboros kérésére, pápai engedéllyel lett egyházi
ünneppé a millennium, 1896 alkalmából, mint Magyarok Nagyasszonya. Az 1970-es évek
liturgikus reformja rendelkezett úgy, hogy az ünnepet áttették Mária nevenapjára, azaz
szeptember 12-re.
Innen kezdve azonban október eleje telistele van fontos történelmi dátumokkal,
évfordulókkal. Rögtön itt van október 12-e; s ha hozzátesszük, hogy 1492 október 12-re
gondolunk, mindenki előtt azonnal világos a korszakváltónak kinevezett dátum jelentősége.
Azon az 1492es október 12-én kiáltott le az árbockosárból a figyelő matróz:
- Föld a láthatáron.
Röviden: Kolumbusz Kristóf eljutott az „Indiákra" s e1 is nevezte az ott lakókat
indiánoknak. Ez a nap tehát Amerika felfedezése...
Ha már a történelmi évfordulóknál tartunk, említsük meg 13-át: 1479-ben ekkor zajlott a
kenyérmezei ütközet. Kenyérmező Alvinc és Szászváros között fekszik, a Maros bal partján.
Török sereg tört be ekkor az országba (ekkor is), a híres csatában Báthori István országbíró és
Kinizsi Pál temesi ispán győzött Ali bég csapatai fölött.

1514 október 18-án mutatta be a budai országgyűlésnek, a nemesség számára jó pillanatban,
mert éppen a Dózsaféle felkelés leverése után Werbőczy István ítélőmester a Hármaskönyvet,
vagyis a magyar szokásjoggyűjteményt. A király is, az országgyűlés is elfogadta, ám
kihirdetés híján a Tripartitum soha nem emelkedett törvényerőre, azaz: bárhogyis hivatkoztak
rá évszázadokon át, a Hármaskönyv nem volt a szó jogi értelmében törvény. Mégis nagyon
sok bajt és nagy visszahúzó erőt jelentett, egészen az 1848-as áprilisi törvények
megszületéséig. Lelkületileg, jogi fogalmilag pedig talán a 19. századvégi, úgynevezett
Csemegi-kódex lépett igazán túl rajta.
Ugyanezen a 18-án, csak éppen majd' három évtizeddel később, 1552-ben Eger védői
lélegeztek fel, mert a török sereg csapot-papot (s főként várostromot) hagyva elvonult.
Fejezzük be rövid szemlénket egy valóban kulturális vonatkozású eseménnyel. 1849
október 17-én Párizsban meghalt Fryderyk Chopin, a zongora költője. A kor orvostudománya
nemcsak a tüdővészt nem tudta még hatékonyan kezelni, de még a halál beálltáról is viták
folytak s megállapításából tévedések születtek. A kistermetű, vékonydongájú zenecsoda,
Chopin is rettegett attól, hogy élve eltemetik (megesett akkoriban efféle). Utolsó kívánsága
volt, hogy ha meghal, vegyék ki a szívét - biztos, ami biztos... Így történt, hogy teste a párizsi
Pére Lachaise temetőben nyugszik, szívét pedig Varsóba vitték és a Szent Kereszt templom
falába helyezték.
Búcsúzóul javasoljuk, hogy ha tehetik, hallgasság meg Chopin 4-ik, f-moll balladáját...
őszi fényekben ragyogó, elképesztő életvágy árad belőle.
dcs
******
Helyreigazítás és köszönet:
Július-augusztusi lapszámunk 47. oldalán tévesen jelent meg, hogy a 48. oldalon látható
örmény csipkét a Musza Dagh-i Vakif faluból egy örmény asszony ajándékozta az
egyesületnek. A csipkét az örmény asszonytól Szabó László fotóművész vásárolta meg és
ajándékozta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek. Elnézést kérünk a téves
közlésért és hálásan köszönjük Szabó László adományát.
*****
Programok
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat
jótékonysági hangversenysorozatot indít az Örmény Szertartású Római Katolikus Templom
és Plébánia tatarozására (Budapest XI. Orlay u. 6.). A hangversenysorozat teljes bevételét e
célra fordítjuk.
Helyszín: Budapest XI. Orlay u. 6. Templom
A belépőjegy ára 500 Ft. További adományokat köszönettel fogadunk. A hangversenyek
időpontjai:
2003. szeptember 26-án (pénteken)17 óra
A templom előterében az „Örmény kódexművészet a XIII-XIV században" c. kiállítás
megnyitása. Rendezi az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapest
Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.
Vendégünk a Vox Turturis Kamarakórus (Kolozsvár), Flórián Gergely vezetésével: Palestrina
motetták.
Könyvbemutató és vásár: Horváth Zoltán György - Gondos Béla: Ani, az ősi örmény főváros
és magyar vonatkozásai - magyar, német és angol nyelvű fotóalbum, 161 színes fotóval.
(2003. Romanika Kiadó)
2003. október 18-án (szombaton)17 óra
Kátainé Szilvay Ingrid zongora- és orgonaművész Johann Sebastian Bach műveket ad elő.

A további hangversenyek időpontja:
2003. november 29-én (szombaton) 17 óra
2004. január 24-én (szombaton) 17 óra
(Műsorukat megtalálja lapunk októberi számában!)
****
Terézváros Örmény Önkormányzata 2003. október 18-án szombaton 10 órától tartja a
kerület védőszentjének, Avilai Szent Teréz búcsújának Ünnepségét a Munkácsy Mihály u. 23
szám alatti színházteremben.
A nap műsora:
10.00 II. Magyarörmény Fotókiállítás vándorkiállítása, megnyitja: Fancsali János, a Budaörsi
Örmény Önkormányzat elnöke
10.30 Könyvbemutató és vásár - Fancsali János: Magyarörmény zenei breviárium
11.00 Fogolyán Kristóf fuvolaművész-zeneszerző koncertje
11.20 Az Örmény ötvös- zománc- aranyművesség remekei címmel előadás vetített képekkel
13.30 Örmény ételbemutató - állófogadás, kötetlen beszélgetés
****
A Marczibányi Téri Művelődési Központ Pillanat Galériában október 30-án (csütörtök)17
órakor nyílik meg
Az örmény díszítőművészet (kőben, fában, üvegben, kerámiában, csipkében...)
című kiállítás a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében, amely november 12-ig
naponta 9-19 óráig tekinthető meg. A kulturális műsorral egybekötött megnyitóra mindenkit
szeretettel várunk.
******

Vosganian besegít
Az utóbbi években szokássá vált, hogy részt vehetek az erzsébetvárosi Mária búcsún,
Nagyboldogasszony napján, augusztus 15.-én. Ez alkalommal jelen volt a búcsún
Bukarestből Varujan Vosganian úr, kislányával, meglátogatva Apafi fejedelem városát.
Korábban már többször tiszteletét tette a szamosújvári Szent Gergely napokon, ahol alig
pár szót tudtunk váltani. A hatalmas örmény katedrálisban ez évben az a megtiszteltetés ért,
hogy az első vendégeknek fenntartott padsorban a budapesti és bukaresti küldöttek között
hallgathattam a háromnyelvű szentmisét. Az örmény apostoli kormányzó, Jakubinyi György
magyar és román nyelvű szentbeszéde után sor került az ifjú lelkipásztor, Puskás Attila
örmény nyelvű bemutatkozó miséjére. E szertartás nyelvezetét és templomi örmény dallamait
csak Vosganian úr ismerhette a hallgatóságból. Csodálkozva észleltem, ahogy besegít a
liturgia éneklésében és a miserend szokásainak betartásában. Az erdélyi örmények, akik
ezelőtt 900 évvel menekültek el Aniból, az akkori örmény fővárosból, az ősi nyelvet már nem
beszélik úgy, mint azok, akik zömében az I. világháború után jöttek a törökországi vérengzés
elől. Az ünnepi ebéd után, a beszélgetés közepette sikerült vele közölnöm azt a személyes
felismerést, hogy mi tulajdonképpen „falubeliek" vagyunk. Egy városban születtünk, a
délvidéki Craiován. E település magyar neve Délkirálymező, ahol a keresztes hadjáratok
idején a királyi hadak gyülekezőhelye volt. E kis történelmi ismertetéstől nem nagyon volt
meghatódva, de legalább meghallgatott. Közös családi eredet lehet a Melic rokonság, amire
szerfölött büszke, és mi is azok lehetünk, a székelyföldi Melik család révén, akik a társadalmi
haladás és polgáriasodás élenjárói voltak. Talán idővel tökéletesen megérti, hogy Erdélyben
miért beszélünk magyarul és segít a lelki békét megtalálni a nyugati és keleti rítusú örmények
között.
Budai Merza Pál, Brassó, 2003. augusztus 24.

******

Egy könyv a Könyvről
Bocsássák meg olvasóink, ha ezúttal könyvismertetőként bevallottan és szándékosan egyéni bár mégis objektív - véleményt írok le. A látszólagos ellentmondást rögtön megmagyarázom.
Ritkán adatik meg, hogy elfogódottsággal szóljon az ember egy könyvről, miközben tiszta
lelkiismerete szerint tudja, hogy véleménye az elfogódottsággal együtt is elfogulatlan. Dávid
Katalin A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve című csodálatos
munkájáról írok.
Ritkán adatik meg, hogy teljes, könyvészeti összhangot érezzünk, akár még egy-egy rangos
kiadvány kézhezvételekor is. A teremtett világ misztériuma pedig a tartalom és kivitel
főhajtásra kötelező egysége. A hatalmas szerzői tudásból eredő lelkiismeretes, mély,
közérthető előadás, a szerzőre jellemző egyszerű, közérthető, átvitt értelemben messzi
világokba vivő, hiteles információ- és magyarázattömeg igencsak méltó kiállításban jelent
meg, immár második kiadásban.
Igazán szép könyvhöz amúgy is ritkán van szerencsénk. A magyar könyvpiacról mintha
eltűnőben volna mindaz a könyvészeti igényesség, színvonal, amelyhez a száz évvel ezelőtti
Athéneum Nyomda, az 1920-30-as években a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Kner
Izidor, a Tevan, majd az 1950-es évektől Szántó Tibor hozzászoktatott minket - hogy csak
találomra említsek néhány nevet.
Nos, egyelőre a külalaknál maradva: A teremtett világ misztériuma igenis, Szántó Tibor
ötletes, finom, elegáns ízlését dicséri. Sajnos - mint a kolofonból megtudjuk - ez a könyv volt
a nemrég elhunyt, nagyszerű magyar könyvművész utolsó munkája. (Külön öröm például,
hogy a belív a könnyed és igen jól olvasható Garamond Antikva betűvel készült, hiszen
amióta elszámítógépesedett" a könyvkiadás, alig találkozni ezzel a betűvel és hasonló, szép
típusokkal.)
Ismételni érdemes; gyönyörű könyv. Fehér vászonkötésű tábláján színes dombornyomással
szerepel Kondor Béla Két szent című festménye - ennek részlete látható a borítón is.
Személyes elfogódottságom már itt kezdődik: Dr. Dávid Katalin az 1960-as évek közepén
mutatta-magyarázta nekem a Kondor-kiállításon ezt a képet s hozzátette:
- Egyébként csomagolópapírra festette.
Négy évtized múltán látom a könyv tábláján a képet, pontosan kivehetők a barnás
csomagolópapír hajtásai, ahogy akkoriban, húszévesen láttam - amikor először értettem meg,
hogy a műalkotás, az igazi, emelkedett festészeti csoda nem a technikai alapanyagtól függ.
Most pedig nézzük a belsőt. És beszéljen a szerző:
„A könyv összeállítását kettős tapasztalat vezette. Az egyik az a szomorú felismerés volt,
hogy az európai kultúra alapját biztosító Biblia a 20. század folyamán tömegek előtt vált
ismeretlenné. Ebből a szempontból mit sem számít az iskolai végzettség, a generációs
különbségek, általános a tájékozatlanság. Tudatosan említettem a Bibliát a kultúránk
alapjaként, mert ismerete nem vallásfüggő, nem az istenhithez kapcsolódik, hanem mint
műveltségünk bázisa, kritériuma a kultúrának. Ahelyett, hogy elvesztésének okait keresnénk,
amely sokkal összetettebb annál, minthogy kizárólag a második világháború utáni évek
hivatalossá emelt ateizmusában találnánk meg, sokkal fontosabb minden lehetséges kisebbnagyobb lépést megtennünk e műveletlenségünk felszámolására."- írja Dávid Katalin a
Bevezetőben, majd a gondolatmenetet így folytatja:
„...ez egyik oka lett a mindenki által megtapasztalt kulturális, szociális tévutaknak, és az
egyén szempontjából olyan lelki torzulásokat okozott, amely által - a jelképek elvesztésének
természetes következményeként - elveszett a belső világunkba vezető bejárat. Ezt a magam
részéről kifejezőbbnek tartom úgy fogalmazni, hogy elvesztettük a szakralitáshoz vezető utat.
Márpedig a szakralitás az ember eredendő összetevőjének része, csonka életet él, ha nem

töltheti fel vele szellemi, lelki, testi életét, vagyis ha emberi valóságát nem táplálja
szakralitás.”
Az ilyesmit bizony érdemes harmadszor is elolvasni s aztán még sokadszor is töprengeni
az olvasottakon. Idézzünk még egy mondatot a Bevezetőből:
„Amikor tehát a jelképekről van szó, egy olyan fölséges jelenség formájáról - eszméjéről
meditálunk, amely által az embert magát vizsgáljuk, a láthatatlan dolgokat láthatóvá tevő
alakzatokat."
A Bevezetés igencsak komoly tanulmány, amely után tájékoztató következik: a szent
könyvek rövidítései, a felhasznált irodalom. Majd alfabetikus sorrendben a címszavak:
mindenik egy-egy kisebb-nagyobb terjedelmű tanulmány, amely általunk ismert, vagy
ismerni vélt s bizony, igen sokszor ismeretlen információkkal gazdagít, gyakran meglep az
összefüggések relatív feltárása révén.
Az első címszó az ÁG, HAJTÁS, s a könyv a ZSÍR, HAJ címszóig terjed. (Ez beszámolómban kissé formális megközelítés.) Végül következik a jelentések mutatója, bibliai helyek
mutatója és a feldolgozott képek jegyzéke.
Erről is érdemes szólni, mert a képek az egész könyv szellemiségét, széles - elképesztően
széles - kitekintését jellemzik. Csak példaként: láthatjuk a római Via Latina-katakomba
falfestményétől, vagy Bálint Endre illusztrációjától kezdve a Sínai-hegyet ábrázoló fotón és a
középkorvégi kódexek illusztrációin túl egy szédertál képét a budapesti Zsidó Múzeumból;
Csontváry Kosztka Tivadar Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban című, többnyire ismert
festményétől a Győri Székesegyházi Kincstárban lévő kelyhen át Rubljov 1408-ban készült
ikonjáig (A feltámadt Üdvözítő a pokol tornácán, Tretyakov Képtár, Moszkva) a jelképek és
megjelenítéseik hatalmas sorát.
Az enciklopedikus szerkezetű könyv elképesztően gazdag, hatalmas - és tudomásunk
szerint a világon mindeddig egyedülálló - gyűjtemény. Anyagában efféle szócikkeket, vagy
más szócikkekhez utaló címszavakat találunk: RAHAB lásd SÁRKÁNY; PECSÉT; KOS
lásd BÁRÁNY, JUH, KOS; CSÍPŐ lásd ÁGYÉK, CSÍPŐ, DERÉK; ÜLŐ HELYZET;
SÖTÉTSÉG; MAG lásd VETÉS, MAG; MEDVE... Azért villantok fel néhány szócikk-címet,
hogy ebből is érezhető legyen az egész munka átfogó, gondos, minden bibliai fogalomra
(lehetséges szakrális műveltségünkre) kiterjedő gazdagsága.
Minden egyes szócikk (a tárgyalt jelkép leírása) három részre oszlik: először az
ószövetségi megjelenésekről olvasunk, majd az újszövetségi jelentésekről, végül arról,
miként fordul elő a jelkép a korai kereszténységben. A szövegen belül a kurzívval kiemelt
fogalmak a könyv végén, a már említett Jelentések mutatójában szerepelnek s innen
megtudjuk, milyen más címszavakban fordul még elő az adott fogalom. De elég a filológusi
véleményből...
Ismét csak beszéljen a szerző, példaként álljon itt egy találomra kiválasztott fontos,
hatalmas szócikk rövidke részlete:
CSÓK
„/…/ A csók tükrözi a békét és az egyetértést. Mózes a hozzá érkező apósa, Jetró «elé ment,
meghajolt előtte és megcsókolta. Egymás hogyléte felől érdeklődtek, majd beléptek a
sátorba» (Ki 18,7). Ebből következik, hogy a csók megtagadása a békesség megbomlására
utal. Lábán szemére veti vejének, Jákobnak, hogy titokban szökött el tőle. «Nem engedted
meg, hogy megcsókoljam unokáimat és lányaimat. Valóban ostobán viselkedtél» (Ter
31,27k). A csók által megszerezhető a két ember között a kiengesztelődés."
Ezt a könyvet nem szabad és nem kell „elolvasni". Ezt a könyvet nézegetni, folyamatosan
olvasgatni, azaz használni kell. Ennek a könyvnek ott kell állnia az ember könyvespolcán,
lehetőleg alig karnyújtásnyira, hogy állandóan elő-elővegye s tájékozódjék. Olyan
enciklopédia, olyan kézikönyv a javából, amellyel kapcsolatosan az ember boldog lehet, hogy

használhatja és megtiszteltetésnek érezheti, hogy ismertetést írhat róla.
Dávid Csaba
Dávid Katalin: A teremtett világ misztériuma - Bibliai jelképek kézikönyve Szent István
Társulat, Budapest 2002, ára 4.200 Ft.
******

Örménymagyarok a Sóvidéken
(első rész)

Sóvidéknek - Szováta központtal - a Maros és Hargita megyében fekvő Szováta-Parajd
kontaktmedencét nevezik, az idetartozó 14 kisebb-nagyobb településsel együtt: Fenyőkút,
Pálpataka, Békástanya, Korond, Vadasmező, Atyha, Alsó- és Felsősófalva, Parajd,
Ilyésmező, Szováta, Alsó- és Felsőszakadát, valamint Kopac. A 25.664 lelket számláló
lakosságának nagy többsége nemzetiségileg magyar, felekezetileg római katolikus, de sokan
vallják magukat reformátusnak és unitáriusnak is. A sóvidéki családneveket vizsgálva, azok
eredetét kutatva azonban meggyőződhetünk arról is, hogy közöttük néhány örménymagyart,
vagy azok leszármazottait találjuk, akik eredetüket elismerve önmagukat örmény származású
magyarnak, vagy egyszerűen csak magyarnak vallják.
A földkerekségen bizonyára nincs olyan ember, akit ne érdekelne családjának eredete,
kilétének volta, hovatartozásának tudata, elődei ideiglenes vagy végleges letelepedésének
időpontja, rokonai szétszóródásának földrajzi helye, vidéke, végleges lakhelye, ősei
sírhantjának holléte, talán az idővel elmosódó lelki kapcsolatok újbóli megteremtése,
feltételének lehetősége.
Mi, akik itt együtt élünk, jó ha tudjuk és ismerjük közös múltunkat. A múlt igazolására
írás- és szájról-szájra szálló szóbeli bizonyítékok maradtak. Igyekezzünk összegyűjteni,
csokorba kötni ezeket.
Amikor 1960-ban a Sóvidék gyöngyszemére, Szovátára költöztem, nagy ügy szeretettel
érdeklődtem a település történelmi múltja és akkori jelene felől. Eddig ismeretlen
emberekkel, új arcokkal kerültem közvetlen kapcsolatba. A családnevek eredete mindig
foglalkoztatott. Érdekesnek találtam, hogy az eddig ismert és gyakorta ismétlődő családnevek
után újjal, a Szenkovits névvel találkoztam. Feltűnő volt akkor, hogy bármelyik üzletbe
betértem, a család valamelyik leszármazottját irányítóként vagy elárusítóként mindig ott
találtam. Antropológiailag vizsgáltam őket: széles járomcsontú, barna bőrűek, a nők
alacsonyabbak, a férfiak középtermetűek, markáns arcú, sűrű, sötétes fekete hajú emberek
voltak. Az csak természetes, hogy közös vonásuk: egyértelműen mind az Erzsébetvárosról
származó örménymagyar Szenkovits-család kereskedelemhez kötődő leszármazottai. A
Szenkovits névre hallgató leszármazottak és más, Sóvidéken élő örménymagyarok
családfájának levezetése előtt ismertetném, hogy mi módon kerültem kapcsolatba és hogyan,
miért vállaltam e feladatot, a sóvidéki örménymagyar közösség bemutatását összeállító
kutatásomat.
2002 szeptember 14-én de. 10 órakor Szovátán az örménymagyar származású, Erdély talán
legnagyobb novellaírójának, Petelei Istvánnak emlékére az Örménymagyar Szövetség és a
budapesti Petőfi Irodalmi Társaság a következő szövegű emléktáblát avatta: „E helyen állt
1937-ig a ház, melyben nyaranta élt és dolgozott a nagy novellaíró, Petelei István 18521910".
A fekete márványból készült emléktábla a fürdővárosban, ezen az udvaron született
Bocskay Vince szobrászművész 1978-1982 között épült házának homlokzatán található (Fő
út 172. szám). A ház udvarára egy 1895-ben készült galambdúcos nagy székelykapun lehetett
bejutni. A kaput Petelei István állíttatta, melynek faragásában maga a tulajdonos, az író is

részt vett. A kicsi kapu fölötti felirat ez volt: „Vándor, e kis kapu nem akar kizárni, csak azt
mutatja, merre kell bejárni." A nagykapu szemöldökfáján ez a szöveg állt: „Isten
segedelmével építtette a kis kaput Petelei István párjával Korbuly Zsuzsikával". Az életfa
tövén ez az évszám állt: 1895.
A kapurészek eredetiben, szétszedett állapotban a marosvásárhelyi néprajzi múzeumban
találhatók 1963 óta, minekelőtte 1962 tavaszán a kaput egy hajnali szélvihar kidöntötte.
Az emléktábla avatásával az örménymagyarok megemlékeztek a nagy író születésének 150.
évfordulójáról. Az ünnepi megemlékezés felemelő volt. Ebben a hangulatban találkoztam
egykori egyetemi kolleganőmmel, Bálint Tiborné Kovács Júliával. Miután örömmel
üdvözöltük egymást, Júlia azt kérdezte:
- Mit tudtok ti Szovátán lakók Petelei Istvánról?
A kérdés nem lepett meg. Válaszoltam:
- Az emberek egymásnak születnek. Kellett Szovátának egy Petelei István, egy olyan
személyiség, aki közelről ismerje a sajátos lelkületű erdőlő, iparosodó, de a fürdőélethez is
közelálló embert, mert az író a mezőhavasi szirtisas, a patakmajori vörösvércse, a sebespataki
pirospettyes pisztráng, a tekenyősi fekete holló, a havason legelésző nyáj, a visszavisszatérő
gólya és fecske, s a hozzánk hűséges veréb világában élt és alkotott. Petelei István a
századfordulót követő években itt írta az Őszi éjszaka című, balladaízű elbeszélését, s talán ő
volt az első, aki mélységes humanizmussal tudott közeledni a szovátai emberekhez, akik
abban az időben csak nagyon ritkán adták gyermekeiket felsőbb iskolába. A szovátaiak
tudomány- és kultúrigényének alacsony színvonalát fejezte ki az akkori szülők és rokonok
gyerekeik iskoláztatásához való hozzáállása, akik harapós szavakkal bírálták azokat, akik
gimnáziumba adták gyermekeiket. Minek kell a gyermekből kócifert, ellenséget nevelni?
A mai ifjúság hitetlenül megmosolyogja az ilyen kifejezést, pedig mély történelmi gyökere
van annak. Csak fuvarosnak, erdőlőnek, favágónak vagy kocsmai verekedőnek jó a szovátai
székely, ugyanúgy mint a somogyi paraszt csak kanásznak és betyárnak?
Az ilyen szovátai szemlélet megváltoztatásához kellett többek közt akkor egy Petelei István
másfél évtizedes ittléte.
Azt be kell vallanom, hogy amikor elkezdtem a sóvidéki örmények felkutatását, arra
számítottam, hogy összejön egy 2-3 kéziratos oldalnyira való, senkit, vagy csak keveseket
érdeklő újságcikkre kiterjedő anyag, Örvendek, hogy sokkal bővebb terjedelmű szöveg
megfogalmazására „kényszerültem".
Ha a sóvidéki örménymagyar közösség eredetét, családfáját kutatjuk, az csak természetes,
hogy a Szenkovits-család jut elsőként eszünkbe. Ők voltak az ide letelepedett, Ázsiából
származó népközösség első képviselői a Sóvidéken. A családnak ide történt korai
letelepedése rangsorolást követel az ittlakó örménymagyarok közt. A Szovátán élő, magukat
örmény származású magyarnak tartó Szenkovits-család leszármazottaival, László, Jenő,
Magdolna és Dezső adatközlőimmel sikerült összeállítanom a család rövid történetét. A
Szenkovits-család Erzsébetvárosról származik. Elődeiktől szájhagyományból tudják, hogy
egyik ősük itt, Erdély nagy örmény központjában, örménymagyar iskolát alapított, azzal a
céllal, hogy az utódok tanuljanak meg magyarul is. Egyik elődjükig, a szépapa Szenkovits
Lajosig tudják visszavezetni a családfát, aki Erzsébetvárosról Nyárádszeredába költözött.
Feleségét, aki szintén örmény származású római katolikus volt, Ötvös Annának hívták.
Kereskedők voltak Nyárádszeredában.
Elhunytukkal a család nyárádszeredai tartózkodása megszakadt, mert négy gyermekük
közül (Ferenc, Ödön, Lajos és Márton), az agglegény Ferenc kivételével senki sem maradt a
székelyek által Bocskai Istvánt fejedelemmé megválasztó, mezővárosi rangú településen.
Lajos 101 éves korában Magyarzsákodon hunyt el. 1941-ben, halála előtt egy héttel
megünnepelte a 101. születésnapját. Körjegyző volt a faluban. Leányai, Margit, Erzsébet és
Ilka már Magyarzsákodon éltek, ott is haltak meg. Nem alapítottak családot. Egy fia volt, aki

Marosvásárhelyre költözött. Utóda Nagyszebenben, az 1989 decemberi változások
alkalmával mártírhalált halt. Margitnak ugyan volt egy élettársa, Simó Lajos, de
kapcsolatukból nem született gyermek. Színfoltot jelentett a falu mindennapi életében - idézi
fel gyermekkori élményét a magyarzsákodi születésű Orbán Pál, szovátai mérnök Szenkovits
Margit iránti érdeklődésem kapcsán, akit a falu Örmény Margitka néven emleget ma is. A
gyermektelen asszony nagyon nagy állatbarát volt, gondosan nevelte cicáit és kutyáit,
ugyanúgy nagy becsben tartotta majorságait is. A kereskedelemben dolgozó üzletvezető, aki
különben tejbegyűjtéssel is foglakozott Magyar-, illetve Románzsákodon, nemcsak
pontosságáról, jószívűségéről, hanem gyönyörű gyöngytyúkjairól is híres volt az egész
Vécke-patak völgyében.
Másik fiúk, Ödön, Gyergyószentmiklóson nagy üzlettel rendelkező kereskedő volt, nőtlen.
A fiúk közül a már említett Ferenc Nyárádszeredában hunyt el. Negyedik fiúk, Márton
házassága révén Korondra költözött. Neje, a Korondon született Szálasi Erzsébet az örmény
származású római katolikus Szálasi János és Verzár Anna leánya volt. Lakodalmuk 1874.
február 15-én Korondon volt a római katolikus templomban. Házasságkötésük tanúja Imre
János és Hajdó Ferenc volt. Szenkovits Márton 1848-ban született és 1904 dec. 24-én,
Székelyudvarhelyen a kórházban hunyt e1, szívroham következtében. Foglalkozása, követve
a családi hagyományokat, kereskedő volt. Síremléke a korondi temetőben található.
Házasságukból itt Korondon nyolc gyermekük született, hét fiú és egy lány. Az 1942-ben
kiadott „Kivonat a házasultak anyakönyvéből" című dokumentum érdekes adatokat tartalmaz,
melyet Márton fia, Antal, a hatodik gyermek, azért váltott ki, hogy igazolni tudja nem zsidó
származását.
Szenkovits Mártonnak és az 1936-ban elhunyt Szálasi Erzsébetnek első gyermeke Ferenc.
Házasságából két gyermek, Erzsébet és Ferenc született. Erzsébet férje, Székely István
kántortanító volt Szentivánlaborfalván. Ferenc Csíkkászonban fakereskedéssel foglalkozott.
Felesége, Ilona, Csíkszeredában él, nyugalmazott tanítónőként. Ferencről, aki tönkrement,
fennmaradt, hogy 1942-es katonai bevonulása alkalmából nagybátyja, Antal öltöztette fel.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet második gyermeke Márton, első világháborús
frontharcos, aki a hazáért hősi halált halva az egykori Nándorfehérváron, azaz Belgrádban
alussza örök álmát. Két leánya maradt hadiárva, Olga, aki 83 éves korában a múlt század
kilencvenes éveinek végén és Piroska, aki az évezred kilencvenes éveinek elején hunyt el,
mindketten Székelyudvarhelyen. Az udvarhelyi temetőben van a síremlékük. Piroska lánya
dr. Simon Lászlóné, született Baczó Éva Zsófia, közel egy fél évszázadot Szovátán élt sikeres
zeneoktatóként, majd a Tanulók Szabadidőközpontjának igazgatójaként. Házasságukból két
gyermek született, Éva (1959), aki körorvos, és László (1968), aki zenészként tevékenykedik,
mindketten Magyarországon.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet harmadik gyermeke János. Korondon volt
kereskedő, kb. 50 éves korában hunyt el. Két gyermeke maradt, János és Erzsébet.
Fia, János, kereskedő Korondon, akit 1952-ben kilakoltattak s még abban az évben meg is
halt. Szintén két gyermeke volt, János, aki szövetkezeti elnökként ment nyugdíjba, ma is
Korondon él, valamint leánya Anna, aki Bukarestben él, egészségügyi asszisztens, ma már
nyugdíjas. Annának egy mérnök fia van.
Lánya, Erzsébet, Asztalos Albert mészáros felesége, aki Korondon férje halála után átvette
mészárszékük teljes vezetését. Kitartásával, akaraterejével beigazolta, hogy az élet
nehézségeivel, mindennapi küzdelmeivel, ha nehezen is, de meg lehet birkózni. Nő létére
állatot vásárolt, levágta, feldarabolta, kimérte és elárusította. 93 évesen Székelyudvarhelyen
ma is él Erzsébet nevű leányánál. Fiuk, Albert, Székelyudvarhelyen él, mészárosként
dolgozik.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet negyedik gyermeke Dezső. 1880-ban született
Korondon. Több helységben volt kereskedő: Parajd, Etéd és Szováta. 1963-ban halt meg

Szovátán. Öt gyermeke volt, négy leány, Emma, Ilona, Katalin, Erzsébet és egy fiú, Dezső.
Id. Szenkovits Dezső első felesége a gyergyószentmiklósi örménykatolikus Zárug Katalin
volt, aki korán elhunyt. Öt gyermekét második felesége, Keszler Irma segítségével nevelték
fel.
Közülük a családnevet és a családi foglakozást továbbvivő, a szovátaiak szerint
legszimpatikusabb, a vásárlókkal közvetlen stílusú Szenkovits Dezső (1911-1981) a szovátai
Fogyasztási Szövetkezetben alapembernek számított. Tudta mindig, hogy mi a hiánycikk az
üzletben, miből mennyit kell megrendelni. A Robot nevű üzletbe betérő vásárló áru nélkül,
üres kézzel szinte sohase tudott távozni. A vásárló otthon is meg volt győződve, hogy sikeres
volt betérése az üzletbe, jó alkatrészt, szép bútort vásárolt. Felesége, a szintén kereskedő
családból származó Forschpecher Rezsin megjárta Auschwitzot, megmenekülését
kitartásának és pontos munkájának köszönhette. Hazatérte után ment férjhez Szenkovits
Dezsőhöz. Házasságukból két gyermek született, Magdolna (1949), kereskedő, Szovátán él,
akárcsak a faipari technikumot végzett testvére, Dezső (1950). Magdolna Rózsa Imre
topográfus felesége, két gyermekük született, Rózsa Imre Sándor (1978) és Lászlóné Rózsa
Magdolna (1980), mindketten térképészek. A nagyapját, az édesapját, önmagát és a fiát is
Dezsőnek nevező utód Maruzsán Mária tanárnővel kötött házasságából két gyermek született,
a családban így már a negyedik generációt képviselő Szenkovits Dezső (1975) Kolozsváron
élő filozófus, és Varga Katalin (1980) Budapesten élő tanítónő.
Az 1880 és 1963 között élő Szenkovits Dezső négy leánya közül a legidősebb, a második
gyermekként születő szovátai kereskedő, családot sohasem alapító Emma (1913-2002). A
második leány Ambrus Sándorné Szenkovits Ilona (1915-2002) szovátai kereskedő, egy
leányt szült, Ambrus Máriát (1949), foglalkozása természetesen kereskedő. Szabó Andrással
kötött házasságából (1969) két fiúk született, András (1970) villanyszerelő és Szabó Sándor
(1971) asztalos. Andrásnak két fia van, Mátyás (1998) és Szilárd (2001), Sándornak egy
leánya, Krisztina (1999). A harmadik leány, Bogdán Béláné Szenkovits Katalin (1919-1987)
szovátai kereskedő, akinek két leánya született, Musca-né Bogdán Katalin (1939) könyvelő
és Bogdán Lívia (1950) kereskedő. Előbbinek egy fia, Tihamér (1964) jogász, utóbbinak egy
fia Ungureán Zoltán (1971), asztalos és egy leánya, Ungureán Tímea (1979) elárusító. A
negyedik, és egyben a legfiatalabb gyermek, Fazakas Gyuláné Szenkovits Erzsébet (19211999), szovátai kereskedő. Egyetlen leányuk született, az Erzsébet nevet öröklő orvos (1944),
a kolozsvári orvosi egyetem előadó tanára. Fia, dr. Parasca Olivér (1970) orvos, akinek két
fia van, Parasca David (1995) és Parasca Dominic (1996).
Fekete Árpád
Szováta
(folytatjuk)
*****
Gyorsjelentés (helyett erdélyi lábjegyzetek), avagy

Egyhetes, személyes mozaik
(A mozaik úgy születik, hogy színes hasábokat ültetnek egymás mellé a kötőanyagba. Nem
lapokat - azt padlóburkolásnak nevezzük - hanem hasábokat, amelyek többnyire legalább
olyan mélyek, vagy „magasak", mint amilyen szélesek.)
Bence-napi színek s még valami
Szombaton délben éppen Nagyváradot járjuk, s érdemes, hiszen ez a magyar szecesszió
fővárosa, persze, Ady Endre városa is. Kiderül, hogy amúgy éppen Bence napja van.
Eszembe is jut rögtön a híres vers, a Séta bölcsőhelyem körül első versszaka:

Ez itt a Bence, látod-e?:
Szelíd, széles domb s méla lanka,
Tán klastrom állt itt egykoron,
Bence-nap éjén ködtorony
Fehérlik s kong süllyedt harangja.
A költő múzeumát persze megnézzük s Lukin László vezetésével énekelünk is, első
alkalommal.
Erdélyi körútunk utolsó napján is Váraddá megyünk majd s mielőtt átlépjük a határt, a Kiss
Stúdió Színházban megnézzük a remek színészházaspár Wass Albert-összeállítását, amely
emberi sorsról, életről, Erdélyről szól. Küldetéses emberpár Kiss Törék Ildikó és Varga
Vilmos. Előadásaikat nézve könnyű ezt észrevenni s leírni; bizonyosan sokkal nehezebb
vívódva, küszködve megvalósítani, amint azt ők ketten teszik. Kilenc éve működik a
színházacska otthon, járja a szórványfalvakat és külföldet. Mint műsorfüzetükben írják,
fellépéseik színhelye volt már Budapest, Frankfurt, Érd, Köln, Nürnberg, München, Csongrád
vagy éppen Szlovénia.
Első nap aztán tovább gurulunk, Magyarremete felé. Itt a falu s a templom sorsáról a
harangozó mesél: elmondja például, hogy ha meghal valaki s a család úgy kéri, emlékére ők
is (a református templom), a baptisták is, meg az ortodoxok is egyaránt meghúzzák a
harangot.
Aztán egy jóízű, igencsak képszerű mondat a lendületesen emlékező harangozó szájából:
- 1980-81-ben a patak kiáradt és megtombolta a falut.
Egy „háromszín"-mozaikhasáb
Házigazdánk fiatal házaspár s kicsi, ötéves fiacskájuk, keményfejű, sűrű legényke.
Öntudatosan s mégis tisztelettel beszél a szüleivel. Látszik, hogy otthon érzi magát:
körülveszi édesanya, édesapa s a gyermek tudja, hogy ők maguk szomszédostul a világ, az
egész világ.
A bihari Kőröstárkány igazi, modern életű falu, a kertek alján fóliasátorban zöldséget,
paprikát, paradicsomot s mit termesztenek, aztán a szép, jóízű árút viszik Nagyváraddá s ideoda. Csendes és illendően sötét az éjszaka, ezerszer annyi csillagot látni itt, mint akár
Budapesten, akár a Balaton mellett, akár a Mecsekben.
Első este a kivételesen nagy melegben ülünk a verandán s kicsi Norbinak mondjuk Weöres
Sándor csupa-dallam versét, a Bóbitát.
- Ezt meg fogjuk tanulni! - mosolyog az anyja, aki óvónő. A fiúcska („utolsó éves" óvodás)
másnap este ajándékozni akar minket: markában két rágógumi, egy piros és egy fehér gömb.
A kincsei. Ezekkel kínál gyermeki bizalommal, s emlegeti a tegnapot, hogy „Bóbitamese..."
A rágógumit persze nem fogadjuk el, de Kati előhúz egy kicsi szelet csokit, amely
történetesen zöld csomagolású.
- Inkább én adok neked valamit.
A gyermek boldog, büszkén tartja anyja elé a markát. A fiatalasszony azonnal rákérdez:
- Milyen színek vannak a kezedben? - Hát ez a piros, meg ez a fehér... és most ez a zöld is.
- S akkor ez együtt mi?
A gyermek bizonytalankodik, édesanyja oktatja:
- Ez piros-fehér-zöld, vagyis a magyar zászló. Ez a mi színünk.
Éjszaka az udvaron évek óta először bámulhatom a Tejutat, hiszen olyan kicsi a környéken
a fényszennyezés. Szinte látom, amint Csaba királyfi kardvillogtatás nélkül, mosolyogva
léptet alá s fel a Hadak Útján, saját patkója évezredes nyomaiba lépve. Tán éppen
Kőröstárkány felé igyekszik.

(Mozaik: ha a kis, színes foltok együttesét kellő távolságból szemléljük, egész kép,
sokatmondó, együttes hatás látható. Akad olyan mozaikhasáb, amelybe laparanyat égettek s
úgy csillog, de akad aggodalmat keltő, zavaró ábra is.)
Egy mozaikszín: az alap
A turista általában „leereszkedik a magasból". Néhányszor mi is magasan vagyunk, szép,
nagy autóbusszal érkezünk. Reggel (vagy este) zuhanyoztunk.
Lehajolunk a gyökerekhez. Néha döbbenten vesszük észre, hogy a valóság elemei, amiket
látunk, nem olyanok, amilyennek - néha túl hangosan - hirdetik. Persze, ha egyáltalán
odafigyelünk arra, amit valóban látunk. Ilyenkor aztán elkezdünk kutatni a bűnös után, aki
miatt a valóság más, mint azt nekünk hirdették.
(A bűnöst persze meg is találjuk, ez kötelező. Másként hogyan is oldanánk fel a keserű
ellentmondást önmagunkban, hogy más a valóság, mint amit a fölkentek mondanak?)
Nos, így gurul az autóbusz végig Erdély egy részén, a bihari szórványban s a székely
(udvarhelyi, csíki s háromszéki) magyar tömbökön át. Aztán az út során néha bizony
exportáljuk magyarországi, belpolitikai pártsérelmeinket és konok meggyőződéseinket.
Megesik ez Gorzafalván is, amely már a gyimesi hágón túl, Moldvában fekszik.
A falu igazán s lelkileg inkább Románia, mégha él is ott még magyar csángó, aki román és
oláhcigány környezetben egykori, felejtődő nyelvét sokszáz évvel ezelőtti idiómában
használja. Ha még használja. Itt aztán tényleg az a gond, hogy van e százezer lej, (ami
körülbelül 750 forintnak felel meg), s van-e iskola, van-e, aki tanítson benne. Nincs, sok
helyütt nincs. Sok helyütt az sincs, aki tanuljon benne.
Gorzafalván köröskörül szinte ordít az anyagi és lelki nyomor.
Akad azonban Budapestről jött, agitprop indíttatású autóbuszlakó, aki a falusi utcán
megállítja a szembejövő gyermeket s kérdőre vonja, hogy az miért nem tud magyarul. Vajon,
miből táplálkozik némely honfitársamban ez az enyhén szólva is „birodalmi" szemlélet?
Átmegyek a vízmosásos falusi út másik oldalára, mintha nem is ugyanarról a buszról
szálltunk volna le. A lelkem mélyén pedig tudom, hogy nem menekülhetek: végülis
Budapestről érkeztünk. Szép hazánk szép fővárosának szép sértettsége és bornírtsága
egyeseket beborít, mint egy kikezdhetetlen magzatburok.
Színek a természetből
Mézged - vagy Mézes - határában felbandukolunk a Czárán-barlangig s elszántabbak
Szarka Györggyel az élen meg is járják a sötétet. Bizonyára biztos irányítást s érdekes
magyarázatokat kaptak a szíve szerint barlangász vezetőtől.
Mi többiek addig a napfényen belegabalyodunk egy kecskenyájba, aztán élvezzük a
gyönyörű bihari tájat. Igen jó hangulatú az erdőszéli szalonnasütés, amelynek a vége felé
Lukin tanár úr keményen megénekelteti a csoportot.
Még egy „pestera" vár aznap (csak érdekesség: ez a román névszó a szláv „pjestyera",
„pjecsara" származéka - s mielőtt ebből bárki messzi következtetéseket vonna le, vegye
észbe, hogy a magyar „barlang" viszont az ugyancsak szláv „berloga", „barlog" utóda). A
kiskohi Medvebarlangra a helyi márványbányában végzett robbantás révén véletlenül
bukkantak 1975-ben. A felső szintje úgy 800 méter hosszan szépen kiépítve, jó világítással
járható s indulásra készen már az autóbuszon ülünk, amikor megismerjük Curta Traian urat,
aki elsőként járt a barlangban. Átlagos ruházatú, mosolygós öreg. Vajon, ha vagy másfélezer
kilométerrel nyugatabbra fedezi fel a szép cseppkővilágot, akkor most milliomos?
Erős mozaikhasáb: nem omlik reggelre...

Déván ezúttal csak átfutunk, a várat mellőzzük. Arra szakítunk időt, hogy az immár híressé
vált ferencrendi kolostorba látogassunk. A nagy szervező, sokszáz gyermek atyja, Böjte
Csaba éppen pénzért ügyködik valamerre, de az iskolarendház kerengőjében Szilvay Ingrid
elmondja a tizenkét kőmíes balladáját s énekel szépen, az iskola igazgatónője pedig ismerteti
a több intézményből álló nevelde felépítését, működését... és gondjait.
Sokan adnak támogatást, mások tervezik s tudom, hazatérve be is tartják a szavukat.
Az utcán - vakáció lévén - jóarcú, bizalmas szemű gyermekek játszanak. Két perc alatt
barátnőt is szerzek; a kicsi leányka labdázás címén jól megfuttat, s amikor az autóbuszhoz
érünk, megkérdezi:
- Mikor jössz megint?
A különálló hasáb
Régi szászok sokszáz éven át taposták a Mária templom kőpadlóját Nagyszebenben. A két
padsor között szinte nehéz a járás, annyira kivályúsodott a kő. A nagy, gótikus épületet
egyébként a századok alatt furcsán, meglepően, kórusát kissé zegzúgosra bővítették.
Az erdélyi történelem során gyakorta áradt ebből a városból rossz íz, hiszen mindig a
fellengzős szász elzárkózás központja volt s főként a Generalkommandóé, amely bécsi
meghagyásból irányította-sújtotta-nyirbálta a székelységet, mint hadköteles határőrnépet.
Aztán a szászok elmentek az első, s végképp a második világháború után, hogy jobban
éljenek. Maradtak az épületek, az erősnek és gazdagnak épített város megannyi palotája,
temploma, városfala, amelyekre újabban - ismerjük el: szép eredménnyel - igen sokat
költenek az évtizedek óta német állampolgárrá lett egykori lakók.
Mozaikhasáb a szépségekről, nyelvészeti színekkel
Az EÖGYKE sokéves jó szokása az Otthonról haza elnevezésű erdélyi körutazás, amelyet
doktor Szarka György vezet sok tudással, meggyőződéssel és hatalmas háttéranyaggal.
(Ezúttal szándékosan nem fraternizálok. Éveken át igen sokan megismerték s megtanulták
becsülni „Gyuri bácsit". Igen, ő szinte már intézmény. De most senki ne vegye merevségnek,
ha így említem, a teljes nevén, tudományos címével együtt.)
Enlaka-Énlaka a szépségek egyik csúcsa. Vita volt köztünk, e lap hasábjain is tükröződött,
hogy Enlaka vagy Énlaka... Végül Murádin László kolozsvári nyelvész helységnévetimológiája adta a megoldást, amit éppen Gyuri bácsi olvasott fel. Magam úgy tanultam
ízig-vérig háromszéki, örménymagyar, erősen hagyományőrző édesapámtól, hogy az bizony
Enlaka. Szarka György bizonyította, hogy még a helybeliek is Énlakának írják. Murádin
László cikke a kedves-szamár népi etimológiát („én itt lakom" s ezért Énlaka) igazítja ki: az
Ien nevű birtokos területe, vagyis Ienlaka, tehát Enlaka s mára lett Enlaka. (Az Ien utónevet
egyébként angol nyelvterületen, ha ritkán is, máig használják.)
De lám, a mai írás mellett ott a templom mennyezetén a festett kazetta latin nyelvű felirata:
Jenlakiens et Martonosien - a jenlakiak és martonosiak. (Martonos a szomszéd falu.) S lám,
Orbán Balázs Udvarhelyszék leírásában, 1868-ban már következetesen Énlakának írja. Így
hát mindkettőnknek igaza volt s doktor Szarka Györgynek inkább. Tetszik-e érteni? Ez a vita
már önmagában szépség.
De méginkább szépség Énlaka (meghajlok tehát a jó száz éve bevett szóalak előtt).
A székely falu „mozaikhasábja"
Hálistennek, híressé vált a falu, amúgyis híres erődtemplomával a tetején. Több éve már a
budapesti V. kerület pénzzel támogatja a hagyományőrző építést, a világörökségnek számító,

arányos, gyönyörű falusi házak hiteles felújítását. S aki már találkozott efféle feladattal, az
tudja: régi, szinte feledésbe merült anyagokból s technikával épült lakóház modernizálása,
mai igények szerint lakható megőrzése sok-sok energiát és pénzt igényel. Egyszerűbb és
„hatékonyabb" bontani s mondjuk salakbeton kockákból újat építeni, aztán belevésni a
vízvezetékcsövet. Ennél drágább és bonyolultabb a háromszáz-kétszáz éve rakott falat,
gerendából ácsolt tornácot, tetőszéket felújítani.
A megőrzött házakon Isten segítségével előbb-utóbb úgyis tárulkozik majd a parabolaantenna, a kor szava - hacsak Énlaka szokása szerint össze nem fog, s megoldja a kérdést
egyetlen közösségi parabola-vevővel és helyi kábelhálózattal - de ez a többszáz éves
épületeket nem változtatja meg, nem teszi ízetlenné. Marad Enlaka az, ami: szép,
évszázadokra, küzdelmekre, kínokra is emlékező falu, közepén-tetején a magyar
művelődéstörténet egyik leghíresebb templomával, amelynek mennyezetére Muzsnai György
1668-ban rovásjelekkel felpingálta, hogy „Egy az Isten".
Negyven éve ismerem ezt az épületet leírásból, építészeti felmérésből, fényképről,
tanulmányokból s most először állok bent, a híres, kazettás mennyezet alatt. Megtörtént...
Egyetértő mozaikhasáb
Zetelakán elég az autóbusztól a szálláshely felé átgyalogolnunk a kicsi, korlátlan hídon.
Nem tanácsos azonban tántorogni, mert nincs korlát, ám a híd megbízható, előfeszített
betonszerkezet. S elég beköszönteni a kapun, hogy szíves szóval fogadjanak.
Két estényi kapcsolat, beszélgetés már elég, hogy a házigazda elutazásunk előtti estén már
így szóljon hozzám:
- Holnap nagy munka lesz, kivetjük a pityókát! Te, ugye, érted? Neveltetésem miatt persze,
tudom, hogy ez azt jelenti: ekével kifordítják a burgonyát a földből, vagyis begyűjtik a
termést. Felhangzik köztünk még néhány jó szó a sötét kertben, a diófa alatt. Ezért aztán nem
is csoda, hogy Zetelaka éjszakája is megajándékoz s én ismét láthatom a Tejutat, a Hadak
útját, amelyen Csaba királyfi kaptat a lován s néha integet is egy kicsit a süvegével. Talán
elégedett azzal, amit megmutatott nekem...
Kisbaconi mozaikhasábok
Néhány éve jószándékú budapesti ismerősöm mesélte:
- Erdélyben jártunk, voltunk Bakonban is, a Benedek Elek házában.
Nem írtam félre: „bakon" hangzott el. Hiszen ő Romániában járt s ott, románul a „c" betű a
mély konszonánsok (a, o, u) előtt „k"-nak olvasandó. Eszembe villant akkor a sokat
emlegetett kolozsvári vicc, amikor 1940-ben a magyar honvédség bevonult.
- Édesanyám, olyan szépet álmodtam! Hogy kimentek a rományok!
- Hát, ki is mentek, fiam, nem álom az! - Igen, de én azt is álmodtam hozzá, hogy senki
sem jött bé utánuk!
Nohát, Kisbacon, Elek apó kúriája. Tágas, embernek való ház, kert, a nagy magyar
kultúrszolga által ültetett fenyők és gyümölcsfák. (Elek apó almafái egyébként igen finom
gyümölcsöt hoznak. Még szerencse, hogy a rózsafélék családjába tartozó almafa akár száz
évig is elél - így aztán hihetem, hogy amit ott Réka asszony kezéből kaptam, az éppen
gyermek- s fiatal- végül felnőttkorom nagy írójának, Benedek Eleknek az ültetése,
nemesítése.)
Merthogy Kisbacon különös élmény. Az ember jól ismeri már képekről az udvarházat s a
múzeumnak berendezett két szobában most elnézheti az íróasztalt, ahol a Magyar mese és
mondavilág, a Tatárjárás mondái vagy éppen a Cimbora című, csodálatos ifjúsági lap számai
készültek.
Kisbacon másként is különleges élmény. Benedek Kati, aki Benedek Elek bátyjának, a

sokkal idősebb Gábornak ükunokája, bemutatkozik Szabó Rékának, aki Benedek Elek
dédunokája. Tisztázzák egymás között, hogy ők ketten nagynéni és unokahúga, s
összeölelkeznek.
Már itthon, Budapesten jó, régi érzéssel veszem észre, hogy Réka asszony a Benedek Elek
műveiből készült válogatása előszavában, amely 1999-ben jelent meg, „Nannyó"-nak írja a
Nagyanyót. (Gyimesbükki születésű Cs. Zakariás Anna nagyanyámat Budapest kellős
közepén mi is így hívtuk: Nannyó. Csodálkoztak is az osztálytársaink...)
Faragott mozaikhasáb a Hargitán
Ismét csak érzelmek rabja vagyok Farkaslakán. Itt sem jártam még soha, de szinte lépésről
lépésre ismerem a tegnapi falut, hiszen kedvenc íróm Tamási Áron s a Bölcső és Bagolytól
színjátékain át, kezdve még a Címeresektől s az Ábel trilógiától sok-sok novellájáig
végigolvastam igen sok írását, újra s újra olvasom mostanában is.
Tamási igazándiból nem prózaíró, hanem lírikus. Prózában ír gyönyörű hangulatokat,
példabeszédeket, amelyek mind egyetlen hangra rímelnek: szeresd hazádat s a benne élőket,
és kedves bölcsességgel bocsáss meg azoknak, akik bután gondolkodnak, vagy éppen
belebarmolnak a világba. Folytonos küzdelemben is vedd észre a szépségeket, mint Jégtörő
Mátyás...
Így aztán kissé zavartan állok meg a tornácos, oly jellemzően székely, hegyvidéki porta
előtt. Ez a Tamási Áron szülőháza. Szabad-e nekem belépnem ide?
Valami kilök a kapun, rákönyökölök a deszkakerítésre s vidáman, jó érzéssel nézem az
udvaron s a házban nyüzsgő utastársaimat. Jó ez a színes forgatag: élet, idegen életek
forognak azon a helyen, ahol Áron úr bizonyára sok órát töltött, megfontoltan s gunyorosan
beszélgetett, ivott egy-egy pohár bort. Talán írt is valamit a tornácon üldögélve, térdére
fektetett papirosra. Vagy nézte a lombokat s a csillagokat.
Én meg a házat bámulom s vonul előttem a borban jeget szétpancsoló Jégtörő MátyásÁron, a Hargita oldalaiban ballagó-beszélgető novellahősök, például a furulyás legény,
Lőrinc-Áron, aki a román s a szász legénnyel együtt dalol-zenél, s amikor hangszerét
széttiporja a csendőr, ő csak annyit mond:
- A közös kincset rontottad össze, te balga!
Eltáncolnak előttem a kakasok az Édenben, s el a közeli s távoli vándorutakról örökké a
Hargita aljára megtérő Ábel-Áron is...
Aznap este, a szálláson megint csillagok, s a Hadak Útján persze vidáman szökteti a lovát
Csaba királyfi. Igaza lehet, hiszen néhány órával elébb, délben még a Firtos lovát is láttam...
Mozaikos zárszó
Felvillant néhány kép, néhány jelenet. Persze, akár Bácsfaluban, a szinte Brassó
külvárosává nőtt csángó faluban szálltunk meg, akár másutt, szívesen fogadtak mindenütt.
Sehol sem a kincstári mosoly várt, hanem igyekezet, keresgélés. „Vajon, miféle emberek
jöttek ide, hozzánk? Vajon mit gondolnak s mit tudnak?"
Ugye, nem számoltam be mindenről? Nem bizony. Nem beszéltem Bözödújfaluról, az
elárasztottról, az elgondolkodtató „siratófaláról"... Sem Udvarhelyszék csodásan tiszta
utcáiról és kedves Honvéd-emlékművéről, sem Gyimesbükk szívmelengetően szép tájairól,
sem a görgényi havasok lenyűgöző nagyszerűségéről, sem Nagyajtáról, sem Bereckről, vagy
a Felsőlokon „sziklára épült házról, sem a Küküllő csobogásáról.
Nem is tudnék mindenről beszélni s nem is kell. Legyen elég most ennyi, úgyis visszavisszatérünk reá, mert érdemes.
S aki nem hiszi, járjon utána: menjen el, járja meg magát abban a kicsi országban. S ha

őszintén, figyelve jár, akkor meg is találja ott mindazt, ami egészen más.
Mert az ott: Erdély.
dcs
*****
Ó, mért oly későn, levelek hullása,
Daru távozása idején:
Mért nem találkoztam rózsanyíláskor,
Hajnalhasadáskor veled én?

Mentség

Miért nem hallgattuk édes-kettesbe
A pacsirtát lesbe te meg én?
Miért nem találkoztunk a mámor, a vágyak,
Az ifjú álmok idején?...
Miért jutnak eszembe Kiss József elégikus sorai most, a tomboló nyár közepén? Talán a
műsoromra gondolok, amellyel májusi klubnapunkon szándékoztam meglepni kis
közösségünket. Nosztalgia a címe - Banántánc a szerelemről. Úgy gondoltuk, hogy így nyár
elején mindenki szívesen emlékezik egykor volt szép szerelmekre, édesbús korabeli nóták,
slágerek kíséretében. Az Oly jól csúszik ez a banánhéj, Az én nevem la Bella Tangolita, az
Egy nap a világ, a Lilly Marlen és az Ahogy lesz, úgy lesz korszakokat idéző melódiái mellett
könnyezve búcsúzunk egykori szerelmeinktől a Waterloo Bridge és a Hulló falevél
dallamára. A valamikori szerelmeket magam idézem föl, a magam szubjektív módján, a
dalokat kiváló színészbarátaim adják elő. Ez volt a terv. A műsor forgatókönyve elkészült, a
szöveg megírva, a zeneanyag felvéve.
Ám ekkor közbelépett a sors. Elcsúsztam és combnyaktöréssel kórházba kerültem. A
műsor nem „hajnalhasadáskor, rózsanyíláskor", hanem ősszel, „levelek hullása" idején
kerülhet csak elétek.
Ne haragudjatok. Legalább még ennek a nyárnak kedves emlékei is beleférnek a múltat
idéző, nosztalgiázó kedvetekbe. Ha ősz, hát ősz. Az is szép időszak. Fogadjátok akkor is
szívesen!
Bende Miklós
A szerk. megjegyzése: korelnök képviselőtársunk, Bende Miklós Nosztalgia című játékának
bemutatóját novemberre tervezzük. A szerző-rendezőnek addig is mielőbbi javulást, teljes
felépülést kívánunk!
******

Nyertes pályázataink 2003-ban
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nyertes pályázatai: Az Országgyűlés
Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságától a szervezet működéséhez 800 ezer Ft
támogatásban részesült.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától a szervezet működési költségeihez 300
ezer Ft támogatásban részesült.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma programpályázatra adott támogatásai:
- Fővárosi Örmény Klub üzemeltetéséhez 110 ezer Ft
- Zarándokút a Bécsi Mechitarista Rendhez 40 ezer Ft

A Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága
„Esélyegyenlőségi Alap" az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havilap megjelenését 300
ezer Ft-al támogatja.
***
A Fővárosi Örmény Önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és
Vallásügyi Bizottsága „Esélyegyenlőségi Alap"-nál a Fővárosi Örmény Klub pályázatára 100
ezer Ft támogatásban részesült.
Köszönjük pályázataink támogatását, amely lehetővé teszi szervezeteink
együttműködésével a programok közös megvalósítását.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Fővárosi Örmény Önkormányzat
******
(Utánnyomás a Háromszék c. lap 2003. július 2. számából)

Szórványsors a céhes városban
Bak-Dávid Tímea az Erdélyi Örmény Gyökerek című, havonként megjelenő kiadvány idei
januári-februári számában két részes, igen érdekes és - főleg - a teljes szórványba szorulás
körülményei között is az önazonosság őrzésének-ápolásának igen tanulságos példáját mutatja
föl. Tanulságos írásként aposztrofáljuk, mert mint e sorok írója esetében is, aki több mint két
évtizeden át a város lakója volt, s a kézdivásárhelyi örmény származásúak közül többen is
ismeretségi és baráti köréhez tartoznak, csak a bukaresti más örmény csoporthoz tartozó Varujan Vosganian háromszéki „örménytérítő"' útjai, a Czetz János ' 48-as honvédtábornok
származása és cselekedetei körül fellángoló vita közben döbbent rá, micsoda erkölcsi értéket
képvisel az a maroknyi, a magyarság jobbik részével eszményeiben azonosuló, de nemzeti
örökségét a családi szokások és az étkek ízében is hordozva továbbadó magyarörmény
csoport. Czecz János emlékének példás - a magyarság számára is mintául szolgáló - ápolása,
a Gábor Áron hitének-harcának háromszéki meggyökereztetéséért való berecki és
kézdivásárhelyi kiállás, a Khell család történelmi és kortársi szerepvállalása Gábor Áronhagyományteremtésben nagy tiszteletet táplál, és szimpátiát ébreszt mindannyiunkban a
közös sorsvállalás ürügyén.
Ezért is örülünk Bak-Dávid Tímea jelentkezésének.
Sylvester Lajos
*****

Dr. Zakariás G. Sándor
Brassóban született 1900-ban, Dr. Zakariás János és Tutsek Irma gyermekeként. Iskoláit
szülővárosában végezte, tanulmányait a kolozsvári Kereskedelmi Akadémián folytatta. 1920ban érkezett Budapestre, ahol egyetemi tanulmányokat folytatott. A Városházán dolgozott a
XI. ügyosztályon. Többek között a háború előtt egy ideig az ő gondja volt a rászoruló
fővárosi művészek és írók segélyezése is. Neve azon az emlékplaketten áll, amelyen a
Városháza újjáépítőinek és első érdemes tisztségviselőinek nevét örökítették meg. A
Budapesti Történeti Múzeum és az Építőipari Műszaki Egyetem munkatársa volt.
Művészettörténészként igen sok könyv szerzője vagy társszerzője. Lestyán Sándorral
közösen írta s már 1945 májusában angol és orosz nyelven megjelentette a 2000 éves
Budapest történetét.

Nem kis érdeme volt, hogy 1945 októberében megjelent a régi „Budapest" című
történelmi, művészeti, irodalmi és társadalmi folyóirat első száma is, melynek egyik alapító
szerkesztője volt.
Genthon Istvánnal közösen írták a Magyarország Művészeti Emlékei című sorozatot. A
harmadik kötetet, mely Budapest művészeti emlékeit dolgozza fel kerületenként, 1961-ben
írta Zakariás G. Sándor. (Az első két kötetet Genthon István művei: 1. Dunántúl, 2. Duna Tisza Köze, Tiszántúl, Felsővidék.)
Merem mondani, hogy nála alaposabban aligha „járta be" valaki is Budapestet. Ismerte,
utcáit, tereit, hangulatos udvarait.
Többek között lektorálta Biczó Tamás 1979-ben kiadott Budapest egykor és ma című
könyvét.
Évente rövidebb-hosszabb időt töltött Olaszországban. Mindig felfrissülve, feltöltődve
érkezett haza.
Élete utolsó éveit a Belvárosban lakva, megvakulva élte. Esténként a Mátyáspince
sörözőjében üldögélt barátai körében, szívta Csongor szivarját, iszogatta a kis Unikumot s
vidám anekdotákkal szórakoztatta a körülötte ülőket.
1981. augusztus 8-án hunyt el, a Farkasréti temetőben nyugszik. A nagybátyám volt.
Páris Egonné Zakariás Klára
****
Részlet egy Váci Mihály-versből, amely olyan személyekre illik, akik... de beszéljen maga a
költő:
Nem elég útra kelni,
az úton menni kell!
Egyedül is Elsőnek,
elől indulni kell!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer.
****
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VII. évfolyam 80. szám
2003. október
„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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
Most és a következő hónapokban a papnak az áldozás után elmondott, a Szentháromság
személyeihez intézett imáját idézzük, elsőnek az Atyához szólót:
„Hálát adunk Néked, Mindenható Atyánk, aki úgy felékesítettél minket, mintha kapu
lennénk a Te szent egyházadban, szentséged templomai, ahol megdicsőül a teljes
Szentháromság. Alleluja..."
Az ima az Atyához, a Teremtőhöz fordul, aki minket kegyelmével úgy alakított, hogy kapuvá
lehetünk. Mit is jelent ez? A példát, mert ha példaadásunk jó, akkor rajtunk keresztül mások is
bejuthatnak Isten elé. Az októberi táj színpompája nagyon alkalmas háttérként, hogy az Istenhez
fordulásban segítsen mindnyájunkat.
Dr. Sasvári László
******

Utazás a Musza Dagh-ra
(második, befejező rész)

A következő falu Yogun Oluk, a regénybeli Gabriel Bagradjan szülőhelye. A kisbusz nem jár
odáig, de a sofőrt sikerül rábeszélni, hogy elvigyen a faluig. A főtéren áll meg, ahol rögtön
észrevesszük a kutat, amelyet már az interneten is láttunk. Az Egyiptomból visszatért yogunoluki
örmények építették 1929-ben. A tér egyébként sokkal kisebb, mint ahogyan a regény alapján
gondoltam. Körös-körül a házak elég rossz állapotban vannak. Az egyikből egy török (vagy kurd)
család sereglik ki. Lefényképezem őket, és megbeszéljük, hogy küldök fotót. A cím leírása
azonban egy kis problémát okoz.
Végül a buszsofőr menti meg a helyzetet.
A tér fölött néhány méterre áll a hajdani templom. Mészkőből rakott, erős építmény, belül

boltíves kialakítással, az egyik részét raktárnak használják, a másik fele üresen áll. A bejárat
körül két kőtábla a falban, rajtuk örmény szöveg látható. A faluközpont házai olyanok, mint a
Kassabban látott, felújított épületek. Az itteniek azonban elég rossz állapotúak, csak a falu szélén
látni néhány új házat.
Visszaindulunk Samandagba, de útközben még megállunk Khader Bekben, amely szintén
örmények lakta falu volt 1939-ig. Itt is megfigyelhetjük a jellegzetes, mészkőből rakott házakat.
Építőik és első tulajdonosaik örmények lehettek. A főtéren hatalmas fa áll. Legalább öt-hat ember
érné körbe a törzsét. Több száz éves lehet, talán az örmények kilikiai államalapításával egyidős.
Másnap Kabusia az úti cél. A bekötőútnál leszállunk a buszról és gyalog megyünk tovább.
Hamarosan jön egy kistraktor utánfutóval. A vezető invitálására bemászunk a járműbe és a falu
határáig zötykölődünk. Innen gyönyörű a kilátás. Dél felé az Orontész folyó síksága terül el.
Látni, ahogy a kanyargó folyó a tengerbe ömlik. Még délebbre a kékes párából egy hegy
bontakozik ki. Ennek a déli oldalán fekszik Kassab városa.
A regény szerint Kabusia a méhészfalu. Kaptárakat azonban nem találunk. Lehet, hogy csak az
örmények űzték ezt a foglalkozást. Itt is sok a durván megmunkált mészkőből épült, emeletes,
faverandás ház, amelyek 1939 előtt épülhettek. A mecset is régi, talán templom lehetett. A
minaretje viszonylag új, mintha utólag toldották volna hozzá. A falu kútjánál talált, vésett örmény
betűk azután egyértelműen bizonyítják a falu örmény múltját.
Kabusiából lemegyünk a tengerparti Cevlikbe, ahol van egy kis kikötő, a strandnál panziók,
éttermek halmaza. A kikötő mólójáról jó kilátás nyílik a Musza Daghra. A hegy közvetlenül a
tengerig ér. A part mentén csak egy egészen keskeny földút kanyarog, ezért itt a közlekedés is
elég nehézkes. A mészkősziklákat alacsony, de zöldellő bozótos takarja. Fák inkább csak a
völgyekben nőnek. A tenger felől érkező felhők a hegytetőn fennakadnak és gyakran itt
szabadulnak meg csapadékterhüktől, ezért ez a vidék közel-keleti viszonylatban vízben
gazdagnak mondható.
Másnap Bitiasba és Hadzsi Habibliba indulunk. Bitiasnak ma Bati Ayaz, Hadzsi Habiblinak
pedig Erikli Köyü a neve. Mi az eredeti elnevezést mondjuk a sofőröknek, de így is tudják, hogy
hová akarunk menni.
Hadzsi Habibli talán a legkisebb a hat falu közül, és csak néhány régi ház jelenti az örmény
múltat. Az úton éppen egy kisebb birkanyáj vonul, és a pásztorfiú barátságosan invitál a házuk
udvarára. A nagymamája és az unokanővére éppen az ebédhez való zöldséget tisztítja. Ott
akarnak tartani ebédre, de végül kiegyezünk egy teában. Egyszerű, szegény, de barátságos
emberek.
Bitiasba gyalog sétálunk át. Ez a falu fekszik a legközelebb Antakyához, ezért ide sok
kiránduló jön. Több teraszos étterem, teázó van a főutca mentén, az erdős hegyoldalban
kialakítva. A teraszok oldalában forrásvizeket vezetnek el, így hűsítve, öntözve. Találunk néhány
faragott kődarabot is. Az internet szerint egy örmény templom maradványai. Néhány régi házat
fényképezek, amikor egy arra járó férfi elmondja, hogy van egy másik templom is a faluban, fenn
a dombtetőn. Tényleg ott van. Falusi viszonylatban elég nagy épület. A faragott mészkőből
készült ajtó- és ablaknyílások elég jól kidolgozottak, csak a kupola van beomolva. Belül a
mennyezet boltíves szerkezetű, amelyet oszlopok tartanak.
Ezt a templomot még az interneten sem láttam, ezért nagyon örülök a felfedezésnek.
Még két örmény vonatkozású hely van a környéken, de már a Musza Daghon kívül. Az
iszkenderuni és a kirikhani templom. Először Iszkenderunba, régi nevén Alexandrettába
megyünk.
- Ermeni kilise? - vagyis örmény templom - kérdezgetjük a helyieket. Megtaláljuk, de a
vasárnap ellenére zárva. A közeli katolikus templomban elmondják, hogy az örmény atya

meghalt és a hívek most az ortodox vagy a katolikus templomba járnak.
Kirikhanban még kevesebb szerencsénk van. Úgy tudjuk, ez működő templom, de már csak
egy beomlott tetejű, romos épületet találunk.
Hazafelé, Isztambul közelében még egy örmény szigetet ejtünk útba. Egy valóságos szigetet,
Kinalit, amely a Márvány tengeren található. Többnyire örmények és görögök lakják. Valóságos
paradicsom. A szigeten tilos a gépkocsiforgalom. Gyönyörű, fehérre festett villák, biciklisták,
hatalmas pálmafák, kiegyensúlyozott emberek. Örmény templom és görög-keleti kolostor is
található itt. Összeismerkedünk a barátságos Keropyan családdal, akik meghívnak a kávézójukba.
Az egyik polcon két serleg, örmény nemzeti színű szalaggal átkötve. Keropyan úr már kétszer
nyerte meg a sziget körüli futóversenyt.
Hazaérve újból elővettem Franz Werfel regényét. Egyrészt, mert már régen olvastam, másrészt
a helyszínt ismerve sokkal jobban át tudom élni a regényben leírtakat.
A Musza Dagh örmény világának megismeréséhez nagyon tanulságos volt a kassabi kirándulás
is. Ha ez a terület 1939 után is Szíria része marad, akkor az itteni örmények nem menekülnek
Libanonba, és a szülőföldjükön legalább olyan jólétben és nyugalomban élhetnének, mint a
kassabi örmények.
Szabó László
(a szeptemberi számunkban megjelent első,
és a jelenlegi második rész fotóit mind a szerző készítette)
******

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia
házassági anyakönyvéből (I. rész)
1857:
Nuridsán Bogdán - Medgyesi Teréz
Tiller József - Kapálb Katalin
Kosztin Ferenc - Dsokebin Katalin
1858:
Illásovits János - Kozotsa Mária
Lukátsfi Lukács - Szentpéteri Anna
Barik Oszkár - Lukátsfi Veronika
Fark Gergely - Beczás Jozefa
Merza Bogdán - Avedik Anna
Hamari Kristóf - Pájos Dorottya
Gorové Lajos - Papp Anna
Pátrubán János - Ötves Veronika
Hájek József - Györffi Rozália
1859:
Zakariás Márton - Szentpéteri Rozália
Lukáts József - Török Rozália
Antalfi Emánuel - Hegun Antónia
1860:
Keresztes Bogdán - Szállasi Teréz

Khell Antal - Meskó Katalin
Kábdebó Péter - Fatter Margit
Zimnij Ádám - Elek Mária Terézia
Vikol László - Csiki Rebeka
Salak József - Ötves Anna
Lengyel Domokos - Fark Terézia
Szentkovits Bogdán - Szentpéteri Mária
Vászlovszky Ferenc -Roska Rozália
******

Sorozatnyitó-délután az Orlay utcában
Már szeptemberi lapszámunkban jeleztük, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület (EÖGYKE) és a Fővárosi Örmény Önkormányzat (FÖÖ) jótékonysági
hangversenysorozatot indít az Orlay-utcai Örmény Szertartású Római Katolikus Templom és
Plébánia tatarozására.
Megtörtént!
Méghozzá igen gazdag műsorral, amelyre tömegesen voltak kíváncsiak örmény származásúak
és magyar érdeklődők egyaránt.
Az előtérben látható az Örmény kódexművészet című kiállítás egy része, amelyet az EÖGYKE
szerkesztett 13-14. századi kódexlapok reprodukcióiból. A szűkös helyre való tekintettel a teljes
kiállításanyagból elsősorban a Krisztus alakjának szentelt, illetve Ániban készült illusztrációk
kerültek bemutatásra. A megnyitó beszédet dr. Issekutz Sarolta a templomban tartotta,
megemlítve, hogy ezzel az anyaggal is, a bemutatásra kerülő könyv megjelenésének
támogatásával is örmény őseink előtt tisztelgünk.
Közvetlenül ezután ugyanis bemutatták az Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai
című háromnyelvű (magyar, német, angol) kiadványt, amely Áni romjait, templomait és más
építményeit, valamint magyarországi kihatásait 161 színes fotón ismerteti az olvasóval.
(Romanika Kiadó, az EÖGYKE és a FÖÖ támogatásával.)
A könyv egyik szerzője, Horváth Zoltán György beszélt az egykori fővárosról, Ániról, és az
elragadtatásról, amit a mai szemlélő ottjártakor, az ősi romváros területén érez. A szerzőpáros
másik tagja, Gondos Béla viszont felvillantotta, hogy milyen hazai, magyarföldi hatások
fedezhetők fel. Így például említette az úgynevezett hatkaréjos templomokat, amelyek az örmény
építészet közvetlen, Kárpát-medencei behatását képviselik.
Ezután vonult be az énekkar.
A Vox Turturis kamarakórus 2000. őszén alakult Kolozsváron, tagjai az ottani Gheorghe Dima
Zeneakadémia hallgatói. Célja a zenei-művészi fejlődést elősegítő, hivatásos szintű műhelymunka lehetőségének megteremtése. Az együttes az egyházi zene nagy alakjának, Giovanni Pierluigi
da Palestrinának, illetve az ő életművének szenteli tevékenységét.
Ez természetesen a kultúra terjesztését is jelenti: 2002. áprilisában erdélyi turnén vettek részt,
felléptek Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen. Sepsiszentgyörgyön részt vettek a Szent György napokon. 2002. novemberében az
együttes Baróton, a X. Erdővidéki Közművelődési Napok keretében lépett fel. A kolozsvári zenei
élet aktív résztvevőjeként, idén másodszor szerepelt a Mátyás-napok rendezvényein.
Évente önképzőkör jellegű kórustábort szerveznek Marosfőn, ilyenkor a helyi

plébániatemplomban a szentmiséken énekelnek.
2002. őszétől kezdve Kirkósa Júlia, a Kolozsvári Állami Magyar Opera művésze vállalta a
kórus tagjainak énektechnikai felkészítését. Idén elnyerték a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Communitas alapítványának alkotói ösztöndíját.
A Vox Turturis kamarakórus Flórián Gergely vezetésével ezúttal, az Orlay utcai Örmény
Katolikus Templomban, szeptember 26-án pénteken Palestrina ötszólamú motettáiból
összeállított műsort adott elő.
Zenét, zenei műsort leírni nehéz. Legyen elég talán annyi, hogy nagyon szépen, nagyon
élvezetesen szerepelt a fiatal, ízig-vérig profi együttes, amelynek hangversenyét a templomban
szolgálatot teljesítő Vahan Hovagimian és Leszkovszky Pál atya is végighallgatta.
A magas színvonalon, élvezetesen előadott Palestrina-motetták után az igen nagy számú
hallgatóság az előtérben szerény (szendvicses-üdítős, azaz templomhoz illő) állófogadáson vett
részt. A falakon ragyogó kódexképek jelenlétében a beszélgetés értelmes volt és meleg jókedvet
árasztott.
Az egész este pedig szép összeget eredményezett, amelyet az EÖGYKE és a FÖÖ a templom
tatarozására fordít.
Nem először már, de azt kell mondanunk: kár, igen nagy kár, és méltánytalan dolog, hogy a
magyarországi sajtó soha sem érdeklődik az efféle örmény kisebbségi élet iránt (ezúttal is csak a
kerületi lap képezte a kivételt). Pedig a nemzetek és kultúrák közötti, sokat emlegetett hídépítést
az efféle, egymásra figyelő, magas színvonalú (nem föltétlenül magas szintű, előkelőségek által
megtisztelt) műsorok, találkozók jelentik. De láthatóan mi, örmény származásúak csak akkor
vagyunk érdekesek, ha éppen valami botrány tör ki nálunk.
Vonjunk vállat a mellőzésre. Jobb a 26-án eluralkodó szépségre és értékekre, a kedves,
otthonos, ünnepélyes hangulatra emlékezni s inkább eszünkbe se jusson, hogy botrányok árán
keltsünk érdeklődést.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy a hangversenysorozat további részei is hasonló értéket és
színvonalat fognak képviselni.
(szerkesztőség)
******

Az örmény település
Az itt következő szöveg - némi rövidítéssel - a Gyergyó története című, 1910-ban
Gyergyószentmiklóson kiadott monográfia VI. fejezete. A könyv szerzője Kölönte Béla
főgimnáziumi tanár, a mű alcíme igen érdekes: Tekintettel a nemzetiségi kérdésre.
Az önmagát reprintnek nevező újrakiadásról azt kell mondanunk: jó, hogy a
gyergyószentmiklósi Mark House megjelentette, bár a szöveg újraszedése (számítógépes beírása)
túlságosan is hibagazdag.
Ám lássuk a szerző majdnem száz évvel ezelőtti szövegét.
(A szövegben előforduló román helységneveket felülbírálat nélkül, a szerző majdnem száz évvel
ezelőtti írásmódja szerint vettük át.)
Az Erdélybe való település előtt körülbelül kétszázötven esztendőn át szomszédjai voltak az
örmények Gyergyónak. Moldvában Foksán, Tekucs, Berlád, Hokná, Román, Jassy és Botosan
nevű városokban laktak. E régebbi lakóhelyük magyarázza meg azt, hogy nem egy tősgyökeres
örmény családnak oláh hangzású és jelentésű a családneve.

Miután foglalkozásuk a kereskedés, különösen a marhakereskedés volt, valószínű, hogy a
baromtenyésztő székelyekkel már jóval betelepülésük előtt érintkezésben voltak a piricskei (ma
békási) szoroson át.
1654-ben telepszik le Gyergyóban Hörcz Azbej és testvére, Vártig. Ezek a legelső települők.
Miután a szék és a székelység szívesen látta a békés, derék családot, utána jöttek többen, annál
szívesebben, mert Moldvába is a kényszerűség kergette és tartotta az elárvult népet. Tipikus
városalkotó faj ez, miután életmódja is csendes városi élethez köti. /.../
Így történik meg, hogy a moldvai folytonos zavaroktól, a tatár és kozák szomszédságtól méltán
tartó örménység felkerekedett és a piricskei szoroson át Gyergyóba jött. Ez történt 1669-ben.
Apaffy fejedelemhez követeket küldtek azzal a kéréssel, hogy amíg a moldvai zavarok
elmúlnak, engedje meg nekik a Gyergyóban való ideiglenes tartózkodást. Apaffy Mihály, de
különösen nagyeszű kancellárja, Teleki Mihály szívesen teljesítette a kérést. Az örmények tehát
két évig mindnyájan itt laknak Gyergyóban.
Majd amikor helyreállt s tartósnak ígérkezett Moldvában a béke, aktuálissá lett az örménység
között az állandó otthon kérdésének elintézése. Ez a nehéz kérdés két pártra bontotta az
összetartó népet: a kisebbikkel a régi otthon utáni vágy elfeledtette a szenvedést, visszavágyott,
vissza is ment Moldvába; a nagyobb előtt úgy látszik súlyosabb volt a megpróbáltatás, mint az
elhagyott tűzhely emléke, mert ez elhatározta, hogy engedélyt kér Apaffytól az állandó
letelepedésre. A fejedelem szívesen fogadta az örmény küldöttséget és örvendve a hasznavehető,
értelmes kereskedő és iparos elemnek, örömmel adta meg az engedélyt. Erre az örménység
szétoszlott és letelepedett Szentmiklóson, Szépvizen, Besztercén, Görgényben, Petelén,
Ebesfalván és Gyulafehérváron. Minász püspökük Besztercén telepedett le.
/…/
Az így letelepedett örmények üzletet nyitottak, iparűzéshez fogtak, mások pedig
marhakereskedéssel, vagy fakereskedéssel foglalkoztak. A tutajozást ugyan előszeretettel űzték a
gyergyói székelyek már régebben is, de tagadhatatlan, hogy annak nagyobb lendületet az élelmes
örménység adott. Betelepedésük után még nagyobb buzgalommal láttak a marhakereskedés után:
„Marhákkal különösen a gyergyószentmiklósiak s azok közül inkább az örmények, évenként
Moldvából többek megjegyzései szerint 40 ezer ökröket, 10 ezer lovakot, 300 ezer juhokat is
kihajtottak Magyarországra Bécs felé." Tehát eleinte az örmény kereskedő minden figyelme a
külkereskedés felé irányult.
Társadalmi életük is virágzott. Már 1726-ban a gyergyószentmiklósi örmény lakosságnak
„Szent István Egylet"-e, „Szent Háromság"-ról elnevezett legényegylete, „Nagyboldogasszony"ról elnevezett timártársulata van.
Az örménység érdeme, hogy Gyergyószentmiklós nemcsak a múltban, hanem a jelenben is
Csíkvármegyének a kereskedelem és ipar szempontjából a legjelentékenyebb helysége. Az ő
érdemük, hogy Gyergyószentmiklósnak virágzó kereskedelme van már akkor, amikor
Csíkszereda még a kereskedelem hiányáról panaszkodik.
Megszeretik új lakhelyüket, a második nemzedék már többször és jobban beszél magyarul,
mint örményül. A békeszerető örmény kereskedő kezdetben irtózik a fegyvertől, de azért
szolgálja szűkebb hazája ügyét a háborúban is, úgy, ahogyan tudja.
/.../
S mégis azt látjuk, hogy a fejedelemség bukása után, a gubernium korában alig múlik el
néhány évtized, már mint ellenség áll szemben egymással az „örmény compagnia" és a szék.
Csipkelődés, boszszantás előzi meg a már-már komolyra forduló gyűlölködést. Se szeri, se száma
az örménység panaszának. „Nemes Gyergyószékbe telepedett örmény Compagnia Bírája,
Esküttei és Vénei" panasszal fordulnak 1733-ban gróf Haller János gubernátorhoz. Elpanaszolják,

hogy a szék megtiltotta a kútásást, a templomépítést, sőt, hogy 8 óra előtt a piacra menjenek,
holott „az előtt mindenféle ember, még az Czigány is szabadon vásárol, tsak az Örménység
arceáltatik." Nagyon el lehettek keseredve, mert panaszuk végén azt írják, hogy készek elhagyni
Gyergyót, ha a szék házaikat megveszi.
Ez utóbbi fenyegetés beváltására nem kerül sor, mert Haller a 8 óra előtti vásárlást kivéve
orvosolja sérelmeiket: kutat áshatnak, templomot építhetnek.
Miután bizonyos, hogy a székelység a kútásás és templomépítés eltiltásával az állandó
letelepedésben akarta megakadályozni az örményeket, önkéntelenül merül fel az a kérdés, hogy
mi az oka ennek a mélységes gyülölködésnek, amelyből még az utókornak, sőt sajnos, a jelennek
is jutott?
Igazságos és elfogulatlan ítéletre törekszem!
A gyűlölködés felkeltésében és szításában hibás mindkettő: a székely és az örmény egyaránt;
annak állandósításában pedig egy olyan nagy gyarlóság, amely már nem egy embernek s nem egy
nemzetnek okozta vesztét: a téves általánosítás.
Mennyiben okai az örmények a gyűlölködésnek?
A szék megtiltja az örménységnek, hogy reggel 8 óra előtt heti vásár alkalmával a piacra
menjen!
Milyen kicsinyes dolognak látszik, sok ember előtt érthetetlen ez az eljárás, pedig milyen
hatalmas vád rejlik e határozatban! Magyarázata ez:
Az örmény kezdetben a szék, tehát az ország produktumát értékesítette a külföldi piacon, a
magyar külkereskedelemnek volt ebben az időben szinte egyedüli munkása. A székelyek
nemcsak nem gátolják, de elősegítik törekvéseikben az örménységet még akkor is, amikor még
nem volt magyar honos, tehát nem hazai földről, hanem Moldvából jött be, hogy a marhát, majd a
fát itt megvásárolva külföldön értékesítse.
A betelepülők másik része üzletet nyitott s olyan cikkekkel látta el a gyergyói piacot,
amelyeket Gyergyó nem termelt s így nélkülözött. - Nem is akadályozza őket foglalkozásukban a
szék, sőt telekvásárlás és házépítés engedélyével édesgeti őket arra, hogy állandó lakosai
legyenek Gyergyónak.
Sajnos, ez a kölcsönös megbecsülés csak addig tart, amíg kihal a beköltöző s helyébe áll a
fiatal nemzedék. A fiatal nemzedék egy része, amely becsülettel, tisztességgel szerzett vagyont
örökölt apáitól, már unta a külkereskedelem viszontagságait, rizikóját, annál is inkább, mert a
közlekedés bizonytalan az elhanyagolt közigazgatás miatt. Többen arra adták a fejüket, hogy
belföldi portékájukat, gyakran a jelen piacának termékeit - az élelmi cikkek és a napi fogyasztás
szükségleteit is beleértve korán összevásárolva nyereséggel, könnyen szerzett haszonnal adják el
a kereskedés csínjaiban járatlan székely fogyasztónak. Így gyakran megtörténhetett, hogy a
székely saját földje terményeit, produktumait kénytelen megvásárolni a nem termelő másodkézből, tehát jóval drágábban.
Könnyen megérthető, hogy a nem éppen tisztességes kereskedés e fogásai feledtetik lassankint
a székelységgel a jóviszonyt s elvetik a magvát a gyűlölködésnek, a visszavonásnak s okozói
lesznek sok-sok kellemetlenségnek, amit akár a székely okozott az örménynek, akár az örmény a
székelynek; a széknek, a jó egyetértésnek s az eljövendő nemzedéknek mindenképpen kára volt
abból. A szék annyira ragaszkodott e határozathoz: t.i. hogy 8 óra előtt az örmény ne mehessen a
piacra, tehát csak akkor, amikor a székelység már bevásárolt - hogy azt maga Haller gróf sem
másítja meg: „A mi a N. Szék fakultálya (értsd: hatásköre - a szerk), azt én magamtól el nem
ronthatom:"
De megtalálhatjuk a gyűlölködés okát a székelységben is:
Az a nép, amely karddal szerez hazát és harci érdemekkel kiváltságokat, nem tudta magával

egyenrangúnak tekinteni a hazátlan kereskedő népet, tehát nem is annyira a barátság és
lovagiasság, mint inkább a jóindulat és a hasznosság tudatolása nyilvánul meg a székelységnél,
amikor a menekülőket befogadja.
Ez a kor, amely visszhangzik az ágyúdörgéstől, a vagyonszerzésnek még csak azt a módját
tudta értékelni etikailag, amelyet a kardot forgató kar eszközölt. A kereskedelmet, s így annak
munkásait sem becsülték annyira, amennyire a későbbi, a felvilágosodott korok becsülik. De ez a
megkülönböztetés csak akkor válik bántóvá, amikor ahhoz a lappangó irigység is járul. Ez pedig
a folytonos harcok miatt elszegényedett, gazdaságilag már régen tönkrejutott közszékely szívébe
rögtön belopózott, mihelyt az örmény a foglalkozásával neki ártott. A nyomorgó székely
irigységgel néz be a jómódú örmény udvarába, de a maga vigasztalására őseire és sebeire gondol
s kiül szemére az a lenézés, az a mélységesen bántó, bosszantó ócsárlás, amely a tönkrement
mágnás szeméből szokott a meggazdagodott zsidó bankár felé villanni.
Ezek az okok pedig utat nyitnak a téves általánosításnak. Az egyes eltévelyedéseért az egész
örménységet teszi felelőssé és bántja a székely; a tisztességes kereskedésben is csalást lát, sőt
általánosít a faj származásának rovására. Ugyanis jönnek be az örménységgel, mint azok
hajcsárai, cigányok is. Ezek a páriák, akiknek állatsorba menő dolguk volt Moldvában, örömest
szöknek el kegyetlen földesuraiktól, hogy az örményeket átkísérjék Erdélybe. Sok közülük
mesterséget tanul: kovács, üstfoltozó, szitagyártó lesz és letelepül. A bosszús székely
rosszindulatúlag ezekkel azonosítja a tisztavérű, minden faji keveredéstől irtózó örményt is.
És ez a balga hit, ez a lappangó gyűlölködés nem tűnt el teljesen a közszékelység felfogásából ma
sem, amikor hál'Istennek már csak a templomban szólal meg apái nyelvén az örmény, s oka
ennek nemcsak a székely, aki „cigány"nak, hanem az az örmény is, aki „paraszt"-nak szidja a
székelyt.
******
A Várfok Galériában szeptember 11-én nyílt három fiatal képzőművész, köztük Dobribán
Fatime kiállítása, amely október 11-éig látható.

Kinn, a zöldben
A Bécsi Kapu szomszédságában található Várfok Galéria a Három a kislány hangulatos, zenei
élményt idéző címmel mutatta be Hédi, Édi, Médi, azaz Dobribán Fatime, Tóth Ágnes és Töttös
Kata ifjú művésznők festményeit. A három lány a Magyar Képzőművészeti Egyetem frissen
végzett növendéke, Gaál József, Nagy Gábor valamint Károlyi Zsigmond és Radák Eszter
osztályából.
Három művészalkat, három stílus. Külön-külön is figyelemreméltók, ám kollektív
megjelenésük plusz tartalmat jelent a kiállításon.
Ugyanis a megfogalmazott témák, felvetett kérdések ily módon sűrítetten szólnak nemzedékük
s általában a kor emberét érintő, foglalkoztató problémákról. Mindez a piktúra nyelvén, hol
dekoratívabb, hol elemzőbb felfogásban jelenik meg.
Dobribán Fatime gyökereiben gyergyószentmiklósi magyarörmény. Művészetében nyílt,
őszinte szívvel, egészséges érzéssel menekül a természethez, a zöldbe. Teljes emberként éli meg
vágyakozását: ébren szemlélődve, álmaiban és visszaemlékezéseiben egyaránt. Így együtt: egész.
A tér és idő korlátai feloldódnak s ezáltal egy tágas világra nyílik tekintetünk. Az elmondottak
alapján képeinek tartománya akár a szürreálistól a transzcendensen át a spirituálisig is

terjedhetne. Ám egyik sem... A valósághoz van köze. Mert csodálatosan szép látni a leveleken
átszűrődő napfényt, vagy önfeledten bóklászni a lehullott falevelek között és színesen álmodni
erről az élményről.
Ezzel a felszabadító érzéssel telnek meg Dobribán Fatime festményei. Érzékeny lélek, aki
festői tehetségének birtokában igen finomra hangoltan képes kifejezni megszabadulását.
Gyötrő gondjaink, gondolataink velünk és bennünk élnek. Megoldást keresünk. A fiatal művész
válasza és megoldása, hogy városi emberként bemegy a zöldbe, visszatalál a természethez. A
tárlaton bemutatott sorozat e szándék tükröződése.
A Barátaim, a levelek I-VII képegyüttes főszereplője összehajol a megnyugvást nyújtó
élővilággal. Kettőjük barátsága néhány felnagyított képi elem és gesztus árnyalt, festői-formai
összecsendüléséből kiolvasható. Kapcsolatuk szemérmes. Az ecsetjárás érzékelteti belső
rezdülésüket. Így, sorozat formájában (ezért az I-től VII-ig számozás) a képek egymást
feltételezik s ez sajátos ritmust kölcsönöz a műnek.
Dobribán Fatime számára azonban létezik egy másik természetes közeg is, melyben az
emberek közti kapcsolatot igyekszik fölfejteni. Ő erre is fogékony. Egyszerű konfliktusok ahogyan annak idején a társasági lapok is megírták. Festményként feldolgozott újságcikkek
jelennek meg előttünk, banális-veszedelmes viszonyokról. (Például: Nem is tudtam, hogy ilyen jól
táncol; Csak tudnám, mit szeretek benne.. ) Fintor és humor a vásznakon.
„Ahol emberek vannak, ott minden megtörténhet, legyen szó különleges alkalmakról, baráti
összejövetelekről, mindennapi jelenetekről vagy magányos üldögélésekről" - magyarázza az
alkotó, akinek előadói stílusa jó ízléssel ráhangolódik választott témájára. Kicsit populáris,
illusztratív, de sohasem bántó vagy durva. Tehetsége és szakmai ismeretei mértéktartást
diktálnak, ennélfogva tipikus történetei hitelessé válnak.
Dobribán Fatime kiállított képei alapján bizonyosak lehetünk, hogy hallunk még a fiatal
festőművészről. A kortárs magyar művészetnek ugyanis szüksége van hasonlóan őszinte és finom
lelkű emberekre, szellemes, jó felkészültségű művészegyéniségekre.
Benedek Katalin
******

A tizenhárom
Elképzelhető, talán még érthető is, ha az egyik ország nem különösebben érdeklődik egy másik
ország mártírjainak emléke iránt.
Az azonban egyszerűen érthetetlen, hogy iszonyodjon tőlük, ha egyszer ezek a mártírok nem
valamiféle egymás elleni ügyben, hanem éppen a haladásért, az iga lerázásáért, a szabadságért amely szabadság végső soron oszthatatlan, csakis mindenki szabadsága lehet, másként nem
szabadság - haltak meg.
Haynau főhadsegédjének, Susan vezérőrnagynak saját kezű levele arról, hogy 1849. október 6-án,
tehát Latour hadügyminiszter halálának évfordulóján - akit a felbőszült bécsi tömeg 1848.
október 6-án a hadügyminisztérium épülete előtt meggyilkolt és holttestét egy lámpavasra
akasztotta - pontosan mikor és hogyan hajtsák végre a kivégzéseket.
(részlet)
A hadseregfőparancsnok úr őnagyméltósága (Haynau - dcs, megjegyzése) megbízásából
közlöm önnel, hogy a mellékelt ítéletek végrehajtására reggel, idejekorán kerüljön sor, hogy az
elítéltek egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztőhelyen, elrettentő például.

Elmúlt azóta 154 év.
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad...
Dunának, Oltnak egy a hangja,
morajos, halk, halotti hang...
Ady Endre versének keletkezése óta is sokan, sokféleképpen igyekeztek bizonyítani, hogy nem
egy a hangja... Hogy a bánat nem egy bánat , és „a múltat végképp eltöröljük!"... (hogy egy
másféle dalból idézzünk).
Arad város román többségű önkormányzata úgy gondolta, hogy „egy a hangja...", hogy
megbecsüli a magyarokat a visszaállítással, hiszen attól nem kisebb, hanem éppen nagyobb lesz
Románia. De a várost leintették.
Tudjuk, honnan jön a hazugság, a rövidlátó, kicsinyes gyűlölet indulata, Nevezzük néven:
ezúttal a magyargyűlölet ismét győzelmet aratott. Reméljük, hogy nem hosszú távon.
Egyéni véleményem, nem kell egyetérteni: érhetett-e el többet magyar miniszterelnök az
elmúlt hetekben? Akárhogyan is hívják s bármilyen színű legyen is a meggyőződése? Tud-e
bármelyikünk ötletet adni, amellyel hipp-hopp, európai, kulturált úton és méltó módon sikerül a
szószegőt ígérete betartására bírni?
Nincs tehát aradi szobor. A tizenhárom emlékére.
(És ne beszéljen senki arról, hogy Zala György szoboregyüttese nem a legmagasabb
színvonalú műalkotás, hiszen valóban nem az. De a legkevésbé sem erről van szó, nem ez az ok.)
1849 október 6-a: annak a bizonyos tizenhárom embernek a kivégzése egyúttal az
álkeresztényi, kicsinyes Habsburg birodalom bukásának kezdete. Vakon, rövidlátó módon,
bosszúra hivatkozva és gyűlöletből gyilkolni ugyanis csak elvakult, önző, gyáva ember (omlandó
birodalom) szokott.
Tizenhárom ember. Az a tizenhárom - köztük ki akaratlanul, ki előre vállalva, ki pedig vállalt
kötelességét becsülettel teljesítve - igenis vértanú. Magyar, örménymagyar, horvát, sváb, osztrák:
tizenhárom ember, Nem származásukkal és nem szájukkal váltak a magyarság hőseivé legtöbbjük még utolsó, kivégzés előtti búcsúleveleit is németül írta hanem a sorsukkal.
Nem más népek, fajok, vallások ellen, hanem a tisztességért...
Emberek, akik kivégeztetésük előtt nem az álmodott jövőbe meredtek, mint megannyi
bronzból öntött filmhős, hanem a feleségüktől, gyermekeiktől, jóbarátaiktól búcsúztak. Emberek,
akik élni akartak s dolgaikat továbbra is felelősen tenni. És reménykedtek az utolsó pillanatig,
hogy „hátha"... aztán vállalták az elkerülhetetlent, összeszorított foggal és görcsbe ránduló
gyomorral.
Nemesi családok fiai, vagy polgári származásúak, főtisztek - de elsősorban és végső soron
emberek. Nagyszerű emberek,
Tizenhárom ember, Tizenhárom vértanú...
***
(Az itt következő összeállítás szövegei és a hozzájuk fűzött jegyzetek Az aradi vértanúk című,
Budapesten 1983-ban megjelent könyvből származnak, amelynek szerkesztője és jegyzetírója
Katona Tamás)
1. Gróf Leiningen-Westerburg Károly Jegyzetei
(részlet)
Október 4. Komor hangulat, a Damjanichcsal való tegnapi beszélgetés hatására nem tudok írni.

Este cédula Damjanichtól. (Lásd a továbbiakban - dcs. ) Mindig Vécsey kapja a legfurcsább
híreket. Komáromot nem adták át, Schlick fogságban, poroszok Pozsonyban. (Az utolsó sorokat
németül rövidítve írta, alig olvashatók - ez az egyik értelmezési feltételezés - a kötet szerk.) Liza
levele. Porkoláb, Fegyverek. (Haynau megerősítette a halálos ítéleteket, ezért átkutatták a
cellákat, nehogy a tábornokok öngyilkosságot követhessenek el - a kötet szerk.) Holnap reggel
hétkor hadbíróság elé. Élet vagy halál, Uram, amint parancsolod!
Levele sógorához, Rohonczy Lipót fogoly huszárezredeshez október 6-án reggel (részlet)
Éppen most szenvedtek ki négyen közülünk, még visszhangzanak a lövések szívemben.
2. Lázár Vilmos
1848-i honvéd ezredes aradi várfogságban kivégeztetése előtt írt emlékirata (részlet)
Kétnapi hiú várakozás után délután végre megjelent egy dzsidástiszt egy nyílt
levéllel tőle. (Báró Reviczky Máriától, Lázár feleségétől - dcs.) Átfutottam a kedves sorokat nem engedik, hogy meglátogasson. Fájdalmam nagy volt, de összeszedtem magamat, ne legyen a
tisztnek diadala rajta - gondolám magamban -, és nem is volt. Néhány sorban válaszoltam. A
távozó után az ajtó becsukódott. Összegörnyedtem mélyen égető fájdalmamban, szememből
könnyek perdültek ki. El voltam választva a világtól, s ami nekem e világon legkedvesebb,
nőmtől.
3. Schweidel József
Aradi fogságom naplója (részlet)
Valóban ne adnának kegyelmet nekünk? Az utolsó pillanatig olyan reménykedve bizakodom,
hogy nem is tudom magam átengedni a halál gondolatának.
Adalbert fiam egész délután nálam volt, és ez a látvány elszomorít; a kedves, derék fiú adta át
nekem szeretteim, drágáim utolsó szíves üzenetét.
Zárom ezeket a sorokat, és remélem, hogy október 6-án örvendetesebb érzésekről számolhatok
majd be.
Ezt a három ív papírt, amelyen hűségesen megírtam aradi fogságomat, adják át feleségemnek,
Domicának, ha bele nem pusztul bánatába.
4. Damjanich János
levele Leiningen-Westerburg Károlynak
Ma reggel (1849 október 4-én - a kötet szerk.) megérkezett egy gránátostiszt futárként az
ítéletünkkel. Nem sejtek semmi kedvezőt, mert szegény Emíliámat nem engedték be, pedig volt
engedélye, hogy bejöhessen hozzám. Amit Isten ad, kedves öregem, el kell viselnünk, mint oly
sok háborús veszedelmet; keményen és félelem nélkül nézzünk szemébe a kaszásnak, és próbált
férfiként álljuk ki azt, amit ránk mértek. Vigasztaljon Isten, jó barátom, mennyire szeretnélek
látni! Igaz barátod
Damjanich
5. Dessewffy Arisztid
levelének fennmaradt töredéke
Az a bizonyos evőeszköz, amellyel Tonim (Dessewffy első felesége és unokahúga, Újházy

Antónia - a kötet szerk. ) mindig étkezett, a női óra, amellyel Kálmán (Dessewfy Kálmán, a
vértanú testvére - a kötet szerk.) Velencében megtisztelte, üvegképekkel díszített ágya, az
éjjeliszekrény és a kockadíszes adassék nagyon szeretett feleségemnek, Emmának (Dessewffy
második feleségének, Szinnyei Merse Emmának -a kötet szerk.) A többivel Albert fivérem
(Dessewffy Albert volt testőr, a vértanú öccse - a kötet szerk.) rendelkezzen belátása szerint, csak
a Kálmán fivérem javára szóló megjegyzés a végrendeletben maradjon meg.
6. Kiss Ernő
levele lányának, Bobor Györgynének
Kedves jó Róza!
Megadás Isten akaratában (ez a levél október 5-ről való - a kötet szerk.) illik egy vallásos,
művelt asszonyhoz. Ezért kérlek téged, ha csak egy kicsit szeretsz: mellőzz minden hiábavaló
exaltációt, hanem őrizd meg egészségedet gyermekeidnek és téged forrón szerető atyádnak
Ernő
(részlet az aradi minorita rendház naplójából)
A három áldozat arcra borulva, Kiss Ernő hátrabukva feküdt a sánc árkában a nap lementéig.
Kiss Ernőt a lövések közelről érték, bőrébe fúródott a lőpor, s a füst befeketítette arcát.
7. Nagysándor József
levele Vinkler Brunó minorita szerzetesnek
Kedves tisztelendő úr - tisztelt barátom!
Szíves ígérete szerint méltóztassék Pestre Schmidt János rokonomnak, Kalocsára Nagysándor
Imre érseki orvos bátyámnak s Lugosra Ungváry János rokonomnak néhány vigasztaló sorokat
írni; ezen fésűt és inggombot szíveskedjék a bizonyos pesti irományokkal s gyűrűvel (mivel
Nagysándor József az unokahúgát akarta feleségül venni, külön esketési engedélyt kellett kérnie
az esztergomi érsekségtől. Ezt az engedélyt és a jegygyűrűt küldte vissza, mint erről Vinkler
Brunó minorita szerzetes visszaemlékezéseiből értesülhetünk... - a kötet szerk.) elküldeni, ezekre
kéri tisztelő barátja
Nagysándor József
8. Poeltenberg Ernő
levele feleségének, Arad, 1849 október 5. (részlet)
Te is, hőn szeretett Pauline-om, érzem! megbocsátod mindazt a keserűséget, amit életemben
okoztam neked! Megbocsátod, hiszen mindig a jóság angyala voltál! - Ó, mennyire fáj a szívem,
hogy nem láthatlak, nem csókolhatlak többé.
Légy hát erős, jó Pauline-om, légy erős irántam érzett szereteted kedvéért, gondold meg, hogy
gyerekeid vannak! hogy értük kell élned!!
Szerencsétlen Ernőd
9. Vécsey Károly
levele feleségének (részlet)
Drága, imádott Linám! szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem! Látom, ez életem utolsó

pillanata - meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden
lépésedben utolsó leheletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled, jó lélek; és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam
neked; csókollak, csókolom kedves lányomat - lányodat -, Gizellát. Isten veled.
Október 6. reggel 6 órakor
Szerencsétlen Károlyod
10. Aulich Lajos
(Vinkler Brúnó minorita szerzetes visszaemlékezése) (részlet)
A vizsgálaton vagy kihallgatáson a haditörvényszék minden kérdésére ez volt a válasza:
„Királyom parancsára esküdtem hűséget a magyar alkotmányra - s eskümet halálomig meg
kell tartanom."
Úgy is volt, mert az esküt szem előtt tartva élte utolsó percéig híve volt az ügynek.
11. Török Ignác tábornok
(Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében) (részlet)
...Török fejéről lehull parókája, mely kopasz fejét födte. A hideg őszi levegőtől az agg katona
sírógörcsöt kapott.
- Nem szégyelli magát - kiáltott rá Tichy a lóról -, sírni, mint egy gyerek!
Török kiegyenesedett, befödve fejét.
- Szégyellje magát ön, hóhérlegény! S ezzel büszkén ment a bitó alá, miután bajtársait előbb
sorban megcsókolta. Amint a kötelet nyakára tették, szívszélhűdés érte, s mint halottat kötötték
föl.
12. Knezic Károly
(Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében)(részlet)
Knezic Károly eddig folyton imádkozott magában. Ő volt az egyetlen, ki szemüveget viselt, s
ez leesett szeméről, mikor a porkoláb őt (a reglement rendelkezése szerint) odataszította a
hóhérlegényekhez.
Knezic utánahajolt, hogy fölvegye.
- Hagyja ott! - rivallt rá Tichy őrnagy.
- Lát maga az akasztófán úgyis.
Knezic megvetőleg nézett rá, s fellépett a zsámolyra. Pár perc múlva ő is az örök bíró előtt
állott.
13. Láhner György
(Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében) (részlet)
Harmadik áldozat Láhner volt, ki nagy léleknyugalommal halt meg.
(Johann Schükl cs. kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Láhner György
kivégzéséről)
Bizonyítvány
mellyel igazoljuk, hogy Franz Bott hóhér 1849. október 6-án felségsértés bűntette miatt
halálra ítélt Láhner Györgyöt Aradon kötél által kivégezte, és e foglalatosságnál a kellő

ügyességet és jártasságot tanúsította.
Ezt saját kezű aláírásunkkal hitelesítjük. A cs. kir. katonai különleges vizsgáló bizottság részéről:
Arad,1849. október 6. Schükl hadbíró százados Josef Tichy őrnagy a cs. kir. 25.
sorgyalogezredben
***
Hátha, egyszer mégis a költőnek lesz igaza?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad...
Dunának, Oltnak egy a hangja,
morajos, halk, halotti hang...
Ez Adytól a Magyar jakobinus dala. S a vértanúkra emlékezzünk büszkén.
dcs
******

Kisboldogasszonynapi búcsú Gyergyószentmiklóson
Nagy megtiszteltetés volt számomra Puskás Attila vikárius, örmény katolikus plébános úr és
Hajdó István római katolikus főesperes úr meghívása szeptember 7-re, a Kisboldogasszonynapi
búcsúra.
Bár csak néhány napja tértem vissza Erdélyből, mégis úgy éreztem, hogy a legnagyobb örmény
katolikus közösség búcsúján együtt kell imádkozzam a közösség tagjaival a közösség
megmaradásáért, a régen várt örmény katolikus plébános s egyúttal vikárius Úrért. Műemlék
templomunk zsúfolásig megtelt a hívekkel, vendégekkel.
Az örmény szertartás szerinti szentmise magyar nyelven - örmény betétekkel - lehetőséget
adott a hívek lelki együttműködésére. Mert értették és mert megtartották hűségüket őseik
rítusához. Így vált mindenki számára igazán búcsúvá az együttimádkozás. A kórus gyönyörű
saragánjai könnyeket csalt a szemekbe, de úgyszintén a méltóságteljes körmenet a templom
körül, a cinteremben, magyar egyházi énekekkel. A vörösköpönyegesek szép felvonulása csak
fokozta az amúgy is felemelő ünnepséget.
A szentmise után a híveket az Egyháztanács és az Oltáregylet vendégelte meg a Plébánián,
ahol mód nyílt megtekinteni a plébánia felújítási munkálatait, hogy mielőbb elfoglalhassa
székhelyét Puskás Attila plébános úr. Díszebéd és vacsora, bensőséges beszélgetések,
találkozások, valamint az elmúlt napok súlyos viharkárainak magtekintése az örmény katolikus
temetőben, tették sűrűvé a 48 órás villámlátogatás programját.
De minden fáradságot megér egy őseinkhez hű és méltó közösséggel való együttlét, amely
mindenkit csak megerősít hitében. Mert csak így érdemes élni.
Köszönöm az élményt és megerősítést.
dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke
******

Régi örmény sírok a szilágymegyei Zsomboron
Gyermekkorom egyik varázslatos barangolásából hazatérve bukkantam rá a rejtőzködő kis
ligetre, ahol ősrégi mohos sírkövek keltették fel a romantikus irodalommal táplált képzeletemet.
Kíváncsi izgalommal kezdtem betűzni a nehezen olvasható neveket; ha ma már nem is
emlékezem rájuk, de akkor ismerősen hangzottak, valahogy úgy, ahogyan a baráti vagy éppen
rokon örmény családok nevei, mint a Donogán vagy Gogomán, Asgyán vagy Fugulyán.
7 vagy 8 sírkövet számláltam meg akkor. Most, amikor sok évtized után újra felkerestem
gyermekkorom csodálatos helyeit, az örmény temetőt is látni akartam. Alig találtam rá. Már-már
feladtam a keresést, amikor egy kedves régi ismerős segítségemre jött. A mellig érő fűben (hogy
is nőhetett meg így ebben az aszályban?) nehéz volt felfedezni az egykori temető maradványait.
Már csak két sírkövet találtam, abból is az egyiket, az újabbat ledőlve. A régebbi sírkövön a
nehezen kibetűzhető felírat Pálfy Izsák nevét örökíti meg, az újabbik, ledőlt kövön Potyi (Potyó?)
Pál neve olvasható, akinek felesége, Horváth Karolina állított emléket. Az alig látható évszám
1863 (?) Régebben tudták néhányan, hogy a hegyen az egykori örmény közösség temetője búvik
meg, de a legöregebb falubeli sem emlékezett arra, hogy ott valaha valaki is élő örménnyel
találkozott volna. Hogy mi lett ezekkel a családokkal, senki sem tudta megmondani.
Zsombornak nem csupán ez az egy elhagyott temetője van. Erre a sorsra jutott az egykori zsidó
temető is, miután a hitközösség tagjait elsodorta a kegyetlen történelem; ugyanúgy az egykori
Pásztohy család sírkertje, amely a szocialista korszak romboló szellemének esett áldozatul. De
félő, hogy hamarosan ez lesz a sorsa a református temetőnek is, hiszen a sok évszázadot megélt
református közösség már csak 5-6 családból áll, azoknak is csak az idősebbje vigyázza az öreg
templom rekedt harangszavát.
Elképzelhető, hogy az egykor oly kedvelt üdülőhely, ahová még a Nagy Fejedelem is elment
megrokkant egészségét gyógyítgatni, nemsokára az elhagyott temetők falujaként lesz ismert.
Cuibus Ilona Éva
nyugdíjas tanárnő
Kolozsvár
******
Ávedik Lukács Erzsébetváros monográfiája című könyvében a gyönyörű (ma már csak
másféltornyú) templom elkészültének leírása alkalmából ezt írja:
Befejezve állott az impozáns templom a hívek örömére, a későbbi nemzedékek megszívlelendő
intelmére, hogy sohase teljesedjenek be rajtuk a költő ama fájó igéi:
Hisz boltívem, mely ég felé néz,
Nem volt egyéb: egy összetett kéz
Szelíden felfogva a mennyet,
Mely buzgó hitre ide lebbent.
Most óriás sírkő vagyok csak,
Hitét gyászolva századoknak
És a mai langy nemzedékek
A meghalt hit hamvából élnek.
(Ávedik Lukács a vers szerzőjéül (Mindszenty) szignót ad meg a könyvben fogalmunk sincs, ki
lehetett az illető - a szerk.)

******

Hírek
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy érdeklődésre
tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász,
Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a
szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az
fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda?
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 ismételjük 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.
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Szeptember 27-én 17 órakor ünnepi örmény katolikus szentmisén vettünk részt Fogolykiváltó
Boldogasszonynapi búcsú alkalmából az Orlay u-i Örmény Katolikus Templomunkban. P. Vahan
Hovagimian plébános úr Leszkovszky Pál kisegítő lelkésszel közösen celebrált miséje után az
Országos Örmény Önkormányzat által rendezett ünnepségre került sor a templomunkban,
Örményország függetlensége kikiáltásának 12. évfordulója alkalmából. Dr. Dzsotjánné Krajcsír
Piroska előadásában összefogottan mutatta be azt a nehéz, tragédiákkal terhes utat, amely az
évszázadok során meggyötört örménység függetlenségének kikiáltásához, az Örmény
Köztársaság létrejöttéhez vezetett.
Az ünnepség fogadással zárult a plébániánkon, a csodás műtárgyak között, melyet magyarörmény
őseink adományoztak örmény katolikus egyházunknak.
******
Lapzárta utáni gyorsjelentés
a szept. 30-án du. 17 órakor megnyílt Budapest Főváros XII. ker. Örmény Önkormányzat
Örmény arcok, örmény szemek c. kiállítása megnyitójáról.
/ Helyszín: XII. kerületi Művelődési Központ, XII. Csörsz u. 18. kupolaterme. Nyitva: október 6.
napjáig naponta 10-18 óráig./
A kupolateremhez méltó kiállítás, az archív fotók, az örmény genealógia képírásban méltán
aratott nagy sikert. /A kiállítást az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezte./ A
harmadik ciklusát élő kerületi örmény kisebbségi önkormányzat elnöke, Csíkszentgyörgyi-Ficzus
Margit hatásos bevezetőjében összefogottan mutatta be az őshazát, a hazai örmény kisebbség
történelmét, hányattatását. Így vált e rendezvény végre hiánypótlóvá a XII. kerületben, ugyanis az
elmúlt két ciklusban ez elmaradt.
Kiemelkedő volt Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész előadása, nemcsak a zongorán, de
énekhangszerén is. Megkomponált műsora a sok viszontagságot megélt örmény és magyar nép
sorsközösségére is rávilágított. Az egyúttal az Aradi Vértanukra is emlékező műsor koreográfiája,
az emlékezés és kegyelet lángja sokak szemében csillantott meg könnyeket. Pazar örmény
fogadás zárta a közel másfélszáz érdeklődőt vonzó rendezvényt. Jó volt együtt lenni.
******
Zsúfolt klubest
Igen gazdag műsorral várta közönségét szeptemberben a Fővárosi Örmény Klub. A szeptember
18-án megtartott klubesten tulajdonképpen két téma szerepelt, de az ott töltött idő valójában
három, különböző szempontból mind érdekes és hangsúlyos részre oszlott.
A meghirdetett program szerint Murádin László kolozsvári nyelvész mutatta be a Bécsben élő
dr. Száva Tibor Sándor közelmúltban megjelent könyvét, amelynek címe A szépvízi
magyarörmények nyomában. Hadd fogalmazzunk így: „egyszerű" könyvbemutató helyett
kaptunk a nyelvész professzortól egy széleskörű, kultúrtörténeti kitekintéssel fűszerezett,
élvezetes előadást (az előadás rövidített változatát a továbbiakban olvashatják.)
Nem kevésbé volt érdekes a szerző felszólalása; Száva Tibor Sándor ecsetelte a családkutatás
akadályait és buktatóit, amelyeket távolról sem szabad lekicsinyelni. Elég, ha arra gondolunk,
hogy a magyar, vagy részben magyar lakosságú települések, illetve a katolikus-reformátusunitárius plébániák-parókiák stb. anyakönyveinek miféle sors jutott Romániában az utóbbi
évtizedekben.

Egyéni véleményként hadd tegyük hozzá: nemcsak a nyomatűnt születési-keresztelésiházasság- vagy halotti bizonyítványok, de az erdélyi magyarörmények belterjes házasodási
szokásai, valamint a különféle, részben örmény, részben török, román, lengyel stb. ragadványként
hozott családnevek alakulása, változása, később magyarosítása is elég gondot okozhat a
kutatónak. Példaként csak kettőt említünk, amelyekben magunk is érdekeltek vagyunk; A
Császár-Zakariás család című rész első megállapítása, hogy a család eredeti neve Chonthikár
volt, így aztán az egyes személyek tárgyalása kezdődik Khontikár Ádámmal (ez a bizonyos „ch" „kh" nem a szerző Száva Tibor figyelmetlensége, hanem a zűrzavar bizonyítéka!), majd
váltakozva következik Császár, Khonthikár, (Császár) Zakariás, (Khonthikár) Császár, majd
végül (többnyire) Zakariás... Elég bonyolult?
Ehhez képest például a Dájbukát (Ágopsa) Dályai szinte egyszerű, hogy aztán következzék a
Dávid család, amelynél már „gyerekjáték" az egész: a szerzőnek „csak" annyit kellett kiderítenie
és tisztáznia, hogy a Dávid nem a szép, latinosan ejtett zsoltáros Dávid király, hanem a Távit
örmény keresztnév s Erdélybe elsőként Szdephán Távitán jött bé.
De ne menjünk végig az egész könyvön, hiszen ugyanígy említhetnénk a Lázár (Ánisor), a
Persián (Dsumerd) családot, vagy éppen a szerzőét, az első nekifutásra Száva (Isáák) családot,
ahol rögtön elsőként (Cheuli) Isahag Szávojéncz, majd Ohánnesz (Bábu) Száhágéncz, vagy Isáák
(Mádzuni) Domokos szerepel, mire - Isáák (Száva) és Száva (Isáák) névalakokon át - végre a
szerteágazó család egyértelműen megállapodik a Száva alaknál.
Azt hinné az ember, hogy a klubest következő része valami egészen másról szólt. Ugyanis
Novák Ferenc koreográfus, a Honvéd Együttes művészeti vezetője (sokak számára,
bizalmasabban: Novák Tata) mesélt... Miről? Szamosújvári gyermekkorról és fiatalkori
élményekről, a világot évtizedek óta járó Honvéd Együttes különféle élményeiről,
találkozásokról, magyar- s nem magyarajkú örményekről, valamint arról, hogy ma is készít
magának hurutos levest.
- Nem ángádzsáburt - tette hozzá, tapasztalt szamosújvári örményhez illően - hanem csak
hurutoslevest, mert nincs türelmem a fülecskéket böngyörgetni.
Arra a kérdésre, hogy készít-e hurutot, Novák Ferenc azt felelte, hogy vásárolja, néha
Szamosújvárott, legutóbb pedig Gyergyószentmiklóson.
- Igen, de abban nincs elég petrezselyem-zöldje - vágott közbe Borszéki Béla klubtársunk s
ebben pedig neki volt igaza.
Mint azonban kiderült, a csíksomlyói rock-opera előadásán (István a király) viszont volt elég
tehetség, tűz és lelkesedés, valamint a román közlekedési rendőrség részéről igen kiváló
lebonyolítás.
Az egész szeptember 18-i klubest kiváló és érdekes volt. Beszámolónknak azt a címet adtuk,
hogy „zsúfolt" s ez nem csupán arra vonatkozik, hogy a Semmelweis-utcai Bartók-terem ismét
színültig megtelt. Zsúfolt volt ez a klubest - és nem csak ez, hanem számos korábbi - átvitt
értelemben is, tartalmilag. Arra, hogy klubszerűen hozzászóljanak mások, hogy kérdezzenek apróságokat - a három remek résztvevő közül bármelyiktől, már sem energia, sem idő nem jutott.
dcs
******
Murádin László

könyvbemutató előadása
(részletek)
Mindigis élt és él bennem a remény, hogy egyszer akad egy jól képzett, tehetséges történész, aki

tudományos igénnyel megírja az erdélyi örmények történetét, aki a több mint három ezres
nagyságrendű könyv, tanulmány, cikk adatait, megállapításait megrostálva, az érdembelieket
kiemelve, a tévedéseket elvetve, az erdélyi örmények történetéről tudományos igényű
monográfiát ír. Most úgy látom, hogy dr. Száva Tibor-Sándor: Szépvízi magyarörmények
nyomában című könyve ebben a megálmodott nagymonográfiában szinte változtatás nélkül beilleszthető része, fejezete lesz. Könyve ugyanis alapos, tudományos igénnyel megírt munka.
Igaz ugyan, hogy a szerző a Bevezetőben szerényen úgy vélekedik, hogy „ez a mostani
monográfia is felsorakozik az eddig megjelent sok értékes közlés és helytörténeti írás mellé azzal
a céllal, hogy olyan pótlólagos ismereteket adjon közre Csíkszépvíz és Gyergyószentmiklós
magyarörményeinek életéből, amelyek még nem kerültek a nyilvánosság elé". Magam úgy
vélem, az itt bemutatásra kerülő könyv több ennél: tudományos igényű, önelvű kiadvány, tudományos munka. Nemcsak szép könyv, jó könyv is.
Miként az ilyen jellegű könyvekben általában történni szokott, a szerző „Rövid visszapillantás"
címen röviden felvázolja az örmény exodus történetét, ezek egy részének „erdélyi honfoglalását".
Köztudomású, hogy 1672-ben I. Apafi Mihály fejedelem a tatárpusztítás és belső villongás
következtében meggyérült lakosság pótlására, a kereskedelem fellendítésére a Moldvából
bevándorló örmények részére letelepedési okmányt ad, és ennek alapján jönnek létre a szépvízi, a
gyergyószentmiklósi, az ebesfalvi (mai erzsébetvárosi), a kézdivásárhely-kantai, a besztercei,
Besztercéről elköltöző, Szamosújvár városát felépítő örmény kolóniák, közösségek. A letelepedés
természetesen nem tehető a korábban általánosan elfogadott 1672-es évre, az Erdélybe való
beszivárgás évtizedekkel azelőtt megkezdődött, az 1672-es év csupán a megtelepedés
okmányszerű rögzítése.
Ebből a fejezetből a szerző könyve tárgyához szorosan hozzátartozik az a rész, amely
Szépvízre vonatkozik, s amelyet a „Csíkszépvízi örmény gyökerek" című fejezetben teljesít ki.
Adatai az 1723-tól kezdődő anyakönyvek beírásain alapulnak, ezek történeti hűséggel fedik a
valóságot.
Csíkszépvizen 1668-69-ben megközelítőleg 330 főnyi örménység telepedett meg, akik a
közép- és dél-moldvai területekről a Gyimesi-szoroson át jöttek Szépvízre, de bizonyos részeik
átköltöztek Gyergyószentmiklósra. A szépvízi és a gyergyói örménység között szoros a
kapcsolat, egyes családok elköltöznek, más családok visszaköltöznek az említett helységekbe. A
szerző - tanulmányozva a szépvízi és a gyergyószentmiklósi anyakönyveket - megállapítja, hogy
az egyes családok ezekben a helységekben vegyesen fordulnak elő, olykor a család egyik ága
Szépvízen, a másik ága Gyergyószentmiklóson él. Ez teszi érthetővé, hogy a szerző az egyes
szépvízi családok bemutatásakor, a tárgyalás körébe bevonja egy-egy család gyergyói,
esetlegesen más helységbe költözött ágát is, kibontja, majd összefogja a rokoni szálakat.
Természetesen van egy-két olyan családnév, amely csak Szépvízen fordul elő, mint például a
Kosztin, Kozocsa, Persián, Porumb, Potoczky család, de ugyanezt el lehet mondani, hogy vannak
sajátosan gyergyói örmény nevek is, mint pl. az Ávéd, Czárán, Buslig, Cziffra, Dobribán,
Revucz, Sáska, Szarukán, Szekula, Ulián, Vákár, Verzár. Mindennek ellenére az egyes örmény
eredetű családok rokoni viszonya Székelyföld településeire általában jellemző. (Ahogy mondani
szokták, ha két örményszármazású egyén összejön, s kissé megkaparják a családfát, előidézve
elődöket, közeli családtagokat, mindjárt kiderül, hogy rokonok.) /.../
A szerzőnek, dr. Száva Tibornak nem kis erőfeszítésébe kerülhetett, hogy kibogozza a változó
nevű leszármazottak rokonsági összetartozását, s főleg a magyarosított nevű örmények
megkülönböztetését, szétválasztását az ugyanilyen nevű nem örmény származású magyar
családoktól. Egy Ákoncz, egy Amirás, egy Dajbukát, egy Patrubány nevű személyről azonnal
feltételezzük az örmény származást, de egy Fejér, egy Dávid, egy Császár, egy Keresztes, sőt egy

Lázár, Zakariás, vagy akár egy Száva nevű személy nem feltétlenül örmény, az ilyen nevű
magyar családok száma is gyakori. Száva Tibor nagy érdeme, hogy bámulatos biztonsággal
választja szét az örmény származású magyar és az örménységtől független magyar családokat.
/…/
A szerző megállapítja: „A több mint 300 éves múlttal rendelkező örmény származású egyének
ma már nem örmények, se nem magyarörmények vagy örménymagyarok, hanem magyarok vagy
legfennebb örményszármazású magyarok. Bennük elhalványult az örmény származás tudata is...
magyarnak érzik magukat lelkükben, s ezt vallják tetteikben is. Írni, olvasni örményül már
nagyon régen nem tudnak, s beszélni sem legalább már 150 éve. Amit beszéltek a dédszülők, az
is tanult örmény volt..." E túlzottan általánosító megállapítás csak részben igaz. A magát ma
magyarnak valló örmény eredetű közösség nagy részében még ma is él az örmény származás
tudata, rájuk a kettős identitástudat jellemző: büszkék magyarságukra, de nagy többségük örmény
származását nem tagadja, sőt valamilyen homályos, nosztalgikus életérzést kelt benne. Továbbá
nagy általánosságban az is lehetséges, hogy az erdélyi örménység többsége már 150 éve nem
beszéli anyanyelvét, de egyes személyekre lebontva ez az általánosító megállapítás nem állja meg
a helyét. A saját tapasztalatomból tudom, hogy nagybátyám feleségének a szülei még 1944 őszén
is örményül beszéltek egymás közt, sőt lányuk, a nagynéném is többé-kevésbé törte az örmény
nyelvet. Hogy milyen örmény nyelvet beszéltek, az már egészen más kérdés. Az azonban
bizonyos, nem az iskolában tanulták, ilyen iskola Páncélcsehen nem is volt, a mészáros
mesterségét végző Piktor család tagjai a hét elemi osztályt magyar tannyelvű iskolában végezték.
S itt kell kitérnünk a nyelv kérdésére. Van ugyanis a Száva könyvének a témához szervesen
nem tartozó, de igen érdekes fejezete: Milyen nyelvet beszéltek a magyarörmények ősei?
Nyilvánvalóan az „őseink" szón az 1670-es években betelepülő örményeket érti, hiszen távoli
őseink, a 13. században Aniból exodusra kényszerülő örménység minden bizonnyal örményül
beszélt. A kérdés természetesen az, hogy mi történt a 13. századtól ezzel az örmény nyelvvel a
20. századig, a nyelvváltás korszakáig, amikor is a mai leszármazottak az új hazában nyelvváltás
következtében magyarul vagy románul, lengyelül vagy törökül beszélnek. Száva tétele
tulajdonképpen az, hogy nem egyszeri, hanem kettős nyelvváltás történt. /.../
A fenti tétel bizonyítására Szávának részint logikai, részint nyelvészeti érvei vannak. Az
örmények - írja - „nem lettek mostohák hosszú ideig eredeti nyelvükhöz, amit Aniból hoztak
magukkal, de egy idegen környezetbe került kis néptöredék szükségszerűen el kellett, hogy
fogadja a nagyobb népesség nyelvi befolyását". Ezzel egyet is érthetünk, ám a valamilyen fokú
nyelvi befolyástól a teljes nyelvváltásig hosszú az út. Vajon a 125 éves krími tartózkodás elég
volt-e bizonyos fokú nyelvi hatáson túl a teljes nyelvváltásig? Ehhez Moldvában megannyi év
sem volt elegendő. Még Erdélyben is 250 év kellett hozzá, tudva azt, hogy Krímben is,
Moldvában is az örmények százalékaránya magasabb volt, mint a 18. században Erdélyben. A
civilizációs környezet is egészen más volt.
A nyelvváltás hosszú folyamat, megelőzi a szókincsbeli hatás, mindkét nyelv ismerete, azaz a
kétnyelvűség, s csak ezt követi az egyik nyelv feledése, a többségi nyelv érvényesítése az
érintkezésben. /.../
E kitérő után kérdezhetné valaki tőlem is: milyen nyelven beszéltek az Erdélybe betelepülő
örmény őseink? Feltételezem, hogy örményül, de bizonyítani nem tudom (nemcsak a csángók,
hanem az erdélyi szászok is megőrizték 700 éven át nyelvüket). Ennek megállapításához egy
több nyelvet beszélő armenológusra lenne szükség. /.../
Ha a könyv említett fejezete nem is oldja meg a kérdést, igen nagy érdeme, hogy felhívta rá a
figyelmet.

Még egyszer megismétlem: Száva Tibor könyve nemcsak szép, jó könyv is. Figyelmükbe
ajánlom.
Murádin László
dr. Száva Tibor-Sándor; Szépvízi magyarörmények nyomában - Bécs, 2003. 308 lap + melléklet
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Az örmény csipke
Az ötvösség, a kőfaragás, a szőnyegszövés mellett Örményországban az egyik legősibb,
legelterjedtebb népművészeti ág a csipkekészítés. A hópehelyhez hasonlítható, szappanhabkönnyűségű, finom örmény csipkék mintázata igen választékos. A szokásos vékony, szorosra
sodrott pamut- vagy selyemfonalból egyszerű varrótűvel készítik. Bizonyos, hogy a régi idők
asszonyai, akik a csipkekészítés sokféle módját ismerték, azért éppen a varrótűt választották, mert
a finom, vékony tű ősidők óta alapvető eszköz. (Már a cromagnoni ősember 30-40 ezer éves
leletei között is megtaláljuk.)
Nem tudjuk, mikor született az örmény csipkekészítés mestersége, de kétségtelen, hogy sok
évszázados múltra tekint vissza. Már Urartu állam Kr. e. 9-6-ik századi falfestményein,
féldomborművein, szoborfiguráin is felfedezhetjük az ábrázolt ruhákon a csipkedíszítés elemeit.
A varrott csipke elterjedtségéről tanúskodik az ősi kéziratos könyvek számos miniatúrája is,
amely az örmény viselettörténet legfontosabb forrásmunkája. A középkori arab történészek és
utazók megjegyzik, hogy sehol másutt nem csinálnak olyan csipkét, mint Örményországban,
amelyet Keleten, Görögországban, Olaszországban és másutt adnak el. Ismeretes, hogy a 18-19ik században a párizsi, londoni, sőt a New York-i divat hölgyek körében is nagyon népszerű volt
az örmény csipke.
Igen lényeges, hogy a csipkeminták szinte pontosan ismétlik a híres, örményországi áttört
faragású kőkeresztek motívumait.
Az asszonyok ügyesen folytatták és fejlesztették tovább más anyagban a kereszténnyé vált
formavilág, tehát a régi örmény kőfaragók lenyűgöző művészetét.
A csipkevarrás munkaigényes foglalatosság: egy harminc-negyven centiméter átmérőjű darab
legalább egy hónapig készül. Ezért volt a csipke mindig olyan értékes. A háziak jólétét abból
ítélték meg, mennyi különféle terítő, takaró, futó díszítette a lakást.
„A csipkekészítés olyan, hogyha egyszer belekóstol valaki, egyre jobban megkedveli" - állítják
olyan örmény csipkekészítők, akik ezt a tevékenységet aktívan űzik. Azt mondják, megnyugtató
foglalatosság, segít elterelni a figyelmet a mindennapi gondolatokról, és egy rohanó, idegeket
túlterhelő korban ez igazi orvosság. Van olyan, akinek annyira kedves foglalatosságává lett, hogy
még járműveken is ezzel foglalkozik.
A felszerelés roppant egyszerű, a tű és a cérna még a legkisebb táskában is elfér. Újabban,
függetlenül attól, hogy hol készül a csipke, nem mindig mondhatjuk, hogy „ez Erzerumból
származik, tehát az erzerumi iskolát képviseli". A csipkevarró (újabban egyre-másra horgoló) nők
között nagyon sok ugyanis az árva, az üldözések, vagy földrengés miatt hontalanná vált, aki - ha
rákap a készítésére, a nemzeti-családi hagyományokon túl a formavilágot egyéni módon fejleszti
tovább. Azokat a fogásokat, alakzatokat, amelyeket gyermekkorában megtanult mondjuk az
édesanyjától, másoktól átvett, ellesett megoldásokkal fejleszti tovább s közben saját, belső
indíttatású ötleteire is támaszkodik. Mindenkitől átvesz bizonyos fogásokat, formákat,
motívumokat.

Így él tovább a népművészet.
Az 1970-es években az akkori szovjet Örményországban egyéni, kevert stílus jellemezte
például Ofik Bulikjan csipkéit.
Finom vani csipkét készített Arpenik Marabjan volt tanítónő. Vani származású anyja hivatásos
csipkekészítő volt, Arpenik tehát kicsi korától kezdve tökéletesen elsajátította a különösen
bonyolult mintákkal dolgozó vani iskola technikáját.
Egyes helyeken - korábbi évszázadok örmény szokása szerint - a megbecsült vendégnek
mosakodáshoz több méter csipkés törölközőt adtak.
Nagy a csipke szerepe a közelmúlt nemzeti viseletében is. A nők selyem vagy bársony
fejrevalót hordtak, amelynek homlokrészét növényi motívumokat ábrázoló csipke díszítette.
Korábban népszerű volt az olyan csipkekendő is, amely a fejre vetve eltakarta a nők arcát, és
majdnem a ruhájuk aljáig ért. Míg a felsőruhát rendszerint hímzés díszítette, a fehérnemű csakis
csipkés volt.
(cikkünk az 1970-es években működő Anus Sarambejan muzeológus Magyarországon megjelent
nyilatkozatából vett információk felhasználásával készült-a szerk.)
******
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Kolozsvári festők sikere Bukarestben
Dobribán Emil WTC nagydíjas
A bukaresti World Trade Center (WTCB), ahogyan a képzőművészek látják - címmel
rendezett országos művészeti vetélkedőt a WTCB, a Romániai Képzőművészek Szövetsége
tagjai, valamint a képzőművészeti egyetemek végzős diákjai számára egy majdani
magángyűjtemény létesítése céljából.
A premiernek számító magánkezdeményezés élénk visszhangra talált a képzőművészek
körében, s a több tucatnyi beérkezett alkotásból a Viorel Marginean és Claudia Lazar összetételű
rangos zsűri huszonöt pályamunkát érdemesített a verseny végső szakaszában való részvételre. A
három legjobbnak ítélt munka pedig kolozsvári festők műve. A nagydíjat Dobribán Emil, a
kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem adjunktusa nyerte el Építészet és
tükröződés című, nagyméretű 1,60x2 méteres olajképével, az utána következő pedig Calin Anton
és Marius Ghenescu Karnevál, illetve Összefüggések című munkájával.
Dobribán Emil közismerten sajátos fény-és színbeszédének különösképpen kedvezett a
tematika, s a művész maximálisan ki is használta az ultramodern építészeti fém-üvegkolosszus
kínálta lehetőségeket. A hagyomány és a korszerűség ellentétének festői megjelenítése izgalmas
művészi kihívást jelentett, amelynek látható élvezettel tett eleget. Ahogyan a hagyományos népi
építészet és az erdélyi barokk építészeti elemek tükröződnek a hatalmas üvegfelületeken, több
pusztán hatásos ötletnél. Általa a művész a festői megoldások és megjelenítések olyan tárházát
vonultatja fel, amely egyedi, különleges látványt eredményez. Azon túl pedig a jelenség filozófiai
mélységeit is sejteti. S nem utolsósorban a művész személyes hozzáállását a témához: a
modernség és hagyomány együttes jelenlétének igénylését, a tradíció és a korszerűség építészetifestői békés egymás mellettiségét, sajátos kölcsönhatásuk a képi megjelenítését, festői vonzatait.
Dobribán Emil számára egyébként az idei nyár ugyancsak termékenynek ígérkezik. A WTC
nagydíjjal egy időben a művésznek a bukaresti Schiller-házban nyílt egyéni tárlata. A kiállítás

központi témája az emberi test. Az örök és kimeríthetetlen ihletforrás, amelyből a művész eddigi
pályája során is sikerrel merített.
Németh Júlia
******

Örménymagyarok a Sóvidéken
(második rész)
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet ötödik gyermeke József (1881-1907), utód nélkül, 26
évesen, vőlegényként hunyt el. Székelyvarságon volt körjegyző, szép karrier előtt állt... Apjával
egy sírban nyugszik Korondon.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet hatodik gyermeke Lajos (1884-1937), aki ugyan
korondi születésű, de már szovátai kereskedőként ismert személyiség volt 1917-ben, az egykori
alsótelep 1902-ben épült vegyeskereskedési üzletének tulajdonosaként, amelyet apja vásárolt. Ő
volt a Szenkovits-család szovátai ágának megalapítója. Mellékfoglakozásként erdőkitermeléssel
és bányafa, talpfa, szén magyarországi kivitelével foglakozott. Az általában népes
gyermekáldással rendelkező családban is rekorder Lajos, feleségével Filep Annával kötött
házasságából (1919. október 6.) kilenc gyermek született, de csak hat érte meg a felnőttkort.
Az elsőszülött Gabriella (1913-1987) volt, aki Parajdon született, élete nagy részében
tisztviselőként dolgozott Szovátán, a fürdővállalattól ment nyugdíjba, pénztárosi beosztásból.
Férjezetlen volt.
A második Szenkovits Anna Mária, szintén Parajdon született (1917-1997), Szovátára ment
férjhez a kereskedelemben, a városi polgári és sportéletben ismert nyárádszeredai származású
Deák Sándorhoz. Házasságukból (1937. feb. 6.) született a rövid időt megélt Miklós nevű fiúk
(1937-1939). A család bérelte az egykori Május 1. vegyeskereskedést, később szatócsbolttá
alakított kereskedelmi egységet, amelynek helyére a mai „Turist" vendéglő épült. A mellette levő
épületben saját textilüzletüket működtették. A közismerten Nusi néninek nevezett csaplárosnő az
egykoron a család által birtokolt „Szenkovits" néven ismert vendéglőből ment nyugdíjba.
A harmadik gyermek, az 1916-ban született Magdolna ugyanabban az évben el is hunyt.
A negyedik, aki a felnőttkort megérő testvérek között a harmadik volt, szintén Magdolna
(1918-1997). Kereskedelemmel foglakozott. A meneküléskor, 1944-ben Mohácson maradt. Férje,
Gaál Lajos tanító, házasságukból (1936) született Magdolna nevű lányuk (1939), akinek három
fia van, név szerint Lajos, akinek két gyermeke van, Győző, szintén két utóddal, míg Ottó nőtlen.
Az ötödik gyermek a Szovátán, a vendéglátóiparban közismert Szenkovits József (1920-1969).
A család nevét viselő, de a szövetkezet által bérelt Szenkovits vendéglő vezetője volt. A
köztudatban, főleg az idősebb generáció által Szenka néven ismert szórakozóhely évtizedekig
cigányzenével szórakoztatta vendégeit, ma főleg a fiatalok körében népszerű az itt működő
Country Pub. Felesége, Ábrám Jolán szintén a vendéglőben dolgozott, korai haláláig.
Házasságukból (1952) két leány született, Margit (1952) és Anna (1954). Margitnak egy fia van,
Jeremiás József (1981), autószerelő-gépkocsivezető, Anna férje Szlovenszki Gábor, Nagybányán
laknak, két gyermekük Anna (1983) és Gábor (1990).
A hatodik-hetedik gyermek az ikerpár Margit és Lajos voltak, akik 1922-ben születtek és
1927-ben, illetve 1929-ben hunytak el.
Sorrendben a nyolcadik gyermek a két nevet viselő Szenkovits Ilona-Olga (1925), a család
hagyományos foglakozását nem folytató tanítónő. Férje, Fazakas Lajos matematikatanár.
Nyugdíjba vonulásuk előtt Marosvásárhelyen és környékén tanítottak. Egy fiúk született, Fazakas
Lajos (1950), parajdi fogorvos. Felesége, dr. Derzsi Emese (1954) belgyógyász szakorvos, a
Parajdra járó asztmás betegek közismert kezelője, gyógyítója. Két gyermekük Fazakas Nimród

(1980) fogorvostanhallgató és Fazakas Zsuzsánna (1982), egyetemi hallgató, külkereskedelem
szakon.
A kilencedik és egyben utolsó gyermek Szenkovits Jenő (1928). Szovátán született, népszerű
kereskedőként vonult nyugdíjba 1989-ben, a Fogyasztási Szövetkezet készruha-részlegének
vezetője és hosszú éveken át elárusítója volt. 1954-ben feleségül vette Antal Erzsébet (1936)
könyvelő-technikust. Mindketten hosszú éveken át egy vállalatnál dolgoztak. Két gyermekük
született: Jenő (1955-1958) és Ferenc (1959), a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
matematika-asztronómia tanszékének tanára és helyettes dékánja. 1989-ben doktorált
csillagászatból. Felesége a szovátai születésű Trifoi Mariánna, vegyészmérnök, a kolozsvári
gyógyszerárugyár líceumában és technikumában tanárnő. Két gyermekük Annamária (1989) és
Ferenc (1991), mindketten a kolozsvári Báthory Gimnázium tanulói.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet hetedik gyermeke Szenkovits Antal (1889-1960).
Korondon született, foglalkozása hagyományosan kereskedő. Végigharcolta az első világháborút.
Az Erdélyi ezredek a világháborúban 1914-1918 című, vitéz Deseő Lajos ny. tábornok a saját
szerkesztésében megjelent könyv 66. oldalán ezt írja a tizedes rangig jutó, ötször kitüntetett
Szenkovits Antalról : „A világháború kitörésekor vonult be a 82. gy. (gyalog) e. (ezred)-hez
Székelyudvarhelyre. Tábori ezredével az orosz frontra ment, 1916-ig küzdött Oroszországban és
részt vett ezredének minden ütközetében. Azután az oláh harctérre vezényelték. 1917-ben
megsebesült. 1918 februárjától tábori csendőrszolgálatot teljesített Szerbiában.1919-ben részt vett
a székely felkelésben. Az 02, 03 háromszori és a K.cs.K. tulajdonosa. Őse volt Kiss Ernő
tábornok, aradi vértanú.". Azt már idéztem, hogy „testvérbátyja Márton a szerbiai fronton hősi
halált halt”. Antal, hazatérte után kereskedőként élt Korondon, 1947. augusztus 15-én,
Nagyboldogasszony ünnepén nyitott ki utoljára. Üzletét 1948-ban államosították. Kulák volta
miatt 1952. júliusától 1957-ig kilakoltatása miatt albérletben élt Korondon. Sok megpróbáltatás
és politikai üldözés után 1960. június 12-én, 71 éves korában, Szentháromság napján halt meg.
Szenkovits Antal és felesége, Nyegre Juliánna Olga (1901. február 16. -1977. június 14.) népes
utódtábort hagyott maga mögött, négy fiúk és egy lányuk született, mindenikük Korondon.
Legnagyobb fiúk, Antal (1921-1947) fiatal korában Korondon apja mellett volt inas saját
üzletükben a háborúba történő bevonulásáig. Végigharcolta a második világháborút, orosz
fogságba esett. A szerencse azonban nem pártolt el tőle, mert csak a határszélig, pontosabban
Jászvásárig vitték, ahol a Szovjetunióba szállított javakat rakták át az orosz mintára épült, széles
keréktávú tehervagonokba. Szerencséjére nem volt alkalma megismerni a szovjetúnióbeli foglyok
embertelen életét. Aránylag rövid idő múlva, 1946 őszén szabadult. Néhány hónapig kereskedő
volt 1947. január l-én tragikus körülmények között bekövetkezett haláláig. Nőtlen volt.
Második gyermekük, Ferenc, 1922-ben született, csecsemő korában hunyt el.
A család harmadik gyermeke, az egyetlen lány, Mária Magdolna 1926 július 22-én született.
Tisztviselőként dolgozott Parajdon, Erdőszentgyörgyön, Szovátán, majd Székelyudvarhelyen.
Nyugdíjasként most is itt él.
Születési sorrendben a negyedik gyermek Szenkovits László (1929). Székelyudvarhelyen
érettségizett, de kulák származása miatt nem tudta folytatni tanulmányait. Tanár szeretett volna
lenni. Versenyvizsgával Parajdra került, ahol az 1949-1950-es tanévben matematikát tanított,
majd a következő tanévben Siklódra helyezték. Hiába végzett eredményes munkát, 1952.
szeptember 1-vel származása miatt felbontották munkaszerződését. Szovátára, a fürdővállalathoz
került tisztviselőként. 1953 januárjában munkaszolgálatra vitték Szászváros mellé, onnan
Bukarestbe került, ahol kaszárnyaépítő munkatelepen dolgozott leszereléséig, 1956-ig. Hazatérte
után a szovátai ILEFOR bútorüzemhez került szállítási osztályvezetőnek. 1962-ben a szovátai
Közüzemek főkönyvelője lett, 1990 január l-én bekövetkezett nyugdíjazásáig. Péter Mártával

kötött házasságából (1952) egy fiúk és lányuk született: Szenkovits Antal László (1956) és Mária
Enikő (1957). A Sepsiszentgyörgyön élő mérnök fiúnak két lánya van, Anikó (1984) és Ágnes
(1989), mindketten tanulók, míg a Szovátán lakó laboráns foglalkozású lányuknak van egy
leánya, Vass Ildikó (1983) egyetemi hallgató és egy fia, Vass László István (1988) tanuló.
Szenkovits Antal és Nyegre Juliánna Olga ötödik gyermeke Zoltán (1933-1991) volt, aki
először a család tulajdonában levő föld megműveléséből élt Korondon, majd ugyanitt volt
MTSZ-tag. 1963-ban Szovátára költözött, a víztelepen munkásként dolgozott 1991-ben
bekövetkezett haláláig. Nőtlen volt.
Szenkovits Márton és Szálasi Erzsébet utolsó, nyolcadik gyermeke Anna (1891-1977). Élete
három településhez kötődik. A boldog gyermek- és ifjúkor a szülőfalu Korondhoz, a
családalapítás, az anyai boldogság, valamint a házasélet öröme Székelyudvarhelyhez köti, majd
férje elvesztése után újbóli korondi kitérő után leánya elköltözése végleg Marosvásárhelyhez
társítja. Férje Darvai Albert kereskedő. Korondra való visszatérése után a piactéren nyitott
kocsmát. Három gyermeke volt, Ibolya, Magdolna és Albert. A kocsma eladása után lányaival
Marosvásárhelyre költöztek. Ibolya tisztviselőként dolgozott, férjezetlen volt. Magdolna
Brassóba ment férjhez, ott van eltemetve. Házasságából egyetlen leány született, Lívia, aki
jelenleg Magyarországon él. Egyetlen fia, Albert édesanyja mellett dolgozott, korai haláláig. Az ő
fia, akit szintén Albertnek hívtak, Székelyudvarhelyre nősült, házasságából egy leány született,
akinek jelenleg Székelyudvarhelyen kalapszalonja van.
Megállapíthatjuk, hogy a foglalkozás megválasztásában, a pályaválasztásban a tanítónak nem
kellett útmutatást, tanácsot adnia a Szenkovits-nemzetségbeliek számára. Akárcsak a római
birodalomban, az utódok az elődök nyomdokaiba léptek, legtöbben a kereskedő szakmát
választották.
A Szovátára letelepedett örménymagyar közösség névsora nem zárul le a Szenkovits-családdal.
Időközben a közösség még gyarapodott a Dicsőszentmártonból, Fogarasról, Szamosújvárról,
Gyergyószentmiklósról és a Csíkszépvízhez tartozó Borzsováról ideköltözött lakosokkal. Ha
táboruk nem is népes, mégis gyarapítják a város lakosságát.
Régi örménymagyar származásúnak tekinthető a sóvidéki sóbányájáról, majd gyufagyáráról s
ma már nagy turisztikai vonzásáról és gyógykezeléséről is híressé vált Parajdon a Szálasi család.
A már említett Szenkovits Mártonné, Szálasi Erzsébet pályafutását a fentiekben ismertettük,
testvérei Szálasi Péter és Szálasi Milli voltak, mindhárman Szálasi János és Verzár Anna
gyermekei.
A ma Szovátán élő örménymagyar származású két Angi családot azért származtathatjuk e
vidékről eredendőnek, mert anyai ágon a Szálasi család közvetlen leszármazottai. Szálasi Péter a
korondi és szovátai Szenkovitsokkal is rokon volt. A parajdi Kenyeres Gizellát (1884-1972) vette
feleségül. A Szálasi család nevével a Korondon 1942 április 27-én kiadott Kivonat a házasultak
anyakönyvéből című 263/1942 április 27-én, az 1939 IV.1. bejegyzés alapján kiállított
okmányban találkozunk, amelyből kitűnik, hogy Szenkovits Mártonné Szálasi Erzsébet Szálasi
János és Verzár Anna leánya. Szálasi Péterné Kenyeres Gizella férje elvesztése után özvegyen
még hosszabb időt élt Parajdon, ahol a jelenleg Szovátán élő Angi fiúk nagyanyjuknál sokszor
töltötték nyári vakációjukat.
Fekete Árpád, Szováta
(folytatjuk)
******
Az erzsébetvárosi Örmény szertartású Római Katolikus Plébániatemplom egyháztanácsának
Historia Domus című, minden fontos döntést tartalmazó könyvében a lapok közé betéve szerepel

egy régi írású papír. Szövege:
Az életbölcsesség az, hogy minden napot utolsónak nézünk.
******

Ősz, egészen Mártonig...
azaz: Mindszent hónapjának második fele és Szent András havának eleje
Ha a 10. vagy 12. századot nézzük, ritkán történt valami október végén, november elején.
Persze, ez csalóka, mert amint egyre közelebb kerülünk időben, szaporodnak a feljegyzések,
dokumentumok, és egyre gazdagabb az őszi hónapok naptára. Lássuk tehát Mindszent hava
második felét és november, vagyis Szent András hava első felét.
Rögtön október 18-án Lukács evangélista napja. Lukács keresztnévként különösen kedvelt az
erdélyi örménymagyarok s a hazai bunyevácok között; családnévként is számos alakban
előfordul: Luka, Lukács, Lukácsfi, Lukácsi, Lukucz (Szongott Kristóf szerint).
De említsük a régmúltat. Jó kilenc évszázada, 1095 november 26-án hirdette meg II. Orbán
pápa az I. keresztes hadjáratot, amelynek következtében egy évvel később, 1096 októberébennovemberében haladt át Magyarországon a szentföld felé a legendás hírű Boullion Gottfried
serege. A lovag-vezért az ugyancsak hírneves Kálmán király, a Könyves fogadta s kísérte végig,
amíg a had békésen átvonult Magyarországon.
A keresztes háborúkról szinte több a legenda, mint a valóság. Kétségtelen, hogy az erőltetve
odaálmodott cél, „Krisztus urunk földi életének helyszínét megszabadítani a pogányságtól" - több
gazdasági céllal találkozott. Legfontosabb talán az Indiához s általában a Keletre vezető
kereskedelmi út ellenőrzése. Kétségtelen az is, hogy a keresztesháborúk gazdasági és szellemi
pezsgést keltettek a középkor során kissé önmagába fülledt Európában. „Befülledt" gondolkodás
alatt érthetjük például azt is, hogy az első keresztesháborút gyermekekkel kívánták megnyerni.
Nem félreírás! A kor valóságot mellőző, vallásosan egzaltált szelleme szülte ezt a gondolati
bukfencet: ha a pogányok látják, amint a szentföldre bevonulnak a gyerekek, mint Jézus katonái,
akkor inukba száll a bátorság... Valójában már az odavezető úton elpusztult a kiskorú sereg jó
része. (Egyébként érdekes megközelítésű regényt írt erről a lengyel Jerzy Andrzejewski - aki a
Hamu és gyémánt írója is - Jő hegyeken szökellve címen, amely magyarul is megjelent.)
Végülis a keresztes háborúk során a középkori európai gondolkodás találkozott az arab világ
gondolkodásával és... konyhájával.
Tessék elképzelni, amint a keresztes lovag több év után végre hazaért saját várába, ám a
lakománál az áhított hazai étek ehetetlen, ízetlen volt. A 8-11-ik századi Nyugat-Európa ugyanis
a són kívül alig ismert s használt fűszert, a lovag pedig a Közel-Keleten hozzászokott a borshoz,
mustárhoz s egyéb fűszerszámokhoz.
(Az „arábiai fűszerek" forradalmi fogalommá vált, bizonyítja Shakespeare, aki többszáz évvel
a keresztes háborúk után, 1606-ban írt Macbethjében híres mondatot ad a képzeletbeli vérfolttól
szabadulni akaró gyilkos, Lady Macbeth szájába: „Arábia minden fűszere nem édesíti meg már
ezt a kis kezet.")
De lássunk újabb s fontosabb októberi dátumokat.
Október a magyarság számára elsősorban két dátumot jelent. 6-át, Aradot és 23-át, Budapestet.
Tudjuk, hogy 6-ához legújabb keletű fájdalmak is tartoznak. Erről külön, lapunk más helyén
beszélünk.
Tudjuk: október 23-a után ott komorul az iszonyatos november 4-e. Ugyanúgy vagyunk ezzel,

mint március 15-ével, amely mögött Világos és október 6. várakozik.
Mégis, mégis: próbáljunk meg a napfényes októberi napokra emlékezni, s ügy ünnepelni,
ahogyan szívünk, eszünk s tisztességünk méltónak diktálja. Mi, idősebbek, akik kamaszként (a
még idősebbek pedig fiatal felnőttként) megéltük - ki-ki a maga módján -1956. október 23-át, ne
akarjuk kézlegyintéssel kizárni a fiatalokat, mert „ők ezt úgysem értik"... Nem is igazán érthetik,
hiszen jó egy évtizede mást sem tapasztalnak, mint hogy 23-a táján a szokottnál is jobban
fellángol az acsarkodás.
Pedig akkor, 1956-ban mosoly volt az arcokon, lobogtak a remények és a hitek. Tudjuk, ha
tovább tart, ha „sikerül" - akkor bizonyára kemény elszámolásokra és késhegyig menő vitákra
került volna sor. Voltak ennek jelei.
De október 23-a s a rákövetkező napok a vér és a félelem ellenére: mosoly. Mosoly volt az
arcokon, ragyogott a budapesti utca - itt-ott rommá lőve is! - úgy, ahogyan azóta sem.
Az október 23-i dátummal azonban még nem végeztünk. Mintha csak ez a nap és környéke
évszázadok óta kiváltságos volna Magyarországon, annyi érdekes esemény folyt le ilyentájt.
1409 október 18-án Zsigmond király a hunyadi uradalmat egy udvari vitéznek adományozza,
akinek a neve Sorba fia Vajk. Namármost: ennek az embernek a fia viszont az, akit Hunyadi
Jánosként ismerünk s akit a hagyomány nyomán Arany János még Szebeni, azaz Szibinyáni Jank
néven is emleget...
Ennek a Hunyadi Jánosnak híres harcostársa a nándorfehérvári csatában Kapisztrán János
ferences szerzetes, aki valamivel később, mint Hunyadi - a győzelem után, 1456 október 23-án
hal meg (két és félszáz évre rá, 1724-ben avatják szentté).
Ha már Hunyadi, akkor Mátyás király: Antonio Bonfini olasz humanista 1486 októberében
szegődött a király szolgálatába, s köszönhetjük neki a Mátyásról, környezetéről, Visegrádról s
Budáról hagyományozott leírásokat.
Néhány évtized múlva, 1533 októberében viszont a Fugger felszámolta budai kirendeltségét.
Mai fogalmazással: a korabeli nemzetközi nagytőke kivonult Magyarországról, amely a török és
a Habsburg miatt kiszámíthatatlan s ezért kockázatos piaccá vált.
1552-ben október 18-án takarodott el Eger alól a török, hogy aztán két év múlva, ugyancsak
18-án Poroszló mellett foglyul essék Bornemissza Gergely (a Gárdonyi regényből mindannyiunk
kedvencévé vált Gergő), akit Isztambulban egy évre rá kivégeztek.
Két évvel ezután, 1556 október 22-én Izabella (I. János király özvegye) és fia, János Zsigmond
erdélyi fejedelemként ünnepélyesen bevonul Kolozsvárra, aztán jóval később Váradon, 1569-ben
október 20 és 25 között János Zsigmond fejedelem jelenlétében megtartják az első, nyilvános
hitvitát. A vitázó felek a magyar kultúr- és vallástörténet két nagyja: a kálvinista Melius Juhász
Péter és az unitárius Dávid Ferenc...
Van aztán egy igen különös, szomorú, tragikus október vége (az egyetlen ilyen?) -1599-ben:
15-én Mihály vajda nekilódul Plojestiből az erdélyi fejedelemség elleni hadjáratnak; 21-én a
bíboros-fejedelem, Báthori András általános hadfelkelést hirdet meg, de az erdélyieket
Sellenberknél, a Szászföldön 28-án Mihály szétveri. November 3-án Csíkszentdomokos
határában pedig elborult, meghülyített csíkiak, Ördög Balázs és társai meggyilkolják a menekülő
fejedelmet.
A nyomorult hegyi falu főpapgyilkosságért hipp-hopp megkapja a Vatikántól a pápai átkot
kétszáz évre... pedig fél évszázaddal korábban, amikor Habsburgék gyilkoltatták meg György
barátot, a Martinuzzit Alvincen, a Vatikán sehogyan sem találta a bűnösöket, még kevésbé a
felbujtókat... (Minderről részletes és érzékletes leírást találunk egyrészt Jókai Fráter György című
regényében, másrészt Dávid Antal Erdély nagy romlása című trilógiájában - I. kötet; A sárkány
papja. )

És még egy különös apróság, őszi évfordulóval: bizonyos Pallavicini olasz bérgyilkos a
György barát „elintézéséért" kapott a Habsburgoktól őrgrófi címet.
Négy és fél évszázad multán Mindszenty József hercegprímást a forradalom miniszterelnöke,
Nagy Imre rendelete értelmében szabadlábra helyezték. Helyezték volna... de egy lehallgatott
telefonbeszélgetésből kiderült, hogy az ÁVH a fogvatartás színhelyéről, az egykori Almássykastélyból a miniszterelnöki utasítás ellenére a Szovjetunióba akarja csempészni a bíborost. Ezt a
bíborosgyilkos Pallavicini sokadik leszármazottja, Pálinkás (Pallavicini) Antal, a Magyar
Néphadsereg rétsági páncélos egységének őrnagya honvédeivel megakadályozta, így aztán
Mindszenty József esztergomi érsek 1956 október 31-én, három páncélozott harci jármű és egy
rohamlöveg kíséretében Budapestre érkezhetett. Mindezért Pálinkás Antal őrnagyot 1957
december 10-én kivégezték.
Fohászkodjunk a néphadsereg-beli, bíboros-szabadító tiszt lelki üdvéért és lépjünk tovább a
kronológiában.
1613-ban éppen október 23-án választja az Erdélyi Országgyűlés Kolozsvárott fejedelemmé
Bethlen Gábort.
Ejtsünk szót október 24-ről is, ez Rafael napja. Márpedig Rafael főangyal az utasok, gyakorta a
messzi, másvilági útra készülők - s így a betegek, szegények patrónusa. Személynévként nálunk
ritka, de fontos. Bálint Sándor könyvében idézi Rimay János versét, amely a szerző mesterének,
Balassi Bálintnak a halálára íródott, persze, az úgynevezett Balassi-strófában. Ebben az Úr
utasítja Rafaelt, hogy törődjék az elhunyt költő lelkével:
Menj el te Raphael
S lelkét még aki él,
vedd csendesen el tőle...
Október 26-a viszont már Dömötör, a keleti egyház kedves szentje és gyakran használt
személyneve (Dimitrij, Dmitrij). Az Érdy-kódex állítja, hogy a szent a Szerémségben született s
neve ezért (ezért is) otthonos a Kárpát-medence kultúrájában, családnévként is gyakori: Dömötör,
Döme, Deme, vagy éppen helységnévként: Szentdemeter a Felvidéken, Szentdömötör a
Biharban, Szentdemeterporta Baranyában.
Háborúból azonban több van, mint szentekből. 1794 október 10-én zajlott a híres maciejowicei
csata, amelyben Szuvorov tábornok orosz csapatai legyőzik Kosciuszko lengyel seregét, maga a
legendás generális fogságba esik, november 6-án pedig az orosz dzsidások már bevonulnak
Varsóba. Egy évvel később, 1795 október 24-én az osztrák, orosz és porosz uralkodó aláírja
Lengyelország harmadik (teljes) felosztását és Polónia 125 éven át de iure nem létezik.
1805 október 21-én Horatio Nelson, őfelsége admirálisa tönkreveri a francia-spanyol hajóhadat
s ezzel hadászatilag is megkezdődik a francia császár lassú, de biztos bukása.
Végül 1860 október 20. Ez a Ferenc József császár által kibocsátott, úgynevezett Októberi
diploma napja, amely azért érdekes, mert a nagyon győztes és nagyon romlófélben lévő
Habsburg-monarchia ezen a címen olyan okmányt izzadott ki magából, amely - utólag jól
láthatóan - már előrevetítette Deák Ferencék híres alkotmányos-jogi harcát és az 1867-es
kiegyezést.
Jónéhány évvel és sok-sok vérrel később, 1918 október 17-én ismerte be Tisza István, hogy a
központi hatalmak elvesztették a háborút s 31-én jött létre (az akkor még) polgári demokratikus
forradalom következtében Károlyi Mihály kormánya. Novemberben aztán már minden irányból
támadták a Kis Antant lihegői az I. Magyar Köztársaságot.
Lett még „vidám" októbere a világnak 1929-ben: ez az úgynevezett nagy gazdasági válság
kirobbanásának, a világraszóló tőzsdekrachnak a hónapja.
És végül október 15-e az 1944-es évben. Vasárnap volt, Horthy kiáltványát közölte a Magyar

Rádió, nyíltan is megszállták az országot a németek s másnap már Szálasi és nyilasai dúltak.
November 1-ről és 2-ről, Mindenszentekről és Halottak napjáról beszéljünk fémileg
részletesebben. A mai hétköznapi gyakorlatban a két nap kissé összeolvad: Mindenszentek
ünnepének az az elvi lényege, hogy az élő és a bármikor elhunyt hívek bizonyos
transzcendentális közösséget alkotnak (a szentek közössége). November 1-je tehát mindazok
ünnepe, akik - hatalmas sokaságuk miatt - nem férnek el mind-mind, név szerint a
kalendáriumban. A középkor halálkultuszában természetesen számon tartották, az
ellenreformáció során pedig - a tridenti zsinat nyomán - még általánosabbá vált. Később, mint
Bálint Sándor vélekedik - részben a kor közönye miatt elhalványult és mindinkább a másnap
rákövetkező ünnep, Halottak napja vigíliája lett belőle.
Halottak napja tehát az a nap, amikor mindenki saját hozzátartozóira, személyes elköltözötteire
emlékezik s őket tiszteli meg. Individualizált világunkban könnyebben feldolgozható, mert
személyes ünnep. Sokkal könnyebb a „feladatunk", mint a Mindenszentek-napi, nehezebben
feldolgozható emlékezés a szentek közösségére. Miután pedig amióta világ a világ, azóta a halott
búcsúztatása és a temetés alkalmából jótékonykodni, a szegényeknek alamizsnát, ennivalót adni
szokás... és miután az eltávozottakkal való törődés a földkerekség legeltérőbb kultúráiban is ősi
hagyomány, ezért magától értetődik, hogy a sírhantra gyakran finomságokat helyeztek. Az
évezredek homályából származó szokás „megkeresztelése" az, hogy nem a halottnak, hanem egy
élő rászorulónak adunk, mintha az elhunytnak adnánk.
A környékünkön élő szláv népek majd mindegyikénél szokás volt a sírhanton vendégséghez
teríteni s otthagyni, mert majd jön az elhunyt s elfogyasztja. A litván-lengyel-belorusz
hagyományvilág szerint az a halott látogat el a saját sírjához, aki nem nyughatik, akinek
elszámolnivalója (például életében elkövetett nagy bűne) van. Ennek a felfogás- és
szokásrendnek az alapján sok, gyönyörű irodalmi mű született, főként a 19. század folyamán,
például Adam Mickiewicz híres műve, az Ősök, vagy Arany János jónéhány balladája.)
1906 november 5-én helyezték el a kassai székesegyházban II. Rákóczi Ferenc Törökországból
hazahozott hamvait.
De november 5-én mást is ünnepelnek, legalábbis a magyar katolikusok, ez ugyanis Szent Imre
napja. Első királyunk fiáról lényeges adatot alig tudunk. De elképzelhetjük, hogy a keménykezű,
törvényalkotó király miként nevelte-neveltette fiát, akit utódjául szánt. Imre minden valószínűség
szerint a kellő időben elfoglalta a trónörökös herceget megillető dukátust és az úgynevezett
királyi sereg, vagyis a varég-orosz testőrség parancsnoka lett. 1030-ban bizonyára atyja mellett ő
is felvonult seregével II. Konrád császár ellen. Aztán szeptember 2-án meghalt...
Hogy hol és hogyan? Arról, hogy Imre szenvedélyes vadász volt, lengyel feljegyzések is
tanúskodnak; hogy sebzett vadkan áldozata lett, ezt a korban igencsak közeli, úgynevezett
Hildesheimi Évkönyvek is tanúsítják. A legkorábbi Szent Imre apátság pedig (mint Győrffy
György írja: a 11-12 század fordulóján épülhetett, hiszen Istvánnal és Gellérttel együtt Imrét
1083-ban avatták szentté) az egykori, bihari Hegyközszentimre lehetett s talán ezzel jelölték meg
a halála helyét.
A többi csupán következtetés. Bizonyos, hogy országépítő István király „belevaló", művelt,
hadvezetésre és uralkodásra való utódot nevelt, akinek ugyancsak születnek majd utódai. Ehhez
képest a 12. század során a papi nőtlenséget kötelezővé, a férfi-nő viszonyt pedig fokozatosan
szégyenletes bűnné deklaráló egyháziak terjesztették a „szűz királyfi" képzetét (aki csupán királyi
atyja akaratából, államérdekből nősül meg, de nászéjszaka helyett azonnal imádkozni kezd
hitvesével... - a legenda szerint.) Akinek képi ábrázolásával évszázadok óta találkozunk a
templomokban: lányos fiú, aki liliomot tart a kezében és fölfelé bandzsít.
Az évszázadok tehát elherdálták - ki sem alakították, elvetélték - Szent Imrének, a határozott,

férfias, de egyenes, tisztességes trónörökösnek a képét. (A vadászatot a legendák jószerivel nem
is említik.) Pedig a kötelességtudó, jó erkölcsű, művelt fiatal férfi igazán lehetne saját, honi
szentünkként a mindenkori magyar ifjúság követhető, reális példaképe, akinek nem az az
„érdeme", hogy nem fog gyermeke születni...!
Van még november 11-e is, Márton. Toursi püspök, katona, lovag, aki a félmeztelen koldust
látván kettévágja köpenyét s megosztja a didergővel. Szent Márton képe szerepel Szent István
hadának lobogóin. S lett a szent lovag - Nagyboldogasszony után másodikként - Magyarország
patrónusa is. Neve nagyon sok helységnévben, nagyon sok családnévben szerepel. Manapság
még a keresztény szokásokat nem gyakorlók is ismernek egy kifejezést: Márton-napi lúd... A
képzettársítás határainkon bőven túlmutat, gyakorlatilag egész Európára kiterjed. Selma Lagerlöf
svéd írónő híres alakja, a fő-vadlúd, amelyik a főhős kisfiút „szállítja" a Nils Holgersson
csodálatos utazásai című meseregényben, természetesen a Márton nevet viseli.
Honnan ered ez a lúd-ügy? Bálint Sándor említi Ünnepi Kalendáriumában, hogy miután a
capitoliumi ludak megmentették Rómát a gallok éjszakai támadása idején, kiérdemelték az avis
Martis (Mars madarai) megtisztelő címet s ez könnyen átalakult avis Martini-vá (Márton
madarai)... Aesculapius ünnepnapján pedig, amely éppen erre a napra esett, a rómaiak mindig
libát ettek. Nagyon-nagyon régóta már ez a késő őszi nap a pásztor- és más mezőgazdasági
szegődvények határnapja: elszámolás, újra szegődés, ajándék vitele...
Így aztán szépen egymásra rétegződött sokféle régi és újabb szokás és a Mártonnapi lúd lett
híressé, lett - ha jól sütötték - finommá.
Végezetül egy utolsó, nem is akármilyen őszi évforduló. 1517 október 31-én szegezte ki a
wittembergi vártemplom kapujára a maga 95 pontját egy merészen gondolkodó szerzetes, és
ezzel megindította a szellemi Európát átalakító reformációt. Az elégedetlen ágostonrendi barát
neve Luther Márton volt.
dcs
******
Erdélyi örmény közmondás
Hosszú az ökör nyelve, de azért mégsem beszél.
Ergán e jézin lizun, pájcz chi gárná zuruczelu.
******

Fotók, fotók, fotók...
Szeptember 15. és 30. között a budaőrsi Jókai Mór Művelődési Központ repetázott: Fancsali
János (a Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke) megnyitotta az immár III.
Magyarörmény fotókiállítást.
A nemrégiben látott anyag ismételten bővült, méghozzá nem is akárkivel, mert az egyik
kiállító - egyúttal a kiállítás megnyitó díszvendége - dr. Szentpétery Tibor, az elismert és
nagyszerű idős mester, aki a második világháború előtti időktől kezdve fotózta és gyűjtötte a
történelmet, az értékeket. (Bizonyára olvasóink közül is sokan találkoztak már az 1956-os
budapesti utcát, valamint a forradalom leverése utáni világot megörökítő képeivel.)
Dr. Szentpétery Tibortól ezúttal Erődtemplom épületegyüttesek az erdélyi Szászföldön című
fényképsorozatát láthatták a kiállítás látogatói.
A többi kiállítót ezúttal csupán megemlítjük, hiszen korábbi számunkban részletesebb
beszámolót közöltünk róluk, illetve képeikről.

A kiállítók között találjuk Tutsek Jánost, Kabdebó Jánost és Mészáros Ábelt, Pintér Erzsébetet,
valamint Fancsali Jánost, Kováts Máriát és három Zakariást: ifj. Zakariás Pétert, Zakariás Rékát
és Zakariás Gézát. (Kováts Mária és Zakariás Géza új a névsorban, először jelentkeznek
képeikkel fotókiállításon.
Az egész eseményről ezt írja a rendező, Fancsali János:
„...úgy véljük, hogy kezdeményezésünk eléri célját: egyfelől a folytonos jelentkezőket
alkotásra ösztönzi, másfelől újabb és újabb fotósokat vonz maga felé:"
******
Murádin László helynevekről szóló, értékes cikkét az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete
által kiadott, Bécsben megjelenő Közlemények - 2003/2 lapból vettük át,

Névválasztástól keresztelőig
Sok olyan helynevet - Kolozsvár és környékének helynevei között is - ismerünk, amelyekben a
mál szócska szerepel: Kőmál, Túzokmál, Farkasmál, stb. Sokan arra kíváncsiak, hogy mi lehet e
helynevek utótagjában előforduló szónak, a mál szónak az eredete.
A mál szóval közszóként irodalmi szövegeinkben is találkozunk. Vörösmarty Mihály Petike
című verséből megtudjuk például, hogy mi a baja az „ármány adta" Péterkének:
Nem kell neki róka málja,
Sem a szomszéd bibliája:
Nem kell neki bor, galuska,
De bezzeg kell a Juliska...
Hogy a Vörösmarty idézetben mit jelenthet a mál szavunk, azt már a Czuczor-Fogarasi féle,
csaknem másfél évszázaddal ezelőtt megjelent szótárból olvashatjuk:
„A régieknél jelentette a négylábú, nevezetesen prémes állatok hasát, valamint azon prém bőrt
is, mely a hast takarja”. A mál szó - olykor mály, máj alakban is - ezt jelenti: a ,mell felső része',
továbbá ,az állatnak ezen a részén, a mellen található prém bunda'. Ebben az értelemben
találkozunk a régi szövegekben a rókamál, farkasmál, hiúzmál, borjúmál szavakkal.
Madárnévként ki nem ismerné a sármány madárnevet? Ez a madárnév eredetileg sármál alakú
volt, eredeti jelentése ,sárga mellű' madár. A sár - csángó nyelvjárásban: sárig - szó ugyanis régen
a sárga színt jelentette, ma is megvan például a sárarany szóban.
A fenti példákból is kitűnik, hogy a mál szó nem azonos a román 'part' jelentésű mal szóval,
miként a román nyelvészet tudni véli, hanem a mell szó mélyhangú párja.
Gyakori eset a magyar nyelvben, hogy két azonos vagy hasonló értelmű szó csupán mély és
magas hangrendűségben tér el egymástól. Ilyenek: a kever vagy kavar, lebeg meg lobog, kő,
kövecs meg kova, kavics, fergeteg meg forgatag, tipeg meg topog, döbben meg dobban, dörren
meg durran, köröm meg karom, cefet meg cafat, dörömböl meg dorombol, dong meg döng,
tömpe meg tompa, tülekedik meg tulakodik, gyúr meg gyűr, György, Györke meg Gyurka stb. A
magashangú változat többnyire a tárgynak, tulajdonságnak és cselekvésnek, kisebb, finomabb
mértékét, fokát jelenti (pl. köröm-karom), de ez korántsem kivétel nélküli, s olykor fordítva is
igaz: például a dörömböl erősebb hangjelenségre vonatkozik, mint a dorombol (a macska),
ugyanígy a döng (a föld) szavunk a dong (a darázs) szavunkkal szemben. A fenti példákhoz
hasonlóan ilyen hangrendi különbség van - történetileg kialakult jelentésmegoszlással - a mál és a

mell szóalakok között.
De nem csak állat-, illetőleg madárnevekből ismerjük a mál szavunkat. Ahogy beszélünk a
hegy derekáról, oldaláról, lábáról, gerincéről, homlokáról, ugyanilyen szemlélet alapján beszéltek
régen a hegy máljáról (tulajdonképpen a hegy melléről) is. Ez a név maradt fenn az ilyen
helynevekben, mint Kőmál, Nyírmál, Kendermál, Szőlőmál, de olykor máj alakban is, mint
amilyen például a harasztosi Tómája, 'a Tóhellyel szemben lévő verőfényes domboldal, a tó
málja', jelentésű helynév. Kérdés, hogy milyen térszínformát nevezett a lakossága mál névvel? A
régi nyelvemlékeinktől kezdve a nyelvjárásokig a mál főképpen a hegyalakulatokkal
kapcsolatban élt: délnek fekvő, meleg, növényzet borította, igen gyakran szőlőtermő hegyoldalt,
hegylejtőt jelöl.
A kolozsvári Kőmál is ilyen térszínforma (az Erzsébet út és a Kismező utca környéke); vele
záródik a Fellegvár hegyvonulata. Alatta (a Metropol vendéglő mögött) természetes szemlélet
alapján született meg a hajdani utcanév: Kőmálalja utca (a mai Ludwig Roth utca).
Murádin László
******

Programok
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2003. október 7-én 17 órára Ujhelyi Réka fotókiállításának megnyitójára a Budavári
Önkormányzat székházának előcsarnokába Budapest, 1014 Kapisztrán tér 1. (I. kerület).
Beköszöntőt mond Gosztonyi Mária, a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke
A kiállítást rendezte és megnyitja Benedek Katalin művészettörténész. Közreműködik: Zábó
Gyula (ének), Hosmann Erzsébet (zongora).
A kiállítás megtekinthető: 2003. október 7-től október 21-ig, hétköznaponként 9.00-től 18.00
óráig, (szombaton és vasárnap zárva)
******
A következő klubtalálkozó
A Fővárosi Örmény Klub következő klubestjét október 16-án, csütörtökön 17 órakor tartja a
Magyarok Háza V. Semmelweis u. 1-3. I. emeleti Bartók teremben.
Mindenkit szeretettel várunk!
******
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat
jótékonysági hangversenysorozatot indított az Örmény Szertartású Római Katolikus Templom
és Plébánia tatarozására (Budapest XI. Orlay u. 6.). A hangversenysorozat teljes bevételét e célra
fordítjuk.
Helyszín: Budapest XI. Orlay u. 6. Templom
A belépőjegy ára 500 Ft.
További adományokat köszönettel fogadunk.
A második hangverseny:
2003. október 18-án (szombaton) 17 óra
Kátainé Szilvay Ingrid zongora- és orgonaművész Johann Sebastian Bach műveket ad elő.
A további hangversenyek időpontja:

2003. november 29-én (szombaton) 17 óra,
2004. január 24-én (szombaton)17 óra
(Műsorukat megtalálja lapunk novemberi számában!)
******
Terézváros Örmény Önkormányzata 2003. október 18-án szombaton 10 órától tartja a kerület
védőszentjének, Avilai Szent Teréz búcsújának Ünnepségét a Munkácsy Mihály u. 23 szám alatti
színházteremben.
A nap műsora:
10.00 II. Magyarörmény Fotókiállítás vándorkiállítása, megnyitja: Fancsali János, a Budaörsi
Örmény Önkormányzat elnöke
10.30 Könyvbemutató és vásár - Fancsali János: Magyarörmény zenei breviárium
11.00 Fogolyán Kristóf fuvolaművész-zeneszerző koncertje
11.20 Az Örmény ötvös-, zománc-, aranyművesség remekei címmel előadás vetített képekkel
13.30 Örmény ételbemutató - állófogadás, kötetlen beszélgetés
******
A Marczibányi Téri Művelődési Központ Pillanat Galériában október 30-án (csütörtök)17 órakor
nyílik meg az Örmény díszítőművészet (kőben, fában, üvegben, kerámiában, csipkében...) című
kiállítás a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében, amely november 12-ig naponta 9-19 óráig
tekinthető meg. A kulturális műsorral és fogadással egybekötött megnyitóra mindenkit szeretettel
várunk.
******
Közmeghallgatás
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
közösen tartja az Önkormányzati Törvény szerint esedékes közmeghallgatást folyó év november
7-én 17.00 órakor a Budapest V. kerület Akadémia utca 1. szám alatt, a IV. emelet 430-as
teremben.
Minden érdeklődőt várunk!
******

A Fővárosi Örmény Önkormányzat határozataiból
45/2003. (05. 27.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület 100.000 Ft támogatásban részesíti a Szamosújvári Örmény Katolikus Plébániát
(Románia) a székesegyház harangjátékának költségeihez való hozzájárulás címén. A támogatás
tényét kéri a Plébánia részéről kihirdetni. A testület felhatalmazza elnökét, hogy az
együttműködési megállapodást a Plébániával (Plébános: Szakács Endre ) aláírja, a pénzt EURban átutalja.
46/2003. (05. 27.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület 100.000 Ft-al hozzájárul a Világosító Szent Gergely ünnepségek megrendezéséhez

(július 05.), valamint a székesegyház egyéb költségeihez. Felhatalmazza elnökét az
együttműködési megállapodás aláírására, a pénz átutalására EUR-ban.
47/2003. (05. 27.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület egyhangúan úgy dönt, hogy 300.000 Ft-tal támogatja a Gyergyószentmiklósi Örmény
Katolikus Plébániát, amelyből 220.000 Ft-ot az Anna kápolna befejezési munkálataira, míg a
további 80.000 Ft összeget az örmény katolikus templom kerítése külső tatarozására utal át a
Plébánia csekkszámlájára. A testület felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás
aláírására. A támogatás tényét kéri a testület helyben nyilvánossá tenni.
56/2003. (07. 0l.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület a Bp. XI ker. Orlay u. 6. szám alatt lévő Örmény Katolikus Templom felújítási
munkálataira - a szigetelésre 300.000 Ft támogatást nyújt a Budapesti Örmény Katolikus
Lelkészségnek, együttműködési megállapodással, amely összeg a FÖÖ kérdéseire adott plébánosi
válasz után utalható, addig elkülönítetten kezelendő. Felhatalmazza elnökét az együttműködési
megállapodás aláírására.

******

A „PÁRT LÁBA"
1956-ra tisztelettel, büszkén és meghatottan emlékezünk ma. Ám mindenkori zord időben is
történik egy-egy vidám esemény, elhangzik egy-egy vicc, amely már a természeténél fogva
tömörebben fejez ki egy korszakot, mint sok hosszú értekezés. Ezért gondoltam, felidézem
néhány derűs, 56-os emlékemet.
Kecskemét állomásparancsnoka akkor egy fürge, alacsony, jókedélyű, gyalogos alezredes volt.
Szerette a színházat, sokszor megfordult nálunk, minden katonai tárgyú darabunknak ő volt a
katonai szakértője.
Jött egyszer egy segélyhívás az állomásparancsnokságra, az egyik külvárosi kocsmában
dajdajozik egy államvédelmis őrnagy. Lövöldöz, rettegésben tartja a vendégeket.
Katonai kihágások ügyében nem a rendőrség, hanem az állomásparancsnokság illetékes, erre a
feladatra fegyveres járőr, készültség áll a rendelkezésére. Ennek parancsnoka mindég egy
rendfokozattal magasabb kell legyen, mint a delikvens. Esetünkben maga az állomásparancsnok,
a mi alezredesünk a kivonuló készültség parancsnoka.
A kocsmába érve a készültség félkörben fegyvert szegezve biztosítja a parancsnokot, aki
katonásan odalépdel az őrnagyhoz, akinek a melle közepéig ér, tiszteleg és előírás szerint halkan,
de határozottan felszólítja: - Őrnagy elvtárs, kövessen! Az őrnagy hangosan, kedélyesen: - Ne
hülyéskedj édesapám, gyere ülj le, mit iszol?
Alezredesünk nem hagyja magát, mégegyszer felszólítja: - Őrnagy elvtárs kövessen! Mire az
ávós: - Vedd tudomásul édesapám, hogy engem nem lehet elvinni, én vagyok a PÁRT ÖKLE!
Ezzel akkorát csap öklével az asztalra, hogy a boros üvegek és poharak ijedt táncot járva
zörrennek össze.
Nem így a mi gyalogos alezredesünk: - Én meg a PÁRT LÁBA vagyok, és ha nem jössz, úgy
rúglak seggbe, hogy a nagytemplomig csúszol!
Ezzel elvitette az ávóst.

Az októberi napokban a Kálvin térre konvojszámra érkezik naponta a Békés megyei parasztok
csirke, kacsa, liba küldeménye Budapest forradalmi munkásainak. A teherautók felirata: „A
békés-megyei grófok küldeménye a Csepeli báróknak!" Még fülünkben a munkásmozgalmi dal:
„Vörös Csepel, vezesd a harcot, Váci út felelj neki!" Most felelnek a magyar munkások és
parasztok a megszálló hatalomnak.
57-ben a Kádár kormány a szovjet hadsereggel a háta mögött már „ura a helyzetnek". Bemegy
a szovjet kiskatona egy pesti kocsmába. Bort akar. A kocsmáros mentegetőzik: - Csak kadarka
van.
Az orosz körülnézve rémülten : - Nyet Kádárka, Nagy Imre!
Bende Miklós
******
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Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Hálát adunk Néked, Krisztus Király, aki nékünk életet adtál a Te elevenítő Szent
Tested és Véred által. Alleluja"
Ebben a hónapban ünnepli a katolikus egyház - a II. vatikáni zsinat óta - Krisztus Király
ünnepét. A keleti keresztények körében ugyan nem mindenütt ülik meg ezt az ünnepet, de az
ima szövege emlékeztet minket arra, hogy Krisztus egész életünkben jelen van, illetve arra
kell törekednünk, hogy minél teljesebben jelen legyen, mint a mindenség Királya.
Dr. Sasvári László
******
„Erdély példa lehet Európa számára a népek és rítusok együttéléséről. Missziós küldetésem a
magyarság felé is szól: tudatosítani bennük, hogy az örmények azonosulása a magyarsággal
kulturálisan az egész nemzetet gazdagította. Az örmény liturgia is egy csodálatos színfolt
lehet a magyar imaéletben, a magyar görög katolikusok imái mellett a lefordított örmény
imák is gazdagabbá teszik a lelki életet."
Kérjük, lapozzon Örmény-katolikus pap Gyergyószentmiklóson című cikkünkhöz!
******
Jezsó Ákos

Mától Erdő Péter hazánk új bíborosa
„A magyar egyház és a magyar nemzet iránt érzett különös figyelem jele"
135-re emelkedik a pápaválasztó kardinálisok száma.
Ma kreálja Erdő Péter prímást, esztergom-budapesti érseket bíborossá II. János Pál pápa.
Ezzel hazánknak két bíborosa is lesz, hiszen a nyugállományba vonult Paskai László egészen
a haláláig megtartja ezt a címét, a 80. életévének betöltéséig pedig ő is a pápaválasztó testület
tagja lesz.

Nagy meglepetést okozott szeptember 28-án a szentatya, amikor a szokásos, vasárnapi
Úrangyala imáján bejelentette, hogy a mai napon a bíborosi konzisztórium tagjává 31 új
bíborost kíván kreálni. Mindez ugyanis csak 2004 elején lett volna esedékes. A bíborosok
pápaválasztó és tanácsadói joggal rendelkező egyházi méltóságok. Maga az elnevezés vagyis a „kardinális" - a latin cardo (ajtósarok) szóból származik. Arra utal, hogy a kardinális
éppen olyan nélkülözhetetlenül fontos méltóság az egyházon belül, mint amilyen fontos
feladata van az ajtósaroknak, ami nélkül az nem tudna kinyílni.
A pápa a szeptember végén megnevezett 31 új bíboros között említette Erdő Pétert is.
Emlékezetes: Erdő Pétert tavaly december 7-én nevezte ki esztergom-budapesti érsekké,
miután Paskai László betöltötte 75. életévét, és ezért az egyházi törvényeknek megfelelően a
szentatyától a nyugdíjazását kérte. Beiktatását idén január 11-én Esztergomban ünnepi
szentmise keretében tartották.
A mai napon bíborossá kreáltak közül azonban csak 26-án lehetnek majd a pápaválasztó
testület tagjai is, hiszen ehhez a főpapoknak 80 évnél fiatalabbnak kell lenniük. Az egyházjog
alapján ugyanis a korhatár elérését követően automatikusan elvesztik a szavazati jogukat. A
pápaválasztó bíborosi testület létszáma viszont így is 135-re emelkedik. Az új, szavazati
joggal rendelkező bíborosok között öt olasz főpap van. Ma bíborosi kalaphoz jut Jean-Louis
Tauran érsek, a Vatikán külügyminisztere, továbbá svájci, belga, mexikói, ghánai, szudáni,
brazil, indiai, vietnami, guatemalai és lengyel egyházi méltóság is. Utóbbi magyar ősökkel is
rendelkezik, hiszen Stanislas Nagynak hívják.
A bíborosi kollégium azt követően ül össze, hogy október 16-án a Vatikánban
megemlékeztek II. János Pál pápává választásának 25. évfordulójáról, október 19-én pedig
boldoggá avatták az albán származású, Nobel békedíjas kalkuttai Teréz anyát. A bíborosokat
kreáló konzisztórium ma is II. János Pál pápa elnöklétével ülésezik. Ebben a testületben csak
a Róma környékén élő főpásztorok vesznek részt. A szentatya előttük ünnepélyesen kihirdeti,
hogy kiket kíván bíborossá kreálni. Ez a pápa saját jogai közé tartozik, azonban a szokások
alapján mégis a konzisztórium tagjaival együtt teszi. A bíborosi kreálás két részből áll. A
pápa először átadja a biretumot, vagyis a bíborosi kalapot. Ez bíborszínű, négyszeletű főpapi
föveg. Ezt követően, holnap ünnepélyes istentisztelet keretében adja át a bíborosi gyűrűket. A
31 új bíboros hűségesküt tesz, majd egyenként a pápai trónszéken ülő szentatya elé járul,
letérdel előtte, és megcsókolja II. János Pál pápai gyűrűjét.
A szentatya szakított azzal az elődeire jellemző gyakorlattal, hogy csak a Róma környéki
bíborosokat hívja össze, és élő, valódi tanácsadó testületté változtatta a konzisztóriumot. A
bíborosokat kreáló testület azonban továbbra is a Vatikán környezetében élő főpapokból áll,
és általában háromévenként ül össze. A pápa ettől függetlenül a világegyház összes bíborosát,
vagyis a teljes konzisztóriumot összehívta, hogy az tekintse át az egyházat érintő
legfontosabb kérdéseket. Ez utóbbi grémium eddig négy alkalommal ülésezett. Most e kettő
gyakorlatilag egybeesett, hiszen a szentatya jubileumára, vagyis a trónra lépésének
negyedszázados évfordulójára a teljes konzisztórium összeült, az új bíborosok kreálására
azonban csak a szűkebb, Róma környéki.
A bíborosi méltóság VIII. században alakult ki. Akkortájt a székesegyházak klerikusait
nevezték így. Ezt őrzi a most is hivatalos latin címük: „Sanctae Romanae Ecclessiae
Cardinalis". A mai bíborosi intézmény a római egyházmegye papságának legtekintélyesebb
csoportjából alakult ki. A VIII. századtól Róma hét részén működő szerpapok, a pápa melletti
hat udvari szerpap, a főbb templomok élén álló 25 presbiter, valamint a város környéki hét
egyházmegye püspökei alkották a szentatya tanácsadó testületét, amely egyúttal a bíborosi
kollégium első összetételét is jelentette. 1179-től ez a testület pápaválasztói joggal lett
felruházva. A XII. századig csak a Rómában és a környékén élő klerikusok lehettek
bíborosok. Később azonban a távolabb élő főpapok is kardinálisokká váltak. A pápák ugyanis
a bíborossá kreálásuk alkalmával különböző, római címtemplomokba is kinevezték őket, így

nem sérült a hagyomány. Ez a gyakorlat napjainkig fennmaradt. Mindszenty József
címtemploma például a Sancto Stefano Rotondó, Lékai Lászlóé pedig a karmeliták temploma
volt. A távol élő bíborosok azonban a római címtemplomukban semmilyen kormányzati
hatalommal nem rendelkeznek. A templomnak sem a fegyelmi, sem a szolgálati ügyeibe nem
avatkozhatnak be. 1962-ig nem kellett püspöknek lenni valakinek ahhoz, hogy a pápa
bíborossá kreálhassa. Ezt XXIII. János pápa rendelte el. Az egyházjog azonban a szentatya
szabad akaratává teszi, hogy kit kíván kardinálissá kreálni. Természetesen bizonyos
hagyományok ezen a területen is vannak. Magyarországon például az esztergomi érsek
többnyire egyúttal az ország bíborosa is. Néhány esetben ez a hagyomány is megszakadt,
hiszen előfordult már az is, hogy a kalocsai érsek viselte a bíbort.
Erdő Péter szeptember 29-én nyilatkozott először arról, hogy a pápa őt is bíborossá kreálja,
amit a katolikus egyházfő részéről megmutatkozó, a magyar egyház és a magyar nemzet iránt
érzett különös figyelem jelének nevezett. Elmondta: a tervek szerint mindenszentek napján
tartja majd az első bíborosi miséjét Esztergomban. Mint fogalmazott: „Nagyon kedves és
elgondolkodtató volt, hogy a nevek felsorolása után a szentatya azt mondta, az újonnan
kinevezett bíborosokat a Boldogságos Szűzanya különleges oltalmába ajánlja. Ez az idei
évben, a rózsafüzér évének a végé felé közeledve, különösen is élményt jelentett számomra".
Erdő Péter szerint a bíborosi kinevezés nemcsak neki, hanem az Esztergom-budapesti
Főegyházmegyének is nagy megtiszteltetés. A főpap rámutatott arra, hogy a jogok gyakorlása
a beiktatással kezdődik. Kijelentette: „Az egyházi törvény egész pontosan azt mondja, hogy a
bíborosok a pápai kinevező határozattal lesznek bíborosokká, attól kezdve gyakorolhatják
jogaikat, illetve terhelik őket a kötelességek, amikor a konzisztóriumban a dekrétum
felolvasást nyer." Közlése szerint az új bíborosok a beiktatás után válnak jogosulttá arra,
hogy részt vegyenek egy esetleges pápaválasztáson. A beiktatást követően tehát - mint jelezte
- az év elejével nyugállományba vonult, de a 80. életévét még be nem töltött Paskai Lászlóval
együtt mindkettőjüknek jogosultságuk lenne arra, hogy jelen legyenek a konklávén. Erdő
Péter ugyanakkor haragsúlyozta: azért imádkozik, hogy a szentatya még sokáig erőben és
egészségben vezethesse az Anyaszentegyházat. Arra a kérdésre, hogy hazánknak két
pápaválasztói joggal rendelkező bíborosa lesz, azt mondta: „Ez a magyar egyház súlyának is
egyfajta kifejezése." Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnöke ugyanakkor bizakodását fejezte ki, hogy Erdő Péter „annak az örökségnek a
továbbépítője lesz, amelyet a magyar esztergomi érsekek és bíborosok a legrégibb időktől
kezdve az ezeréves keresztény élet érdekében tettek".
Magyar Nemzet 2003. október 21.
******

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia
házassági anyakönyvéből (II. rész)
1861:
Simény Gergely - Földvári Zsuzsa
Ájváz Bogdán - Kárper Teréz
Kárper József - Ájváz Rozália
Szentpéteri Antal - Dsokebin Rozália
Szentkovits Jakab - Bernárd Anna
Wachrmann Claudius - Balogh Mária
1862:
Sponberger Antal - Fark Katalin
Biátha István - Meskó Regina

1863:
Török László - Dájbukát Anna
Tompos Gergely - Aszlány Mária
Zakariás Ferencz - Zakariás Erzsébet
1864:
Burnáz Lukács - Szállasi Katalin
Szállasi Antal - Lukáts Terézia
Papp Dávid- Jankovits Katalin
Jakabfi Ferencz - Izsáj Anna
Medgyesi Antal - Szentpéteri Mária
Haller József - Kis Anna
Dittrich Sámuel - Hamari Katalin
1865:
Ágotha Miklós - Szentkovits Terézia
Zakariás Emánuel - Szentpéteri Margit
Dániel Vártán - Dájbukát Mária
Széll Gyula - Fark Terézia
Mihály Károly - Fleischer Anna
1866:
Kapálb Márton - Lang Sára
Szentkovits Ferencz – Schedelmájer Anna
Bileczky László - Hatlasi Borbála
Istvánfi István - Csiki Mária
Sogelgya József - Kendefy Terézia
Szentpéteri Antal - Szabó Terézia
Lukátsfi János - Meskó Regina
Roska Antal - Nagy Mária
Ágoston József - Ajváz Anna
Sellikán Ferdinánd - Dsokebin Johanna
Kozocsa Antal - Pap Mária
Keresztes (Azbej) Gergely - Alexa Mária
Slákovits József - Pap Veronika
Zakariás József - Zakariás Jozefa
******
Kabdebó Lóránt

Hol is lettem magyarörmény?
Mint a Kárpát-medence: a Kaukázus vidéke. Régi dicsőségre emlékező kis népek. Sokszor
egymás ellen is fordulók. Ami közös: nagy népek támadásaival szemben az európai kultúrát
védelmezők. Örményország volt a világon az első állam, ahol a IV. század első éveiben a
kereszténység államvallássá válhatott, megelőzve Nagy Konstantin döntését a Római
Birodalomban.
Bárha ma ismét önálló államként létezik Örményország, mégis az örmények számbelileg
nagyobb része a határokon túl él, szomszéd népek fennhatósága alatt és kint a nagyvilágban,
a diaszpórában. Ennek egyik hullámaként érkeztek az erdélyi fejedelemségbe a XVII.
században a Krím-félszigeten és Moldván át azok az örmények, akik ma magyarörménynek

tartják magukat. Az egyébként nem nagy hírű Apafi Mihály fejedelem telepítette le őket az
erdélyi tatárjárás után felégetett városokban. Az ezerhatszázas évek végén, illetőleg az
ezerhétszázasok elején két barokk város épült Európában „körzővel vonalzóval”, az egyik az
elpusztított Szamosújvár helyén, a másik kicsit később a Finn-öböl mocsarain, a Néva
torkolatában egy nagyratörő cár lélegzetvételeként: Szentpétervár. Nagy Pétert a történelem
kiemelkedő személyiségként tartja számon, hol szentként, hol őrült zsarnokként, feljegyezve,
hogy az új város építése a finnek jó részének pusztulását okozta. Egy tény: Szentpétervár utat
nyitott az oroszoknak Európába, egy sokfelől veszélyeztetett országból ezen a ki-belégzésen
keresztül válhatott Oroszország birodalommá. Előtte hol a lengyelek, hol a tatárok jártak
náluk ki-be, le s fel, országszerte tova; Péter új fővárosa az európai nagyvárosok egyikeként
biztosította a kontinens vérkeringésében való részvételüket.
Apafi Mihályról ugyanezt nem mondhatja el a történetírás. Mégis kellett valami legyen
ebben a korábban nem is főnemes emberben, ami - ha nem is személyiségének, de
munkálkodásának eredményét - maradandóvá tette. A török neveztette ki fejedelemmé, élete
vége felé már a Habsburgok felügyeletét kellett elismernie, amikor közben önálló fejedelem
lehetett volna, felesége és kancellárja uralkodott helyette - de ő néhányszor mégis, szinte
anonim módon beleszólt országa sorsába. Mert, kérdezem, miért pont őt tették meg a törökök
a krími rabságból hazatérő magyarok közül fejedelemnek a kevély és nagyravágyó, de
kegyvesztett II. Rákóczy György, vagy a fejedelemségre törekvő fővezér, szintén krími
fogoly Kemény János ellenében? Azt mondják, jól bánt az embereivel, és gondjukat viselte,
segített lelküknek elviselni a rabságot. Aztán feljegyezték, hogy a tatárok által elpusztított
korábbi főváros, Gyulafehérvár helyett Nagyenyedre telepítette a Bethlen Gábor alapította
főiskolát; majd pedig, amikor Sárospatakról kiűzték a református iskolát, azt Gyulafehérvárra
mentette. És amiért a magyarörmények bölcs fejedelemként emlegetik: letelepítette a
menedéket keresőket, a szász városok mellé társítva az örmény polgárok megteremtette
városokat. Lehet, hogy ironikusan címezi Jókai az Apafi korában játszódó regényét, de
valahogy mégiscsak az marad a nemzeti tudatban ez az időszak: Erdély aranykora.
Gyerekkoromban olvastam a regényt, azóta izgat a címbe rejtett paradoxon.
De volt nekem mint diáknak és mint kezdő tanárnak is egy kollégám, egyidőben bűnrossz,
gyenge kezű igazgatóm, aki azt mondogatta: mi lenne a diákokkal, ha csak kiváló és
színvonalat tartó követelő tanárok tanítanának. Kellenek olyan órák is, amelyeken
pihenhetnek a diákok. Én például a Szabó Lőrinc-monográfiám első kötetét (ez lett a
kandidátusi értekezésem is) az ő nyugalmat tartó „uralma" alatt készíthettem el. Lehet, hogy
Apafi is imigyen volt „bölcs" uralkodó?
Meg még egy meggondolkoztató magyarázat - az iskola-teremtőről. A londoni Tower
egyik termében, ahol megölték az akkor már fogoly, egész életében alig-király VI. Henriket,
a cambridge-i Eton College és King's College mindenkori diákjai halála napján évente
tisztelgő látogatást tesznek, gyertyát gyújtanak, és ahol elvérzett liliomot és rózsát hintenek
emlékezetére. Mert ez az árnyékkirály volt olyan hatalmas intellektusú személyiség, hogy
megalapítsa az angol kultúra egyik nemzetközi elismertségű felnevelő otthonát. Shakespeare
háromrészes drámája, és ellenében a világ egyik legfontosabb tudományos műhelyének
ötödfél évszázados története. Mindkettő impozáns alkotás.
Erdély aranykora? Az örmények letelepítése után valóban elkezdődik valami - nevezzük
Erdély svájciságának? -, ami egy sajátos kultúrát alakított évszázadokon át. Kós Károly
monográfiája rögzíti szellemiségét, művészetének egyediségét, és Bánffy Miklós
regénytrilógiája írja le darabokra szaggattatását.
A magyarörmények több mint három évszázad alatt úgy váltak magyarrá, hogy
származásuk öntudatát megtartották: a befogadó nemzet legjobb polgáraivá igyekeztek válni,
minden sorsdöntő és minden békés időszakban egyaránt. Csak megjegyzésként: az aradi
tizenhárom között két örmény tábornok is volt, Kiss Ernő és Lázár Vilmos. Nyelvüket az

évszázadok során azonosították a befogadó nemzetével, de vallásukat megtartották. Van erre
is példa a nagyvilágban: az írek az „ellenség" rájuk kényszerített nyelvén lettek világhírűek,
nem egy Nobel-díjas írót adva az angol nyelvű világirodalomnak. De katolikus vallásukat
mindmostanáig tartják. Az örmények legfeljebb „unitussá" váltak, az európai katolicizmushoz csatlakoztak, kialakítva a maguk örmény katolikus egyházát. Ahhoz a római pápát
elismerő egyházi szervezethez tartoznak (és itt most már személyesre fordítsam a szót:
tartozunk), amelynek Velence egyik szigetén egyeteme is van, és Bécsben kolostora.
A Kabdebók neve feltűnik Szamosújvár régebbi, úgynevezett Salamon-templomának
donátorai között. A név ragadványnév, a moldvai átkelés emléke: románul „ökörfejet" jelent
(latinul: caput bovis). Jeszaján lehetett örmény őseink neve, annak tükörfordítása ragadt meg
az új hazában is.
Nagyapám Vasasszentiványt volt jegyző, ott élt a családi birtokon. Apám bátyja, Kabdebó
Gerő Trianon után is otthon maradt, 1940-től a magyar időben főszolgabíró lett. A Cegei-tó
partján szomszédja volt az író Wass Albertnek, özvegye a háború után is sokáig levelezett az
Amerikába szakadt szomszéddal. Apám harminchat hónap frontszolgálat után Budapesten
szerzett mérnöki diplomát, és mind ő, mind unokatestvére, a festő Barcsay Jenő
Magyarországra települtek. Apám vidékre vágyott, ahol erdők és hegyek között élhet, a
Szamosújvárról Gyöngyösre költözött latintanár nagybátyja szerzett a városi közműveknél
állást a számára. A Mátra víz- és villanyellátása az ő nevéhez fűződik. Olyan állást keresett,
amely állandó lakhelyet biztosít a számára. De a „szocializmus" a várost is megmozgatta. Az
évszázados városi polgári közösségeket szétrobbantotta: a város mérnökét más városokba,
előbb Egerbe, majd Miskolcra helyezték. Így kerültem én magam is, most már ötvenegy éve
Miskolcra, ahol egy évtizedig középiskolában tanítottam, évtizedeken át irodalmi folyóiratok
szerkesztésében vettem részt (Napjaink, Új Holnap), majd visszahívtak, szervezzem meg a
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát, ennek lettem első dékánja. Jelenleg az MTA
által támogatott Szabó Lőrinc Kutatóhelyet irányítom, célunk az egyik legnagyobb magyar
klasszikus beemelése a nemzeti irodalom kánonjába, életműve teljességének publikálása.
Erről jut eszembe, a talpasi Kabdebó család egyik tagjának az Üllői úton a Nagyvárad
térnél van emléktáblája, Budapest főépítésze volt a régebbi századfordulón, neki
köszönhetjük a főváros arculatát. Lakásában pedig többször megfordult egy gyermek, akit az
1956-os forradalom tovább sodort nyugatra, láttam az ő teremtését is, Dublin közelében: a
Maynooth University könyvtárosaként ő építtette meg és rendezte be a II. János Pál pápáról
elnevezett újabb könyvtárcsodát. Hívták haza, az Akadémia akkor elárvult igazgatói székébe.
Jött is volna boldogan, de fiatal felesége, az ír nemzeti filharmonikus zenekar neves
hegedűse, nem hagyhatta el hivatását. A kisváros temetője mellett vezet az autóút, odamutat:
tudod, ez is szép temető, már megbarátkoztam vele.
Azóta mindketten átestünk egy-egy többeres by-pass műtéten. Telefonon figyeltük egymás
vergődését. Úgy látszik, tartogat minket az Isten valamire. Tamás azóta a magyar irodalom
szerves része lett: Duna-regénye a magyarság megmaradását kíséri a vészek sorában. Az ő
útja Talpas-Baja-Dublin útvonalon vezet vissza, haza.
1944 őszén a harmadik elemit elkezdve átélhettem az örmény város pusztulását.
Gyöngyösön keresztül menekültek a szamosújvári örmények. A háború után nagybátyám,
hazafelé jövet, Gyöngyösön halt meg, sokáig ott is volt eltemetve, családja egyik vejük
hívására a Dunántúlra költözött, özvegye halála után sírjaikat egyesítették. Addig a
gyöngyösi katolikus temetőben nyugodott Szamosújvár Trianon előtti utolsó (Minorich
Albert) és 1940 utáni első (és egyben utolsó) főszolgabírája. Nemrég öreg kollégám, Miskolc
történésze, aki ifjú korában Erdélyben református lelkész volt, átadta egyik hivatalos
levelének másolatát, amelyet annak idején nagybátyámnak küldött.
1975-ben feleségemmel, fiaimmal végigjártuk őseim világát. Vasasszentivánra elkísért a
szintén magyarörmény Lászlóffy Aladár. A román faluban ő volt a tolmácsunk. Még állt

nagyapám háza, az idősebbek még emlékeztek „Jancsi"-ra, apámra. Szeretettel és tisztelettel
beszéltek apámról és a családról. Mutatták, hol nyugszik apám tüdővészben elhunyt öccse, és
mondták, hogy fent a dombon, ott vannak a családi síremlékek. Szerintük rendben vannak.
Felmentünk. Siralmas látvány fogadott. A sírkövek dülöngéztek, a moha belepte a neveket.
Egyszer csak Ali felkiált: „Mit adsz, ha megtaláltam ősanyád síremlékét!?" És ujja
begyével tisztogatja a ledőlt kőbe faragott nevet: Vertán Tekla. Barcsay Jenő nagyanyja,
nekem dédanyám.
Visszatértünk után Páskándy Géza kérdezi: „És a börtönt láttátok?" Persze - felelem -,
megnéztük Rózsa Sándor sírját is. És kezdem mondani, mi közöm van mindehhez. Hiszen
szamosújvári legenda szerint a késő öregkort megért betyár fejét halála után felküldték a
„királynak" - apám is így mondta, a gyöngyösi latintanár is, de még Barcsay Jenő is így tudta;
szerintem valamilyen múzeumba legfeljebb. Kovrig doktor, az említett latintanár apósa,
nekem dédapám, a nagyhírű tisztiorvos vágta volna le a fejét, hogy el lehessen küldeni. Mire
Géza szomorúan-élesen hozzáteszi: „Mert 1956 után három évig én is ott raboskodtam. A
többi hármat a Duna-deltában."
Jártam Szuzdalban, a Volga-Káma könyökben; az ősi szláv város közelében van egy
kastélyszerű épület, ez volt a későbbi moszkvai nagyfejedelmek ősi fészke. Örmény építészek
tervezték. Valóban emlékeztet Örményország épületeinek csodáira. És akkor eljátszottam a
gondolattal: hol is lettem én magyarörmény? Ha kilépünk a most-pontokra szakadt időből, és
a történelem felett egybeálmodjuk a létezést, akkor már ott laktak a valahai magyarok, ott
építettek kastélyt örmény mesteremberek, arrafelé vérezett el, fagyott meg a közelmúltban
egy magyar hadsereg (benne anyai nagybátyámmal), és én most (mármint akkor!) uborkát
eszem a modern konferenciaterem étkezőjében. Öreg kollégámmal akkori magyar irodalmi
aktualitásokról beszélgetünk. Közben azon gondolkozom: mikor találkozhatott bennem
először a magyar az örménnyel? Miért is történhetett mindez? Mi dolgom lehet ezen a
világon?
Barcsay Jenő halálakor Londonban voltam, akkor készítettük Határ Győzővel később
háromkötetesre szaporodott, Életút című életrajzi visszaemlékezését. A BBC magyar adása
megtisztelt azzal, hogy az én nekrológomat olvasta fel.
Győző leült a mikroprocesszora mellé, és kijelentette; „Diktáld, majd én gépelem” Egy élő
klasszikusnak gépbe diktálni!
Végül elkészült. Bennem mégis utolsó találkozásunk emléke él: a Margit kórházban
feküdt, feleségem, Marica kezébe adta fiaim fényképét. Az egyik motorozott, majd autókkal
foglalkozik, a másik tornász volt, majd artista lett, így világot járhatott, a Kaukázusból hozta
akkor nemrég ezüstuszkárunkat, Beppót; a kiskutya még majdnem fekete volt, mert a pej
kancák és az ezüstuszkárok feketén születnek. Jenő bácsi csak nézi a képet, majd büszkén
simogatni kezdi, és mondogatja, magyarázva húgának, Erzsike néninek; „Szép örmény fiúk."
Azóta fiaim felnőttek, az egyik szociológus, a másik közgazdász és építész, már ők a
szülők, két fiú és két lány unokám felelősséggel gondolkozó szülei. És a lányok, Fifi és Lulu
mondják Szabó Lőrinc verseit. Mintha testvérek lennének, pedig unokatestvérek. A nagyobb
rutinosan kiáll, járt már a miskolci városháza dísztermében és a stockholmi Magyar Házban
is. A kisebb még csak Bián szerepelt, meg most a Petőfi Irodalmi Múzeumban; segítséget
kérően néz a nagyobbra, mit kell ilyenkor tenni. Az meg biztatóan kezdi, szájába adva a
sorokat. Hál'Istennek szeretik egymást.
A közönség ezt az egymásba kapaszkodást, a bizalomra válaszoló biztonságot ünnepli.
Utóbb majd mindenki ezt emlegeti. Lehet, hogy azért lettem, hogy én is erre figyeljek?
Utánnyomás a Napút c. folyóirat 2003. augusztusi számából (V. évfolyam 6.)
******

Örmény-katolikus pap Gyergyószentmiklóson
Szeptember 7-én Gyergyószentmiklós örmény katolikus közössége és minden jelenlevő
hármas örömünnepben részesedhetett. Ezen a napon ünnepelték az örmény katolikus
templomban Kisboldogasszony napjának búcsúját. A nap másik két nagy eseménye: öt év
után újból örmény szertartás szerint, örmény és magyar szentmiseáldozatot mutatott be az új
plébános, Puskás Attila kettősrítusú pap.
Jakubinyi György gyulafehérvári r.k. érsek és örmény apostoli kormányzó Puskás Attilát
szeptember 1-i hatállyal egyben kinevezte örmény vicarius generalisnak (általános
helynöknek) és beiktatása is most történt, főtisztelendő Hajdó István r.k. főesperes plébános
közreműködésével. Az egyházközség nevében elmondott köszöntő után a főesperes úr
kiemelte a pap pásztori küldetését, a kisebbség papjaként a viharokban való helytállást: már
nem kell félni a villámoktól, mert van pap, aki, ha kell, felvállalja a villámhárító szerepét, a
nehéz megpróbáltatások ellenére is a küldetéshez való hűséget.
Ezután kezdődött az örmény liturgia, magyar részek beiktatásával. A szentbeszédben
Attila atya a boldog élet példaképét emelte ki a Szűzanya életének fontosabb eseményein
keresztül. A kórus magyar és örmény énekkel tette ünnepélyesebbé a szentmisét.
A körmenetben is mindenki egy szívvel vett részt, az Egyház zarándokútját jelképezve,
melyben a különböző rítusú keresztények egy testet alkotnak, melynek feje Krisztus.
A szentmise után Attila atya édesanyja így nyilatkozott: „Három gyermekemet Istentől
kaptam, és mindet felajánlottam. Elfogadtam fiam döntését, s örömöm telik benne. Örvend a
szívem, hogy örmény őseink hitét adja tovább. A közösséget szolgálva, új reményt, új életet
ad, lelki öröm számomra. Tudom emellett, hogy nem könnyű hivatást és életformát
választott."
Székely származású édesapja hozzátette: „Az elmúlt 80 esztendőben az erdélyi örmények
és székelyek sorsa hasonló megpróbáltatásokon ment keresztül. Feleségem révén is közelebb
kerülhettem az örményekhez, rokonszenvezek velük. Mindkét nemzetségnek kisebbségben
kell megőriznie ősei hagyományát. Bár fiam először orvos akart lenni, most lelki orvossá
vált. Küldetése egyben újból élővé tenni az elárvult közösséget:”
Az egyháztanácsosok nagy reményeket fűznek új papjukhoz: „Lesz, aki összefogja a
közösséget. Új élet kezdeténél állunk. Egy igazi pásztort látunk benne, aki bátorít és elindít az
igazi örmény szokásokat megtartó és egyházi életet élő egyházközség felé. Szükség van rá
nem csak itt, hanem egész erdélyi örmény közösségünkben. Szeretnénk meghívni a
Gyergyószentmiklóson és környékén élő minden örmény származásút, hogy jöjjön és együtt
építsük újjá lelki templomunkat”
Attila atya papi hivatásának előzményeire így emlékszik vissza: „Először az orvosi pálya
vonzott, de 18 évesen mégis a papság felé indultam el. Útközben sokat csiszolódott, alakult
bennem a papi eszménykép, főleg a világ felé történő misszió ragadott meg. Hivatásom
kibontakozását a római Germanicumban folytatott tanulmányok, s főleg a jezsuita lelkiség
segítette elő."
Az örmény identitástudat fokozatosan erősödött fel benne.
„Gyermekorom óta tudtam örmény származásomról, de nem sokat foglalkoztam vele. Az
érsek úr tudomást szerezve örmény származásomról, felajánlotta, hogy kiküld az örmény
rítussal ismerkedni. Az örmény liturgia és az örmény nemzet értékeiben való elmélyülés 2001
után következett be. Nerszesz Péter bejruti örmény pátriárka támogatásának köszönhetően a
római Örmény Kollégium diákjaként tanultam tovább. Végiglátogatva Európában és KözépKeleten az örmény közösségeket, és eljutva Örményországba is, felfedeztem az ősi forrást, és
megértettem, kik az örmények, kik voltak őseim."
Erdélybe hazakerülve számos feladat várta. Küldetéséről a következőket
mondta: „Erdély példa lehet Európa számára a népek és rítusok együttéléséről. Missziós

küldetésem a magyarság felé is szól: tudatosítani bennük, hogy az örmények azonosulása a
magyarsággal kulturálisan az egész nemzetet gazdagította. Az örmény liturgia is egy
csodálatos színfolt lehet a magyar imaéletben, a magyar görög katolikusok imái mellett a
lefordított örmény imák is gazdagabbá teszik a lelki életet.”
Örmény helynökként Puskás Attila a legfontosabb feladatának a következőt tartja: „Minél
hamarabb ki kell adni egy kétnyelvű szertartáskönyvet az erdélyi plébániák számára, hogy a
ma már csak magyarul beszélő örmény hívek megértsék, és be tudjanak kapcsolódni az
örmény liturgiába. Csak így sikerülhet az ősi szokásokat élővé tenni mindenki számára.”
Remélem sikerül Erdélyben feleleveníteni az örmény-magyar-katolikus gyökereket,
összekovácsolni, és segíteni egy fává való terebélyesedésüket.
Haraga Attila Kálmán

******
Hintás Diana

Három sikeres évtized a Kolozsvári Magyar Operánál
Harminc évvel ezelőtt fiatal énekesnő került a Kolozsvári Magyar Operához: Kirkósa
Júlia, aki hamarosan az intézmény vezető magánénekese lett. A szerepek sokasága, a
siker nem kápráztatta el, mindvégig megmaradt szerény, öntudatos, fegyelmezett, a
saját értékeit el- és felismerő művésznek. Mindezek a kvalitások végigkísérték egész
életében, példát mutatva a jövő generációnak, emberként és művészként egyaránt. Jól
sáfárkodott tehetségével: ezt mi sem bizonyítja jobban, mint tavalyi szerepei, hiszen
most is sikeres fellépéseket tudhat maga mögött, gondoljunk csak az idei Kriza-gálára.
Gazdag pályája nyugdíjasként sem zárult le teljesen: tovább énekel, tanít, doktorál.
Kívánjunk hát egészséget és kitartást 31. színiévadjához abban a reményben, hogy lesz még
alkalmunk hallani-látni a Kolozsvári Magyar Opera színpadán.
- Hogyan látod magad harminc év távlatából?
- Egyszerre sok és kevés a Kolozsvári Magyar Opera színpadán eltöltött három évtized.
Sok, mert harminc év fél emberöltőnyi idő. Kevés, mert mire az énekes eljut oda, hogy
„minden a kisujjában legyen", akkor rájön, hogy maholnap le kell vonulnia a színpadról.
- Hogyan fogadtak akkor operaházi kollegáid, és milyen emlékeket őrzöl első szerepedről?
- Minden fellépés élményszámba ment. Első szerepemet, Grisi Luciát (Schubert-Berté:
Három a kislány című operettjéből) Horváth Béla tanította be. Ő volt az, aki felhívta a
figyelmemet a színpad íratlan szabályaira, többek között arra, hogy a színházi előadás közös
produkció, amelynek sikeréhez mindannyian hozzájárulunk: énekesek, zene-, ének- és
balettkari tagok és a mindvégig láthatatlan műszakiak. Ami a fogadtatást illeti: kedvesen
fogadtak, a tegezés magától értetődő volt idősebb, tapasztaltabb kollégákkal is. Talán az is
közrejátszott, hogy mindegyikünknek megvolt a maga szerepköre, senki számára nem
jelentettem konkurenciát. Ami a beugrást illeti: Székelyföldön vendégszerepeltünk, az első
este Thúry Erzsébet művésznő lépett fel ebben a szerepben, aztán én. Semmi sem tűnt akkor
nehéznek.
- Milyen nehézségeket tapasztaltál az első években?
- Friss végzettként, színpadi tapasztalat nélkül kezdtem a pályát, amelynek
kibontakozásában jelentős szerepe volt Trenka Éva érdemes művésznek, akit még 1973 őszén
megkerestem, és megkértem: fogadjon tanítványai közé. Ennek főleg azért éreztem
szükségét, mert az operához kerülve hangfajt kellett váltanom: át kellett vennem Albert
Annamária művésznő repertoárját. Mai tapasztalatommal kivihetetlennek tartom
huszonévesként elénekelni azokat a szerepeket. Voltak olyanok, amelyeket a mai napig nem

énekeltem, így a Szilágyi Erzsébetet (Erkel: Hunyadi László) és Odabellát (Verdi: Attila). Az
előbbit hangilag nem tartom számomra megfelelőnek, ezért ez az egyetlen szerep, amelyet
visszaadtam, mert úgy éreztem, nem tudom színvonalasan megoldani. Odabella szerepét azért
nem énekeltem soha, mert lekerült az opera repertoárjáról. Az Abigélt 1986-ban énekeltem
először, Valois Erzsébet szólamát pedig 1992-ben a testvérintézményben. Nem
panaszkodhatom: az első évben énekeltem Lizát (Lehár: A mosoly országa) és Armeliát
(Verdi: Álarcosbál). Sűrűn kaptam a szerepeket, nem unatkoztam, a hangom pedig bírta a
megterhelést - ezt a Trenka Éva művésznővel való folyamatos tanulás eredményének tartom.
Ma is azt vallom: minden énekesnek szüksége van egyfajta ellenőrzésre.
- Ennyire fontos a hangképzés a zeneakadémiát végzett énekes számára is?
-A jó tanár ki tudja javítani azokat a hibákat, amelyeket a belső hallás, a szubjektivitás
elfed. Az énektanítás nagy felelősséggel jár, ezért furcsállom, ha zenepedagógiai
végzettséggel Kantot tanítanak. Az elméleti részt el lehet ugyan sajátítani, és a tanári
fokozatokat is meg lehet szerezni, de aki nem dolgozott a színpadon, annak nincs mit
keresnie az énektanítás berkeiben. Akik a színpadon töltötték karrierjüket, azok sem mindig
alkalmasak az énektanításra. Ez olyan „mesterség", ahol nincs kaptafa, sablon: az énekhang
egyedi, ezért kell ilyen módon foglalkoznunk vele. Szinberger Sándor akkori igazgatófőrendező elve a fokozatosság volt: a pályakezdő énekesnek kisebb szerepeket kell adni, nem
„mélyvízbe dobni", mert az nyomot hagyhat egész pályáján. Fennáll, hogy a kezdő énekes
hangszíne szubjektív elgondolások alapján tetszik vagy sem, de a kitartó, alapos munka után
a fejlődés érezhető lesz egyik szereptől a másikig. Ezt az elvet szem előtt tartva az énekes
pályája kiteljesedik, és biztosan hangja teljességében éri el a nyugdíjas kort.
- Fel lehet osztania pályádat korszakokra ?
- Voltam kezdő, a 80-as években sokat foglalkoztattak. A bukaresti Operaházba is többször
meghívtak, ám ennek furcsa módon itt nem örültek, és éreztették velem a rosszallást. Volt
olyan, hogy ugyanabban az évadban tizenegyszer léptem fel a fővárosban. Én ezt akkor is
teljesítménynek tartottam, amelyet nem kellett volna itt negatívumként felhozni, hiszen
Kolozsváron is folyamatosan szerepeltem. Csak az 1989-es rendszerváltás után kaptam meg
első kategóriás minősítésemet (ez a legmagasabb művészi fokozat - szerk. megj.), és a
külföldi fellépések is lehetővé váltak.
- Vannak kedvenc szerepeid?
- A szerepeimet az opera repertoárjának függvényében énekeltem. Volt, amikor kezdőként
csak a harmadik-negyedik szereposztásban írtak ki, ezért alig volt alkalmam énekelni. Egy
furcsaságot is megemlítenék; kolléganőmmel, B. Vass Évával fiatalon anya- és
dajkaszerepeket énekeltünk, amelyekhez különleges sminkelést tanultunk Tot Doina akkori
sminkmestertől, hisz jóval idősebbnek kellett, hogy mutassunk.
- Sorolj néhány vendégszereplést itthon és külföldön!
- A Kolozsvári Román Operában és a bukaresti Operaházban többször léptem fel, ám a
volt rendszer nem tette lehetővé a külföldi vendégszerepléseket az útlevélgondok, a
bürokrácia miatt. 1982-ben több németországi operaházban voltam meghallgatáson, nem
azzal a szándékkal, hogy véglegesen ott maradjak, ahogy azt jó néhány pályatársam megtette,
hanem, hogy alkalmanként külföldön is énekelhessek - ez az akkori helyzet miatt nem
valósulhatott meg.
- Ezt mennyire tartod önként vállalt áldozatnak, akadálynak?
- Azért sok szakmai elégtételem volt itt is a pályán: a taps, a nézőtérről áradó szeretet
feledtetni tudta a külföldi szereplések hiányát. Ezt sorsszerűségnek fogom fel: ide születtem,
itt kellett, hogy helyt álljak.
- Mennyire ment könnyen a szereptanulás?
- Soha nem okozott nehézséget. Több kiváló korrepetitora volt akkor az operának, például
Sass Ica és Debreczeniné Fischer Éva, ez utóbbihoz baráti szálak fűztek. Élmény volt minden

korrepetíciós próba, játszva ment a tanulás. Az énektechnikai problémákat pedig Trenka Éva
művésznővel közösen oldottuk meg. Évekig minden reggel 9-kor énekórára mentem: volt,
amikor sírva jöttem el, de másnap megint ott voltam. Munkánk a 80-as évek elején kezdett
beérni; ekkor jöttek a nagy szerepek: a Tannhauserből Vénusz és Erzsébet, a Tosca stb. A
rendezőkkel, a karmesterekkel való együttműködés alappillére a kölcsönös segítség, de a
legnagyobb erő mégis a közönség szerető figyelme, érdeklődése volt. Ezért nem éreztük
fárasztónak a heti 4-5 előadást, mert a közönség jelenléte, erkölcsi támogatása erősített. Az
elvándorlás, a televízió és az anyagiak hiánya okozza a közönség távolmaradását.
- Hogyan készültél a szerepeidre?
- A korrepetíciós próba a szereptanulás első lépcsője, s mire a rendpróbákra került a sor,
már kívülről tudtam a szólamomat, mert csak így lehet figyelni a szerepre, az alakításra.
- A kívülálló számára az énekes pályája csillogás, vidám bohémkedés...
- Emögött a pálya mögött rengeteg lemondás van: a testi és szellemi egészség számtalan
veszélynek van kitéve, ezért a fegyelem, a következetesség nélkülözhetetlen. Huszonévesen
még megengedhetsz magadnak néha egy-egy álmatlan éjszakát, de utána komoly
következményei lehetnek a rendszertelen életvitelnek. Egy-egy előadás után órákra van
szüksége a szervezetnek, hogy megnyugodjék, és másnap újra kell kezdeni: reggel próbád
van, vagy utaznod kell. Sajnálom azt a művészt, akinek nincs mire készülnie, mert ez a
karrier végét jelenti.
- Hogyan viszonyultál az operetthez?
- Az operett szerepek is végigkísérték pályámat: a Denevér Rosalindája, a Cirkuszhercegnő
címszerepe felér egy operaszereppel. Világhíres operaénekesek is énekelnek J. Strauss- és
Lehár-szerepeket.
- Tehát nem nézed le az operett műfaját?
- Egyáltalán. Sőt, még összetettebb műfaji szempontból, mint az opera: egyik percben
beszélsz, aztán táncolsz, énekelsz - és mindezt egyformán magas művészi szinten.
- Mennyire vonz a kortárs zene?
- A klasszikus és romantikus operaszerepek mellett XX. századi operaszerzőktől is
énekeltem, így Juditot (Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára) koncertformában. 2000-ben
R. Strauss: Ariadné Naxos szigetén című operájának főszerepét énekeltem a Kolozsvári
Magyar Operában. A XX. század második felének komponistáiért nem rajongok. Elfogadom
őket, de nem állnak közel hozzám. Büszkeséggel tölt el, hogy repertoárom hat Verdi szerepet
foglal magába: Leonóra, Abigél, Amelia, Lady Machbeth, Amelia Grimaldi, Valois Erzsébet.
- Hogyan jellemeznéd a pályádat?
- Megtorpanások nem voltak ugyan, de a jobb-rosszabb időszakok váltogatták egymást: az
emberi és kulturális értékbe vetett bizalmam átsegített a kevésbé szerencsés eseményeken.
- Nyugdíjasként is énekelsz?
- Felkéréseim most is vannak, de természetesen ritkábban. Az elmúlt évadban a Kolozsvári
Román Operában többször énekeltem Erzsébet szerepét (Verdi: Don Carlos), a Krajovai
Operaházban pedig Abigélt (Verdi: Nabucco).
- Hiányzik a színpad?
- Most már nem annyira, kezdem megszokni. Időmet a tanítás, a doktori
disszertációm megírása - témavezető dr. Angi István, a „Gh. Dima" Zeneakadémia
professzora - és a családom tölti ki. Mindig akadt valami tevékenység, amely az előzőeket
kiegészítette, illetve helyettesítette.
- És a tanítás?
- Tíz évvel ezelőtt kezdődött tanári pályám Kolozsváron a zeneakadémián, de ez tőlem
független okok miatt abbamaradt. Hatodik tanévemet kezdem a Váradi Partiumi Keresztény
Egyetemen. Nagyon megszerettem a tanítást, itt is vannak elégtételeim. Ilyenkor is eszembe
jutnak Trenka Éva művésznő szavai: tanítva tanulsz a legtöbbet. Fantasztikus figyelem és

türelem szükséges ahhoz, hogy felismerd és kijavítsd a hibákat. 4-5 év lelkiismeretes, alapos
munka után olyan énektechnikára tehetsz szert, amelyből egész pályád során meríthetsz.
- Az énektanításnak mennyire része a hangképzés, illetve a szereptanulás?
- A kezdőkkel több a technikai rész, de nem telik el óra úgy, hogy ne foglalkozzunk egyegy áriával, darabbal.
- Milyen útravalót kaptál - családtól, rokontoktól, barátoktól -, amellyel elindultál a
pályádon, és mi az, amit te adsz útravalóul?
- Érettségikor édesapám egyik barátjától könyvet kaptam ajándékba, amelyet a következő
idézettel dedikált: „Legyetek hosszan tűrők.” Évtizedek után jöttem rá, hogy ez útravaló és
felszólítás is, amely az én esetemben beigazolódott: vállaltam a hely és az idő elrendeltetését.
Nem érzem magam kevesebbnek másoknál, mert amit lehetett, elértem a mindenkori
változások közepette. Ami a fiatal generációt illeti, most még nagyobb a tét: sok mindent meg
lehet próbálni, elmenni, de nem szabad elfelejteni a gyökereinket. Az ittmaradás híve vagyok
még akkor is, amikor itt mindenért kétszer annyit kell dolgozni. Remélem, eljön az idő,
amikor a munka, a tehetség számít, és nem a különböző ide- vagy odatartozás, avagy a
politikai irányultság. Még gyerekkoromból a becsületességet, a helytállást hoztam
magammal, amely nem törődik a különböző „izmusok"-nak való megfeleléssel. A
„helyezkedés" soha nem volt rám jellemző. Én a színpadnak és a közönségnek akartam
megfelelni, nem a mindenkori vezetőségnek, amely olykor a politikum áldozatává - hadd ne
mondjam: kiszolgálójává - vált. Azzal a tudattal távoztam az opera színpadáról, hogy
becsülettel végeztem a munkámat.
Utánnyomás: Szabadság (Kolozsvár) 2003. szeptember 20.
******
A Fővárosi Örmény Önkormányzat (FÖÖ) munkájából:
53/2003. (07. 01.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület a Tanácsnokokat az alábbi feladatokra nevezi ki a testület megalakulásától a
mandátumuk lejártáig:
1. Kulturális műsorok szervezése és média kapcsolattartás: Kátainé Szilvay Ingrid
2. Fővárosi Örmény Klub szervezése, vidéki önkormányzatokkal kapcsolattartás: Gosztonyi
Mária
3. Erdélyi örmény szervezetekkel kapcsolattartás, médiafigyelés, pályázatfigyelés:
Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit
4. Egyházi és világi ünnepek szervezése, örmény katolikus egyházi kapcsolattartás,
pályázatok készítése: Wertán Zsoltné
5. Ifjúsági és sportfeladatok, szabadidős programok szervezése: Füleki Balázs
6. Kiállítások és konferenciák szervezése: Keve Mária
7. Fővárosi kerületi örmény önkormányzatokkal, Országos Örmény Önkormányzattal,
örményországi, nyugati diaszpórákkal kapcsolattartás, örmény nyelvoktatás szervezése:
Szárkiszján Ádámné
59/2003. (07. O1.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy a 430-as szobában könyvtárat létesít örmény tárgyú könyvekkel. A
430-as szobából nyíló helyiségben kis klubot rendez be, kártya, videó lehetőséggel. A
klubnak és könyvtárnak rendelkeznie kell nyitvatartási renddel, és felügyelettel. Felelős:
Keve Mária
65/2003.(09.02.) sz. FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy jótékonysági koncertsorozatot indít az örmény katolikus templom

tatarozására, amelynek fővédnökéül felkéri Dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő urat. A
jótékonysági hangversenyek időpontjai: 2003. szeptember 26., október 18., november 19.,
2004. január 24. -17 órai kezdettel, helyszíne: Budapest, XI. kerület Orlay u. 6., Örmény
Katolikus Templom. A jótékonysági koncertek költségeit a FÖÖ viseli. Felelős: Kátayné
Szilvay Ingrid.
69/2003.(09.02.) FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy az erzsébetvárosi (Románia) örmény katolikus nagytemplom
részére tűzvédelmi berendezések beszerzése céljából 100 ezer Ft-ot adományoz a templomot
kezelő Örmény Alapítványnak (Fundatia Armeana), elszámolási kötelezettséggel.
Felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás aláírására, a pénz átutalására.
70/2003.(09.02.) FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy az ARMENIA Magyarörmény Időszaki Szemlét 200 példányban
megrendeli jelenleg 15 ezer Ft-ért lapszámonként a Pro Armenia Alapítványtól, a lap
kiadójától. Felhatalmazza elnökét az együttműködés, megállapodás aláírására. Ft/Lei átváltás
változás során a vételár módosulhat.
******
Nem tudunk eleget az örmény történelemről, amely egyúttal erdélyi, magyarrá vált örmény
őseink őstörténete is. Célszerűnek találtuk ezért, hogy a legújabb történeti kutatások alapján
készült, a História c. folyóirat 2002/7 számában megjelent, összefoglaló cikket
megismertessük olvasóinkkal.
******
Schütz Ödön - Nagy Kornél

Az örmények történetéből (Kiállítás a Károlyi palotában)
(I. rész)
Az indoeurópai nyelvet beszélő örmény nép eredete - írásos források hiányában - a
történelem homályába vész.
Az ókori Arménia
A jelenleg legelfogadottabb nézet szerint az örmények valószínűleg a frígek kötelékében
vándoroltak a Balkánról vagy az Al-Duna vidékéről Kis-Ázsiába és jutottak el a Kr.e. l3.
században a Hettita Birodalom északkeleti szélén fekvő Hajasa-Azzi tartományba. Az
örmény nép másik eleme pedig az Eufrátesz nagy északi kanyarulatánál, Arme-Supria törzsei
között kereshető.
A Kr.e. 9. században a Van-tó környékén és az egész későbbi örmény hegyvidéken már
egy új hatalom virágzott fel: Urartu. Urartu hanyatlásával azután előbb az asszírok, majd a
médek uralták az egész örménylakta vidéket. A Dareiosz király uralma idején, a Kr.e. 520ban kőbe vésett behisztuni feliraton pedig már a perzsa király vazallusai sorában szerepelt
Arménia neve.
A perzsa birodalom hanyatlásával évszázadokon keresztül sok emlék tanúskodik a görög
kultúra terjedéséről. Örményország a Kr.e. 330-as években a Makedón Birodalom része lett,
így a hellén kultúra még a korábbinál is erősebben hatott. Arméniában a görög hatás II.
Tigrán király (Kr.e. 95-55) uralkodása idején érte el tetőfokát. Tigran király bölcselőket,
színészeket hívott meg a Kr.e. 77-ben alapított új fővárosba: Tigranakertbe.
Nagy Sándor halála (Kr.e. 323) után Örményország a diadokhosz államok háborúskodásainak színterévé vált. Ez volt az első olyan korszak az örménység történetében, amikor
örmény területek is meg-, illetve felosztottá váltak. Ebben a korszakban már két Örményor-

szágot is meg kell különböztetnünk: egy Nagy-Örményországot, amely gyakorlatilag
egybeesik a mai Örményországgal, valamint a Kis-Örményországot, amely Kelet-Anatólia
területén volt található.
A két országrészen az újból megerősödött párthusok, valamint a rómaiak osztozkodtak. A
görög hatást fokozatosan háttérbe szorította a párthus kultúra előretörése Örményországban.
(Az örmény nyelv szókincse mutatja; az eleddig elemezhetőnek bizonyult szavak 25-30%-a
párthus eredetű.)
Az elhúzódó háborúk alkalmat nyújtottak az újabb önálló államalkotásra: I. Artasesz Kr.e.
189-ben megteremtette az új Örményországot. Dinasztiájának legdiadalmasabb alakja a már
említett II. Tigrán volt, aki Arménia területét Médiától Kappadókiáig és Palesztináig
terjesztette ki.
A 3. század elejétől azonban, a perzsa Szaszanida-birodalom felemelkedésével és a párthus
birodalom bukásával Örményország ismét a nagyhatalmi versengések színterévé vált. Az
örmények perzsa uralom alá kerültek, akik szellemi és fizikai beolvasztásukra törekedtek.
Zarathusra tanainak erőszakos terjesztésére azonban az örmények több évtizeden át vívott
felkeléssel válaszoltak. 490-ben a perzsa udvar végül elfogadta, hogy Örményországban a
kereszténység az uralkodó vallás, az örmények pedig továbbra is a Szaszanida-dinasztia
befolyása alatt álltak. Helytartóik viszont zömmel a helyi főnemesség köreiből kerültek ki,
amely korlátozottan ugyan, de biztosítani tudta az örmények etnikai és politikai különállását a
birodalmon belül.
Arab invázió, mohamedán térítés
Mohamed megjelenésével (622) az Arab-félszigeten az addig békés nomád életet folytató
beduinok és a kereskedőkaravánok helyét a hit harcosai foglalták el. A 7-9. században
Örményország az Arab Birodalom és a Kazár Kaganátus közötti hatalmi harc felvonulási
területévé vált. 640 körül az arabok Örményországba is betörtek. Egyben megindult az egész
vidék mohamedán hitre térítése. De míg Perzsia egész lakosságát sikerült a mohamedán igába
kényszeríteni, Örményhonban a lakosság java része a fokozódó kényszer ellenére is
megtartotta ősei hitét.
Az araboknak való politikai behódolás azonban nem hozott nyugalmat Arménia sokat
szenvedett népének, a kazárok időnként betörtek a Kaukázuson túlra és végigpusztították a
vidéket, amire válaszul az arab sereg megtorló hadműveletet vezetett a kazárok ellen örmény
földön keresztül.
Az örmény lovagkor
Az arab uralom végére az örmény Bagratuni főnemesi család gyakorlatilag Örményország
korlátlan urává vált. Az ún. „Bagratida újjászületés" 150 éves időszaka (886-1045) kezdetén
az örmény főurak 885-ben Asot Bagratunit örmény királlyá választották, amit az arab kalifa
is elfogadott. 886-ban a bizánci császár is királyi koronát küldött neki, a nemzetközi
elismerés tehát teljessé vált.
961-ben a Bagratidák a fővárost a keleti határszélen fekvő Dvinből a nyugati határzónába,
Aniba tették át. Kitűnő stratégiai fekvése és az élénk kelet-nyugati átmenő kereskedelem
hamarosan jólétet és felvirágzást hozott a városnak.
A grúz perszonálunió
A 11. század derekán végzetes csapás zúdult a Közép-Keletre, az örmény népre: a BelsőÁzsiából előözönlő szeldzsuk áradat. A szeldzsuk hordák egymást követő hullámokban

(1048, 1054, 1065) végigsöpörtek egész Észak-Perzsián, Dél-Arménián.1065-ben az
örmények utolsó mentsvárát, az „ezertornyú" Ani fővárost is elfoglalták. A szeldzsukok közel
ötvenéves uralmát az anyaországban mintegy százéves békés periódus követte, amikor is a
Bagratuni család grúz ága kiterjesztette uralmát a király nélkül maradt örmény területekre. I.
Tamara és IV. Építő Dávid király uralma alatt Örményország mind kulturálisan, mind
gazdaságilag felvirágzott, Aniban pedig a grúz király által kinevezett helytartó gyakorolta az
uralkodó jogait. A 12. századot egészen a mongol hódításig a grúz perszonálunió
korszakának is szokás nevezni.
A kilikiai Kis-Örményország
A szeldzsukok elöl az örmény köznép és a főurak egy része a kilikiai Arménia Minorba (KisÖrményország) menekült. Majd, amikor az egymást érő nomád viharok ismételten
végigszáguldottak e területen is, az örmények délebbre húzódtak a Taurosz hegységbe, majd
a hegylánc védőgyűrűje mögé a déli lejtőkre és a tengerparti síkságra.
A következő két évszázad folyamán minden oldalról veszély fenyegette őket: északról az
ikoniumi szultanátus, keletről a keresztes antiochiai hercegség terjeszkedési törekvései;
Bizánc pedig változatlanul igényt tartott Kilikia birtokára.
Ez a kis ország akkor is tartani tudta magát, amikor a szeldzsukok után újabb nomád
áradat, a tatár-mongol hadak szántottak végig Észak-Perzsián és Dél Arménián. Az
anyaországban már 1236-tól mint hódított területen rendezkedtek be a tatárok, a kilikiai
uralkodók pedig 1244-ben behódoltak, miáltal mentesültek a megszállástól.
Kilikiai Arménia virágkora a 13. század volt. A Földközi tenger északkeleti szegélyén
hosszú partvonallal rendelkező kis állam a nyugat-keleti tranzitkereskedelem fontos átrakodó
állomása lett, mert Arménián keresztül Tebrizzel, Bagdaddal, sőt a távolkeleti mongol
fővárossal, Karakorummal is folytattak karavánkereskedelmet. Ezek az előnyök vonzották az
itáliai és dél-francia kereskedőket, akik egymás után nyitották meg raktárházaikat a kedvező
fekvésű Ajasz (Lajazzo) kikötőben.
A gazdagság meglátszott a királyság kulturális életén is. Szisz, a főváros, Hromkla, a
katholikosz székhelye, Tarszosz püspöki székhely, Korikosz, a régens vára fontos egyházi és
világi művelődési központ lett. Virágoztak a kolostori iskolák a Taurosz lejtőin, az Amanosz
(ún. „Fekete") hegységben.
A kilikiai örmények ugyanakkor szoros kapcsolatban álltak a Szentföldön harcoló
lovagrendekkel, elsősorban a templomosokkal és a johannitákkal. Az örmény királyok a
lovagrend tagjainak számos kiváltságot biztosítottak, s az ország keleti peremvidékein több
erődítményt adnak nekik hűbérbe. A kapcsolatnak kulturális hozadéka is volt: a latin, az
okszitán és a francia nyelv. Az érintkezések révén a kilikiai udvarban gyökeret eresztettek a
neolatin nyelvek.
Ezt a virágzó kis országot a mamelukok (1250-től Egyiptom urai) évtizedenként
megismétlődő pusztító betöréseikkel tették tönkre és pusztították el teljesen 1375-ben.
Arménia Minor örmény lakosságát az évszázadokon át egymást követő nomád hordák erősen
megtizedelték, így amikor az ottomán-perzsa vetélkedés megindult, e területen már csak gyér
lakosság élt.
Tatár-mongol uralom
Örményországban az egymással hadakozó helyi türkmén emíreknél sokkalta nagyobb
pusztítást végzett a két mongol utódállam, az Aranyhorda és Csagatájulusz nagyhatalmi
vetélkedése. Timur Lenk 1386-ban kezdődő hadműveleteiben többször végig pusztította
Örményországot, mint az Aranyhordához tartozó területet. Pusztító hadjáratainak csak 1405-

ben bekövetkezett halála vetett végett.
A nomád csapatok esztelen rablógazdálkodásukkal hamar tönkretették az országot. A
lakosság a végső elnyomorodás elől elszökött; északon a fő állomás a Krím félsziget volt,
ahol az évszázadok folyamán sok százezer kivándorolt alkotott tekintélyes telepeket a
genovai kézben lévő gazdag kereskedővárosokban: Kaffában (Theodoszia, ma Feodoszija),
Szolhatban (Eszki Krím) és környékén. Majd amikor 1475-ben a Krímet elfoglalták az
oszmánok, az örmények nagyrész tovább vándorolt Lengyelországba, a nyugat-ukrán
határvidékre: Lvovba, Kamieniec-Podolskiba, a környező megyékbe és Moldvába. A 17.
század végén, vallási üldöztetés miatt, ezrével költöztek át innen az örmények Magyarország
területére. (Belőlük alakult a néhány évtized alatt hamarosan oly tekintélyessé vált erdélyi
örmény kolónia.)
A hadakozó turkomán törzsek szomszédságában, a hadak útjából félreeső hegyek zugaiban
azonban nem hunyt ki a kultúra mécsvilága. A tatár korban működött a gladzori akadémia
(1280-1338), melyet magas színvonalú, tudományos alkotómunkájáért „második Athén"-nak
neveztek.
Örmények az oszmán birodalomban
A 16-18. századra az oszmán-perzsa háborúskodás nyomta rá bélyegét. A hadi események
jobbára örménylakta területen zajlottak.
Az 1551. évi újabb perzsa-oszmán összecsapás idején súlyos veszteségek érték az örmény
lakosságot a Van-tótól az Arax folyóig és a Fekete tenger délkeleti vidékéig. Az 1555-ben
megkötött béke sem hozott változást, Kelet-Anatólia, a régi Vaszpurakan tartomány továbbra
is ottomán kézen maradt. Az 1588-ban trónra lépő fiatal I. Abbász perzsa sah azonban
újjászervezte hadseregét - melyben grúz és örmény gárdacsoportok is helyet kaptak -, s 1603ban már elfoglalta a mai Arménia déli részét: Nahicsevánt, Dzsulfát, Aguliszt, Jerevánt. 1604
végén 350 ezer örményt hurcoltatott el az örmény délvidékről Perzsiába. A falusiakat a
Kaszpi-tenger déli partján lévő selyemhernyó-tenyésztő vidékre, a városi kereskedőket pedig
Iszfahán új külvárosába, Új-Dzsulfába telepítették le. A falusiak azonban a szokatlan nedves
levegőben elpusztultak vagy beolvadtak a helyi lakosságba; a dzsulfaiak viszont a perzsa
selyemkereskedelem közvetítői lettek.
(folytatjuk)
******
Asztrológiai modell
A hidegen kalapált fémlemez a három központú szoláris rendszert volt hivatva bemutatni. Az
alsó traktusban helyezkedett el a Föld, amelyet egy félkör alakú forma testesít meg. Fölötte
keresztszerű ábrázolást látni, amely hasonlít a modernkori csillagászatban a Földet
szimbolizáló jelhez.
A körülötte elhelyezkedő két, szélesebb gyűrű a vizet és a légkört jelképezi, amely
körülveszi planétánkat. A sugarakat kibocsátó Nap a tárgy tetején kapott helyet. A tárgy
középső részén helyezkedik el az áttört, elnyújtott, hármas keret övezte rombusz, amely az
eget szemlélő személy szemét van hivatva megjeleníteni. A rombusz oldalain szimmetrikusan
elhelyezett, három-három darab, a bolygókat, illetve a bolygót megtestesítő jeleket tartó
pálcákat (kettő ezek közül letörött) láthatunk,
A Holdat a Nap és a Föld között lehet látni a bal oldalon. Az öt bolygó - a Merkur, a
Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz -, amelyeket szabad szemmel is látni lehetett,
egymást követik.
******

Múltunk díszei
Október 30-án nyílt meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban Az örmény
díszítőművészet című kiállítás, amelyet a Budapest II. kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közösen szervezett.
Dr. Issekutz Sarolta elnök, a kiállítás rendezője a kiállítással elérni kívánt célról beszélt
beköszöntőjében. A tehetséges örmény nép több évezredes kultúrájának, a szétszórt
örménység, az erdélyi magyarörmények kultúrájának csipkéit mutatja be a kiállítás: kőben,
fában, üvegben, kerámiában, csipkében... Örmény és magyar kultúránk megmaradásáért
hangzott fel az örmény Miatyánk Isabel Bayrakdarian kanadai örmény énekesnő
tolmácsolásában, bemutatva az örmény zene legcsodálatosabb „csipkéit”, az egyházi
énekeket, a saragánokat. Flórián Antal rendezésében egy érdekes és tanulságos „örmény
irodalmi csipkék" összeállítás hangzott el Gevork Emin, Vardgesz Petroszján, Marketics
Naghas, Arisztakesz Lasztivertci, Grigor Narekaci és Hovhannes Erzinkaci műveiből Szabó
Anikó és Flórián Antal színművészek tolmácsolásában. Ezt követően dr. Benedek Katalin
tartott igen érdekes, összefoglaló megnyitóbeszédet.
A II. ker. Örmény Önkormányzat még tovább tudta fokozni a hangulatot, amikor gazdag
örmény kóstolóval - egy gasztronómiai csipkekollekcióval - örvendeztette meg a zuhogó
esőtől sem visszarettenő nagyszámú érdeklődőt.
A gazdag anyagú kiállítás november 12-ig tart nyitva naponta 9-19 óráig.

Benedek Katalin megnyitója
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaink, rokonaink!
Az utóbbi években néhány igen érdekes és értékes, az örmény és magyarörmény kultúra
történetét, szellemét felvillantó kiállítást láthattunk Budapesten. Építészet, kódexművészet,
kortárs fotó- és képzőművészet saját nyelvén beszélt az ősi földről, az erdélyi
magyarörménység múltjáról, hagyományőrzéséről, a még föllelhető tárgyi emlékekről. A
vizuális művészetek eszközeivel kifejezve azt, amit röviden így definiálhatunk: magyarok
vagyunk, örmény gyökerekkel.
Eddigi tárlatainkon többnyire egyes művészeti ágak kértek szót. Itt és most azonban szinte
összművészeti áttekintésre nyílik alkalmunk. A képek segítségével sokfelé járunk, szerte a
hajdani örmény birodalomban, Örményországban és a „kisebbik hazában”, Erdélyben. Bár a
kiállítás címe „Örmény díszítőművészet”, ez a bemutató azonban több, teljesebb ennél,
hiszen nemcsak szépen megálmodott és kivitelezett motívumokat, díszítményeket
nézegethetünk, hanem a különféle művészeti ágak összecsendülését is kihallhatjuk.
Tüzetesebben szemlélődve bizonyos műhelytitkokat leshetünk meg. Rácsodálkozhatunk a
hagyományok továbbéléséből fakadó, attól megújuló művészetek gazdagságára és
sokszínűségére.
Felsorolni sem könnyű, hogy hányféle módon és hányféle alkotói tevékenységgel fejezték
ki magukat, tolmácsolták gondolataikat a többnyire névtelen művészemberek. A túlélő
történelem bizonyítja, hogy nem hiába munkálkodtak, ugyanis minden egyes - ecsettel,
vésővel, kalapáccsal, tűvel vagy szövőszéken - sorolhatnám a technikákat - megvalósított
darab az örmény, magyarörmény kultúr história szerves láncszeme.
Még az egymástól látszólag meglehetősen távol eső művészmesterségek, mint például a
templomépítészet - közelebbről a faragott kődíszítés - , vagy az úgynevezett kereszteskövek
és a varrott csipke között is megannyi közös szálra lelünk. Mert vajon nem kőbe merevedett
csipkét látunk-e némelyik kőmotívumot szemlélve? Vagy a dzsulfai csempék díszítésében
gyönyörködve akaratlanul nem a szőttesek motívumait idézi-e fel vizuális emlékezetünk? És

a dvini kerámiák állatmotívumai? Lapozzuk csak fel az örmény kódexeket... - rábukkanunk.
Az előttünk felsorakozó szőnyegek, hímzések, szőttesek, famunkák, régi viseletek,
ékszerek, kerámiák, csipkék nem csupán magasfokú esztétikai érzékről tanúskodnak, hanem
ugyanakkor a nép életmódjának, hit- és érzésvilágának hiteles képviselői.
Az idők távolába vesző, Krisztus előtti évszázadok ötvös remekei mesteri tökéllyel
ábrázolva tudósítanak e pogány, harcos népről. Az elsősorban aranyból készült ékszerek
fejlett szépérzékről vallanak.
A díszítőkedv és igény jellegzetes megjelenését - kőfaragás formájában - a templomépületeken követhetjük nyomon. Oszlopfőkön, ablakkereteken, melyek hagyományos
díszítőelemei a gránátalma, szőlőinda, szőlőlevél, szőlőfürt. Az árkádok feletti pártázatok
domborművein kézművesek, szőlőmunkások jelennek meg, legszebben Ecsmiadzin,
Zvartnoc, Ani szent helyein. A kőfaragás eleve adott anyaga az örmény fennsík számos,
különféle anyagú, keménységű, színű és szemcsézettségű kőanyaga. Színének épületdramaturgiai alkalmazása - tehát a fényviszonyok (napsütés-felhő) hatása bizonyosan
befolyással volt a díszítőművészetek más területen való kifejlődésére és alakulására is.
Önálló örmény műfaj a kereszteskő (khacskar). Történetéről tudjuk, hogy 301 után, a
világon elsőként keresztény hitre tért nép körében az új jelkép a győzelmes kereszt lett.
Örményföldön a kereszttel díszített kövek ezreit állították fel a templomok tőszomszédságában; ezek ikonográfiánkban általában Krisztus ágakat, leveleket hajtó keresztfáját
jelentik. A helyi tufából készített kőlapok gyakran életfa képében mutatkozó, faragott
keresztek.
A legtöbb darabon finom rajzolatú, hajszálvékonyságú csipkemintázat bontakozik ki
előttünk. Szerencsére még hozzávetőleges összehasonlítást is tehetünk, mivel a kiállítás egyik
különlegessége éppen az eredeti, választékos mintájú csipkék bemutatása.
Akárcsak az ötvösség, a kőfaragás és a szőnyegszövés, a csipkekészítés is több évszázados
múltra tekint vissza. Kéziratos könyvek miniatúrái őrzik a varrott csipkék légies könnyedségű
vonalait. A művészetek egymásra hatásának, a motívumok továbbélésének érzékletes példája,
hogy a csipkemintákon csaknem pontosan vagy akár ezernyi variációban az áttört faragású
khacskarok formaelemeire lelünk rá.
Egy kultúra életképességének, hatóerejének egyik meggyőző bizonyítéka éppen az, hogy
egy más, esetleg eltérő tulajdonságú közegben - itt: művészeti ágban - önálló jegyeit
megőrizve tovább tud fejlődni, folytonosságát meg tudja tartani. Kérdés, hogy egy más
természetű megjelenési rendszerben is érvényes marad-e? Ebben az értelemben hagyománynyá is nemesedhet.
Kicsit a tradíció felé tágítva az értelmezés tartományát, de a textileknél maradva Erdélybe
érünk, közelebbről Gyergyószentmiklósra, amelynek felbecsülhetetlen értékű papi
palástgyűjteménye a kultúra továbbélésének, hagyománynak köszönhetően jött létre és
alakult. Különleges szokást ápolva a menyasszonyi ruhákat viselőik az esküvő után a
templomnak ajándékozták. Ezekből egyházi ruhákat, oltárterítőket készítettek. Az új
asszonynak az esküvő utáni napon viselt ruhájából papi palást készült.
Az örmény szőnyeg szinte emblematikus, talán nem túlzás, hogy az egyik nemzeti jelképpé
vált. Már a 9. századtól általánosan ismert Kis- és Középázsiában egy mondás: „Olyan, mint
egy örmény szőnyeg" - azaz tökéletes. A gyapjú- és lentermesztésről híres örményföldiek
remekül ismerték a technikát és nyersanyagokat. Sajátos jellegű szőnyegkészítő művészetük
az évszázadok folyamán sokat változott, az ornamentika, mintázat egyszerűsödött. Stilizált
motívumaikban erősen közeledtek a kaukázusi szőnyegekhez.
A szőnyegekhez hasonló változatos és választékos színvilágot fedezhetjük fel az urfai
(ismertebb nevén Edessza) hímzéseken. Ez az egykor virágzó kézműves tevékenység a 19.
századtól ismét fejlődésnek indult olyannyira, hogy a himzőműhelyek termékeit Angliába,
Amerikába szállították, így biztosítva sok örmény család megélhetését. Művészetük

nemzetközi hírnévre tett szert. Az urfai hímzéseket külön fejezet illeti meg, mert a hétköznapi
használatú textíliát, lepedőt, párnahuzatot, ágyneműt, szalvétát, zsebkendőt, fejkendőt,
fehérneműt, hálóinget igen magas fokú ízléssel és szakértelemmel díszítették. Bámulatra
méltó fantáziával variáltak és stilizáltak leveleket, virágokat. A nemritkán aranyszállal is
kivarrt kelmék nemcsak szépek, de tartósak is voltak. Egyszóval - ahogy idéztem már „olyanok, mint egy örmény szőnyeg ": tökéletesek. A hímzések alkalmat adnak arra is, hogy
megfigyeljük, mint vándorolnak az ősi örmény motívumok kódexről szőnyegre, hímzésre és
viszont.
Az itt látható kódexlapok a stílusok változatosságával, elsősorban az emberábrázolás,
kompozíciós rend, színvilág, díszítőelemek és motívumok gazdagságával ejtenek ámulatba.
Többségüket a helyi hagyományok és a népi művészet inspirálta. Növényi eredetű
díszítőelemek szövevényében valós és képzeletbeli állatok bukkannak elő keretdíszek,
lapszélminták formájában. Színek és ellentétes árnyalatok erőteljes kontrasztjával játszva
elevenednek meg történelmi jelenetek vagy egyházi, világi személyek, szentek arcképei.
A tablókon fotók, festmények idézik az öröklődő, ám az idővel és időben mindig kicsit
változó örmény viseletet, életmódot.
Búcsúzóul örmény arcok, örmény szemek kísérnek, vonásaikban, tekintetükben őrizve az
ősi nép magatartását és szellemét.
******
A következő klubtalálkozó
A Fővárosi Örmény Klub következő klubestjét november 20-án, csütörtökön 17 órakor tartja
a Magyarok Háza /V, Semmelweis u. l-3./ I. emeleti Bartók teremben.
Műsor: Wass Albert est.
Vendégünk a nagyváradi Kiss Stúdió Színház.
Mindenkit szeretettel várunk!
******

Hírek
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy
érdeklődésre tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett különösképpen a Pászákász, Petráskó és Rátz családokat -, hogy a hiányzó adatokat küldjék
meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.),
akár a szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a
szakácskönyv hitelességét is az fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is
ott szerepel - a könyvben is.

Ki kicsoda?
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 ismételjük 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.
******

Zene-zene
A Fővárosi Örmény Klubban október 16-án egy 11 éves ikerpár, Haraszti Mária és Vilmos
kápráztatta el vendégeinket gitárműsorával. Szuper Géza gitártanár (XVI. kerületi
önkormányzati képviselőnk) mutatta be növendékeit, akik korukat meghazudtolóan pengették
húrjaikat, külön-külön és együttesen is.
Klasszikus műsorszámaik, technikájuk, bájos előadásmódjuk méltán aratott nagy sikert,
amely miatt bizony több ráadásra is „kényszerültek".
Horváth Zoltán György könyvbemutatója ismét remekbe sikerült: Ani, az ősi örmény főváros
és magyar vonatkozásai, mely Gondos Bélával közös munkája.
A Kecskés Együttes „A kuruckor zeneköltészete" c. műsora előtt a klub háziasszonya
Szongott Kristóf nyomán a Rákóczi szabadságharc és az örménység kapcsolatáról olvasott fel
egy összeállítást, benne Verzár Oxendiusz (Verzereskul) örmény katolikus vikárius
szerepéről. (lásd alább az összeállítást)
A Kecskés Együttes műsora, az egyes remekművek nemcsak zenei, hanem zenetörténeti,
hangszertörténeti előadással kombinált előadása olyannyira fokozta a hangulatot, hogy a
közönség újra és újra visszatapsolta a művészeket. A már barátivá vált viszony régi keletű,
klubunk hamarosan ismét találkozik kedvenceivel, a karácsonyi ünnepi műsoruk kapcsán. Az
estet a XI. ker. Örmény Önkormányzat rendezte.

Jótékonysági hangverseny
Október 18-án az Örmény Katolikus Templomunk tatarozásának megsegítésére szervezett

jótékonysági hangversenyünk helyszíne ismét megtelt közönséggel. Bár dermesztő hideg volt
és Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművésznő ujjait dörzsöléssel kellett bemelegíteni,
csodálatos hangversenyt hallhattunk Johann Sebastian Bach műveiből. Bravúros, magabiztos
technikája, kedves lénye és természetesen nem utolsó sorban Bach muzsikája is hozzájárult a
nagysikerű esthez. Az eddigi két hangversenyünk 72.200 Ft bevételével járul hozzá örmény
katolikus egyházi ingatlanunk felújítási költségeihez.
A harmadik hangverseny november 29-én (szombaton) du. 17 órakor kezdődik, amelynek
műsora: ária és dalest Kirkósa Orsolya és Szolnoki Apollónia operaénekesek (Magyar Állami
Operaház) közreműködésével, zongorán kísér Dallos Erika (MÁO). Mindenkit szeretettel
várunk. A belépőjegy 500 Ft, amelyet teljes egészében a tatarozás költségeire ajánlottak fel a
rendezők.
******

A Rákóczi szabadságharc (1703-1711) és az erdélyi örmények
„Az örmények a Rákóczi-féle felkelésben részt nem vettek; de nem azért, mivel láttak ők a
külföldön elég felkelést és kimondhatatlan sokat pusztított közöttük az ott dühöngött
forradalom, hanem mert „katonai védelem alatt voltak"...
Erdélyben a hatalom a protestánsok kezébe kerül, ezért Illés András erdélyi róm. kath.
püspök, ki székét 1696. jan. 16-án foglalta el, a következő év aug. elején kénytelen volt az
országból kimenni (a tordai országgyűlés határozatára). Maga a számkivetésbe ment püspök
kérte fel Verzereskult, hogy távollétében kormányozza az ő egyházmegyéjét is. Kiűzik az
országból Illés Andrást, Verzereskult ellenben, példás életéért, apostoli lelkületéért, nagy
tudományáért, jellemszilárdságáért nemcsak eltűrik - pedig ő is kath. püspök volt, - hanem a
szeretet és tisztelet kiváló jeleivel halmozzák el.
1703. szept. 26-án már azt írhatta II. Rákóczi Ferencz XIV. Lajosnak, hogy hatalmába
ejtette az országot egész a Dunáig. S mire „kinyílt a kikelet" kezében volt a Dunántúl nagy
része is úgy, hogy a császáriak a Dráván túlra, Erdélyre és a várak egy részére szorítkoztak.
Ekkor tette közzé „Recrudescunt vulnera inclytae gentis Hungarae (fölrepedeznek a nemes
magyar nemzet sebei) kezdetű világhírű kiáltványát, hogy igazolja ország-világ előtt
támadását. Az udvar a Recrudescunt kibocsátásával egyidejűleg kényszerítve látta magát arra,
hogy Rákóczival, mint hadviselő féllel alkudozásokba ereszkedjék. Ez irányban ad
meghatalmazást a hazafias érzelmeinél, autonóm törekvéseinél fogva az ellentáborban is
nagyrabecsült Széchenyi Pál kalocsai érseknek, ki Gyöngyösön értekezett a fejedelemmel. Az
alkudozások nem vezettek eredményre (Ballagi Aladár, Pallas Lexikon).
Erdély Széchenyi Pálja - Verzereskul Oxendius. Erdély ugyan a „császáriak kezében" volt,
azonban a Székelyföld a Rákóczi pártján állott. De mert „a belháború emésztette ország
hangulata mindinkább hajlott a megalkuvás felé" (Ballagi Aladár) és „a királyi tekintély,
mely ellen fölkeltek, maguknak a felkelőknek táborában sem halványult el végkép" (Ballagi
Aladár), Lipót király Verzereskult, ki „bírta nemcsak a fejedelem, de a nemzet bizalmát is" küldötte a felkelt Székelyföld kibékítésére.
Cserei Mihály Verzereskul küldetését így adja elő:
„General Rabutin megértvén a székelyek rebellióját, az örmény püspököt Mikes Mihállyal,
ki háromszéki főkapitány, de akkor Szebenben vala, kiküldi, hogy menjenek ki a
székelységre és csendesítsék meg a rebelliot. Egy néhány német kíséré vala őket.
Mikor közel Brassóhoz érkeztenek vala, a háromszéki kuruczok Herman nevű szász faluban
lévén, hírekkel esék Mikes jövetele, sok százan eleiben menének; a németek békében
elszaladának Brassóban, Mikes Mihály beteges lévén, elfogaték az örmény püspökkel
együtt... Erdélyből kiviszik Rákóczihoz, ott csakhamar kuruczczá lőn... Az örmény püspököt

is eléggé kényszerítgeté Rákóczi, hogy az ő hűségére álljon, de rá nem veheté; sokáig
raboskodtatá, utoljára elbocsátá, Bécsben felmene, onnan Erdélybe vissza."
Az adott szó szentsége nem engedte meg, hogy Verzereskul kuruczczá legyen; de más
részről hálátlanságot sem akart elkövetni avval az uralkodóval szemben, ki nem egy ízben
éreztette jóindulatát a magukra hagyott és mindenkitül üldözött örményekkel... Azért alig
adta elő a regulus-i jellem helyes okait, melyek miatt nem szegőthetik párthívei közé,
Rákóczi nemcsak nem neheztelt többé reá, de sőt - nagy tudományáért, széles ismeretköréért,
pártatlanságáért, buzgó apostolkodásáért - nagyrabecsülésének kiváló jeleivel halmozta el:
papi teendőit akadálytalanul teljesíthette és Kassán szabadon járhatott - kelhetett..."
Verzár Oxendius 3 évet töltött így Rákóczi fogságában. Hazafiasságára jellemző, hogy a
Rákóczi szabadságharcot megelőzően a török támadásai visszaverésére Beszterce közelében
fegyveres embereivel útját állja a pusztító ellenségnek. Beszterce megmenekül, de a török
elfogja a vezért és elhurcolja. Három évet tölt Verzár Oxendius a török fogságában.
1712-ben Verzár Oxendius Bécsbe ment, hogy a Szamosújvár városának ígért diplomát
megszerezze. Az idő haladt és a bajok sokasodtak. Végre 1714. jan. 2-án a következő örmény
levelet intézték hozzája hívei:
„Doctor Oxendius lelkiatyánknak. Óhajtjuk és látni akarjuk; várjuk hazajövetelét, hogy
viszontláthassa az Erdélyben: Szamosújvárt, Görgényben, Ebesfalván és Gyergyóban lakó és
bajokkal küzdő népét... Most az ország főemberei minket elválasztanak a szamosújváriaktól
és pedig a görgényieket, ebesfalviakat és gyergyóiakat... és ránk adót vetnek. Azért kérjük
Szentatyaságodat, hogy - ha lehet - minél előbb térjen vissza, hogy lássuk: mihez kell
magunkat tartani."
Hiába várták hívei: Bécsben 1715. márcz. 10-én megmérgezte az a család, mely ilyen
nemtelen úton akart a görgényi nagy uradalom birtokába jutni, azon drága uradalom
birtokába, mely az örmény püspökségnek volt ígérve.
Verzereskul földi maradványai Bécsben a misericordianusok lipótvárosi templomában
vannak eltemetve."
Hunánián Vártán lembergi örmény kath. érsek Verzereskul Oxendius hitküldért általános
helyettessé és administrátorrá tette 1687. febr. 13-án, VIII. Sándor pápa pedig 1690. október
3-án aladai püspökké és apostoli vicariussá nevezte ki.
Verzereskul püspök huszonöt évig 1690-1915 állott az erdélyi örmény kath. egyház élén.”
(Szongott Kristóf: Szamosújvár monográfiája I. kötet 106., 266-297 old.)
******
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan megköszöni támogatóinak, hogy
2003-ban a személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 296.098 Ft-ot az egyesület célkitűzései
megvalósítására ajánlották fel. A kapott összeget könyvkiadásra kívánjuk fordítani, kultúránk
megőrzése érdekében.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

******

A Terézvárosi Szt. Teréz Búcsú örmény napja
Október 18-án népes közönség zsúfolódott az eseményre, amelyet immár ötödik alkalommal
is Kopeczky Lajos vezetett.
Wertánné Görgényi Kinga elnök asszony ez alkalommal első ízben részletesen beszélt
Aviláról és Avilai Szent Teréz életéről. Avila Spanyolország egyik vallási központja volt,

több kolostorral és sok templommal, épen maradt középkori városfallal, nyolcvankét ép
bástyával.
A későbbi szent tekintélyes és tiszta életű szülei a szolganéppel igen jól bántak, 12
gyermekükből 10 fiú volt, Teréz a második leány. Szenvedésekkel teli élete jó lelket és
nemes szívet nevelt. Ő reformálta meg a karmelita rendet.
A falakra függesztett II. magyarörmény vándor fotókiállítás szép képei között nyolc
középkori örmény templom illetve kolostor látszott. Az egyedülálló örmény építészet
jellegzetességeiről dr. Issekutz Sarolta rögtönzött szemléletes ismertetést.
Csupor István muzeológus hirtelen megbetegedése miatt a fotókiállítás képeit az egyik
alkotóművész, Tutsek János mutatta be részletesen.
A Fancsali János által szerkesztett Magyarörmény Könyvtár kilenc eddig megjelent kötetét
Erdély-szerte több helyen már bemutatták, Terézvárosban ezt Fancsali Emese szerkesztőségi
tag tette meg. A könyvek az erdélyi örményekről igen sok adatot tartalmaznak és az
olvasóknak sok élményt, átfogó ismeretet nyújtanak.
Fogolyán Kristóf fuvolaművész évente elmaradhatatlan szereplője a Terézvárosi Örmény
Napnak, most is a zene áhítatos élvezetére adott a hallgatóságnak lehetőséget. Az Örmény
Nap meglepetését Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke előadása
jelentette. A Szent Koronát részletesen ábrázoló képek meghökkentették a közönséget.
Amikor a korona készült, a nagyító még ismeretlen volt, mégis, az örmény-grúz kolostorok
csendjében működő arany- és zománcműves műhelyek az aprólékos, finom rekeszzománc
képeket művészi pontossággal készítették.
Az előadást a hallgatóság óriási figyelemmel kísérte. Megtudtuk, hogy a keresztnél az
Úristen és az íveken a 8 apostol, az alsó pánton pedig a három később felerősített keleti alak
kivételével Krisztus és a két Arkangyal finom és azonos kidolgozása arra vall, hogy a Szent
Korona egyetlen műhely alkotása.
Az előadást örmény ételbemutató követte.
Wertán Zsoltné
******
„...szükségünk van a művészetre, szükségünk a művészi munkára, mint ahogy szükségünk van
a kultúra más termékeire is.
És mert szükségünk van reá: meg kell teremtenünk.
A múltunk megvan, a népünk él, és él még népünk művészete is."
Kós Károly,1923
******

Örménymagyarok a Sóvidéken
(harmadik, befejező rész)

Szálasi Péter és Kenyeres Gizella házasságából négy gyermek, három leány, Gabriella (19081989), Lenke (1910-1998) és Ilona (1922-2000), és egy fiú, Pál (1926-1944) született. Fiúk
fiatalon, a második világháborúban hunyt el.
Legidősebb leányuk, Gabriella Angi Sándorral (1901-1979) kötött házassága után először
Radnóton, majd Dicsőszentmártonban lakott. Három fiúk és egy csecsemő korban elhunyt
leányuk született. A későn érkező gyermekáldás Sándorral (1940-2001) kezdődött, aki
Dicsőszentmártonban élt és nem alapított családot, majd az építésztechnikus István-Lóránt
(1945) következett, aki 1970-ben költözött Szovátára és a gépkocsivezető Pállal (1947-2003)
fejeződött be. István-Lóránt 1972-ben kötött házasságot a balavásári születésű Nagy Emma
gyógyszerésztechnikussal. Két fiúk született: István (1973) és László (1978), az előbbi

asztalos, utóbbi gépkocsivezető. A harmadik gyermek, Angi Pá1, 1975-ben költözött
Szovátára. 1976-ban kötött házasságot a szovátai postai főtisztviselő Lukács Ibolyával. A
házasságból két fiú született: az egészségügyi asszisztens Angi Pál Antal (1977) és a
könyvelési technikus Angi Csaba Sándor (1979), mindketten Szovátán laknak. Mindkét fiú
második keresztnevét az anyai, illetve az apai nagyapjától örökölte.
Szálasi Péter és Kenyeres Gizella második leánya, Szálasi Lenke Parajdról Marosvásárhelyre költözött, ahol a Székely Népi Együttesnél dolgozott népviseleti korhű ruhákat készítő
varrónőként. Görög Aladárral kötött házasságukból nem született gyermek, de felnevelték
Ilona húgának örökbe vett és nevükre iratott Anna (1945-2003) nevű leányát (ld. a
következőkben).
Harmadik leányuk, Ilona szintén Marosvásárhelyen lakott. Az örménymagyar származású
Dajbukát Katalin fiával, Soós Jenővel kötött házasságot. Három leányuk született: Ilona,
akinek férje Mánya Béla, mindketten matematikatanárok. Két fiúk van, Csaba (1967) és Béla
(1970), Anna (1945-2003), akinek férje Porkoláb László (három fiúk van, Zsolt, 1969,
László, 1972 és Szabolcs, 1976), valamint Csilla (1949), akinek férje Szente Gyula,
mindketten építészek (három gyermekük van, Ildikó, 1974, tanítónő, Hajnal, 1976, tanár és
Bálint, 1982, egyetemi hallgató).
Az egykor Nyárádszeredából a Sóvidékre, először Korondra, majd Szovátára telepedett
Szenkovits családnak Parajdon is voltak rokonai. Adatközlőnk, Szenkovits László a
Szentpéteri családra emlékezik vissza. Tudomása szerint a parajdi örménymagyar
közösséghez tartozott a Mánya család is, Mánya Gerő és leszármazottai, valamint az
agglegény testvérek, Lázár Antal kereskedő és még két fiú- és egy lánytestvére. A három
fivér kereskedelemmel foglalkozott, közös üzletük, vállalkozásuk révén együtt a környéken
rendezett minden heti- és országos vásáron teherautójukkal szállították áruikat, kimondottan
rőfös termékeiket, azaz méteráruikat. Vagyonukat a szövetkezet elvette.
A felsorolt nevekkel a régi örménymagyarok Sóvidékre való letelepedésének első hulláma
befejeződött. A továbbiakban a Sóvidékre később, a második hullámban letelepedett
örménymagyarokat időrendi sorrendben próbáljuk felsorolni.
Közülük vidékünkre legelsőnek a Slakovits család érkezett. Képviselőjük, Slakovits Olga
ny. óvónő a következőképpen írta le családja történetét:
"Édesapámtól örökölt nevem Slakovits, férjem után Moga Olga. Születtem 1932. október
4.-én. Férjem Dr. Moga Tiberiu balneológus szakorvos volt, aki 1994-ben hunyt el.
Házasságunkból egy leányunk született, Dr. Moga Ileana, pszichiáter szakorvos,
Magyarországon, Miskolcon lakik és dolgozik, román-magyar állampolgár, 1990-ben
telepedett ki Magyarországra. 1986-ban végezte az orvostudományi egyetemet
Marosvásárhelyen, először Targoviste-be, majd három éves gyakornokság után Máramaros
megyébe, Horodnicba helyezték. Az akkori megyei egészségügyi főnök sokszori
könyörgésünkre sem volt könyörületes, hogy egyetlen lányunkat közelünkbe tudjuk
helyeztetni. Édesapja már akkor halálos kórban szenvedett, meghallgatás helyett durva
elutasításban részesítették. Így a mély elkeseredés választás elé állította.
Apám, Slakovits Mihály (1898-1950), Erzsébetvárosban született, édesapja tiszta örmény
volt, így apám fél-, én meg negyed örmény származású vagyok. Ezt az érzelmet büszkén
viselem lelkemben. Sajnos, az örmény nyelvet nem ismerem, édesapám is csak imádkozni
tudott örményül.
Őseim egy olyan örményországi városból jöttek, amely ma már nem létezik a térképen, a
háborúk folyamán lerombolták. Állítólag az 1600-as évek végén jöttek Szerbián keresztül,
ahol a Slakov név végére felvették az -its végződést.
Őseinket az akkori erdélyi fejedelem Erzsébetvárosba telepítette le. Kereskedők és
iparosok voltak. Az utódok között sok felsőfokú végzettségű személy volt és van.
Apám és szülei megvásárolták Erzsébetvárosban azt a klastromot, szemben a ledőlt tornyú

örmény templommal, amelyben valamikor örmény teológia volt. Az épületet 1952-ben
államosították, majd 1989 után eladták a szászmedgyesi pékségnek, hiába nyújtottuk be
visszajuttatási kérelmünket már az eladás előtt, ügyünk a mai napig nem intéződött.
Én áttelepedtem Magyarországra, román-magyar állampolgár vagyok, nemzeti érzelmem
örmény-magyar. Miskolcon lakom lányommal. Saját lakásom van Szovátán is, és az év nagy
részében itt tartózkodom.
A Slakovits név az Arménia folyóiratban a tiszta örmény eredetű nevek közé van
besorolva. Dacára annak, hogy nem volt alkalmunk sem az örmény nyelvet sem a kultúrát
megismerni, büszkén viseljük eredetünket és nevünket. Sajnos a név kihalóban van, nincs aki
továbbvigye.
1937-től 1944-ig Seprődön, Székelytompán és Székelysárdon laktunk. 1944-től 1946-ig
menekültek voltunk a szilágysági Tasnádon. Szüleim tanítók voltak, erre a vidékre 1946-ban
jöttünk a Szováta mellett levő hegyi faluba, Ilyésmezőbe. Édesapám évekig orosz fogságban
volt, így fiatalon meghalt.
Négyen voltunk testvérek, két fiú és két lány. Testvéreim neve Mihály (1926-1989),
lelkész, Ilona (1927), tanítónő, Hevesen lakik, Magyarországon és József (1929), orvos,
szintén Hevesen lakik. Eredetileg családunk minden tagja örménykatolikus volt s Erzsébetvároson keresztelték őket. Ilona testvérem tagja a budapesti örménymagyar szövetségnek."
1961-ben költözött Szovátára a Csíkszépvíz melletti Borzsováról Chiorean Gheorghe-né
Erős Borbála, aki anyai ágon a Balogh név után tartja magát örmény leszármazottnak. 1918.
április 26-án született, egészségügyi asszisztensként tevékenykedett a szovátai
fürdőpoliklinikán. Férje, Chiorean Gheorghe, nyugalmazott pénzügyi szakember. Házasságukból egy fiúk született, Chiorean Gheorghe (1954 május 10), turisztikai szakember, akinek
két gyermeke van, Chiorean-Dósa Filip-Eduárd (1993) és Chiorean-Dósa Szonja-Rebeka
(2000).
Szovátára 1977. augusztus 1-én letelepedett az örménymagyar Lengyel Gábor László.
Született Kézdivásárhelyen 1953. okt. 31-én, faipari mérnök, fél évet töltött az udvartereiről
híres céhvárosban, mert 1954 elején Fogarasra költöztek, ahová édesapját tanári hivatása
szólította és családi öröksége vonzotta. Dédnagyanyja az örménykatolikus vallású Lengyel
Rozália volt. Nagyanyját Lengyel Lilla Annának hívták, 1889. május 23-án Erzsébetvároson
született, és 1908 szeptember 20-án kötött házasságot a fogarasi Lengyel Bélával.
Dokumentumból az is kiderül, hogy a hajdani Ebesfalván (Erzsébetvároson) keresztelték
meg, 1889 június 11-én az örménykatolikus templomban. 1981-ben hunyt el. Két gyermeke
született, Lengyel Mária (1910), aki Budapesten él ma is és Lengyel Ödön (1912-2000).
Ödön, Gábor édesapja, miután 1930-ban elvégezte Székelyudvarhelyen a római katolikus
főgimnáziumot, 1936-ban Kolozsváron a filológia karon román-magyar szakos tanári
oklevelet szerzett. Először Csíkszeredában, később Kézdivásárhelyen, majd 1954-től
Fogarason tanított. Közel három év szovátai tartózkodás után, 2000-ben hunyt el. Lengyel
Ödönnek Nagy Margittal (1919-1997) kötött házasságából (1952) két fiú született: a már
említett Gábor László faipari mérnök és Béla Tibor (1956). Gábor Lászlónak Csalóka
Zsuzsannával (1957) kötött házasságából (1981) két fiú, Szabolcs (1981) és Gábor (1984),
valamint egy leány, Zsuzsanna (1990) született. Szabolcs vadászati főiskolát végzett, Gábor
2003-ban érettségizett, az esztergomi informatikai egyetemre jár, míg Zsuzsanna tanuló. A
Budapesten élő Béla Tibornak a felesége Katalin, ikreik vannak, a 2002-ben született Ágnes
és Péter.
Az utolsó, családjával együtt a Sóvidékre telepedett örménymagyar a Szamosújvárról
Szovátára költözött (1978) Sebestyén László. Anyai ágon tartja számon örménymagyar
származását, nagyanyja a mindkét ágon tiszta örmény eredetű Pakulár Teréz (1892-1992)
volt, aki az Erdély-szerte híres Nits gyógyszertárban dolgozott patikusi beosztásban.1921-ben
ment férjhez Papp Ferenchez, leányuk Papp Éva (1925-1995), László édesanyja, tanítóképzőt

végzett, de néhány évi tanügyi munka után tisztviselő lett a szamosújvári Szamos helyi ipari
vállalatnál. Fiát, Lászlót egy Szovátára szervezett közös kirándulás kapcsán támadó
érdeklődése vonzotta új lakhelyére. Az idetelepedés egyetlen motivációja, bevallása szerint, a
fürdőváros szépségének vonzása, a világon egyedülálló varázsa, a Medve-tó. Állást keresett
és talált a kisipari szövetkezetnél, ahol egy ideig a bőripari részleg vezetője, majd a
beszerzési osztály beosztottja, később vezetője volt. 1989 óta reklámfestéssel keresi kenyerét.
Másodállásban a Petőfi Sándor lakónegyed közös képviselője. 1974-ben a szamosújvári
örménykatolikus templomban kötött házasságot, a szovátai származású Pataki Katalinnal
(1955-1998). A mindössze 43 évet élő, három gyermeket szülő édesanya korai halála
megnövelte a család gondjait. Az első két gyermek, Erika (1974) és Béla László (1975),
Szamosújváron, míg a harmadik, Katalin (1985) Szovátán született. Az első két gyermek
Szamosújváron faipari szaklíceumot végzett, míg Katalin a szovátai Faipari Iskolaközpont
tanulója. Béla László 1999-ben végezte Marosvásárhelyen a Dimitrie Cantemir egyetem
turisztikai technikumát és jelenleg a Mogyorós szállóban dolgozik. Erikának 1997-ben egy
fia született, Sebestyén Álmos. A szamosújvári városalapító családból származó Sebestyén
László felmenőinek perzsaszőnyegszövő műhelye volt, melyben szőnyegmintakészítőként ő
maga is dolgozott fiatal korában. Nagyapja Papp Ferenc szövőmester volt, tervezett, mintákat
készített és göbözött is. Rokonai, nagynénje Papp Edit és nagybátyja, Papp Ferenc ma is
Szamosújváron élnek.
Az örménymagyarok közül eddig utolsóként Szovátára a Gyergyószentmiklósról származó
Buslig Dalma (Buslig Gyula és Olga leánya) 2000 november 11-én, a gyergyói örménykatolikus templomban kötött házassága révén érkezett. Óvónő- és tanítóképzőt végzett Székelyudvarhelyen, férje Désy László, távközlési mérnök.
Ha azt mondom, hogy adatgyűjtésemben a bevezetőben majdnem „házi feladatnak"
nevezett összeállításban nem egészen pontos „leltárt" készítettem a sóvidéki örmény
származású magyarokról, úgy gondolom, hogy megközelítem a valóságot. Az embereket
azonban nem leltározni, hanem nyilvántartani szokták. Az örmény népközösségre, az e
vidékre, a székelyek mellé letelepedett közösségre vonatkozó adatokat, levéltári és könyvtári
búvárkodások hiányában csak az élőszóban közölt adatok, hagyományok alapján tudtam
összegezni. Idő múlásával az emlékek feledésbe mennek, az öregek elhunynak, a leltári
tárgyak úgy erkölcsileg, mint fizikailag megkopnak, elévülnek és akkor leírattatnak. Egy
etnikumot azonban, melyről tudjuk, egykori kútfői alapján, hogy történelmet írt, leírni,
eltörölni, identitását elsatnyítani, a nemzetiségek felsorolása közül kihúzni, elhallgattatni,
nyelvét teljesen elfeledtetni nem engedhetjük meg, mert azt modern népirtásnak, tudatos
fogásnak, szándékos állampolitikának tekinthetjük.
A Szovátán élő örménymagyarok megbecsült közéleti személyiségek, a város életébe
beilleszkedő polgárok, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg is igazolták értékeiket.
Városunk nélkülük színfoltjában, erkölcsi értékeiben hiányosabb volna. Természetes, hogy
nem tartják magukat a várostól elkülönülteknek, hanem egyszerűen csak örménymagyaroknak. Ez a szép, ez a jó, ez tetszhet nekünk, szovátaiaknak is. Nagy értéknek tartom egy, a
többi nemzetiséggel együtt porladozó népközösség tudatos hovatartozásának megőrzési
szándékát.
Sok nevet olvashattak a fentiekben, a felsorolás s a tartalom talán gyakorta sablonossá vált,
de ha kicsinyes dolgoknak tűnő adatokat többször is feljegyeztem és azokat többször is
ismételtem, akkor sem tartom őket fölöslegesnek, mert a sok évszázada ittlévő, elnyomott
vagy éppen megbecsült népközösség történelméhez mindez adalék lehet, más népek,
közösségek sorsához, történelméhez hasonlítható. Államalapító királyunk, Szent István
intelmeiben a betelepülők szükségességére felhívta keresztény alattvalói figyelmét. Intelmeit
manapság nem mindenki fogadja el, mert a tolerancia nem minden népnek jellemzője,
ismérve.

Munkámért nem elismerést, bírálatot, hanem helyesbítést és kiegészítést várok. Köszönetet
mondok mindazoknak, akik segítettek, tájékoztattak, hogy betekintést nyerjek egy
népközösség nem felhőtlen múltjába és jelenébe.
Fekete Árpád, Szováta
******

Készülődjünk...

Lassacskán ideje a karácsonyi ünnepekre s az Újévre gondolni. Lássuk az egyik legfinomabb
örmény édességet, a határozottan fogrontó Dalauzit, annak is egyik receptváltozatát.
Hozzávalók: egy liter méz, 2 dl mák, 2 dl dió (darabolt) és 5 dkg színes mentolos
cukorka (promenszli). A mézet felforraljuk, beletesszük a diót és mákot, kicsit pirítjuk, majd
vízzel vagy olajjal meghintett deszkára kanalanként kirakjuk, meghintjük cukorkával és vizes
kézzel ellapítjuk.
Különösen szilveszterkor kedvelt édesség.
******
Erdélyi örmény közmondás
Minél több követ dobsz a kutya után, annál többet ugat.
Incscháren álsád khár tháblisz sáné edeváncz, áncháren álsád gihácse.
******

Újabb magyarörmény dokumentumkötet
A Bécsbe elszármazott dr. Száva Tibor Sándor tollából jelent meg az a monográfia, amelynek
tartalmát címe teljes mértékben elárulja: Szépvízi magyarörmények nyomában. Olyan vaskos
tudományos munkáról van szó, amelynek lényege a Csíkszépvízre került örmény közösség
bemutatása, a családfák részletes és hiteles ismertetése, az 1723-ban elkezdődött anyakönyvi
bejegyzések adatainak közzététele. Nem lehetett könnyű feladat kibogozni az
összekuszálódott szálakat, de a szerzőt hajtotta az ősök iránti tisztelet és az a szándék, hogy
megörökítse egy végleges beolvadásra ítélt rendkívüli embercsoport történetét.
Ugyanakkor nem mulasztja el feleleveníteni az ide vonatkozó történelmi tudnivalókat; a
hányatott sorsú örménycsoportok több hullámban történt erdélyi honfoglalásának körülményeit, a csíkszépvízi örmény gyökerek kialakulását, és a magyarörmény ősök nyelvét.
Moldvából 1668-69-ben 330 fő (kb. 45 család) telepedett le ebben a faluban, kereskedő és
kézműipari foglalatosságukkal új színt hozva az ottani közösségbe, ahova 1742-ben az orosztörök háború elől újabb háromszáz fő menekült, de ezek javarésze utána más erdélyi örmény
településeken állapodott meg. Csíkszépvízen akkoriban 34 magyarörmény családot tartottak
számon. A legutóbbi, 2002-es népszámláláson viszont már alig 4 fő vallotta magát ehhez az
érdekes népcsoporthoz tartozónak...
Ö.I.B.
Utánnyomás, Szabadság 2003. okt. 3.
******
Gergely Katalin

„Sátorát letettem a romló testemnek..."
„Mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek
bora ecet könnye torma

gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában
kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek."
Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben
November első napjaiban, Mindenszentek és Halottak napjára ünnepi díszbe öltözik a
keresztény világ minden temetője. Vidékenként és felekezetenként változóan 1-jén vagy 2-án
gyászszertartásokat végeznek a halottak üdvösségéért, a sírokat virágokkal díszítik, és
gyertyát gyújtanak az elhunyt hozzátartozók emlékére.
Magát az ünnepet bencés szerzetesek terjesztették el közel egy évezrede. Odilo cluny apát
998-ban rendelte el, hogy amint november 1-én Mindenszentek napját tartják meg, „úgy a
következő napon minden halottak emlékezete tartassék". Néhány évvel később XIX. János
pápa az egész kereszténység ünnepévé tette. Magyarországi meghonosodását a XVI. század
elejéről az Érdy kódex őrzi: „immáron lészen emlékezet halottak napjáról". Ezen a napon
misét mondtak az elhunytakért és körmenetet tartottak a templomokat körülvevő temetőkben.
A reformáció után Luther eltörölte a katolikus ünnep megtartását és a különböző protestáns
egyházak sokáig nem is emlékeztek meg róla; azonban a halál és a gyász annyira egyetemes
érvényű, hogy idővel a református hívek is igényelték a halottakról való külön megemlékezést. A XIX. században már egyre több helyen emlékeznek meg Halottak napján elhunyt
szeretteikről, s bár a protestáns egyház eleinte tiltotta, idővel hallgatólagosan tudomásul vette,
elfogadta az ünnepet. Némi különbség azért van a felekezetek között: míg a katolikusok
általában november elsején, Mindenszentek ünnepének, az összes üdvözültek emléknapjának
estéjén mennek ki a temetőbe, addig a reformátusok november másodikán, Halottak napján
látogatják meg szeretteik sírját.
Ma már a társadalom legszélesebb rétegeiben is elfogadott lett „a temető legnagyobb
közösségi ünnepe" - a Halottak napja, felekezettől, hittől függetlenül. Természetesen ma is
vannak, akik számára nincs különösebb jelentősége a napnak: a zsidók és a neoprotestáns
felekezetek távol maradnak.
Gergely Katalin „Sátorát letettem a romló testemnek…” Halottas és temetkezési szokások,
Gyergyószentmiklóson, Pro-Print Könyvadó, Csíkszereda 2000
******

Újra a Reménység szigetén
Virágdíszbe öltözött a város. A kegyelet virágainak díszébe. Kerepesi, Farkasréti,
Rákoskeresztúri és még sok más temető bejáratánál, virágüzletek előtt, utcasarkokon,
aluljárókban kínálják, árulják a szebbnél szebb krizantém csokrokat, a fehér „babától" a
halványlila „borzos" szirmúakat és még sok más őszi virágot, amit a virágkultúra az évek
folyamán kitenyésztett.
Még az időjárás is jobbra fordult. A ködös - zimankós esőt hozó felhők elvonultak,
barátságosabbá téve az égboltot.
Az ERDÉLYI GYÜLEKEZET idén is megtartotta sajátos ünnepét a Reménység Szigetén,
a hagyományos ERDÉLYI Halottak Napját, november 1-én, Mindenszentek ünnepén,
amellyel lehetőséget biztosított minden Magyarországon élő erdélyi származásúnak, aki nem
tudott ez alkalomra hazautazni világításra, hogy gyertyagyújtással, virágok elhelyezésével
emlékezzen erdélyi földben nyugvó szeretteire.
Istentiszteletet és szentmisét hallgathattunk, illetve vehettünk részt reggel 9 - du. 17 óra
között, amelyeket Nemes Csaba E. Gy. lelkész, Herman János nagyváradi lelkész, Sántha

Ibolya E. Gy. katekista, Marton Zsolt prefektus/papi szeminárium/ végül Zalatnay István E.
Gy. vezető lelkésze szolgáltattak.
Fohászok, szentbeszédek hangzottak el, melyekben méltatták az elhunytakat, őseinket.
Nem maradtak ki a megemlékezésekből az 1848. október 6.-i vértanuk, az okt. 23-i
áldozatok, azok sem, akik az első és második világháború következtében különböző
hadifogoly-táborokban lelték halálukat és idegen földben nyugszanak.
Zalatnay lelkész úr, hogy meghittebbé tegye az összegyűltek számára az ünnepet,
vendégségbe hívott, ezzel is hangsúlyozva az összetartás fontosságát, a teázás alatt lehetővé
téve a meghitt beszélgetést.
Régi temetőjárás jut eszembe Marosvásárhelyen. Abból az időből, amikor a város csak
„városka" volt alig 40-50.000 lakóssal, de mint „székely főváros", mint mindig, ekkor is
kitett magáért. Szinte mindenki mindenkit ismert és úgy a város előjárósága, mint a
tehetősebb kereskedők számon tartottak minden polgárt, úgy a jobb, mint a gyengébb anyagi
körülmények között élőket.
Híres hús és hentesárú kereskedők voltak a PETRIK, DABÓCZY, BÁNYAI dinasztiák,
nem kell hangsúlyoznom hogy ősrégi örmény családok leszármazottai. Nagylelkűségüket ez
úttal is bizonyították. A temetők kapujában tűz alatti „kondérokban" tartották a forró virslit,
amit két kenyérszelet közé téve, kevés mustárral ízesítve osztottak szét az ott állóknak,
rászorultaknak. És senki nem állt kétszer a sorban, hogy mindenkinek jusson. Legfeljebb pár
lépésre a kondértól tovább, ahol forró sültgesztenyét kaphatott, fázós kezét melegítendő.
Én nem éltem ez időben e városban. Hallomásból tudom mindezeket. Azt azonban
megértem, hogy amikor a SZÉKELY VÉRTANUK szobránál megálltam - aminek közelében
laktam -, hogy az emlékezés virágait elhelyezzem és gyertyát gyújtsak, egy fiatal „kiskatona",
akit azért állítottak oda, hogy az összegyülendőket elijessze, már szinte engem is elküldött,
hogy ne „gyújtogassak" a szobornál. Füllentéshez folyamodtam. Nem emlékszem, hogy
Törököt, Gálfit vagy Horváthot neveztem-e ki nagyapámnak, de családi hagyományra
hivatkoztam és megmagyaráztam, hogy rokonomnak gyújtok gyertyát. Megengedte. Nem
tudom, magyar vagy román katona volt-e. Románul beszéltünk, ez volt a hivatalos nyelv.
Dicséretére váljék, hogy felébredt benne az emberség.
Budapest, 2003 nov. 1-én
Borbély B. Júlia
******

Az Ávédok
Ötven éve szerveznek családi találkozót a gyergyóalfalusi Ávédok
(utódok az összetartozásért)
Az Ávéd család gyökereit az 1818-ban született Ávéd Kristófra és nejére, Zakariás Rebekára
vezettük vissza, akiknek 9 gyerekük volt. Közülük a második - Ávéd János - 1851-ben
született Gyergyóalfaluban; neki és nejének (született Roth Lujzának) 10 gyereke született.
A második világháborút a 10 testvérből heten élték túl. A legidősebb leánytestvért, Ávéd
Irént, (férjezett Lukács) családjával együtt 1949. március 3.-án éjjel Gyergyóalfaluból a
rettegett autóval kitelepítették, és kényszerlakhelyre vitték.
Két fiútestvért, a gyergyóalfalvi Ávéd Andrást és a marosvásárhelyi dr. Ávéd Gergelyt
nem telepítettek ki, de ők sem tudhatták magukat biztonságban, hiszen a kommunizmus
kálváriáját ők is érezték, és a megtorlások őket sem kerülték el.
Így született meg a gondolat, hogy „amíg lehet" - az év egy bizonyos napján a testvérek és
családjaik találkozzanak.
Az első találkozót 1953-ban tartották; ezen 13 személy vett részt. A találkozó sikerét
bizonyítja, hogy a következő években a megjelentek száma gyarapodott, így az Ávéd
Fesztiválnak keresztelt találkozót 1984-ig minden évben megrendezték. A helyszín

legtöbbször Gyergyóalfaluban, illetve Marosvásárhelyen volt a Trébelyben, egy-egy
alkalommal Nagyenyeden és Székelyudvarhelyen. Ebben az időszakban a legnagyobb
részvételi létszám 34 családtag volt. Az 1984 után következő tíz év alatt csak háromszor
szerveztek találkozót, mert a Fesztivál kitalálói és ezek testvérei eltávoztak az élők sorából.
A találkozókon rendszerint sor került egy családi beszámolóra, amelyet Ávéd András
(Bandi bácsi) tartott, majd később dr. Ávéd Gergely. Ez alkalommal hozták az oldalági
családok tudomására a fontosabb eseményeket, és különböző statisztikai kimutatások is
készültek. A beszámolók mindannyiszor figyelemmel kísérték a fiatalok tanulmányi
előmeneteleit (érettségi bizonyítványt, államvizsgát stb.), kitüntetéseket. Dr. Gáspár Loránd,
szintén családunk tagja, Herder-díjat kapott. Statisztikai kimutatás készült például a
foglalkozásokat tekintve. A 100. családtagot megjutalmazták.
Miután Kolozsvárról visszaköltöztünk Gyergyóalfaluba, 1994-től újra megrendeztük a
találkozót, ezúttal már unokatestvérekként és ezek leszármazottaiként. Jelenleg is évente 3040 személy vesz részt.
Most az unokatestvérek - vagy ezek hiányában a leszármazottak - számolnak be a
családjukban történtekről. Az idén 8 unokatestvér vett részt a találkozón (mindegyik
nyugdíjas már), családtagjaikkal együtt. A jelenlevő unokatestvérek között a 85 éves Lukács
Ilona volt a korelnök, aki Barótról érkezett erre a napra Gyergyóalfaluba. A találkozóra az
ország különböző helységeiből jönnek el, sőt külföldről is érkeznek.
A beszámolók kezdetén egyperces felállással tisztelgünk őseink és rokonaink halálára
emlékezve, majd a családi beszámolókra kerül sor egy közös ebéd alkalmával. Ezután
mindnyájan szentmisén veszünk részt, vallási hovatartozástól függetlenül, amelyet elhalt
családtagjainkért mondatunk, majd kimegyünk a falu római katolikus temetőjébe, és
felkeressük az elhunytak sírját.
A programnak mindannyiszor része a közös fényképezés; külön kép készül az
unokatestvérekről, és külön kép a megjelentekről. A találkozót minden alkalommal augusztus
közepe táján szervezzük.
Lukács János okl. építészmérnök
******

Fotók a Városházán
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében október 7-én nyílt fotókiállítás
a Várkerület székházának elegáns, tágas előcsarnokában. A nagyszámú közönséget Gosztonyi Mária kisebbségi önkormányzati elnök köszöntötte, köszönetét fejezte ki a Polgármesteri
Hivatalnak a reprezentatív helyiség rendelkezésre bocsátásáért, majd részletesebben kitért az
örménység múltjára. Erre részben azért is volt szükség, mert a budavári kerület kisebbségei
között is fel-felhangoznak olyan nacionalista hangok, amelyek kétségbe vonják a magyarörmény identitást.
Az örmény őshaza - hangsúlyozta Gosztonyi Mária - a magas hegyekkel teli, de mégis
gazdag ország a környékbeli nagyhatalmak terjeszkedési útjában állt, és lévén a világ első
keresztény állama, a politikai és gazdasági ellentétekhez a vallási ellentétek is hozzáadódtak.
A győztes ellenséges hadak véres megtorlásokat alkalmaztak; vagy kényszerrel hazájukon
kívüli területekre telepítették az örményeket. A történelemtudomány több deportálási vagy
menekülési hullámot tart számon.
1671-ben a Moldvába telepedett örményeknek tovább kellett menekülniük, így kerültek a
kegyetlen, pénzéhes és vérszomjas Duca Voda (görög fanariota) uralma elől I. Apafi Mihály
erdélyi fejedelemhez, aki számukra letelepedésre alkalmas területeket jelölt ki. Az örmények
kitűnő kereskedők és iparosok voltak, Erdélyben pedig ezeknek a gazdasági ágaknak
fellendítésére volt szükség. Az erdélyi örmények a magyar haza igazi fiaivá váltak, mégsem
feledkeztek meg az örmény kultúra és hagyományok ápolásáról. 1837-ben az országgyűlés

kiadta a „Megbízhatósági Nyilatkozat"-ot, amelynek szövege kimondja: „anélkül hogy külön
negyedik nemzetet képezzenek... az örmény népet hazaszeretetéért a magyar nemzet testébe
felvette.”
Így jött létre az erdélyi magyarörménység, az az örménység, amely több mint 700 éve
elhagyta az őshazát, magyar anyanyelvűvé vált, de megőrizte ősi identitását: ma is ápolja
gyökereit, ősi kultúráját, ősi hagyományait, vallását.
Gosztonyi Mária ezután elmondta, hogy a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
úgy akarja a hagyományőrzést szolgálni, a következő nemzedéknek átörökíteni értékeinket,
hagyományainkat, hogy közben őket is bevonja a tevékenységbe.
„Ezért mutatjuk be ma este Újhelyi Réka - anyai ágon csíkszépvizi-kézdivásárhelyi
örménymagyar származású fiatal fotóst, akinek munkái több kiállításon is szerepeltek. Úgy
érezzük, törődnünk kell a fiatalokkal, hisz a mai világban új feladatokkal, csábításokkal,
kísértésekkel kell megküzdeniük.
Ha szeretettel figyelmünket rájuk irányítjuk, akkor bizonyára ők is tudnak nekünk újat
mutatni, nyújtani, ahogyan mi is képesek vagyunk régebbi értékeinkre irányítani
figyelmüket."
Ezután a klubestekről már jól ismert Zábó Gyula baritonján csendült fel Donizetti Szerelmi
bájital című vígoperájából Dulcamara csodadoktor áriája, Hosman Erzsébet zongorakíséretével. A remek színészi képességekkel is bíró énekes csodaszerként kis üvegcséket is osztott a
közönségnek, amelyek a bájitalt egy korty pálinka formájában tartalmazták.
Végül következett Benedek Katalin szakmai megnyitója.
„Kisebbségi kulturális rendezvényeink tartalmát, arculatát általában valamiféle múltba
tekintés, hagyományápolás, emlékezés jellemzi. A jelen esemény azonban némiképp eltér
ettől - hangsúlyozta a művészettörténész - mivel az ifjú nemzedék egyik igen tehetséges
képviselőjének, egy mai fiatalnak, Újhelyi Rékának munkáit mutatjuk be.
Aki egy kicsit is tájékozott a - manapság egyébként divatos és népszerű - fotókiállítások
területén, hozzászokhatott, hogy azokon technikai bravúrok tucatjával kápráztatják és
fárasztják szemét. A képeket túl sok esetben alakítják, formálják, deformálják különféle
eljárások, beavatkozások.
Itt és most azonban másról van szó. A kamera mögött álló fiatal lány őszinte és nem
manipulált képeket készít. Nincs álarca, mint ahogy - szerencsére - rutinná laposodott
művészi modora sincs. Felvételei spontán viszontválaszok a külső és belső világ történéseire.
Művészi ösztönének, jó reflexeinek köszönhetően fotográfiáin az egyszeri pillanat frissessége
dominál. Legyen szó akár színesben megjelenő antik romokról, akár a kiszámíthatatlan és
titokzatos Etna-vidékről vagy tengerről, kavicsról, fatörzsről.
Leegyszerűsítve: Újhelyi Réka egyéni stílusa őszinteségében rejlik, amelyről legszembetűnőbben itt a fekete-fehér fotók vallanak. Ezeken élethelyzeteket sűrít és kerek történeteket
mond el úgy, hogy a fény-árnyék viszonyok változtatásába belopja a témákról kialakult
véleményét. Nem képzeleg, ellenkezőleg, érzékeny belső látással hitelesíti a minden egyes
kockájában megélt történetet. Képei olykor döbbenetesek...
Nyoma sincs rajtuk kimódolt megkomponáltságnak; nincs rá szűksége s ízlése sem ezt
diktálja. A fotográfus lencséjén át valahogyan minden személyessé válik. Feketén és fehéren.
Kattan a gép. Rögzíti, amint az árnyékba takart emberi ujjak között becsillan a napsugár.
Költözhet belénk remény, nyílhat bíztató kilátás, még a háttérben terpeszkedő irdatlan
villanyoszlopok, kábelek életidegen rendszerében is.
Talán kissé közhelyesen hangzik, ám így igaz: Újhelyi Réka éles szeme éppúgy fogékony a
környezetszennyezés világméretű problémájára, az időben egymástól távoli kultúrák
kényszerű, esetleges vagy szerves kapcsolatára, mint - jóllehet nem tudatosan - magára az
értékmentésre. Hiszen a megörökített ókori romokat ő még a helyszínen ilyennek -

felismerhetőnek - látta. De vajon meddig azonosíthatóak még?! No, de ez már visszacsatolás
a környezetszennyezés veszélyeire.
A kiállító komolyan gondolkodik, tömören fogalmaz, s külön erényként tegyük hozzá:
érzéke van az iróniához, mely a képek szellemes és találó címadásával méginkább hangsúlyt
kap.
Újhelyi Réka évei számát tekintve nagyon fiatal. Ám portréfotósként érett művész. Az arcábrázolás a festészetben úgyszintén az egyik legnehezebb feladat. Általában tapasztalat,
életismeret, beleérzőképesség, bizonyos pszichologizáló hajlam szükséges hozzá. Belülről
kell látni, bent kutatni az embert. Mit ismerek, mit veszek észre belőle? - már az önismeret
ösvényein barangolunk. És elkövetkezik a pillanat - a csillagóra - amikor mindezek
együttállásából fénykép születik. Feltárul előttünk egy halandó sorsképe, jellemrajza, aki
lehet önnön börtönének foglya, vagy a halálközel mindentudásával élő ember, másutt egy
szívet melengetően simogató tekintet. Nem sorolom... Mindegyik megállít, megszólít.
A kiállítás meggyőzően bizonyítja Újhelyi Réka tehetségét, amellyel e művészeti ágban
nem egyszerűen csak helyet kér, de követel is magának.
Köszönöm figyelmüket, a kiállítást megnyitom" - invitálta Benedek Katalin a jelenlévőket
a képek részletes megtekintésére.
Külön örömünkre szolgál, hogy a két héten át nyitva tartó kiállítást igen sokan látták, mivel
hivatali ügyfélfogadás idején a természetes fénnyel jól megvilágított előcsarnok váróhelyiségül is szolgál.
******

Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai

Ez a könyv az örmény identitásukat őrző örménymagyaroknak remélhetőleg különösen sok
örömet szerez, hiszen Aniról - ahonnan őseik egykor sok évszázados vándorlásukra
elindultak - még soha nem készült magyar nyelvű kiadvány. Tudtunkkal más nyelven sem.
Ani jelenleg Törökországban, közvetlenül az örmény határnál fekvő káprázatos romváros,
ahol megdöbbentő épségben maradtak meg az 1700 éves örmény kereszténység szépséges
templomai.
Ezeket a kincseket igen gazdag fotóanyaggal ismertetjük. Magyar szempontból az is
különlegesség, hogy Ani építészete - és részben díszítőművészete - megdöbbentő
hasonlóságot mutat a korai romanika egyes jellegzetes magyar emlékeivel, amelyekről
könyvünkben - az analógiák bemutatására különös hangsúlyt fektetve - szintén sok-sok fotó
látható.
A könyv fotóit Horváth Zoltán György készítette, a szöveg összeállításában rajta kívül
Gondos Béla is közreműködött. A 168 oldalas könyvben 161 nagyméretű színes fotó
található, a szöveg pedig a magyar mellett német és angol nyelven is olvasható. A kiadónak
külön örömére szolgált, hogy a magyarországi örmények szervezetei annyira fontosnak
találták e könyv létrejöttét, hogy a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület anyagilag is támogatta a megjelenést. Az ebben nyújtott
közreműködéséért külön köszönet illeti dr. Issekutz Saroltát.
A könyv célja, hogy a lehető leggazdagabb képanyaggal és magyarázó szöveggel
bemutassa mindazt az értéket, ami Aniban megmaradt (beleértve a szép szeldzsuk-török
emlékeket is).
Lehetőleg konkrét fotókkal is dokumentált módon szólunk a magyarországi műemlékekkel
kapcsolatos építészeti (és díszítőművészeti) hasonlóságokról.
Feladatunknak tekintjük a könyvbe felvett magyarországi templomok egyéb - az előbbi
hasonlóságokon kívüli - értékeinek részletes képes bemutatását is, hiszen rendkívüli szépségű
műemlékekről van szó, amelyek mégsem ismertek kellően széles körben.
A jelentős és rendkívül izgalmas hasonlóságok, illetve a vonatkozó magyar építészeti

emlékek részletes bemutatása (a képeknek majdnem a fele a magyarországi analógiákat
mutatja be) miatt a könyv a sorozat harmadik köteteként a Romanika Kiadó „A Szent Korona
öröksége" című sorozatában jelent meg, amelynek célja Magyarország, vagyis a Kárpátmedence középkori építészetének és képzőművészetének részletes ismertetése.
Meglehetősen kopár, szinte növényzet nélküli, fennsíkos területen jut a mindenre elszánt
vándor Karsból, a jelenlegi török tartományi székhelyről az ősi örmény fővároshoz. A
hatalmas bástyákkal megerősített magas falakon belül mintha szellemvárosba kerülnénk:
meglehetősen nagy területen, elszórtan szinte teljesen ép, vagy éppen élvezhető mértékben
romos ezeréves templomok, egy virágzó ősi keresztény kultúra nagyszerű emlékei láthatók,
miközben a nyilván sokkal kevésbé időtálló anyagokból készült lakóépületek lényegében
nyomtalanul elenyésztek.
Anit, a kereskedelmi utakra eső, kiválóan védhető, akkor már néhány évszázada lakott
tartományi székhelyet, III. Asot örmény király teszi fővárosává 961-ben. Fekvése igazán
különleges: az Ani és az Akhura folyók torkolati háromszögében (utóbbi a jelenlegi törökörmény határfolyó) a kanyonszerű, szinte függőleges falú, mély folyóvölgyek természetes
védelmet nyújtanak, így épp csak a terület harmadik oldalát kellett falakkal lezárni.
Ani viszonylag rövid, ám termékeny virágzása a X. és XI. századra esik. Gyors
egymásutánban felépülnek az ezredforduló környékén azok a centrális és kívülről nagyon zárt
szerkezetű templomok, amelyek a monumentális, ám egyúttal igen festői és nagy
díszítőkedvű örmény keresztény építészet remekművei. Az épületek igen dekoratívak:
kívülről vakárkádok és féloszlopok tagolják a monumentális falfelületeket, amelyeket
gondosan faragott barnás-vöröses kváderkövek fednek, az ablakok kereteként vagy
véletlenszerűen elszórva finom növénymotívumos faragások vagy más domborművek
fedezhetők fel.
A város története a XI. század második felétől viszontagságossá vált, hiszen 1045-től
bizánci-görög, 1064-től szeldzsuk-török, majd 1239-től mongol hódítás áldozatává lett, hogy
aztán 1319-ben egy földrengés végképp megpecsételje a sorsát.
Magyar szempontból a legfontosabb Ani templomai közül a ma is szinte tökéletesen ép,
hatkaréjos Szent Gergely templom (a könyv címlapfotóján is ez a templom látható), amely a
Kaukázus-vidéken korábban is alkalmazott jellegzetes építésmód egyik XI. századi
továbbélése. Ilyen, kívül teljesen kör alakú, belül azonban hatkaréjos - azaz hat,
virágsziromszerűen szabályosan elhelyezkedő félkörívvel épített - templom Európában
kizárólag a Magyar Királyság területén található, itt azonban három remek, valószínűleg XI.
századi példa is megmaradt a mai napig a Szegedhez közeli Kiszomboron, valamint a felső
Tisza-vidékén található Karcsán és Gerényben. Ezek példa nélkülisége tény. Valószínű
feltételezés, hogy ezt a formát a kereszténységet már korábban megismerő magyarok hozták
magukkal emlékanyagukban a Kaukázus-vidékről vándorlásaik során, és alkalmazták a végső
letelepedést követően.
Magyarország legrégebbi, ma is működő temploma a X. század végén már biztosan állt
Tarnaszentmárián. Ez az épület is mutatja az örmény építészetnek olyan jellegzetességét,
amely Európában máshol egyáltalán nem honosodott meg: a templom külső, befoglaló falai
alig utalnak a belső szerkezetre. Tarnaszentmárián például kívül egy „szokásos" románkori
keleti szentélyfélkörívet látunk, a belső viszont háromkaréjos, azaz észak és dél felé is van
egy-egy szentélyfélkörív. A külső déli falon levő dombormű a látszólag véletlenszerű
elhelyezés, a díszítő jegyek integráltsága révén szintén mutat hasonlóságot örmény példákkal.
Az ezen, valamint a hajóbeli féloszlopok lábazatán feltűnő szalagfonatos díszítés pedig szinte
ugyanúgy megvan Aniban, vagy éppen Karsban, az ottani örmény templomon is (e
műemléket, bár nem közvetlenül Aniban áll, szintén bemutatjuk a könyvben).
Horváth Zoltán György
******

Novemberi fények
Miért hisszük azt, hogy novembernek nincsenek fényei? Vagy mégha éppen vannak is, de
csak szomorkásak, melankólikusak, netán egyenest búskomorságra késztetnek...?
Igaz ugyan, hogy errefelé, a mi égtájunkon Szent András havában többnyire esős-ködös,
hűvös idő járja, de mégis! Mindjárt az elején lássunk egy mostanában lefolyt eseményt,
amely arról szól, hogy szinte minden nap meghozza a maga küszködését s néha kicsike
győzelmét is... azaz fényessé válhat.
Ki akar mulatni?
Egy apró konfliktus több éven át húzódott egy száz százalékban amerikai tulajdonú,
alapítású cégnél. A legfőbb amerikai főnök magától értetődőnek tartotta, hogy munkatársai,
alkalmazottai számára „bulit" rendez, amelynek Hallowe’en a neve és november 1-én tartják.
A magyarok azonban húzódoztak, hogy „kösz, de én ilyenkor a családommal, meg a
temetőlátogatás, meg így, meg úgy..." (Pedig, gazdag traktával, étellel-itallal jár az efféle!)
Aztán elmúlt egy év, de a Hallowe’en ismét csak akadályokba, húzódozásba ütközött,
aztán megint... Márpedig egy tengerentúli tulajdonos igencsak megsértődik, ha a munkatársak
és alkalmazottak nem mulatnak együtt akkor, amikor ő úgy látná jónak. (Ráadásul a kétszáz
személyre tervezett fogadás is borzasztóan mutat, ha csak tizenketten lézengenek a
teremben.)
Hajtsuk-e le a fejünket szomorúan? Persze, mi kicsik, szegények, kiszolgáltatottak
vagyunk, csak jön a gazdag idegen és lám-lám...
De a cég magyar, felsőbb vezetői töretlenül magyarázták, hogy bizony, november 1-ét
Magyarországon nem szokás hejje-hujjával megülni.
Eredmény: idén már a Hallowe’enra csupán a legfelsőbb menedzsment néhány tagjának
illett elmennie, kis, zártkörű hejje-hujjára, a „széles tömegeket" senki sem zargatta. Hat hét
múlva, a „Mery Christmas" alkalmából úgyis együtt lesznek majd, mind a kétszázan.
Láthatólag az ellentétes kulturális szokások is megférnek egymás mellett, csupán
leheletnyi hajlandóság szükséges hozzá.
De mi az a Hallowe’en?
Újabban Haloweennak írják, de akihez valódi magyarázatért fordulhatunk, az még két „1"el és aposztroffal írta.
A leghitelesebb választ a 19.-20. század fordulójának angol kultúrantropológusa, James
George Frazer Aranyág című könyvében találjuk (The golden Bough): a Halloween az ókori
kelták újévi ünnepsége volt s az újév náluk (de számos más ókori népnél is) november 1-re
esett.
„A régi időkben Írországban Hallowe'en napján, vagyis Samhain előestéjén új tüzet
gyújtottak, amelyről Írország összes tűzhelyét újragyújtották. Ez a jellegzetes szokás
egyértelműen bizonyítja, hogy a Samhain, vagyis Mindenszentek az újév napja volt..” magyarázza Frazer, majd hozzáteszi: a kelta parasztok körében ezt a napot mindig
titokzatosság övezte, bár az újabb időkben színes ünnepségek, vidám szórakozás járt vele, „s
ennek köszönhetően Hallowe'en az év legvidámabb estéje lett".
Helyben vagyunk. A mai Egyesült Államok szokásvilágát - legalábbis az angolszász
népességét - nagy mértékben éppen az ír bevándorlók alakították. November 1-je tehát az
amerikai számára amolyan szilveszteri vidámkodást jelent... hogy hazai hasonlattal éljünk.
Ki legyen szomorú?
Egy másik, aprócska színfolthoz nem kell sok magyarázat. Csupán egy dolog kell hozzá:
végiggondolni, hogy Mindenszentek és Halottak Napja nem szomorú, összeroskadni való idő,

hanem annak átérzése, hogy keresztény hitünk szerint együtt vagyunk mi élők és megholtak.
Egymásba kapaszkodhatunk, mert együtt alkotjuk a világot, amelyben mindannyian Isten
fiainak kell lennünk. Hadd fejezzem ki ezt rövid, egyszerű versben, amely két hete, november
1-én született, miközben gondolatban saját halottaimmal beszélgettem:
Kicsik - nagyok - érettek - éretlenek
gyertyát gyújtok érettetek.
Egész évben velem vagytok, kísértek
de most, ma este én kísérlek.
A gyertyaláng nektek szól. És nekem.
Halottaim - maradjatok velem.
A rózsává váló cipók
II. András királyunk és Gertrúd királyné leánya 1207-ben született Sárospatakon. A
szegények és betegek gyámolítója. 1227-ben a Szentföldre menet meghal férje, a thüringiai
őrgróf, őreá pedig szenvedés, megaláztatás vár. Férje családja gazdag szűklelkűséggel nem
nézheti az asszony adakozó, önfeláldozó életét - (a sok, gyámolított szegény még kieszi a
thüringiai családot a vagyonból)... Az özvegy tehát Wartburgból Marburgba költözik,
kórházat épít. 1231-ben meghal, kívánságára darócruhában temetik el a ferencesek; a pápa
1235 pünkösdjén avatja szentté.
A neve: Árpádházi Szent Erzsébet.
Bálint Sándor feljegyzése szerint Szent Erzsébet alakjához kapcsolódik egy vers, amelyet
Mezőkövesd táján, a koldusok megvendégelése után mondottak:
Mit szegénynek nyújt kezed,
Azt az égben fölleled.
A tiszta nő
November 25-e az év egyik leghíresebb névnapja. Szép név s úgy a nyugati, mint a keleti
kereszténységben, de nálunk, magyar kultúr területen is igen kedvelt.
Alexandriai Szent Katalin vértanú volt, kerékbe törték, lett a középkor talán legkedveltebb
női szentje s a név népszerűsége máig tart. Higgyük, véljük úgy s reméljük, hogy a nevet
viselő, mai Katalinok ezt a jó hírnevet csak öregbítik.
Eredete az ógörög „tiszta" szó, a „katharósz" - ezért a különféle idegen nyelvekben a
magyar alak „l" hangja helyén az „r": Catherina, Katarina, stb... (még a Gömöry kódexben
leírt, többszáz éves, magyar nyelvű könyörgés is ilyen alakot használ: „Ó, kegyes szent
Katerina asszony..”)
Miután Szent Katalin okos és művelt volt, a diákok, tudósok védőszentje, egykor - Bálint
Sándor szerint - Szeged városának a patrónája is. De védőszentje a bányászoknak is,
ugyanúgy, mint a bányászattal összefüggésben nála jóval többet emlegetett Borbála. Elég
veszélyes foglalkozás a bányászat, rájuk is fért szegényekre egyszerre több védőszent is.
Újkígyóson Katalin napján megyfagallyat vázába állítanak, meleg helyen, friss vízben
tartják s az ág karácsonyra kizöldül: ezt nevezik katalinágnak. Másutt a karácsonyra kihajtó
ág azt jelenti, férjhez megy a leány. Ez a vőlegényszerző funkció onnan ered, hogy a vértanú
Katalint legendája szerint Jézus gyűrűvel eljegyezte.
Ma is ismert mondás Magyarországon, hogy „ha Katalin kopog, karácsony lotyog”, vagyis
a Katalin napi fagyra lucskos karácsony következik.
Amúgy alexandriai, vagyis a vértanú Katalinon túl a történet számon tart még másokat is,
így bolognai, valamint genovai, ricci, sienai és svéd Katalin nevű szenteket.
Voltak angol, francia és orosz Katalin nevű uralkodók, köztük a legtöbbet talán a II.

Katalin cárnőként uralkodó anhaltzerbsti hölgyet emlegetjük, aki igen nagyratörő, művelt
asszony volt, s akinek viselt dolgai és birodalomépítése sok bajt-gondot zúdított a világra.
Búcsúzzunk a kedves névtől verssel. A szerzője Shakespeare s magyarra sem kisebb költő
ültette át, mint a csodálatos nyelvi leleményű Jékely Zoltán. A makrancos hölgyről mondja
ezt kérője, Petrucchio:
Bizony, hazudsz; csak úgy hívnak: Kata,
Kedves Kata - máskor gonosz Kata,
Szóval e föld legszebb Katája, te!
Ó, kataságos legkatább Kata,
Kit Isten is Katának alkota,
Hidd ezt nekem, lelkem vígasztalója!
A félreértett név
Ma már tudjuk, hogy honfoglaláskori magyar név a Jenő, de szegényt igen hosszú időn át
félremagyarázták. Még a 19. század második felében is általános meggyőződés volt, hogy a
Jenő az Eugen magyarított változata. Történelmünk talán leghíresebb Jenője egy regényalak,
Jókaitól. A kőszívű ember három fia közül az egyiket Ödönnek, a másikat Jenőnek hívják s
az említett, oly általános félremagyarázás miatt a német hivatalnok is összekeveri Jenőt
Ödönnel, Eugent Edmunddal s így vonul Haynau börtönébe a legkisebbik Baradlay-fiú, hogy
a szabadságharc kormánybiztosi szerepében felelősséget vállaló bátyja helyett agyonlőjék...
Ma is akadnak Jenők, akik vállalt feladatukat csendben végzik, szinte háttérben s a nevük
csak akkor hangzik el, amikor kitör az égzengés.
Nyelvészi vélemények szerint Jenő volt az egyik honfoglaló nemzetség neve s lett belőle,
más nemzetségneveinkhez hasonlóan keresztnév... azaz utónév, hiszen Szent Jenőt az Egyház
nem ismer. Ismeri és kedveli a nevet azonban a magyar nép, hiszen a Jenőfalva, Jenőháza,
Pilisborosjenő vagy egyszerűen csak Jenő helységnevek az elterjedtséget, népszerűséget
bizonyítják.
András komoly
November 30-a András napja. A tekintélyes nevet Péter apostol bátyja viselte, a
hagyomány szerint X alakú keresztre feszítették, ezt hívjuk andráskeresztnek. A legenda
szerint hittérítő útjain egészen a Volgáig jutott, s ezért lett Oroszország védőszentje.
A magyar kultúrkörben is, a körülöttünk élő szláv népek között is régóta - tulajdonképpen
a kereszténység felvétele óta - kedvelt, tekintélyes név. Magas hangrendű megfelelője az
Endre. Királyaink közül hárman viselték.
Sok helységnévben fordul elő (Bálint Sándor gyűjtése nyomán): Andrásfalu a
Szepességben, Szentandrás - Bihar, Hunyad, Kolozs és Zala megyében, van aztán
Hernádszentandrás, Jászszentandrás, Rábaszentandrás, Sajószentandrás, stb.
A Szent András-rend volt a legmagasabb orosz rendjel, amelyet Nagy Péter cár alapított
még 1698-ban; de lévén ő Skócia védőszentje is, ott is alapítottak Szent András-rendet.
András vidám
Az ötágyas kórteremben András viszonylag könnyű sérvműtétes, de fontosabb ennél, hogy
jó természetű ember: ugrik, ha a szemben lévő ágyon a zavart öregúrnak már sikerült a
bekötött infúzió vezetékét a saját nyaka köré tekernie, odaballag a szomszéd ágyához, aki
félkézzel képtelen beállítani a fejtámlát, a frissiben behozott új betegtől ő tudakolja, hogy
mivel műtötték s aztán ő maga teszi hozzá, hogy „hát igen, az én műtétem ehhez képest
semmiség volt…”
Vagyis éppen az ellentéte annak a fajta siránkozónak, aki állandóan tragikusan pillant

körül és csak a saját baját látja. András segít, András beszélgetést kezdeményez és még a
siránkozót is belevonja abba a hangulatba, ami szép lassan eluralkodik a szobában: nevessünk
a saját bajunkon.
Aztán viccek is röpködnek és a hasműtétes ,,szomszéd" már mosolyogva nyög, hogy ne
nevettessük, mert húzódik a sebe. Ezután - mikor máskor, mint reggel ötkor, hőmérőosztás
után - megbeszéljük a nagypolitikát, békében, kiderül, hogy ki így, ki másként gondolja, de
nem alakulnak ki az odakint húzódó frontok, mert András közreműködésével inkább azon
nevetünk, hogy ki tud már közülünk megborotválkozni, s ki választja inkább még egy napra a
szőrösséget...
Aztán András megkapja az utolsó átkötözést és hazamehet. Kissé csendesebb lesz a
kórterem, s nehezebb visszaidézni a jó hangulatot.
András azóta, remélem, jól érzi magát és saját nevenapját is vidáman ünnepelheti. Ha
tőlem függene, adnék neki egy Szent András-rendet. Hogy az oroszt-e vagy a skótot?
Mindegy, csak mosolyt fakasszon.
December 4-én Borbára
Így is mondották, főként Erdélyben. Volt ez a Barbara, ez a „barbár nő" magyarul még
Borbál, Borbálya is, hogy a becézésekről ne is beszéljünk. Miután pedig a Jézus-hittől
megóvandó, pogány apja toronyba záratta a leányt (apja, aki végül ki is végezte - igen, bizony
elképesztően vérgőzös, szadista legenda a Borbáláé), ezért a szent attribútuma a torony,
ugyanakkor ő a jó halál védőszentje.
A torony miatt ajánlották oltalmába a középkori városok a lőportornyot, de annyira
népszerű szent volt akkoriban, hogy védelme egyszerűen „átcsúszott" a bányászokhoz is. (Az
a magyarázat, hogy a bányászatnak köze van a robbantáshoz, tehát a lőportoronyhoz, s ily
módon Borbálához, már későbbi spekuláció.) Mindenesetre a hazai bányászok Szent Borbála
zászlójával mentek ilyenkor misére s aztán Borbála-napi bál is következett.
A környékbeli népeknél hasonlóan népszerű, sőt, kizárólag bányász-szent, a Borbálabálokhoz pedig az említettek miatt hozzátartozik a pukkanás, robbantás, tűzijáték is.
Zárszó
Kedves olvasóim, november fényei s december első villanása után tisztítsák ki szépen
csizmájukat (netán unokáik cipőjét) és tisztán állítsák az ablakba, hogy Mikulás méltón
előkészített helyre tehesse a csörgő diót, mogyorót.
Mi pedig találkozunk decemberben, addig is lássunk a Luca-szék faragásához.
dcs
******

Arcok, fotók, zene és gyertyaláng
A XII. kerületi Örmény Önkormányzat rendezésében a MOM Művelődési Központban
megnyílt az Örmény arcok - örmény szemek című fotókiállítás. A Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit köszöntötte a résztvevőket.
„Először is köszönetem fejezem ki Dr. Mitnyan György polgármester úrnak, amiért
díjtalanul bocsátotta rendelkezésünkre a Művelődési Központ Kupolatermét.
Külön köszöntöm Dr. Issekutz Saroltát, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnök asszonyát, aki a kiállítási anyagot
összegyűjtötte és a rendelkezésünkre bocsátotta.
Szeretnék köszönetet mondani Kapuvári Beatrixnak, a Művelődési Központ igazgatónőjének
és kedves munkatársainak a kiállítás megrendezéséhez nyújtott segítségükért."
Ficzus Margit így folytatta: „1981-ben egy társasutazás keretében jutottam el
Örményországba, amelyet égbenyúló országnak neveznek. Területe több, mint ezer méter

magasságban terül el a Kaukázuson túli vidék déli részén.
Jereván Babilonnal egyidős. /.../ Nagyon szép város. Tágas terek és sugárutak, zöldellő
kertek és parkok, rózsaszínű tufából épült házak. És a szökőkutak fantasztikusan szépek.
Jerevánt a szökőkutak fővárosának is szokták nevezni.
Húsz perces autóút után érkeztünk el Ecsmiadzinba, a kereszténység egyik ágát képező
örmény - gregorián egyház központjába. A múzeum fő látványossága Noé bárkája, hiszen az
„ősapa" az Ararát tetején várta meg az özönvíz végét. Itt megajándékoztak egy örmény
amulettel, hogy vigyázzon reám életutamon. Ez vízcsepp formájú, égőpiros üvegmedál, rajta
fekete szem, amely elkergeti az ártó szellemeket. Az aprócska emléktárgy mai napig is a
legkedvesebb ékszereim közé tartozik. Eddig óvott és segített..."
Az elnök asszony beszélt Garniról, ahol a pogány napisten temploma áll, a gegardi 12-13ik századi barlangkolostorról és a híres Szevan tóról, amely a világ legnagyobb tengerszeme,
csaknem kétezer méter magasságban.
Örményországot a szabadég alatt elterülő múzeumnak is hívják, hiszen mindenütt rengeteg
műemlék látható. Csikszentgyörgyi-Ficzus Margit ezekután Lászlóffy Aladártól idézett:
„Egy, kinek megrázó, kinek csak kalandízű örmény legenda szerint, egyszer, nehéz
időkben, mikor másként nem lehetett, mint mentenivaló legfőbb kincsét egy közösségnek, a
Szentírást lapjaira szedték szét és a szertefutók egyenként menekítették magukkal, ki-ki egy
elbírható hányadát, részét a nagyszerű teljességnek, elbujdostak vele havasok havába,
mocsarak békanyála alá, az esendőség fekete árnyai alá menekülve. Aztán a veszély múltán,
amikor végre összegyűlhettek újra, összerakták diadalmasan, vagy csak kicsit még remegve,
dideregve a könyvet. Egyben ez volt az ő népszámlálásuk is, a nagy és megnyugtató:
MEGMARADTUNK! kiáltás, vagy csak suttogás, sóhaj. Aki megtartja a parancsolatot,
megtartja önmagát; aki nem vigyáz útjaira, meghal."
A bevezető előadásban a XII. kerületi elnök asszony kitért azokra az örménymagyarokra,
akik vértanúként, politikusként, alkotóművészként, tudományos kutatóként szolgálták a
magyar hazát, majd így folytatta:
„1916. augusztus 28-án hajnalban lángokba borult Csíkszereda. Felgyújtották a várost. Az
álmukból felvert emberek - közöttük nagyszüleim - sebtében összekapkodott pár holmival,
egy szál ruhában menekültek. Riadalom, kapkodás, fejvesztettség mindenütt. Életre szóló
trauma gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Édesapám ekkor 7 éves volt. Erről a rettenetes
gyermekkori élményéről soha nem tudott beszélni, sőt Erdélyről sem. Ha szóba került
Trianon és a szülőföldje, elkomorult és elhallgatott.
Nagymamám mesélt nekem a tündérek kertjéről, Erdélyről. Varázslatos, mesebeli szépségű
világról. Ahányszor Erdélyben járok, édesapám szemével - helyette - nézem a tájat és gyújtok
gyertyát mindenütt helyette is az ősök emlékére.
A sok ismert és ismeretlen örmény arc láttán kérem, jusson eszükbe, hogy egy nagyon
tehetséges, nagyon sokat szenvedett nép fiait, leányait látják a fényképeken, akik a híresen
szép örmény szemekkel tekintenek most vissza önökre. A történelmi örménység, a
magyarörmények magyar anyanyelvűek, de büszkék örmény gyökereikre."
Ezután az aradi vértanúkra emlékezve felolvasta a tizenhárom nevet, hozzátéve az első
kivégzett miniszterelnök, Batthyány Lajosét és megnyitóbeszédét így zárta:
„Kérem, emlékezzünk rájuk tisztelettel, főhajtással, néma csendben egy percig. Az
emlékezés lángját most az összes vértanú lelki üdvösségéért gyújtom meg."
Az emelkedett hangulatot Kátainé Szilvay Ingrid pódiumműsora gazdagította és mélyítette
tovább. Az előadóművész zenei és irodalmi produkcióval tisztelte meg a közönséget.
Zongorán elhangzott Bartók Béla Román táncok című művéből a III. tétel, majd Sully
Prudhome versét hallhattuk Kosztolányi Dezső fordításában, ezután az Aradi vértanúk
balladája és Jánosházy György Örmények című írása hangzott el. Szilvay Ingrid végül egy
saját maga által fellelt zenei-szövegi egyezés alapján született, s köreinkben méltán

közkedveltté vált dallal tisztelte meg közönségét: Bartók Béla Román táncok című
feldolgozásának IV. tétele dallamára előadta a „Zádig, zádig..." kezdetű, erdélyi örmény dalt.
******

Vox turturis
A Vox turturis együttes szerdán mutatta be a Palestrina-motetták első öt kötetéből válogatott
műsorát a kolozsvári Zeneakadémián. Jelenleg Budapesten, a Gellért-hegy lábánál lévő
örmény templomban énekelnek.
Kolozsváron van egy énekegyüttes, amely (szinte) kizárólag Palastrináért és Palestrinából
él. Az énekegyüttes nevét a bibliai Énekek éneke egyik verse „ihlette"; Vox turturis - a
vadgalamb hangja.
A Vox turturis mostanában Budapesten énekel: az örmény gyökerek ápolását határokon
átnyúló elkötelezettséggel végző Issekutz Sarolta hívta meg, hogy a Gellért-hegy lábánál álló
örmény templomban énekeljék a Palestrina-motetták első öt kötetéből válogatott
programjukat, amelyet egyébként szerdán mutattak be kolozsvári Zeneakadémia orgonatermében is. A XVI. század második felében kiadott ötszólamú motetták nagy többségükben
ószövetségi szövegekre (zsoltárokra, Jesajahu próféta könyvére stb.) komponált rövid korális
művek. A zeneakadémiai hallgatókból álló kisegyüttest indulásától kezdve a most ötödéves
karmesterszakos, szegedi születésű - de Petre Sbárceánál tanuló - Flórián Gergely vezeti,
akiről egyszercsak kiderült: az ükapja Aranyosgyéresen volt református pap. Egyéb
elismerések mellett a Vox turturis elnyerte a Communitas Alapítvány 2003-as alkotói
ösztöndíját. S majd ha megtér a budapesti örmény templomból, hozzákezd Rameau
Pygmalion című operájának próbáihoz, amelyet novemberre tűzött műsorra a kolozsvári
Opera.
Bár a Vox turturis első nyilvános énekléseitől kezdve jól összecsiszolt, egyensúlyosan
hangzó kamarakórusként mutatkozott be, Flórián Gergely a legkevésbé sem akarja
meghatározó módon „rányomni bélyegét" az előadói stílusra. „Mindenki hozza magával az
egyéni koncepcióját - mondja Flórián-, ami egyszerre jelent egyféle garanciát az együttes
megmaradására, amikor én majd visszatérek Magyarországra, és ugyanakkor egy szép, de
korántsem könnyű összjáték elé is állít. Egyeztetni kell, szabadságokat kell összhangba hozni
úgy, hogy szabadságok maradjanak. Azt egyébként, hogy a Palestrina műveket - legyenek
azok misék vagy motetták - visszavigyük saját közegükbe, a liturgiába, állandóan és
folyamatosan tervezzük, de úgy látszik, még nem elég elszántan."
Palestrina világa olyan katolikus, mint amilyen evangélikus a Baché: mindkettő egyetemes.
Aki belemélyed Palestrina hallgatásába, esetleg tanulásába, természetesen nyomban felfedezi
e világ sajátos arculatát - mint ahogy lehetőségeinek kimeríthetetlenségét is. „Nyílván vannak
Palestrina-iskolák. Én nem ismerem ezeket az irányokat - mondja Flórián Gergely -, sőt néha
el kell gondolkoznom, hogy amit hallok, az képvisel-e egyáltalán valamilyen interpretációs
stílust vagy sem. Azt biztosan tudom, hogy amit korábban egyesek Magyarországon
Palestrináról mondtak, hogy »matematikailag kimért«, meg hogy » érzelemtelen«, az
egyáltalán nem igaz. Számomra már az is nagy kísérlet, hogy megtudjam: föl lehet-e fogni
valamit, s ha igen, mennyit a Palestrina utánozhatatlan világából. Ha az általunk megtanult és
sokszor előadott darabokat meghallgatom, teszem azt a Hilliard-együttes interpretációjában,
ráébredek, hogy akár egészen mást is jelenet ez a zene, úgy jelent egészen mást, hogy közben
a mi interpretációnk is igaz. Nehéz ezt megmagyarázni... És vannak kristálytiszta
megoldások, amelyek viszont nem mondanak semmit.”
A Vox turturis előtt nagy tervek állnak, még ha karnagya láthatólag nem törekszik is
vasakarattal egyféle látványos „karrier-ív" felépítésére. A „turturisok'' tizen-valahányan
vannak, és persze egyikőjüknek sem ez az egyetlen elkötelezettsége. Nem egyszerű mindent

jól összehangolni. És - mint minden művészegyüttes körül - sok szerveznivaló van. Flórián
márpedig korántsem érzi magát erre hivatottnak. „A lelkiállapotomat tönkrevágja a szervezés.
Én leginkább azt szeretném, hogy csak partitúra legyen, fülem, énekesek és zene legyen, s
nekem csak a kezemet kelljen fölemelni. Tudom, hogy ez a vágy sohasem fog teljesülni"
Jakabffy Tamás
Szabadság 2003. szeptember 26.
******
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 támogatja:
A Fővárosi Örmény Önkormányzat
(Budapest V. Akadémia utca 1. IV. em. 426)
és a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi Jogi és Vallásügyi Bizottság Esélyegyenlőségi Alap
és a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő Dávid Csaba
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Bálintné Kovács Júlia, 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

VII. évfolyam 82. szám
2003. 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

Gondolatok az örmény liturgia nyomán
„Hálát adunk Néked, Igazságnak Lelke,
aki megújítod szent egyházadat.
Őrizd meg azt folt nélkül a hit által
a Szentháromságban egészen az örökkévalóságig. Alleluja.”
Hálaadást kell tartanunk az elmúltakért, hiszen a 2003. év véget ér, jön 2004. Alkalom ez arra,
hogy kérjük a megőrzés kegyelmét, hogy létünkkel már most bekapcsolódhassunk a
Szentháromság életébe, de ott van bennünk a remény is, hogy ez soha, de soha nem szakad meg,
hanem folytatódik egy örökkévalóságon át!
Dr. Sasvári László
******
Minden kedves olvasónknak boldog, nyugalmas Karácsonyi Ünnepeket és boldog új évet kíván Snorhavor nor dári!
a szerkesztőség
******
Nem tudunk eleget az örmény történelemről, amely egyúttal erdélyi, magyarrá vált örmény őseink
őstörténete. Célszerűnek találtuk ezért, hogy a Legújabb történeti kutatások alapján a História c.
folyóirat 2002/7 számában megjelent, összefoglaló cikket megismertessük olvasóinkkal.
Schütz Ödön - Nagy Kornél

Az örmények történetéből (Kiállítás a Károlyi palotában)
(II. befejező rész)

Az oszmán-perzsa háborúskodás során megfogyatkozott örmény lakosság mégis fokozatosan
megerősödött. A perzsa kormányzónak érdeke volt az arméniai térség újbóli feltámasztása, amit

az örmények visszaköltöztetésével, illetve az oszmán határon túlról való erőszakos átköltöztetésével oldott meg.
Nagy erénye volt az örmény élni akarásnak, hogy a parasztság mellett sok nemes család maradt
helyben vagy költözött vissza, és így részt vállalt az örménység gazdasági talpraállításában,
összetartásában. Egyes kiemelkedő kolostorok is megtartották birtokosi előjogaikat és így az
örmény szellemi élet védelmezői, fenntartói, szervezői maradtak.
A török birodalomban is jelentős örmény kisebbség élt. Az isztambuli örménység a török
szultánok telepítési politikájának nyomán került az Aranyszarv-öböl partjára, s itt különféle
kiváltságokat kapott. A birodalom törzsterületén kívül éltek még örmények annak vazallus
államaiban is, így Erdélyben, a román fejedelemségekben és a Krími Kánság érdekszférájában.
A birodalom alattvalói nem etnikai, hanem felekezeti nemzetek (millet) szerint különültek el
egymástól. A birodalom örményeit az örmény millet elöljárója képviselte a szultáni hatóságokkal
szemben.
1461-ben került sor az isztambuli örmény patriarkátus felállítására. A pátriárka II. (Hódító)
Mohamed szultán örmény népének nemcsak egyházi, de világi ügyekben is elöljárója lett. Ő volt
a felelős az adók beszedéséért, illetve az ő bírái ítélkeztek az örmény közösség ügyeiben. Az
örmény patriarkátus még saját börtönnel is rendelkezett. A patriarkátus felállításával hosszú,
békés időszak következett be az örmény közösség életében.
A 19. században azonban új szelek kezdtek fújni az addigra Európa „beteg emberévé" váló
oszmán birodalom egén, ami az örmények sorsára is kihatott. 1828-ban orosz kézre került
Edzsmiadzin, az örmény egyházfő, a katholikosz székhelye. A cárok így lehetőséget kaptak arra,
hogy befolyásolhassák a birodalom örmény kisebbségét. A protestáns és katolikus örmények
védelme pedig jó ürügyet biztosított Nagy-Britanniának és Franciaországnak is az örmény
ügyekbe avatkozásra. Nagy-Britannia az örmény gregorián egyház híveit is pártfogásba vette.
Az egyre szorongatottabb helyzetbe kerülő török udvar teljes egyenjogúságot ígért és többékevésbé biztosított is a birodalom nem muzulmán alattvalóinak. Ennek fejében azt követelték
tőlük, hogy mondjanak le nemzeti, különösen pedig függetlenségi törekvéseikről. Az 1870-es
évek végéig az örmény közösség mértékadó körei népük jövőjét még a birodalom keretein belül
képzelték el.
Az „örmény kérdés"
Az „örmény kérdés" első kiéleződése 1875 és 1878 közé tehető. Az 1878. évi orosz-török háború
előszelével érezni lehetett, hogy a birodalom nemzetiségei nem elégednek meg az addig
számukra juttatott jogokkal, hanem szeretnének elszakadni a birodalomtól. Az 1878. évi orosztörök háborúban a Kelet-Anatóliába törő orosz csapatok már az örmény lakosság egyértelmű
szimpátiájával találkoztak. (Sok kutató ezt tartja az első lépésnek azon az úton, amely odáig
leginkább lojális kisebbségnek tekintett örményeket a birodalomban leginkább gyűlölt
kisebbséggé tette...)
1890-ben alakult meg orosz területen az örmények radikális nemzeti mozgalma, a Dasnak,
amely 1895-ben szervezte meg első sejtjeit az oszmán birodalom területén. A feszültség először
1895-96-ban tört ki a keletanatóliai örmények nyílt felkelésében és az utána bekövetkezett véres
megtorlásban. Az oszmán hatóságok és az örmények szembenállása mellett állandósult a
keresztény örmény parasztok és a muzulmán kurd nomádok ellentéte is. 1909-ben ismét véres
összetűzések zajlottak az örmények és törökök között Kilikiában (ma Cukurova). Az első
világháborúban, kelet-anatóliai orosz csapat-mozgások nyomán, előbb a Dasnak fegyveresei
lendültek akcióba, hogy elégtételt vegyenek az őket ért sérelmek miatt. Miután az orosz offenzíva
megtört, s a törökök visszafoglalták a területet, a birodalom számos városában örményellenes

pogromok dühöngtek, és elrendelték a kelet-anatóliai örmény lakosság kitelepítését. A
gyalogmenetben a szíriai sivatagba hajtott örmény lakosság nem bírta a megpróbáltatásokat, s
csekély kivétellel elpusztult az úton. (A 19. és a 20. században örmények százezrei menekültek a
törökök által szervezett népirtások elől Amerikába, Ausztráliába, Indiába, Portugáliába,
Franciaországba.)
Az erivani, gandzaki és nahicseváni kánságok és a Kurán inneni Karabagh területén (a régi
örmény Siunik, Khacsen és Arcah tartományokban) vagy egy tucatnyi melikségben viszonylagos
önállóságban élt az örménység. Így tudták mindvégig megőrizni nyelvüket, keresztény vallásukat
és ezzel nemzeti identitásukat. Hegyi Karbaghban (melyet a szovjet kommunista rezsim 1922ben Hegyi Karabagh Autonóm Tartományaként Azerbajdzsánhoz csatolt) még 1959-ben is a
lakosság 95%-a volt örmény, sőt az örmények egy részének kényszerű elvándorlása (az
anyaországba való átköltözése) ellenére még máig is 83%-uk az.
Magyar-örmény történeti kapcsolatok
Az arab uralom késői korszakában alakult ki kapcsolat az örmények és a magyarok Kazár
Birodalomban élő ősei között. Bíborbanszületett Konstantin császár feljegyzése szerint a magyar
törzsek egy töredéke a történeti Örményország északkeleti részén, Uti tartományban telepedett le,
emléküket a Madzsgar nevü kerület őrizte meg, egészen a 15. századig.
A következő komoly történeti érintkezés a magyarság és az örménység között a keresztes
hadjáratok idején történt. A 14. század folyamán pedig nagyszámú örmény közösség telepedett
meg Kelet Európában, főleg Lengyelországban és Moldvában. (Az örmények a kelet-európai
nagy kereskedelmi utakból jelentős hasznot fölöztek le, s e vagyonból egy komoly polgárosodó
réteg jelenik meg a régióban.)
I. Lajos (1342-82) király idején Brassóban a Balkán-félsziget felől örmény kereskedők
telepedtek meg, s kereskedőkompániát is alkottak a helyi szász céhek kárára.
A török hódoltság korában a három részre szakadt Magyarországon az örmények komoly
szerepet játszottak a birodalom kereskedelmében, sőt a hódoltság ideje alatt örmény kolónia is
létezett Budán, egészen 1686-ig.
Erdélyben a 17. század közepétől jelentek meg nagy számban örmények. Apafi Mihály
fejedelem 1672-ben örményeket hívott be a szomszédos Moldvából. Az ez idő tájt kezdetét vevő
újabb örménypogrom elől mintegy 15 ezer örmény menekült át Erdélybe a moldvai Suceava
örmény püspökének, Minásznak a vezetésével. A Habsburg-uralom idején is folytatódott az
örmények beáramlása, sőt I. Lipót császár az 1690-ben kiadott Diploma Leopoldinumban
kiszélesítette az örmények kereskedelmi kiváltságait. Az erdélyi örmények négy nagyobb
településen telepedtek le, Csíkszépvízen, Gyegyószentmiklóson, Ebesfalván (Erzsébetváros) és
Besztercén (és Szamosújváron – szerk.megj.). A nyomtatott örmény írás megszületésében pedig
az erdélyi születésű Misztótfalusi Kis Miklósnak is nagy szerepe volt. Az általa vésett örmény
betűk alapjául szolgáltak az első örmény nyomtatott Bibliának és szertartáskönyveknek.
A 18. században Magyarországon is megjelentek az erdélyi örmények, s rövid időre komoly
szerepet játszottak a tokaji borkereskedelemben. Az első világháborút lezáró békediktátumok
után az erdélyi örmény leszármazottak nagy számban települtek át Magyarországra, főleg a
fővárosba.
Az örmény nyelv és írásbeliség
Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvcsalád tagja: a nyelvészek ún. nyugati ágába sorolják.
Ezen belül is közelebbi rokonságban áll a balkáni ággal, amelyhez a görög, az illír, az albán, a
géta, a trák, a dák, a makedón és a fríg nyelv tartozik. Az örménység Kr. e. 13.-7. századok

között hosszas vándorlásai során - eljutva a mai Ararát-medencébe - számos más néppel került
közelebbi kapcsolatba. A szókészlet így számos urartui, kaukázusi, óperzsa, görög, arameus,
párthus, pehlevi, arab, újperzsa, török elemmel, jövevényszóval gazdagodott.
Örményország története során sokszor világhatalmak ütközőzónájában helyezkedett el. Ezért
az örmények számára létkérdéssé vált, hogy miképpen tudják nemzeti és politikai különállásukat
megőrizni. Egyik lehetséges lépés az önálló örmény írásbeliség megteremtése volt. Az örmény
nyelvű műveltség kibontakozásához azonban hiányzott az örmény írás, az örmény ábécé. Egy
Meszrop Mastoc nevű szerzetes az örmény egyházfő megbízásából 400 körül megalkotta a teljes
örmény ábécét, az egyik legtökéletesebb fonetikus írásrendszert.
A legelső feladat a Biblia és az egyházatyák műveinek lefordítása volt. A fordítás-irodalommal
egy időben meglepően gyorsan és áradó bőségben indult fejlődésnek az eredeti örmény nyelvű
irodalom is, úgyszólván minden műfajban: próza és vers, krónikák és énekek.
Az örmény kereszténység és az egyházszervezet
Az örménység életében a döntő fordulat a kereszténység behatolásával indult meg: eleinte a szír,
majd a görög térítők egyre fokozódó működésének hatására III. Tiridat örmény király (287-330)
megkeresztelkedett és még a Keletrómai Birodalmat is megelőzve, a világon elsőként, 301-ben
államvallássá tette a keresztény vallást. Királyi utasításra Világosító Szent Gergely (240-320 k.),
az örmények apostola irányításával egymás után kezdték lerombolni a pogány tűztemplomokat
szerte az országban. Sokan áttértek a keresztény hitre. Az igehirdetés eleinte a szír és görög
térítők nyelvén folyt, de hamarosan győzedelmeskedett a nép nyelve.
A írott hagyomány szerint ekkor alapították Edzsmiadzin székesegyházát, amely mind a mai
napig Világosító Szent Gergely utódjainak, az örmény egyházfőknek a székhelye, a világ
örménységének központja.
Az örmény egyházat régi keleti egyháznak szokás nevezni. Az örmény egyház episzkopális
rendszerben működik, amelyet nagy területi egységekben érsekek koordinálnak. Az érsekek
általában 3 vagy 4 püspökséget irányítanak, s egy érsekség területe általában egybeesik a történeti
Örményország tartományainak területi kiterjedésével.
*******

Bőjte Csaba ferences szerzetes testvér levele Déváról
minden további kommentár nélkül...
Mennyország!
A minap - mielőtt úgy döntöttem, hogy Déva és Szászváros után még máshol is nyitunk
gyermekvédelmi központokat - arra gondoltam, hogy a Jó Istentől munkám fejében azt kérem,
hogy ott, a mennyek országában, hol reményem szerint nekem is laknom adatik, legyen egy szép
tó, ha lehet vízeséssel. Nagyon meg voltam elégedve a jó vásárral, lelkesen szervezgetem is
Szovátán, meg Kolozsváron a dolgokat, de most, a halottak napja alkalmából, hogy jobban
elgondolkoztam, arra a következtetésre jutottam, hogy nem jól döntöttem. Úgy érzem, hogy talán
az Úr nem veszi zokon, ha végigényemet egy kissé átírom. Szeretném, ha ott, ahol nekem lakni
adatik a mennyek országában, lenne egy nagy-nagy ablak. Én szépen kikönyökölnék az ablakba,
és nézném a szép nagy családomat.
Mennyország!
Úgy gondolom, hogy roppant izgalmas lesz az örök életem. Az a sok gyermek, akit megismertem

és megszerettem, a sok-sok munkatárs, jó barát... Életük hogyan fog fejlődni, alakulni, kiből mi
lesz, ki kinek fog udvarolni, stb. Megannyi roppant izgalmas kérdés, előre látom, hogy lassan kell
kérjek egy olyan kezet, amelyen legalább ötven ujj van, hogy mennyei izgalmamban legyen, amit
rágjak.
Mennyország!
Örök nyugodalom? Úgy gondolom, hogy nekem ott arra nem lesz időm, hisz biztos, hogy
imádságos szeretettel jelen fogok lenni sok-sok diplomaosztásnál, a gyermekeink lakodalmain,
unokáink, dédunokáink keresztelőin, sok-sok örömön - és talán bánaton is. Meg aztán, lassanlassan, egy-egy korosodó hajdani gyermek elé is el kell menni a mennyek országának kapujába.
Mennyország!
Persze mint mondtam, nagyon szeretném, ha az a bizonyos ablak jó nagy lenne, ha idővel szép
sorjában a munkatársaim is oda könyökölnének mellém, hogy együtt izguljuk, örvendjük hosszan
egy-egy gyerekünk ügyetlen botladozásán, vagy nagyszerű sikerein. Drukkolnánk - talán ahogy
ismerem magamat, még fogadásokat is kötnék - néhány mennyei puszi reményében. S a
nagycsalád - mint egy nagy galeri - drukkolna a később befutóknak, azzal a biztos tudattal, hogy
mindenki, aki a jó harcot megvívja, s a pályát megszaladja, biztos, hogy dobogós helyet nyer az
Úrtól.
Mennyország!
Én bűnös ember vagyok és mégis próbálok mindenkinek - tehetségem szerint - minden munkát
megfizetni, becsülettel. Tudom, hogy a Mi Urunk sokkal jobb patrónus. Tudom, hogy bőségesen
megfizet mindenért, amit az Ő nevében tettem, éppen ezért hiszem, hogy meg lesz az a szép nagy
ablak, párnázott könyöklővel. Sőt tudom, hogy már meg is van, és azt is tudom, hogy nem áll ott
porosan, pókhálósan, hanem elhunyt szeretteink néznek le ránk, talán aggódva, talán jókedvű,
vidám szeretettel. Hiszem, hogy nagyon sok ablakból, nagyon sokan imára kulcsolt kézzel
néznek le ránk.
Mennyországi Örök hazánk, mit számít, ha itt a földön bármit is elvesznek tőlünk, ha tudjuk,
hogy te, drága Istenünk, országodban haza vársz.
Csaba testvér
******
Ha ezt a cikket nem most, decemberi számunkban közöljük, már késő lesz... tehát nem az időt
siettetjük, hanem csupán idejekorán emlékeztetjük olvasóinkat, hogy jövőre, azaz 2004-ben is
lesz - lehet - házszentelés, a lelkipásztori tevékenység és a közösségi hitélet jól bevált
szokásrendje szerint... Felhívjuk olvasóink figyelmét arra is, hogy az átvett cikk 2002-ben jelent
meg, ezért a benne szereplő dátumok arra az évre vonatkoznak, ezért a „02 "... természetesen ezt
most „04"-ként kell értenünk.
(Utánnyomás a Keresztény élet 2002. január 6-i számából)

A háromkirályok és a házszentelés
Ősi szokás szerint vízkereszt előestéjén vizet szentelnek - innen az ünnep elnevezése -, amellyel
majd megszentelik, megáldják a családi otthonokat.
„Békesség e háznak és minden lakójának!" - mondja a pap, amikor belép a házba. A szentelt

vízzel meghinti és megtömjénezi a helyiségeket, majd az ajtó fölé írja: 20+G+M+B+02 vagy
20+C+M+B+02.
A számok nem igényelnek magyarázatot. Az idén Krisztus születése után a 2002. évet írjuk
(ismételten emlékeztetünk: a cikk 2002 első napjaiban jelent meg - a szerk). A C, M, B betűk a
latin köszöntésre utalnak: Christus Mansionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e hajlékot! A
C betű emlékeztet a G-re, így a népies szófejtés a legendás háromkirályok - Gáspár, Menyhért,
Boldizsár - nevével magyarázta a rövidítést.
A házszentelési szertartást bevezető ének is felidézi a napkeleti bölcsek, mágusok alakját.
„Keletről bölcsek jöttek Betlehembe az Úr imádására..."
Az újabb ének és a könyörgések szövege szintén megerősíti a bibliai történetet, és kifejezi az
örömet: család hajléka a házszentelés révén elnyerte az Isten áldását. Ilyenkor együtt
örvendezhetünk a három királlyal, akik a csillag fényét követve eljutottak a kis Jézushoz.
Ilyenkor megköszönhetjük Istenünknek, hogy a csillag vezetésével megmutatta, kinyilatkoztatta
egyszülött fiát népének, nekünk... Ilyenkor könyöröghetünk, könyörögjünk házunkért,
családunkért!
„Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot. Legyen benne egészség, tisztaság,
erények diadala, alázat, jóság, szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélek
iránti hálaadás. Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon."
Ha valamilyen ok miatt nem jut el a pap a hajlékunkba, ha nem végezheti el a házszentelést,
akkor mi magunk kezdjük el az imát, kérjük Isten segítségét, áldását a házra, és éljünk úgy, hogy
legyen benne alázat, jóság, szelídség, hála...
F.Gy.
*****
Armenia Magyarörmény időszaki szemle

A gyergyói táj festője

KARÁCSONY JÁNOS (1899-1974)
Táj és lélek kötelékében közelíthető meg a szülőföldjéhez mindvégig hűséges Karácsony János
pályája. A róla szóló írások, újra és újra visszatérően „Gyergyó festőjeként" emlegetik őt.
Pejoratívnak a múló időben érezzük a reá tapadt jelzőt, holott az, helyhez és korhoz kötötten,
csupán az őszinte valóságot tárta föl: egy festő létformáját.
Kétségtelen, „a remete művészek" közül való volt Karácsony János. Nem egyedül, nem is
kevesen abban a korban. Ha kezdetben lázadozott is a magány ellen, később megnyugvással a
maga egyedül lehetséges életvitelének tekintette azt. A szőlőlugasos udvarból nyíló csendes ház,
tele képekkel, a kisváros, ahonnan legfennebb egy-egy kiállítás idejére mozdult ki, a hegyekkel
elhatárolt táj alakította környezetét, és már csak belső hangokra figyelő művészetét.
Festészetének értéke éppen ebben a tájjal, a szülőhellyel való azonosulásban áll, annak
ellenére, hogy sorstalan magányossága nyilvánvaló veszélyeket rejtett. Képalkotása egyenetlen,
felívelő és hanyatló szakaszokkal váltakozik.
Karácsony János 1899. július 27-én született Gyergyószentmiklóson. Az erdélyi örmény
családnak mind Gyergyóban, mind Szamosújváron voltak módos és szegényebb, egymással
valamilyen fokon rokonságban állott tagjai. Az ő családja az utóbbiak közé tartozott, már csak az
apa hét testvére révén is. A Karácsony vagy Karátson mint vezeték-, de keresztnév is igen
gyakori a magyarörmények között. Eredetileg, szó szerinti fordításban, az örmény Snorkjánból
lett a szent ünnepre utaló Karácsony.
A későbbi festő családi körülményeiről (apja mészáros volt) csak kevés adat tárul fel.

Gimnáziumi éveit, mint árvaintézeti növendék, Szamosújváron végezte. Egész fiatalon
mozgósították, s a háború vége felé (az I. Világháborúról van szó - a szerk.) olasz fogságba esett.
Onnan hazakerülve a megélhetés gondjai szakadtak reá. Jó sokáig csak álom és ábránd maradt
számára a festőpálya. Kerek tíz esztendeig erdőkitermeléseken dolgozik, illetve fűrészgyári
alkalmazott, faátvevő tisztviselő lesz. Csak 1931-re gyűl össze annyi pénze, hogy dédelgetett
tervét valóra váltva, azon nyáron a nagybányai festőiskolába iratkozhassék be. A kolónia
szabadiskolájában Thorma János már nem tanít, a korrektúrákat felváltva Mikola András és
Krizsán János végzi. Ez az a nevezetes esztendő, amikor a fiatalok lázadása (többüket kizárták az
iskolából) szemléletváltást követel hagyományaiban a megfáradt nagybányai festészetben. A
fiatal generáció figyel fel új hangokra. A gazdasági válság nyomorában a társadalmi kérdésekre
nyitott művészet lesz a fiatalok számára a példa. A nagybányai névsorok csak ebben az 1931-es
évben jelzik Karácsony János nevét a szabadiskola rendes növendékei között, de ekkor
kapcsolatba kerül a lázadó fiatalok egész táborával. Növendéktársai között van Kunovits András,
Agrikola Lídia, Katz Márton, Csizér Lilla, Káhán Sára, Pittner Olivér, Matolay László. A csoport
tagjai a Nagybányára akkoriban elérkező avantgárd művészet szellemében kívánnak dolgozni.
Amint teheti, vissza-visszatér a művésztelepre. Előbb Bitay Árpád (19031935) műtermében
otthonoskodik, akitől mesterségi szinten nagyon sokat tanul. 1937-ben azután megismerkedik
Ziffer Sándorral (1880-1962), akinél megint összekerül az otthonában megforduló fiatalokkal.
Ziffer, a kolóniának Hollósy óta legszuggesztívebb művészpedagógusa, szívesen fogadja,
korrigálja, tanácsokkal látja el. A mester megtisztelő barátsága s vele szemben tanúsított
jóindulata életre elkísérő élménye marad.
Otthon, Gyergyószentmiklóson ekkoriban jut el az első jelentkezéshez. Termékeny
nekibuzdulására jellemző, hogy 1935. március 20-31-e között ötven munkájával jelentkezik a
Bogdán István-féle ház üzlethelyiségében. A kiállításon tájképeket, kompozíciós témájú
festményeket, továbbá szén- és tusrajzokat mutatott be. Tárlatának bevallott célja az, hogy az
eladásokból további tanulmányait fedezze.
A megmérettetést és a baráti kapcsolatok elmélyítését tekintve fontosabb volt részvétele a
fiatal nagybányai művészek 1938-as csoportkiállításán. Ezen a tárlaton, melyet az év december
végén szerveztek a nagybányai Szent József Otthonban, az eszmeközösség alapján kerültek ismét
össze a fiatalok. Festményekkel, grafikai művekkel jelentkezett Agrikola Lídia, Katz Márton,
Kazár László, Karácsony János és szobrokkal (21 munkájával!) Szervátiusz Jenő. Itt kezdődik az
átmenetileg Nagybányán élő, majd Csíkban, Gyergyóban dolgozó Szervátiusz és Karácsony
János ismeretsége és baráti kapcsolata. A festő elégtétele volt, hogy a kolónián készült vagy
otthonról magával hozott tájképeit (Gyilkos-tó) a kiállítás méltatói már észreveszik.
„Összefoglaló ereje figyelemre méltó" - olvasható egy kritikai beszámolóban. Ettől kezdve már
számoltak vele: munkáiból beválogattak az erdélyi művészeknek a budapesti Nemzeti Szalonban
1938-39 telén szervezett tárlatára, ugyanott a Műbarát 1941-es erdélyi csoport kiállítására, s ez
utóbbi év őszén a nagybányai és szatmári festők közös jelentkezésére Szatmárnémetiben.
A Műbarát 1941-es VIII. csoportkiállítását Basilides Barna, az intézmény művészeti igazgatója
szervezte, s azon az erdélyi művészet elmúlt húsz évéről kívántak átfogó képet nyújtani. A
katalógus tanúsága szerint Karácsony Jánosnak a tárlatra három akvarelljét válogatták be (Havasi
köd, Gyimesi vasúti sorompónál, Bedőlő fuvar). E kiállítási sikerekben annak is része volt, hogy
a festő a kolónián élénkebb, mozgalmasabb művészeti életbe kapcsolódhatott be. Egyik levelében
így ír ezekről az évekről: „1941 tavaszán felköltöztem Bányára. Úgy kellett nekem a festészet,
mint a levegő, nem tudtam élni nélküle, pedig jó pénzes állásokat hagytam ott miatta. (Rokonság
rosszallása és szemrehányása kísértek utamon, tehát segítségre számítanom nem lehetett.)
Elváltam a feleségemtől, aki szintén művésznövendék volt. Gyomorbajjal, lelki kínok között

költöztem be Katz Márton és Agricola Lídia műtermébe lakónak, nekik sem volt többjük, mint
nekem." Újra jelentkezett Ziffernél, aki már mint régi ismerősét-tanítványát fogadta. A
szabadiskola közben újraalakult, Mikola és Krizsán korrigáltak benne. Fentebb idézett levelében
Karácsony elmondja, hogy néhányan, az „öregek" közül - magát is közéjük számítva - bejártak az
iskolába egy-egy akt tanulmányra, meg esti akt rajzra, a szokásos skiccre.
A székelységből érkezett festővel nemcsak nagybányai kiállításokon számoltak, hanem mint
ígéretes tehetséget, beválasztották a Barabás Miklós Céh-be, az erdélyi magyar képzőművészek
egyesületébe is. Erre a céh 1941-es szervezeti újjáalakulásakor került sor. Ettől kezdve
Karácsony János részt vett a céh valamennyi kiállításán: Kolozsváron, Marosvásárhelyen,
Szászrégenben, s végül már a német megszállás idején, Budapesten.
A festő nagybányai korszakát zárta le katonai behívója. 1942 és 1944 között Gyimesen
teljesített szolgálatot, miközben ott is lehetősége nyílott a művészi munkálkodásra. Több
festménye, melyet a Barabás Miklós Céh tárlataira küldött be (Gyimesbükki táj, Tatros völgye,
Kilátás a Csángótelepre), már ebből a korszakból való.
Ahogy az orosz csapatok átözönlenek a Kárpátok hágóin, átvonul a front az erdélyi részeken, a
festő hazatér szülőföldjére. Elfogadja a fölkínált állást, 1945-59 között rajztanár lesz
Gyergyószentmiklóson. Letelepedése végleges, otthonról már inkább csak egy-egy kiállítás
idejére mozdul ki. 1946-ban újranősült: felesége, Szenkovits Mária (1908-1977) a családi
környezet meghittségében biztosít számára zavartalan munkát.
Pályája ettől kezdve eseménytelenné válik. Visszavonultsága elszigeteltségével párosul.
Kiállításaival vagy közös tárlatokra beküldött képeivel nem jut messzebbre Marosvásárhelynél,
Csíkszeredánál, néhány székely városnál. Sokáig csak egykori ismerői, pályatársai tartják
számon, hogy él egy festő a havasok tövében, gyergyói remeteségében.

Murádin Jenő
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Vas István

Folytassuk
Folytassuk csak azért is
Találunk még vigaszra
Hány szeretet szikrázik
Hány hű gyertyácska hamvad
A tűlevelű ágak
Között karácsonyolva
Hány gyertya csillagszóró
Utolsó lobbanását
Figyeltük évek óta
Mind fénylik a szemedben
Mert holtak közt az élőt
Hiábavaló keresni
A szeretet az út és út
Az élet az igazság
*****

Dávid Antal Iván

A fenyőkirály ajándéka
Volt egyszer a Hargita tetején, pontosan a csúcson egy szép, nyílegyenes, nagy fenyőfa. Ennek az
egyik ágán nőtt egy kicsi csalóka s ebben egy kicsi fenyőmagocska. Ez a fenyő volt a többinek a
királya, azért nőtt a legnagyobb székely hegynek a tetejin. A kicsi fenyőmag pedig a fenyőkirály
kincse volt. Gondolkodott is a nagy fenyő, hogy vajon hova ejtse el, hova dobja a csalókát, ha
megérik s hol nőjön ki a földből az ő fia, amelyik azután a fenyők új királya lesz.
Egy reggel aztán favágó emberek jöttek. Csupa szegény székely ember, akinek egy idegen
ember parancsolgatott, aki most idehozta őköt a Hargitára, hogy a legnagyobb erdőt irtsák ki
pénzért.
Nekikezdtek a favágásnak az emberek. A fejszékkel bérótták a fák oldalát addig s addig, hogy
a fenyőfák egymás után kidőltek. Ahogy elestek, még jajgattak is szegények.
Az egyik favágó elérkezett a fenyőkirályhoz. Megfogta a fejsze nyelit s nekiállott, hogy
belévágja az éles acélt a fa derekába. De éppen ebben a pillanatban a fa kedvence, a kicsi
fenyőtoboz leszakadt a fenyőkirály ágáról s egyenesen a favágó fejire esett. Nagyot koppant az
ember feje. Meg is vakarta s csudálkozott, hogy miképpen eshetett ilyenkor, nyár derekán
fenyőcsalóka a fejire, amikor az csak ősszel szokott hullani a fákról. Ahogy ott vakarja a fejit s
nézi, hogy nem dagadt-e meg az ütéstől, hát a fenyőkirály mögül előlépik a Törpedoktor s azt
mondja:
- Ez a csalóka azért esett volt a fejedre, nehogy kivágd azt a fát, amelyiken termett. Mert ez a
fa a fenyők királya. Azért nőtt itt, éppen a Hargita legmagasabb csúcsán. Ha ezt az utolsó szál
fenyőt is kivágjátok a Hargita tetejin, soha többet fenyő nem nőne Székelyországban.
- Igenigen - azt mondja a favágó -, csakhogy münköt azért fizetnek, hogy kivágjuk a fákot. S
ha ezt az egyet meghagyom, akkor mi lesz? Még a béremet sem fizetik ki s akkor a
gyermekeimnek miből veszek ennivalót?
- Egyet se búsulj. Ha a vállalkozóval valami bajod volna, én ott leszek s eligazítom a dolgot.
Ennyit mondott a Törpedoktor. Azzal megigazította hátán a kicsi tarisnyát, kezébe vette a botot s
elballagott.
A favágó pedig nem bántotta a fenyőkirályt.
Kivágták a tetőn a többi fákat. Este jön a vállalkozó, mert számba akarja venni
a napi munkát. Látja, hogy éppen a tetőn egy óriási nagy fa ott áll most is, pedig körülötte mind
kivágták a fizetett emberek a sok drága fenyőt. Éktelen méregbe gurult az idegen ember s még
káromkodott is.
- Miért nem vágta ki ezt a nagy fát? kérdi a favágótól.
- Azt azért, mert nem szabad.
- Ki mondta, hogy nem szabad? Én fizetek maguknak s maguk azt csinálják, amit én
parancsolok.
- Azért nem egészen, vállalkozó úr. Mégpedig azért, mert ez a fa a fenyőkirály.
- Márpedig ki kell vágni. Vegye azonnal a fejszéjét s vágja. Addig nem kapja meg a bérét.
- Azt már nem - mondja a favágó s dobbant egyet a lábával.
- A béremet pedig vagy kifizeti, vagy nagy baj lesz belőle, idegen úr!
Abban a pillanatban megjelenik a Törpedoktor. Felemeli az ujját s úgy fenyegeti meg a
vállalkozót:
- Ennek az embernek a bérét kifizeted, te idegen ember. Mert ez a szegény székely
megdolgozott érte becsületesen. Különben reggelre minden kivágott fenyőt meggyógyítok s

akkor újra kezdhetitek a fadöntést.
No, erre az idegen vállalkozó megijedett. Meg, mert úgy gondolta, hogy ha már egyszer
kifizeti az embereket, legalább megvan a sok kivágott fa, de ha holnapra mindegyik a helyén lesz
megint, akkor kétszer kell fizessen.
Azzal lementek a kalibába, ahol a pénzit tartotta. Hat fegyveres ember vigyázott a pénzre. A
vállalkozó leült az asztalához s fizetett a favágóknak. Azok felültek a fatelep vasútjára. A
mozdonyvezető is felszállott s még cigarettázott is, hogy nagyobb füstje legyen a kicsi
mozdonykának.
Akkor füttyentett a vonat s elindult, le a faluba. Az emberek hazamentek vasárnapra, hogy
meleg ételt egyenek egyszer a héten, tiszta ruhát vegyenek s megsimogassák a gyermekeiket.
A szegény favágó is hazament. Ahogy vacsora után lefeküdtek, a felesége mindjárt elaludt. El a
gyermekek is. De az ember egyszercsak hallja, hogy kopogtatnak az ajtón. Nem is gyújtott
gyertyát, csak megkérdezte:
- Ki az?
- Én vagyok s eressz bé.
Ismerős volt a hang s a férfi felkelt, kinyitotta az ajtót. Nézi, hogy vajon ki jő bé s hát nem lát
senkit.
- Hol vagy? - kérdezi.
S hát valaki bent a szobában válaszol neki, a háta megül.
- Én itt!
Vajon ki lehet, hogy ő nem látta, mikor béjött? Eléveszi a gyufát s gyertyát gyújt. Hát akkor
látja, hogy a Törpedoktor ott áll a szoba közepin.
- Hol jövél bé, kicsi Törpedoktor?
- Én a két lábszárod között.
- S mi járatban vagy?
- Nagy küldetésben. Ajándékot hoztam.
- Azt kinek?
- Neked.
- S kitől?
- A fenyőkirálytól - mondja a Törpedoktor. Azzal bényúl a kicsi tarisznyájába s kihúz onnan
egy csalókát.
- Ezt, ne! A fenyőkirály küldi azért, mert olyan ügyesen szembeállottál az
idegennel s nem tetted meg, amit az parancsolt.
- Hát köszönöm. Tiszteltetem a fenyőkirályt - mondja a favágó.
- Megmondom, de neked adok egy jó tanácsot. Csak elébb adj egy csepp vizet inni, mert
erősen szomjas vagyok.
Az ember elévett egy üveget, amelyikben egy csepp bor volt s egy kicsi pohárba kitöltötte a
Törpedoktornak.
- Székelyek vagyunk s a vendéget megbecsüljük - mondta.
A Törpedoktor ivott, aztán megtörülte a száját.
- Idefigyelj, te szegényember. Amiért olyan becsületes voltál, most azt is megmondom, hogy
ez a csalóka drága kincs. Igen, mert a fenyőkirály ágán termett. Ebben van egy magocska s ez a
kicsi mag arra való, hogy a székelyek földjén ki ne pusztuljon a fenyőfa s a becsület. Mert látode, a fenyő olyan, mint a becsületes ember. Nem görbül meg a legnagyobb viharban sem. Nohát.
Ez a mag a fenyőkirály kincse. S olyan, hogy ahová ezt elültetik, három nap múlva kikel.
- Csudálatos csalóka - mondta az ember.
- Abbiza - állott fel a Törpedoktor - s vigyázz rea. No, Isten áldjon meg.

- Isten áldjon, Törpedoktor.
Az ember kiengedte a kicsi törpét s aztán lefeküdt. De nem tudott aludni. Folyton csak a
csudálatos csalóka járt az esziben. Aztán arra gondolt, hogy ha reggel valamelyik gyermek
megleli az asztalon, még eljátszodják s akkor mi lesz? Felkelt s bédugta a párnája alá. Reggel
aztán a harisnyája zsebibe tette.
Másnap templomba mentek, mert vasárnap volt. Utána a szegényember kiment a mezőre, hogy
megnézze, nem kell-e sarjút kaszálni. Ahogy a Nagyréten nézelődik, egyszer csak eszibe jut a
fenyőcsalóka. Elévette a bicskáját s egy kicsi lyukat ásott vele a földbe, abba belédugta s azután
béfödte földdel. Még füvet is tett a tetejire, nehogy valaki kíváncsi legyen, hogy mit dugott oda s
megháborgassa a fenyőkirály ajándékát.
Aztán hazament.
Ebéd után a gyermekeivel játszott, mert egy fia s két leánykája volt. El is felejtette a
fenyőtobozt. Reggel korán, ahogy pitymallott, a felesége feltarisznyálta túróval, kicsi kenyérrel,
puliszkaliszttel s elindult vissza a Hargitára erdőt irtani.
Dolgoztak, vágták a sok fát megint az emberek.
Már vagy három napja voltak fent az erdőn, amikor egyszer a szegény favágó, ahogy megállott
szusszanni, látja, hogy lélekszakadva jő a felesége s vele a kicsifia. A szegényember megijedett,
hogy nem történt-e valami baj otthon, s kérdezi:
-Tüktököt mi lelt volt, hogy így futtok?
- Édesapám, édesapám, erdőnk van! - kiáltja a fiacskája.
- Mink van, te gyermek?
Erre megérkezett a felesége is. Hát elmondja, hogy ma délben egyszer néz ki az ajtón s a
Nagyréten valami sötétet lát. Kifut a kapun s hát a többi emberek is mind csudájára járnak a
Nagyrétnek, ahol az ő kicsi kaszálójuk volt. Mert ott, ahol mostanig csak fű termett, olyan nagy
csuda történt, hogy egy egész nagy, rengeteg fenyőerdő áll. Jöjjön s nézze meg, ha nem hiszi.
Az embernek mindjárt eszibe jutott a fenyőkirály ajándéka. El is mondta a feleséginek s fiának,
hogy mi történt itt a Hargitán s aztán azt, hogy amikor szombat este otthon volt, amikor ők már
aludtak, a Törpedoktor neki elhozta a fenyőkirály csalókáját. Ő azt elültette s ma éppen három
napja, mert szerda. Hát úgy lehet erdő a kicsi fenyőmagból.
Ott is hagyta a favágást a szegényember, hazament. Csakugyan ott volt a szép nagy szálfákból
való erdő az ő kaszálójának a helyin.
Vágott is egy csomó fát s szép új házat épített belőle. Aztán a többi fából eladogatott a
fűrészgyárnak. A pénzből földet vásárolt, búzát s rozsot vetett, volt mit egyenek. A gyermekek
iskolába jártak s okos ember lett a fiúból, a leánykák pedig jó és ügyes leányok.
A Hargita tetejin most is áll a nagy szál fenyő, hogy a székelyek országa soha ki ne fogyjon a
fából, ami kenyeret ad a szegény embereknek, akik idegen parancsra nem irtják ki a drága
székely erdőt.
1949. március 28.
*****

Mese, csengettyűszóval vagy anélkül

Hogyan kerül mese egy olyan kiadványba, amely egyáltalán nem gyermekeknek szól? Annak,
hogy A fenyőkirály ajándéka szerepel az EÖGY füzetekben, az-e a magyarázata, hogy ez
decemberi - tehát karácsonyi - szám s ilyenkor még mesét közölni is lehet? Ez oknak kevés
volna.

A mese a legalapvetőbb irodalom, mert szóbeli, emberi közlés. Nemcsak a legrégebbi,
nemcsak emberi életünk és történelmünk során milliószor megtapasztalt, élvezett „műfaj", hanem
az alapvető közlési mód. Nagy hiba, ha valaki a „mese" szót lenéző értelemben használja, ha
erről a szóról csak a retardált elméjű tévé-narkománoknak készülő filmek jutnak eszébe.
A mese a legalapvetőbb irodalom, egyre ritkábban használatos szólásaink a tanúi. Gondoljunk
arra a természetes kifejezésre, hogy „egy Shakespeare-dráma meséje" miközben az adott mű a
legalapvetőbb erkölcsi kérdéseket feszegeti; vagy „hogyan mesél Jókai" - mesél? - igen, a
történet elmesélésével nagy dolgokat ábrázol; Arany János a lágynak és halk-finomkodónak
tartott, ám csupa dráma, rejtett és feszült üzenetben, a Családi körben (amelyből többnyire, sajnos
már csak arra emlékszünk, hogy ballag egy cica is, bogarászni restell), írja le azt a híres híresnek mondom, bár kétséges, hogy fiatalabbak számára mennyire ismerős - kijelentést:
Nem mese az gyermek...
(merthogy a béna hadfi 1848-49-ről mesél a családnak, amely aztán aludni megy, s átveszi egy
tücsök csendes birodalmát... )
A mese nem erkölcstani értekezés, nem szociológiai tanulmány, nem begombolkozott
hittudósok prédikációja.
A Dávid Antal Iván itt közölt meséjének lényeges eleme a megírás dátuma: 1949. március 18.
Az író „pro domo" írta saját gyermekeinek (szerepel a szövegben is, hogy a szegény favágónak
egy fia s két leánykája volt). Budapesten, a Háromszékről ideszakadt családban, három
gyermekének írta úgy, hogy amikor a számára rémületes „favágást" jelentő munkából hazajött s
gyermekei végre elaludtak, leült az írógép mellé... Fiatalabbak kedvéért: 1949-ben már
teljességében „virágzott" Rákosi Mátyás iszonyata. Egy Erdélyből szakadt magyarörmény család
esetében ez - más, ugyanúgy megnyomorított családokhoz képest - azt is jelentette, hogy „nincs
Erdély", nincsen semmiféle ottani világ, az, ami ott, valamikor volt, hivatalosan mind-mind
elhallgatódik, letagadódik.
Az író, aki akkor nem foglalkozása szerint, hanem észjárásában író, mesélni akar a
gyermekeinek, mert legalább szóban kell elmondania azt, hogy mi a tisztesség, mi a kultúra, mi a
nemzethez s ezen belül a szűkebb hazához kötő érzelem. Nem arra neveli gyermekeit, hogy
bármiféle „másokat" gyűlöljenek, hanem arra, hogy mit érdemes szeretniük. Hogy milyen
magatartásformát érdemes követniük.
A Fenyőkirály ajándéka című meséjét - ahogyan a többi, ekkoriban írt meséket is - Dávid
Antal Iván az egész, akkor őt körülvevő világ ellen írta. Egyetlen, óriási „csakazértis" az egész
írás. Igenis, van Törpedoktor, aki lelkiismeretes és igazságos, igenis van szegény székely favágó,
aki nem áll kötélnek bármiféle hazugság vagy ámítás hallatán és igenis van fenyőerdő...
Mese: hiszen a Hargitán élő fenyveshez fogható szépség nem létezik, a székelyországi fenyőfát
nem méterre mérik, mégha az amerikai mamutfenyő ötször akkorára növekszik is.
A Háromszékről jött, igencsak magyarrá vált magyarörmény származású író ebben a mesében
(s ismételjük meg: 1949-ben!) szabadjára engedte gyermek és ifjúkora otthoni nyelvét. Úgy ír,
ahogyan azt otthon tanulta kicsi korától Kézdivásárhelyt, Gyímesbükkben, Felsőlokon,
Kászonban, Baróton, Osdolán...
Gyermekei ezért aztán öt-nyolc éves korukban karácsony este a karácsonyfa ágai között ott
sejtették a háromszéki erdő kicsi, jó szellemét s hitték, hogy a zöld fa az otthon üzenetét hozza.
Kamaszként a karácsony esti, gyertyafénnyel ékes fenyőcskében immár tudatosan azt a szemmel
még nem látott, de ismerős, igazi és tiszta tájat látták.
Mert A fenyőkirály ajándéka s más Dávid Antal Iván-mesék (ahogyan későbbi történelmi

regényei is, A Háromszék nem alkuszik, az Erdély nagy romlása című trilógia, vagy A
szolgadiák) nem erkölcsi prédikációk, hanem történetek. Nem szószékről szólt az írójuk, hanem
az ágy szélére ülve, gyermekei kezét fogva mesél, most is felfogható, átélhető meséket.
Mese, mert az igazság, a jó és a szép győz benne, senki ártalmára, mindenki hasznára. Nem
erkölcstani tanulmány több annál, továbbad, átörökít.
A példány úgy maradt fenn, hogy az író édesapja, a kirúgott, nincstelenné tett bíró, dr. Dávid
István titokban legépelte és 1952-ben könyvalakba kötve karácsonyi ajándékként adta át író
fiának, akinek akkor - s még másfél évtizedig - semmiféle publikációs lehetősége sem volt.
S átadta az unokáinak, hogy ismerjék meg.
Legyen hát most többeké is.
dcs
*****

Régi kedvességek a ház körül
Az egykori Magyar Szalon című lap 1891. évi évkönyve egy ma már 288 éves „Reczipés"
könyvről ír, amelyet a kolozsvári Govrik Márton jegyzett le, a tudnivalók a legkevésbé sem csak
a gyomor élvezeteire vonatkoznak. Eleink - s így a neve tanúsága szerint örmény Govrik Márton
is - néhol bizonyára megmosolyogtató dolgokat tartottak fontosnak. De lássuk a több mint egy
évszázados évkönyv cikkét, amelyet természetesen eredeti helyesírással közlünk:
176 ÉVES «RECZIPÉS» KÖNYV
Ismerteti: Tábori Róbert
A régi magyar háztartás egészen elütő volt a maitól. Ha sok tekintetben fényesebb is, gyakran
csodálatosan egyszerű. Ezt előre kell bocsátani, mikor egy ilyen 176 éves «reczipés könyvet»
teljes értéke szerint akarunk megbecsülni. Mert ez a könyv tanács-adója volt a házi úrnak és a ház
asszonyának az élet minden fontosabb körülményei közt. Betegségben pótolta az orvost, peres
kérdésekben helyettesítette az ügyvédet, regulákat irt elő a boldog megélhetésre, és nem hagyta
soha sem cserben azokat, akik megbíztak benne. Ami csak úgy vált lehetségessé, hogy nagy vala
a hit megbízhatóságában és sokkal egyszerűbbek voltak a viszonyok, mint mostanában.
Különösen a gazdasszonyok előtt állott nagy becsben a reczipés, vagy mint akkor nevezték; «a
mágyiás könyv». Nem is volt olyan könnyű dolog gazdasszonykodni, mert több kellett hozzá a
puszta parancsosztogatásnál. A háztartás körülményei megkívánták, hogy a ház asszonya
mindenütt előljárjon a jó példával, s nem eshetett meg sütés, főzés, mosás az ő jelenléte nélkül. E
szabállyal szemben még a fejedelmi házak sem ismertek kivételt. Nagyot nézett volna a
cselédség, ha egyszer másodkézből veszi a parancsokat s nem is lett volna köszönet az ilyen
«rendeletre» végezett munkában. Ellenben jól folyt az a munka és áldás is volt rajta, amelynél
maga az úrnő mutatta meg, hogyan kell hozzálátni.
De nem csak a háztartásra terjed ki az asszonyok gondja, hanem egy, ezzel bár kapcsolatos, de
még sokkal fontosabb kérdésre; az egészségügyre is. Orvos nagyon kevés volt kétszáz év előtt, s
ahol volt, olyan méregdrágának bizonyult, hogy csak nagyon gazdag ember engedhette meg
magának ezt a fényűzést. A legtöbb ember orvosi segítség nélkül élt, vagy halt meg, amint sorsa
épen magával hozta. (Ma sincs különben kisebb faluhelyeken.) Aki azonban mégis rászorult
gyógykezelésre, az a község tulajdonosának nejéhez fordult. Példátlan eset lett volna, ha nem
nyer onnan biztatást, segélyt és orvosságot. Mert valamint mai nap a lányokat zongorára és
franczia parlirozásra tanítják, úgy tanulták meg a kétszáz év előtti lányok: hogyan kell egy sebet

kimosni és összevarrni? mi a legjobb szer a forróláz ellen? mitől gyógyul a kelevény?
Ha pedig valami új szer, gyógyfű, vagy ásvány jónak és üdvösnek bizonyult a prakszisban,
gondosan följegyezte azt az asszony magának és másoknak okulására. Följegyezte pedig a
mágyiás könyvébe, melybe már anyja és nagyanyja is jegyezgettek, úgy, hogy idővel az ilyen
könyv valóságos kincses bányájává lett az egészséget és gyógyulást keresőknek.
Nem lehet e helyen czélom, történeti adatokkal tüntetni, de néhány példát mégis fölhozok az
akkori nők működéséről az egészségügy terén. Zrínyi Ilonáról, II. Rákóczi Ferencz hőslelkű
anyjáról föl van jegyezve, hogy a sebészetben egészen otthonos volt és «tsudálatos szere vala
kelevényes nyavalják ellen», Lorántfy Zsuzsána szembajokat gyógyított és csonttöréseket
«igazított el». Egy Eszterházy grófnő «ismére füveket, mellyek az görvéllykort» gyógyíták; volt
azon kívül egy reczipés könyve is, melyet ő maga minden kincsnél többre becsült. Még e
században is akadt a régi iskolának számos híve: Bács-Madarason én magam ismertem
gyermekkoromban egy ott élő agglegényt a Latinovits családból, aki vagyonáról következőleg
rendelkezett: «Összes vagyonomat két egyenlő részre osztom. Lajos öcsémnek 50 ezer forintokat
hagyományozok, húgomnak ellenben 20 ezer forintokat és csalhatlan reczipémet a pokolvar
ellen. Ezzel ki van egyenlítve a különbség; sőt ha jól meggondolom, a húgomé a nagyobb rész.
De meg is érdemli jóságáért és azért a gondos ápolásért, melyben betegségem alatt részesített.»
Néhány év előtt egy bécsi antiquariusnál egy csomó ócska könyvet vásároltam s ezek közt
ráakadtam egy füzetre, melynek czím-lapjára egy nyíllal átszúrt rózsaszínű szív volt zöld alapra
rajzolva, a szív fölött pedig következő állott:
A Mágyiás Ezer Mesternek Czövek István Urnak Continuátioja szerént Le irt Könyvének Proba
mesterségei.
A szív alatt ezeket jegyezte oda ugyanaz a kéz:
Irattattak le Govrik Márton által Kolozsvárt 1724 Esztendőben a. N.C.
A füzetben összesen 139 «reczipe» van, értve ezalatt nem csak orvosi rendeleteket betegségi
esetekben, hanem általános élet-szabályokat, háztartás körébe tartozó megfigyeléseket stb. Több,
mint a fele azonban a leggyakrabban előforduló testi bajokkal foglalkozik és olyan szerepet
praescribál, melyek - legalább a mai fogalmak szerint - elég naivak. Álljon itt mutatványul a
legjavából egynéhány:
A Tsillag Szaladásról.
Erről sem kell gondolkodni mikor e félét látunk mintha valamelly Tsillag futna le az Égről,
vagy valami darabjok esnék le a tsillagoknak. Hanem az is holmi kövér nedvesség, mely a
Levegő Égnek felső részén meggyúl s mind a rakét úgy fut oldalvást le a föld színére, úgy hog' a
hol az leesik, egy tsomo olyan forma nedvességet lehet ott találni, mint a kotsonya.
Tehát mind ezek a levegő Égben látszó külömb külömb Formáju gyuladások természeti
okokból származnak, a mint láttyuk, s így az ördögnek semmi közök nintsen. Hogy pedig minden
tüzi szerszám nélkül meg gyuladnak illyen gyulladások, a leg együgyübb paraszt Ember is által
láttya, és által láthattya, onnan is mert ha a jól meg nem száradt szénát bogjába rakják, s erősen
meg nyomják, ugy meg pálik, hogy aztán füstölni kezd, s végre lángot is vet.
...Czövek István uramnak tudománya ámbátor a természet tüneményeivel szemben kissé félszeg,
de jelesen küzd a babona ellen. Nem engedi, hogy az ördögnek része legyen «Tsillag Szaladásban
s a maga módja szerint magyarázgatja inkább a dolgot. Lássuk már most a többit:
Bánat el Üzéséről.
Erdei méh füvet, az az Vad Tzitromot, ha fejér borban főve egy néhány napig, ha iszod,
melyedet kitisztittya, szívedet erösitti. Bánatodat és Melánkoliádat el üzi. Ismét akinek szívében

szomoruság vagon, éllyen a Sáfránnyal, lesz abban is vigasság, erőtlen tagokba jön ettől
vastagság, májjat is meg tisztit oly jeles orvosság.
A Halálos mérget elüzö orvosságokról. Fokhagyma és ruta körtvélly és a retekkel méreg ellen
valók; ki fokhagymát eszik ehomra jó reggel, nem veszi meg gyomrát akár mely rosz vízzel.
...Ismeretes az az adoma, melyből kitűnik, hogy nincs a világon olyan ember, aki fogfájás ellen
nem tudna valami szert; Czövek Márton uram is hármat sorol föl a szenvedő emberiség okulására
és vigasztalására.
Fog Fájás ellen.
Végy egy Fertálly vagy 1/2 Fertálly jo kemény bor etzetet, tégy belé jotskán sót és Zsendelyről
valo muhát. Azután fedd bé a Csuprot fekete kenyér hajjal, s hadd föjjen jot le; ezután ebből végy
a Szádba, a milyen melegen állhatod 3-szor vagy 4-szer meg lásd hamar el mullik.
Vagy
Ha odvas a Fogad, végy Tárkony gyökeret, ezt faragd meg vékonyon, hogy a fogad Üregébe
bé férjen, azután dugd bé azt, meg lásd a fájdalom meg szűnik.
Vagy
Végy Kajput olajat, ezt ted eg' két tiszta pamutra s botsásd a fogad üregébe, attolis megszünik.
Bornak jó illatot adni.
A Földi Bodzának ujj virágit szed össze, és vesd a boros hordóba, jó muskatálly szagu borod
lészen.
Vagy a skárlát fü ha mustban vettetik a bornak muskatálly íze lészen.
Kígyóknak el nyelése ellen.
Történetből ha valaki el nyeli a kig'ot, tentát ig'yék és meg öli benne.
Vagy
A Kigyo hagymát főzd meg borban, ad innya.
Vagy
Lábánál fogva köttessen fel az ollyan Ember; szája légyen nyitva és fejje alá meleg téj tétessék,
érezvén szagát, mind járt kijön.
...Azt hiszszük, e mutatványok meggyőzték az olvasót arról, hogy Czövek István Ur, akinek
«Continuátiója szerént» írta le Govrik Márton a reczipéket, sok tekintetben mögötte van a mai
orvosi tudománynak. De 176 év előtt nagy tudós hírében állhatott ő, mert a füzetben több helyen
történik hivatkozás rá olyan helyeken, ahol a másoló nem tartja elegendőnek a saját megbízhatósága hangsúlyozását. A mai kornak egyik különössége, az orvosi «tekintélyekbe» vetett hit tehát
már akkor is létezett!
(Amúgy: a kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg háziorvosát, gyógyszerészét - a szerk.
ajánlása)
*****

Olvasói levél
A 80. szám 25. oldalán megjelent verset a szerkesztő Mindszenty nevű ismeretlen költő verseként
jelezte, amely egyébként Avedik Lukács Erzsébetváros monográfiája c. könyvében jelent meg. A

vers szerzője Mindszenty Gedeon /1829-1877/ ismert magyarországi római katolikus esperes volt,
aki jelentős munkásságot fejtett ki a líra területén is, mint ahogy a vers is bizonyítja.
Snorhavor nor dári! Boldog új évet!
Dr. Száva T. Sándor - Bécs
*****

„A fény az első teremtmény..."

Érdemes felidéznünk - jó idő rá a legsötétebb, decemberi időszak - hogy mi is a fény?
József Attila 1937-ben, élete utolsó évében írta Thomas Mann üdvözlése című versében a
gyönyörű sorokat:
...az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
Decemberi összefoglalónk címe azért került idézőjelbe, mert valóban idézet (a későbbiekben
még szó esik róla). A fény az első teremtmény - alapvetően egyszerű megállapítás, éppen azért,
mert nagyon fontos. Alapvető igazság, amely az Ószövetség első mondataiból következik - éppen
ezért elgondolkodtató.
De kezdjük decemberi összefoglalónkat az egyházi újévvel. A katolikus liturgia szerint
ugyanis elkezdtük immár az új évet.
Advenio, advenire... Ugye, nem nagy vétek, ha olvasóinkat réges-régi, gimnáziumi latinórákra
emlékeztetem? „Advenio, advenire" - latin ige, jelentése „eljön, megérkezik". (A latin szótár
szerint 4-ik ragozás.)
Nyelvlecke helyett azonban pillantsunk inkább kulturális „szótárunkba". Ebből a latin igéből
származik ugyanis az „advent" igenév: jelentése „eljövetel".
Várjuk, hogy eljöjjön...
Emberi mértékkel mérve olyan igen hosszú egy év s oly sok hordaléka van. Vajon, az év
lefolytának mi a hordaléka? Hiszen a folyók nem csupán a partot mossák alá, hogy aztán a mart
leszakadjon, a hordalék gyakran a legjobb televénnyé válik. A Nílus ismétlődő áradásaira
hatalmas, napfényesnek látszó kultúra épült, az ókori Egyiptom, Hórusz napisten birodalma.
Lám, lám, megint a fény...
Polgári évünk utolsó hónapját előző, novemberi számunkban Borbálával zártuk, nézzük hát
Miklóst. A gyermekek számára cipőtisztító Mikulás - mint oly sok, más népszokás - nálunk
természetesen az általános, keresztény hagyományon túl számos, környező nép, illetve kultúra
szokás- és hiedelemvilágából származó ragadványokkal alakult olyanná, amilyen ma. A szentté
avatott mirai püspök, Miklós életéről semmiféle hiteles adatunk nincs (342 körül halt meg). A
legenda szerint egy szegény család három leánya a megélhetés érdekében éppen utcalánynak
készült, amikor a jótékony püspök az ablakon át hajított be nekik annyi pénzt, hogy letegyenek
szándékukról s „méltó módon" férjhez mehessenek. Némely pravoszláv népnél egyenest
„csodatévő Mikolaj" az egykori püspök neve...
Kérdés: miért „visel" a mai Mikulás vörös köpenyt fehér prémszegéllyel? Talán püspöksége
miatt fejedelmi díszbe illik öltöztetni, a fehér prémszegély pedig sok-sok ideje már a mesék
grafikájában az uralkodói ruhák fehér hermelin-szegélyével jár...? Az bizonyos, hogy német
eredetű jelenség, amely szerint az egykori pogány-germán Wotan, a kettős funkciójú, rosszakat

büntető, jókat jutalmazó isten a Mikulás-alakot megkettőzi és szétválasztja. Mellérendeli a
krampuszt, aki virgácsot hoz a rosszaknak. A virgács szó eredete a latin virga (vessző), amelyet
ugye, nem aranyoznak be, de ha ütnek vele, nagyon fáj...
További kérdés lehet, hogy a mai Mikulás köré rakódott vörös szín (köpeny, sipka, de
mindennemű csomagolóanyag is vörös) milyen módon kapcsolódik a vörös szín szakrális
jelentéseihez?
Lépjünk azonban tovább 8-ra, amely az Immaculata Conceptio, vagyis a Szeplőtelen
Fogantatás ünnepe. Magyarországon is mindig igen komolyan vették ezt a Mária-ünnepet,
Lengyelországban például a dogma kihirdetése évében női szerzetesrend is alakult. Ám
ismételjük meg, mert nem lehet elégszer ismételni, hogy mit is jelent a „szeplőtelen fogantatás"?
Miután amúgyis karácsonyra készülünk, érdemes, idején való ezt felidéznünk.
Természetesen a keresztény filozófia alapjai mellett ebben a IX. Pius által 1854-ben kihirdetett
dogmára hivatkozunk, ám tegyük hozzá, hogy eleve a magyar nyelv mélyebb ismerete is
elégséges a kifejezés megértéséhez, mégis folyamatosan félreértik, félremagyarázzák. (Példával
élve: az „én fogantatásom" az a tény, amikor szüleim által - édesanyám méhében - megfoganok teológiai értelemben: attól a pillanattól kezdve létezem). Mária fogantatása tehát... mondjuk-e
tovább? Mária, Jézus anyja volt kiválasztott arra, hogy majd ő hozza világra a Megváltót, ezért
már fogantatása pillanatában mentes volt az eredendő bűntől (attól, amellyel ugyanezen
teológiai értelmezés szerint mindannyian születünk, fogantatásunktól kezdve). Ennek
emlékünnepe a Szeplőtelen Fogantatás.
Magyar kultúrkörnyezetben ehhez az ünnephez kötődik a Napba öltözött asszony gyönyörű
képzete, amelyről korábban, az augusztusi Nagyboldogasszony és a szeptemberi Mária-nap révén
már tettünk említést.
Másutt élő olvasóink megértését kérve kell fölemlítenem, hogy Budapest egyik igen forgalmas
pontján, a budai Batthyány utca derékmagasságában van a kicsike Mária-tér, rajta egy
Immaculata szobor árválkodik, ma már ritkán áll meg előtte járókelő. E sorok írója az 1960-as
évek elején, az akkortájt arra járó 5-ös autóbuszon zötykölődve belvárosi munkahelye felé, reggel
hét óra tájt jónéhányszor látta, amint egy öregasszony gyertyát gyújtott a szobor előtt, majd
letérdelt a nyílt járdán és imádkozott. Anakronisztikus látvány volt, de megható...
13-a a sokat emlegetett Luca, latinosabban szent Lucia. A hozzá kapcsolódó különféle
hiedelmek homályos kapcsolatban állnak egymással, mint Bálint Sándor írja Ünnepi
Kalendáriumában: „csak részben hozható kapcsolatba az ókeresztény szűz alakjával", aki 310ben halt meg. Egyértelmű, hogy a Luca napjához Európa-szerte kapcsolódó népi szokások (a
globalizációt ugyanis nem mostanság találták ki) különféleképpen elsősorban a közelgő
napfordulóhoz, a fény ünnepéhez, a „meghal a régi, jőjjön az új" szertartásaihoz tartoznak, annak
maradványrészei.
December 17-én Lázár napja. Manapság a magyar kultúrkörben viszonylag ritka név, amely a
Biblia részeit, annak szereplőit keverő hagyományvilágban gyakori tévedés áldozata. Van
ugyanis egy „példabeszéd-Lázár", a gazdag, és a koldus Lázár alakja, akit Lukács evangéliuma
szerint Jézus egyik példabeszédében említ; és van a másik, a „példaszerű" Lázár, Mária és Márta
bátyja, akit viszont Jézus Betániában feltámaszt halottaiból. A kettő nem egy, ám összeolvadt s
lett az idők során a név gyakorivá, kedveltté.
Máig közkedvelt s az egyik leggyakoribb férfinév az egész keresztény kultúra területén Tamás.
December 21. napja a kételkedő Tamásé, Didimuszé, aki addig nem hisz, amig ujjait Jézus
sebeibe nem teszi, stb... A szkeptikus, de végülis őszinte apostol alakján kívül Tamásokat
számosat ismerünk, akik méltók az említésre is, de arra is, hogy nevüket máig büszkén viseljék a
Tamások. Itt van mindjárt az ágostonrendi Kempis Tamás, leghíresebbjük viszont Akvinói, a

nagy filozófus. Maradjunk hazai tájakon: határainkon túl is számon tartják Kolozsvári Tamást,
aki 15. századi erdélyi festő volt, a híres garamszentbenedeki fél-gótikus fél-reneszánsz
szárnyasoltár festője.
Most pedig 24-éhez érkeztünk. Szentestéről sokszor és sokféleképpen emlékezünk, bizonyára a
magyar sajtó is teli lesz - nagy helyesen - különféle aktuális írásokkal. Mi viszont ezúttal a
Szenteste dátumát így tiszteljük meg:

„A fény az első teremtmény…”
Ismételjük decemberi krónikánk címét... ezt a félmondatot Dávid Katalin művészettörténésztől,
aki november 29-én a Nagytétényi Kastélymúzeumban a Karácsony a kastélyban című
kiállításnyitó beszédében mondotta el.
Vessük közbe: érdekelhet-e minket a Karácsony a kastélyban, ha egyszer nincsen kastélyunk?
Igenis, mert értelmes, mutatós, őszinte kastélyt mindannyian építhetünk önmagunkban. Nem kell
hozzá telek, tégla, épületszobrász... Ezt sugallta nekünk megnyitó beszédében A teremtett világ
misztériumának szerzője is.
A Kastélymúzeumba (lapunkban esett már szó róla megnyitása alkalmából, a 2001.
évfolyamban) érdemes elfáradni Nagytétényig - egyetlen feltétele az őszinte érdeklődés. Ne
tessék konzum-szemlélettel végigjárni a termeket:
- Mondd, nyuszikám, el tudod képzelni ezt a szekretert a mi ebédlőnkben?
- Mondd, fiam, hogy nézne ki ez a mi hálószobánkban? Beférne ez a kredenc a nappalinkba?
Ne higgye, kedves Olvasó, hogy olcsó vicceket írunk. Kevés olyan van közöttünk, akinek
ebédlője, hálószobája, nappalija van s lehetősége arra, hogy darabonként milliókba kerülő
bútorokkal rendezze be. De ha betévedhetünk a budapesti Országházba s ott meglátjuk teljes
valóságában Munkácsi Honfoglalás című képét - arra gondolunk-e, hogy miként mutatna a saját
szobánkban? Nem, csupán egyszerűen tetszik.
Ha élvezni tudjuk azt, ami szép... s akkor más kastély nem is kell hozzá, mint saját énünk.
Legyen az a kastélyunk.
És most vissza a kezdethez: Dávid Katalin, a nagyhírű művészettörténész a karácsonyi ünnep
révén is leglényegesebb témájából adott ízelítőt: a jelképek, azok lényege, divatos kifejezéssel a
„mögöttes tartalom" volt mondandója lényege.
Ennek a rövid, velős megnyitónak egyik megállapítása volt az előbb idézett félmondat: a fény
az első teremtmény. Bizonyára mindannyian olvastuk (s ha nem, akkor még nem késő!), de
egykori hittanórákon legalább leegyszerűsített változatában találkoztunk vele:
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a
mélységeket és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen világosság ", és világos
lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. (Mózes I.
könyve, A teremtés,1,1-4. - a Szent István Társulat 1987-es kiadása szerint.)
Csak azért, hogy magyar nyelvünk színeit is megőrizzük, olvassuk el ugyanezt a négy verset
Károli Gáspár immár négy évszázados fordítása szerint is:
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala
a mélység színén, és Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És monda Isten: Legyen világosság; és
lőn világosság. És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a
setétségtől.
Lényege minden ünnepnek, hogy a fényhez kapcsolódik - mondotta Dávid Katalin, majd szép
párhuzamot csillantott fel a keresztény Karácsony és az ószövetségi Hanuka ünnepe között, lévén

„rokonok" a Biblia révén. (A Hanuka - régebbi magyar átírás szerint: Chanukka -, leszámítva a
naptári vonatkozásokat, a hold-év és nap-év eltéréseit, többé-kevésbé hasonló időszakra esik). Ez
a pogányok által megszentségtelenített Templom újraszentelése. Elpocsékolták, kiöntötték a
hódító pogányok a szentelt olajat s a mécsesben csak alig egy napra való olaj maradt, amelyet a
főpap - amikor a Makkabeus irányításával visszafoglalták Jeruzsálemet - meggyújtott, s a szent
fény mégis nyolc napig égett, míg új olaj nem kerülhetett belé...
A szent fény… az első teremtmény: ezt kell ábrázolnia karácsonyfáink fényeinek is, amint a
kiállításon iparművészek megjelenítésében az elmúlt másfél évszázad karácsonyfáin is látható.
Kívánjuk, tiszta szívből, hogy Szentestén a karácsonyfa mindenkinek közülünk hozza el a fényt.
Jelentse azt, hogy „és világosság lett”...
Szívünk szerint itt be is fejeznénk decemberre vonatkozó kalendáriumunkat, hiszen immár
csak egy jót tehetünk: várunk a Megváltó Fény ünnepére, ám kedves kötelességünknek érezzük a
naptári év zárásaként köszönteni a Jánosokat, a Dávid keresztnevűeket s még egyszer a
Tamásokat, mert Becket Tamást, az egykori canterbury érseket a katolikus egyház szentként
tiszteli.
Végezetül már csak ismételni tudunk, és kérhetjük, javasolhatjuk, hogy olvasóink ne feledjék:
„A fény az első teremtmény…”
dcs
*****

Hírek
Könyvtárnyitó
Örömmel vettünk részt november 8-án az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Belső-Ázsia tanszékén a Schütz Ödön Könyvtár és Archívum ünnepélyes
átadásán. Déri Balázs dékán helyettes, egyetemi docens megnyitója után a 8 évvel ezelőtt
megismert Vladimir Barkhudarjan professzor, akadémikus, az Örmény Tudományos Akadémia
főtitkára tartott ünnepi beszédet, méltatva a magyarországi- és erdélyi örmény diaszpóra
jelentőségét, Schütz Ödön armenológus felbecsülhetetlen érdemeit.
„Szekérke szállt alá a Maszisz hegyéről..” címmel zenés irodalmi összeállítás hangzott el
Schütz Ödön Hajk és Bél harca c. antológiájából, Dzsotján Dávid, Erdős Ferenc és Dzsotján
Dániel előadásában. A műsort dr. Dzsotjánné Krajcsír Piroska állította össze.
Az óriási gyűjteményt Zsigmond Benedek mutatta be. Az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület elnöke legújabb kiadványaink ajándékozásával köszöntötte az ÖTA
főtitkárát és a Schütz Ödön könyvtár hatalmas anyaga szerény magyar nyelvű részének
kiegészítésére mintegy 35 db örmény vonatkozású - magyar nyelven megjelent - könyvet ajánlott
fel adományként. A könyvek átadása folyamatban van.
A Könyvtár látogatható Budapest V. ker. Múzeum krt. 4/B. I. em. alatt.

Déváért, gyermekekért
November 21-én a Vigadó nagytermében a Dévai Szent Ferenc Alapítvány jótékonysági
hangversenyére került sor, amelyre már hetekkel azelőtt elkeltek a jegyek. Hál Istennek sokan
gondolták azt, hogy anyagi segítséget nyújtsanak Böjte Csaba ferences szerzetes 1992-ban
elindított missziójához, az árva, elhagyott, szegény gyermekek megmentéséhez, árvaház, óvoda,
középiskola, bentlakás üzemeltetéséhez. Mára már több mint 300 gyermek nevelkedik Déván,
Szászvároson és Szovátán. Megkezdték tanulmányaikat a tavaly és idén érettségizettek, akik már

majd mindannyian a kolozsvári egyetem hallgatói. A gyermekek egy csoportja a hangverseny
szereplője, résztvevője volt. Valamennyi adományozónak a székely népviseletbe öltözött
gyermekek saját maguk által készített, ízléses díszítésű, festésű köszönő emléklapot nyújtottak át.
Az alapítvány - meglepetésként - a gyermekek utaztatására egy 20 személyes új autóbuszt kapott
adományba, amely a Vigadó előtt várta boldog tulajdonosait.
Csodálatos este volt, a szeretet sugárzott a zsúfolásig telt teremben, a résztvevők arcán.

Közmeghallgatások
Az 1993-as Kisebbségi Törvény előírása értelmében 2003. november 7-én a Fővárosi Örmény
Önkormányzat és a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat összevont, közös
közmeghallgatást tartott.
Ugyancsak közmeghallgatást tartott a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat november
14-én, november 24-én pedig a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatására
került sor.
Genealógia
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megjelentetni a Gudenus János
József Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája pótkötetét, de a nagy érdeklődésre
tekintettel tervezzük a javított, bővített kiadást is. Kérjük az érintett - különösképpen a Pászákász,
Petráskó és Rátz családokat - , hogy a hiányzó adatokat küldjék meg a szerkesztőség címére.
Kérjük, mindenki jelezze, ha téves adatot észlelt.
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 (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 61.), akár a
szerkesztőség címén. Kérjük az iratokat (fénymásolatukat), adatokat mellékelni.
Szakácskönyv
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 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 küldjék be, hiszen a szakácskönyv hitelességét is az
fogja biztosítani, hogy aki receptet ad meg, annak a neve is ott szerepel - a könyvben is.
Ki kicsoda?
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 ismételjük 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.
A következő klubtalálkozó
A Fővárosi Örmény Klub következő klubestjét december 18-án, csütörtökön 17 órakor tartja a
Magyarok Háza /V Semmelweis u. l-3./ I. emeleti Bartók teremben.
Immár többéves hagyomány szerint idén is átadásra kerül a Szongott Kristóf díj, közben
karácsonyi témakörű verseket hallunk. Ezután a Szent Család Plébánia gyermek együttese mutat
be új produkciót, végül közösségünket a Kecskés Együttes örvendezteti meg karácsonyi zenével.
Mindenkit szeretettel várunk!
*****
A Fővárosi Örmény Önkormányzat (FÖÖ) munkájából:
77/2003. (10.14.) FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Plébánia a már átutalt 300
ezer Ft-ot átcsoportosíthatja, a temetői viharkárok, illetve a műemlék síremlékek rongálásának
helyreállítására, a munkálatok sürgősségének megfelelően.
Szavazati arány: igen: 9 nem: 0 tartózkodik: 0
78/2003. (10.14.) FÖÖ. határozat:
A Testület úgy dönt, hogy az Orlay u. 6. szám alatti Örmény Katolikus Templom tatarozására
elkülönített 300 ezer Ft-ot - /56/2003. (07.01.) FÖÖ határozat- a templom-múzeum, könyvtárlevéltár, leltározási költségére átcsoportosítja. A testület az ingatlan tatarozását továbbra is
támogatni kívánja, P. Vahan Hovagimian plébános válasza után azt újra tárgyalja.
Szavazati arány: igen: 8 nem: 0 tartózkodik: 1
*****
Többekhez eljutott már az
ÉRTESÍTÉS
Ezt az értesítést kénytelenek vagyunk azonban lapunkban is közölni, hiszen többször írtunk a
budapesti Orlay-utcai Örmény Katolikus Templomban szervezett hangversenysorozatról, annak
megvalósult eseményeiről.
A szervező a következő értesítést tette közzé:

Tisztelettel értesítjük a főváros örmény származású polgárait és a velünk szimpatizálókat, hogy a
2003. november 29-én, szombaton 17 órára meghirdetett jótékonysági koncertünk elmarad,
miután Örmény Katolikus Templomunkba való bejutáshoz a Bécsi Mechitarista Rend nem járult
hozzá!
Minden érdeklődőtől elnézést kérünk a rendezők nevében
dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
Félreértések elkerülése végett közöljük a Bécsi Mechitarista Rend P. Narek által aláírt levelének
fénymásolatát, és annak német nyelvű szövegét (a fénymásolaton látható fejlécek, címzés, aláírás
nélkül).
A német nyelvű levél szövege:
Betrifft: Konzerte in der Kirche/ Orlay-Strasse
Sehr geehrre Frau Dr. Issekutz! Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 6.11. 2003 mussich Ihnen
leider mitteilen, dass wir Ihnen keine weiteren Konzerte in unserer Kirche gestatten können.
Die beiden Konzerte, weiche bereits stattgefunden haben, wurden unsererseits ausnahmweise
genehmigt, odwohl eine Kirche nicht als Konzertsaal gedacht ist. Ich muss Sie daher bitten sich
für weitere Aufführugen anderweitig umzusehen.
*****
Utánnyomás a KRÓNIKA c. lap 2003. november 19-i számából

Obeliszk a székesegyház előtt

Egyetlen hatóság sem engedélyezte a szamosújvári világháborús emlékmű felállítását
Önkényesen, valamennyi szakhatóság véleményét mellőzve építtetett emlékművet a szamosújvári
örmény katolikus székesegyház közvetlen közelében a helyi polgármesteri hivatal. A világháborúban elesett hősök emlékére emelt obeliszk mindössze ötven méterre helyezkedik el a
műemlékké nyilvánított templomtól, holott a hatályos törvények értelmében ilyen jellegű
épületek köré száz méteren belül tilos építkezni. A hatóságok éberségének kijátszása érdekében
főleg éjszaka épített „alkotás" az örmény katolikus egyházközségé mellett számos civil szervezet
tiltakozását is kiváltotta.
Mi nem akartuk, hogy a sajtó nyilvánossága elé kerüljön ez az ügy; de hát nekünk nincs
szégyellnivalónk - nyomatékosítja már az elején Szakács Endre tisztelendő, mielőtt belevágna a
szamosújvári örmény katolikus egyházközség híveinek kedélyeit borzoló történetbe. Aztán annak
az embernek a nyugalmával fog neki, mint aki tudja, sokat mesélhetne a Kolozs megyei városban
végbemenő törvénytelenségekről, ám tekintettel az ügy kimenetelének bizonytalanságára, inkább
a tényekre szorítkozik. Márpedig ezek arról árulkodnak, hogy a szamosújvári polgármesteri
hivatal törvényre és hatósági előírásokra fittyet hányva építtetett világháborús emlékművet az
örmény katolikus székesegyház elé. „A munkálatok augusztusban kezdődtek, amely ellen mi már
a gödör kiásásakor tiltakoztunk a Kolozs Megyei Tanács műemlékvédelmi bizottságánál és az
építkezési felügyelőségnél - magyarázza Szakács Endre örmény katolikus plébános. - Az eltelt
hónapok során a létesítmény kezdeményezőit számtalanszor felszólították a munkálatok
leállítására, ám úgy tűnik, nem hallgatnak a szép szóra.”
Az első és második világégés áldozatainak emlékét őrző obeliszk létesítésének ötlete még

Szamosújvár néhai polgármesterétől származik, akinek októberi halála után az ügyvezető utód,
Ioan Pintea alpolgármester vette át az ügy irányítását. Az emlékmű felállítására már tíz évvel
ezelőtt javaslat született ugyan, ám a városi tanács az elmúlt tíz év során egyszer sem szavazott
arról, hogy a mű a székesegyház elé kerüljön, sőt versenytárgyalást sem írt ki az obeliszk
elkészítésére. Anyagiakban azonban nem volt hiány, mivel Szamosújvár németországi
testvérvárosa 2500 eurót adományozott a célra.
A helyi örmény katolikus közösséget és az RMDSZ városi tanácsosait egyaránt felháborította,
hogy beleegyezésük és a szükséges engedélyek hiányában láttak neki az építkezésnek.
„Személyesen váltottam néhány szót a nyáron Razvan Theodorescu művelődésügyi
miniszterrel, akinek nyomására akkoriban leállították a munkát - számol be Esztegár János
önkormányzati képviselő. - Az emlékművet mégis elkészítették, amiből arra következtetünk,
hogy Romániában nem mindenkire érvényes a törvény szigora.” A szamosújvári katolikus
egyházközség gondnoka nem véletlenül hivatkozik a törvénytelenségre. Az obeliszk sebtében
való felhúzása ugyanis Esztegár Jánosban a hatvanas években véghezvitt rombolást idézi fel,
amikor Szamosújvár főterén rendre lebontották az örmények építette lábas házakat, kovácsoltvas
kerítéseket. A barokk stílusú főtérre ezúttal „építenek" ugyan, ám a négyszögalapú, fölfelé
vékonyodó világháborús emlékműről a megyei műemlékvédő bizottságnak is az a véleménye,
hogy nem illik a katolikus templom által dominált térbe. Még akkor sem, ha a jelenleg
állványzattal körülvett „alkotás" tetejére a székesegyház tornyain is látható keresztmásolatot
helyezték el. Márpedig a műemlékvédelemről szóló törvény értelmében műemlékektől csupán
százméteres távolságra szabad építkezni.
Az emlékmű felállításában érdekelt polgármesteri hivatal mindvégig tudatában volt annak,
hogy törvénytelenséget követ el. Bizonyíték erre, hogy az elmúlt időszakban mindvégig éjszaka
dolgoztak a végrehajtással megbízott Robacom cég munkásai, akiket az építkezési felügyelőknek
így sohasem sikerült tetten érniük. „Felszólítottuk a szamosújvári polgármesteri hivatalt, állítsa le
a munkálatokat, és rendelje el az obeliszk lebontását" - jelenti ki érdeklődésünkre Radu Cosma
építész. A Kolozs Megyei Építkezési Felügyelőség munkatársa szerint a szamosújvári emlékmű
csak abban az esetben maradhatna a helyén, ha megkapná a művelődési minisztérium jóváhagyását, ám a szaktárca már nem egy ízben megvétózta a mű elhelyezését. A bontás viszont éppen
a városháza feladata lenne, itt azonban - az alpolgármester hiányában - senki sem vállalkozik
annak megjóslására, mi lesz az obeliszk sorsa.
A Romániai Örmények Szövetsége mellett a szamosújvári világháborús emlékmű felállítása
ellen a Magyarörmények Romániai Szövetsége is tiltakozását fejezte ki. Sebesi Karen Attila
elnök lapunknak elmondta, felszólították a hatóságokat, távolítsák el az obeliszket a világ
örménységének zarándokhelyévé vált székesegyház elől. Szakács Endre plébános is abban bízik,
hogy a polgármesteri hivatal végül enged a felsőbb nyomásnak. „Ha a plébánia kifestéséhez
jóváhagyást követelt tőlem a városháza, akkor talán természetes, hogy a hivatal is beszerezze az
obeliszk felállításához szükséges engedélyeket. Ellenkező esetben ne építtessen olyan helyre,
ahová nem szabad" - sommázza a szamosújvári tisztelendő.
Rostás Szabolcs
Alianta Din Romania Armeano-Maghiara
Magyarörmények Romániai Szövetsége
TILTAKOZÁS
A Magyarörmények Romániai Szövetsége megdöbbenéssel vette tudomásul a szamosújvári
örmény-katolikus székesegyház közvetlen közelében elhelyezésre kerülő világháborús emlékmű

körüli törvénytelenségeket mind a központi, mind pedig a helyi hatalom részéről.
Tudvalevő, hogy a szamosújvári székesegyház a hazai és a világ örménységének többszázados
zarándokhelye, éppen ezért tiltakozunk e nemzeti kegyhelyünk mellé kerülő és mindennemű
engedély hiányában történő emlékmű felállítása ellen.
Felszólítjuk a hazai és a nemzetközi szervezetek, hatóságok figyelmét erre a precedens értékű
törvénytelenségre és nyomatékosan kérjük a tervezett műemlék építkezésének azonnali leállítását
és a székesegyház környezetéből való eltávolítását.
Az országos elnökség nevében
Sebesi Karen Attila
elnök
Kolozsvár, 2003. november 17.
******
A 2003. november 8-9-én tartott konferencia visszhangjáról az erdélyi Krónika c. lap
tudósításában olvashatunk:

Örmény konferencia Gyergyóban
Örmény rítusú szentmisével ért véget tegnap a hagyományteremtő szándékkal, első ízben
szervezett magyarörmény konferencia Gyergyószentmiklóson. A rendezvényt az örmény
katolikus általános helynök, Puskás Attila szervezte a székelység körében a XVII. században
otthont alapító örmény népcsoport helyzetének vizsgálatára. A kétnapos rendezvényen a
szamosújvári Tarisznyás Csilla, az Armenia folyóirat szerkesztője, Sebesi Karen Attila, a
Magyarörmények Romániai Szövetségének elnöke, valamint Puskás Attila tartott előadást. A
szombat délelőtt szűk körben, meghitt hangulatban zajló előadások után este a szárhegyi ferences
rendház ebédlőjében Sebesi Karen Attila és Sebesi Hripszimé Tündér Fordulj kedves lovam című
pódiumműsorát mutatta be.
A Puskás Attila helynök által celebrált örmény rítusú szentmisét a gyergyói örmény
templomban tartották a helyi örmény kórus közreműködésével. „Erdélyben az örmény nyelvet
már nem beszélik, az örmény katolikusok pedig magukat magyarörményeknek tartják" - derült ki
a konferencián. A történelmi örmény közösségek közül Szamosújvár, Erzsébetváros, Szépvíz és
Gyergyó még ma is az utóbbi a legnépesebb: a 2000-es statisztikák szerint 600 körüli lelket
számlál. Puskás Attila, szeptemberben kinevezett vikárius lapunknak elmondta: tekintve, hogy az
örmény katolikus egyházközségeknek személyében végre ismét saját lelkipásztora van, úgy véli,
a hétvégén lezajlott magyarörmény konferenciával sikerül hagyományt teremtenie Gyergyószentmiklóson. Örmény liturgiát naponta 18 órától tartanak a város örmény templomában.
Gergely Judit
*****

Klub, viszonylag meleg novemberben
A Fővárosi Örmény Klub novemberi találkozóján a szokottnál is többen voltak jelen. Sokan
döntöttek úgy, hogy - miután nem fértek a terembe - elmennek, hiszen azt az előadást, amely e

klubest szép témája volt, nemcsak az ajtón kívül hallani, de látni is kellett.
Az EÖGYKE tagjainak és híveinek kis csoportja már idén augusztusban élvezhette
Nagyváradon az Üzenem az otthoni hegyeknek című, Wass Albert műveiből Kiss Törék Ildikó és
Varga Vilmos által összeállított és prezentált előadást.
Azon kívül, hogy nagy siker volt, azon kívül, hogy a nagyváradi művészházaspár és technikai
segítőik új, friss és áhított hangot hoznak minden alkalommal, ha Budapesten fellépnek, mit lehet
még mondani a jól megkomponált előadásról, egyáltalán, ennek a kicsi színháznak a létéről?
Hiszen méretbeli kicsinysége hatalmas szellemi méreteket és felelősséget takar...
Az augusztusban Nagyváradon látott előadásról szeptemberi számunkban ezt írtuk:
Erdélyi körutunk utolsó napján is Váraddá megyünk majd s mielőtt átlépjük a határt, a Kiss
Stúdió Színházban megnézzük a remek színészházaspár Wass Albert-összeállítását, amely emberi
sorsról, életről, Erdélyről szól. Küldetéses emberpár Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos.
Előadásaikat nézve könnyű ezt észrevenni s leírni; bizonyosan sokkal nehezebb vívódva,
küszködve megvalósítani, amint azt ők ketten teszik. Kilenc éve működik a színházacska otthon,
járja a szórványfalvakat és külföldet. Mint műsorfüzetükben írják, fellépéseik színhelye volt már
Budapest, Frankfurt, Érd, Köln, Nürnberg, München, Csongrád vagy éppen Szlovénia.
Újat a novemberi klubest előadásáról csak annyit írhatunk, hogy bizony, kissé másként
hangoznak a szavak, a versek,az indulat és a kétségek Budapest kellős közepén, a Belvárosban,
egy elegáns palota előadótermében - amely ráadásul Bartók nevét viseli - mint hangzottak a
nagyváradi, szűkös pinceszínházban. Másként: ott, Nagyváradon ugyanis jóval súlyosabbak, még
a budapesti fülnek is - ha az a fül hallásra van kihegyezve.
Ezzel a megállapítással azt akarnánk mondani, hogy ugyanaz az előadás más közönség előtt
más. A színházi szakemberek ezt nagyon jól tudják. Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos is nagyon
jól tudja. A szabadságban - teljes szabadságban! s ez nagyon fontos, mert gyakran nem is vesszük
észre belső, apróbb-nagyobb politikai véleménykülönbségeink ütközése közben - tehát: a
szabadságban élő budapesti érdeklődő másként hallja, érzi és éli át azt, hogy valaki „üzen a hazai
hegyeknek", mint a beszorított szórványmagyar, akinek gyermekei a világ forgása következtében
néha már-már felejtik azt, hogy szép, árnyalt és gazdag magyar nyelvük, magyar kultúrájuk van.
Ugyanezt a felejtést a Budapesten élő magyar, örménymagyar is megéli, csak egészen másként
vesz róla tudomást... vagy tudomást sem vesz róla.
A lényeg a november 20-i klubesten mégis az volt, hogy a nagyváradi Kiss Stúdió Színház
emléket, aggodalmat, fájdalmat és szép magyar kiejtést hozott el hozzánk.
Mást, jobbat nem tehetünk, mint hittel, őszintén megismételjük: küldetéses emberpár Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos.
dcs
*****
Felhívjuk olvasóink figyelmét
az itt következő gyűjtemény végén szereplő megjegyzésre:
Ezen erdélyi örmény gyökerű családok nevei az 1937-ben megjelent „Erdély Monográfiája" és az
1941-ben megjelent „Magyar Vármegyei Szociográfiák" című személyi adattár kiadványokban
szerepelnek.
Kutatta, kijegyezte: Kolozsi Gergely István ny. jogász
(Ha tehát valaki hiányosnak tartja a felsorolást, vegye figyelembe, hogy 1937-es, illetve 1941-es
állapotot tükröz!)

Régi Országos Személyi Adattárakban
szereplő örmény-magyar gyökerű nevesebb személyek
(I. rész)
l. Duha Kristóf, városi közigazgatási tanácsos, polgármester Szamosújvár.
Született 1858-ban régi örmény családból. A középiskolát miután elvégezte, a kolozsvári
egyetemen filozófiát hallgatott. Mint tanító kezdte pályafutását, majd altanár a szamosújvári
gimnáziumban. 1890-ben városi számvevőnek választották, tíz évvel később pedig közigazgatási
tanácsossá. 1912-től alpolgármestere volt, 1918-19-ig a város polgármestere. A román megszállás
előtt ő volt az utolsó örmény-magyar polgármestere a városnak. Mivelhogy megtagadta a román
hűségeskütételt, elbocsátották. 1919-34-ig az Iparbank Igazgatója volt. Elnöke volt a helyi
Magyar Pártnak. Nevéhez fűződik a város főgimnáziuma és a honvéd laktanya építése. Neje: a
néhai Sidai Johanna volt.
2. Esztegár Bálint, bankigazgató, született 1897-ben Szamosújvárt. Édesapja: Géza, édesanyja:
Papp Irma. Középiskoláit helyben végezte, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten
végezte.
1915-ben hadbavonult, az olasz és francia fronton küzdött, zászlósi rangban szerelt le.
Kitüntetései: kisezüst és bronz vitézségi érem. 1928-ban a helybéli takarékpénztár helyettes
igazgatója. A megszállás alatt a Magyar Párt választmányi tagja volt és a katolikus kör
pénztárnoka. 47 hold birtokát a románok kisajátították. Neje: Flórián Róza, akinek fivére: Antal,
hősi halált halt hadnagyi rangban az orosz harctéren az első világháborúban.
3. ifj. Flórián Antal, kereskedő 1901-ben született Szamosújvárt. Édesapja id. Antal, édesanyja
Novák Rebeka. Iskoláit Szamosújvárt végezte, majd kereskedői pályára lépett. Déván és
Szamosújvárt tanulta ki szakmáját. 1925-ben önállósította magát. Hasonló nevű unokabátyja
hadnagyi rangban hősi halált halt az elő világháborúban. Neje: Kirkósa Klára.
4. Fogolyán Gyula dr. városi tiszti főorvos Szamosújvárt. Született 1864-ben Máramarosszigeten. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1910-ben választották meg Szamosújvár
főorvosának. Itt működött 1926-ban történt nyugdíjazásáig. Jelentős érdemeket szerzett a város
egészségügyi viszonyainak megjavításában. A világháború idején mint honvéd főorvos a
szamosújvári tartalékkórházban teljesített szolgálatot. Neje: Marádé Jolánta bárónő.
5. Gajzágó Vilmos, főszolgabíró, Désen. Született Szamosújvárt 1859-ben. Középiskoláit
ugyanitt végezte, jogi tanulmányait Kolozsvárt. Közigazgatási pályára lépett Láposon majd
Kékesen mint szolgabíró, s végül Désen mint főszolgabíró az összeomlásig, ő volt Dés utolsó
magyar főszolgabírója. A Magyar Párt keretében erős tevékenységet fejtett ki.
6. Gámeczki Jakab, kereskedő, Dés. Szamosújvárt született 1870-ben, régi ottani örmény
családból, ott is járt iskolába és kereskedelmi pályára lépett. A rk. egyház tanácstagja, több
pénzintézet igazgató tagja volt. Felesége: Osztián Mária szintén lelkes támogatója volt a hazafias
mozgalomnak.
7. Horenián Ohanik, rőföskereskedő, Szamosújvár. Született 1890-ben KisÁzsiában. Apja:
Rafael, anyja: Babikján Verona, a törökök 1915-ben legyilkolták őket. Kolesben végezte a
gimnáziumot, azután kereskedői pályára lépett. Alapító tagja az örmény katolikus körnek és
választmányi tagja az Árvaintézetnek. 1915-től mint kereskedő működött Szamosújvárt. 1915-ig
mint hadimunkás vett részt a világháborúban.
8. Hosszú Vártán, cipészmester, Szamosújvárt, ugyanott született 1884-ben. Apja néhai Péter,
anyja: Osztián Dorottya. Szamosújvárt járt iskolába, és ott tanulta a cipészipart is. 1933-ban
korcsmát nyitott. A világháborúban 18 hónapig harcolt az orosz és az olasz fronton, mint pionér.
Több hadkitüntetést kapott és mint tizedes szerelt le.

9. László Gyula, földbirtokos, Nagyiklód, Szolnok-Doboka vármegye. Ősi örmény családból
született 1869-ben Brassóban. Felsőkereskedelmi iskolát végzett Kolozsvárt. 1889-től
gazdálkodik Nagyiklódon. Az első világháború alatt 1800 holdas birtokon gazdálkodott, és mint
virilista a frontszolgálat alól fel volt mentve. A román megszállók a 240 holdas saját birtokából
180 holdat elvettek, csak 60 holdat hagytak meg, melyet a harmadfokú bírósági határozata
mondta ki. László Gyula Tauffer Ferenc mostohanagyapja volt, aki 1942-ben született
Budapesten, és ott is él.
10. Martaian Hárutyun, perzsaszőnyegszövő, Szamosújvár. Született 1906-ban Viygden,
Törökországban. Anyja néhai Arsakni Saldian, apja néhai Dikrán. Gyermekkorát még
Törökországban töltötte és Konstantinápolyban járt iskolába. Az első világháború után 1921-ben
költözött Szamosújvár városába. A felesége: Elmane Kulusja. Gyermekei: Dikrán és Aram.
11. Móritz Jenő, bőrkereskedő, Szamosújvár. Ugyanott született 1886-ban. Apja: Móritz
Joachim, anyja Lengyel Róza. Ugyanitt járt iskolába is, és Petrozsenben, Gyulafehérváron,
Salgótarjánban s Kolozsvárt gyarapította szaktudását. Szamosújvárt az Iparosegylet elnöke, a
Szent Erzsébet énekkar alelnöke, a Magyar Párt igazgató tagja. Neje: Bíró Erzsébet.
12. Móritz Johachim, kereskedő, Szamosújvár. Ugyanott született 1893-ban, majd kereskedelmet tanult ugyanott. Mint segéd Kolozsváron, Tövisen, Gyergyószentmiklóson és Szolnokon
gyarapította tudását. 1919 óta mint önálló kereskedő dolgozik. Részt vett az első világháborúban
1916-18-ig. A 62. k. gyalogezred kötelékében harcolt a szerb, román és horvát fronton. Mint
tizedes szerelt le, több vitézségi kitüntetést kapott. Felesége: Greszner Katalin.
13. Nuridzsán Lajos, kereskedő, Szamosújvár. Szamosújvárt született 1905-ben. Középiskoláit
ugyanott végezte és a szakmáját is ott sajátította el. 1935-ben önállósította magát. A román
megszállás idején erejéhez képest a városban segítette a kulturális szociális mozgalmat. Neje:
Remgger Margit, gyermekei: Anna és Mária.
14. Nuridzsány József, kereskedő, Szamosújvár. Ugyanott született 1877-ben. Apja: Antal,
anyja: Zakariás Rozália. Szülőhelyén négy gimnáziumot végzett, majd kitanulta a kereskedői
szakmát. Segéd Marosvásárhelyen, Brassóban, Kézdivásárhelyen, Nagyszombaton dolgozik, és
Hódmezővásárhelyen fejezte be szakmai tanulmányait. 1902-ben önállósította magát
Szamosújvárt. Tevékeny tagja volt az EMKE-nek és a kereskedő társulatnak. A román
megszállás alatt 1919 után igyekezett támogatni a magyar megmozdulásokat.
15. Papp László, szűcsmester, Szamosújvár. Ugyanott született 1897-ben. Apja: József, anyja:
Kapatán Rebeka. A helybéli gimnáziumba járt két osztályt, aztán az apjától tanult szűcsmesterséget. 1923 óta önálló mester. Tagja volt a Szűcsök Ipartársulatának, öt éven át elnöke.
Igazgatósági tagja a helybéli Takarékpénztárnak. A szamosújvári örmény szert. kat. egyház
tanácsosa.
16. Papp Mihály, nyug. kir. tanfelügyelő, született 1865-ben Szamosújvárt régi örmény
családból. Szülőhelyén járt iskolába, a tanítóképzőben és Budapesten végzett iparrajztanári
tanfolyamot. Állami tanító lett Újpesten, ugyanott igazgató is. Érdemei elismeréséül
szakelőadónak rendelték be a minisztériumba. Mint kiváló pedagógust, dicséretben részesítették a
képviselőházban. Szülővárosában vonult nyugalomba.
17. Sorbán Raul dr. Désen született 1912-ben régi nemesi családból. Ősei 1609-ben kaptak
nemességet Bethlen Gábor fejedelemtől. Anyja a híres örménymagyar Bogdánffy László
leánytestvére, az egyik legnagyobb földbirtokos család szülöttje. Balázsfalván járt középiskolába,
Grácban, Pozsonyban, Milánóban végezte a jogi tanulmányait. 1938-ban mint jó nevű
festőművész működött s több magyar kollegával vett részt számos kiállításon. Mint magyarörmény anyanyelvű, az anyja után perfektül beszéli a magyar nyelvet. Öregségére, főleg 1989
után, nagy magyar gyűlölőként lépett fel, a Dákó-román elmélet alapján. Felesége: Sütő Éva

keramikus. Jelenleg Raul Erdélyben él, az anyja hozományának birtokán 2003-ban.
18. Roska Márton dr. régész, a Szolnok-Dobokai Magyarköblösön született 1880-ban. A
középiskola nyolc osztályát, a Világosító Szt. Gergelyről elnevezett örmény fiúárvaházban, a
szamosújvári örmény katolikus, majd államivá vált főgimnáziumban végezte. A kolozsvári
egyetem bölcsészeti hallgatója lett.1905-ben történelem és földrajzból tanári oklevelet nyert.
1901-ben gyakornoknak nevezik ki az Erdélyi Múzeum Egyesület Érem és Régiségtárához.
1920-tól az Erdélyi Kárpát Egyesület néprajzi múzeumnak az igazgatója és tagja a Műemlékek
Országos Bizottsága erdélyi osztályának. Részt vett az első világháborúban, ahol főhadnagyi
rangig vitte. Levelező tagja volt a Német Birodalmi Régészeti Intézetnek, igazgatósági tagja az
Erdélyi Múzeum Egyesületnek. Irodalmi munkásságában különösen számottevők az erdélyi
honfoglalás kérdésének tisztázását elősegítő vajdahunyadi, várfalvi és marosgombási ásatásai.
Irodalmi főbb munkái: Az ősrégészet kézikönyve, A régibb kőkor, Az újabb kőkor stb. Népszerű
cikkei a Magyar nép és Pásztortűz, valamint a Hírnök hasábjain jelentek meg.
19. Todorán Sándor dr. helybeli polgármester, született 1891-ben Szamosújvárt, ősi örmény
családból. Édesapja Endre a város egyik vezető egyénisége volt. A szülővárosában járt
középiskolába, Kolozsvárt végezte a jogot. 1919-ben doktorált. A román esküt megtagadta,
állását elveszítette. Magán vállalatnál dolgozott 1931-ig. 1931-39 bírósági jegyző volt. A
honvédség bevonulása után nevezték ki polgármesteri helyettes főjegyzővé.
20. Turcsán Lajos ny. csendőrmester, vendéglős Szamosújvárt. Született 1871-ben
Uzdiszentpéteren. Apja: T. Lukács, anyja: Dajbukát Rebeka. Szülőhelyén járt iskolába, azután
kereskedelmet tanult. Katonai kötelezettsége után beállt a csendőrséghez. Mint őrmester ment
nyugdíjba és vendéglőt vezetett, amelyet még elődei alapítottak. Elhunyt 1934 ben. Özvegye:
Harib Katalin.
21. Urmánczy Gábor kereskedő és földbirtokos, Szamosújvár. Ugyanott született 1889-ben, s
ott is járt iskolába, s utána kereskedői pályára lépett, 1914 óta önálló kereskedő üzlete volt a
kommunista államosításig. Tagja volt az Iparos Egyletnek, a Magyar Pártnak és a Katolikus
Örmény Körnek. Részt vett az első világháborúban, ahol a katonai bátorságáért több kitüntetést
kapott. Apja: Urmánczy Gábor, anyja; Lengyel Anna. Felesége: Tömösvári Borbála. Gyermekei:
István és Gábor. A két fiuk a rezsim változás után az Urmánczi, kérői határban lévő birtoknak az
egy részét visszaigényelték.
22. Bátrin Miklós nyersbőr nagykereskedő Szamosújvár. Itt is született 1896-ban ősi örmény
családból. Tanulmányai befejezésével hadba vonult, végig küzdötte az első világháborút az orosz,
olasz és francia fronton, két évet hadifogságban is töltött. Kisezüst és bronz vitézségi érem
birtokosa. 1921-től önálló kereskedő. 1940 óta a Magyar Bőripar rt. főbizományosi körzetének
vezetője. Az örmény rk. egyháztanács tagja, a Kath. Kör ügyvezető elnöke, a szamosújvári Sport
Egyesület alapítója és csapatkapitánya. Alelnöke volt a Magyar Pártnak. Magyarságáért 1940-ben
a román hadbíróság elé állították, de sikerült megszöknie. Neje: Perint Katalin, aki jótékonyságáért általános szeretetnek örvendett. Az örmény Oltár-egylet alelnöknője, a város szociális
előadója. Egy gyermekük van: Miklós.
(folytatjuk)
*****

Lengyel Marika szamosújvári beszámolója
Az örmény metropoliszban nemcsak obeliszket építenek az örmény katolikus templom elé - mint
azt a magyar napi sajtóból is, jelen számunkból is tudhatják olvasóink - hanem mást is. Építenek
a szó legjobb értelmében: megőriznek, helyreállítanak.

Lengyel Marika rövid beszámolója szerint az érkezett adományokat sikerrel fordította az
örmény katolikus temető helyreállítására.
„Jó, hogy sikerült ennyit is megcsinálni, mert az árak nagyon elszabadultak, ez kb. 25-30
millió plusz a második rendbetételére, kívül is, belül is.” (A milliók lejben értendők; magyarán
20-30 ezer forintos eltérés is gondokat okoz... - a szerk. megjegyzése.)
Lengyel Marika gondja jelenleg a szamosújvári múzeum-szoba rendbehozatala, de közben arra
is gondol, hogy amikor legutóbb Budapesten járt az Orlay-utcai templomban, gyenge, kicsi
oltárterítőt látott s talán sikerülne valami szebbet, méltóbbat adományoznia...
Az a gyanúnk, hogy Lengyel Marika is azon emberek közé tartozik, akik egyszerűen nem
tudják elviselni a mások anyagi s egyúttal lelki nyomorát, vagyis a lélektelenséget? Lehet, hogy
Lengyel Marika - bár nem gazdag - lelkében igenis, nagyon-nagyon gazdag?
Kommentár nélkül közöljük az általa küldött fényképeket a szamosújvári temető helyreállított
részleteiről.
*****

Az erzsébetvárosi Örmény Szertartású Római Katolikus Plébánia házassági
anyakönyvéből
(III. rész)
1868
Farkas Miklós - Frenkul Veronika
Vas Ferencz - Ájváz Dorottya
Török Gergely - Verzár Anna
Vikol József - Ördög Erzsébet
Dombi József - Szentpéteri Katalin
Lukácsfi Péter - Szentpéteri Erzsébet
Grossz Károly - Dániel Erzsébet
1869
Scheitl Mihály - Hollósi Mária
Fark Márton - Szentpéteri Anna
Burnáz Lukács - Bárány Anna
Kozocsa Dávid - Ájváz Róza
Verzár József - Publig Margit
Alexa József - Károli Teréz
Biluska Lukács - Brots Regina
Suster János - Agg Karolina
Potoszki Alajos - Dávid Margit
Gajzágó Gyula - Karácsonyi Anna
Szentpéteri István - Papp Katalin
1870
Gombos (Bumbian) Péter - Szállasi Zsuzsa
Pifferi Péter - Norkoj Rebeka
Kopeczky Vilmos - Lukács Eugénia
Dániel István - Ember Erzsébet
Másvilági Izsák - Schedelmajer Katalin

Kendefi Ferencz - Kapálb Anna
Feigel Károly - Szentkovits Johanna
1871
Novák János - Szentkovits Erzsébet
Nuridsán Kristóf - Alexa Mária
Szentpéteri Auxentius - Persián Katalin
Márkovits Simon - Kozocsa Rebeka
Szentpéteri Antal - Issekutz Rebeka
1872
Burnáz Lukács - Papp Mária
Szentkovits Antal - Issekutz Mária
Kelemen Gergely - Szentpéteri Mária
Papp Márton Gergely - Szentkovits Mária
1873
Szabó Károly - Kopacz Katalin
1874
Madarász Imre - Affumi Anna Mária
Mihály Lajos - Zakariás Margit
Tompos Gergely - Zakariás Róza
Lengyel Mihály - Papp Mária
Keresztes (Azbej) Antal - Dájbukát Terézia
Wolff Bogdán - Lukács Anna
1875
Bakk János - Kapálb Rebeka
Jakab Sándor - Szentkovits Katalin
Szállasi Miklós - Norkoj Anna
*****
Szomorújelentés
özv. Dr. Vajda Béláné sz. Kronberger Ilonka életének 93. évében, rövid szenvedés után 2003.
II. 6-án csöndesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása gyászmise keretében 2003.II.19-én a
soproni Szent György templom altemplomában volt.
Közösségünk tagja az erzsébetvárosi Issekutz Antónia leánya volt.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
*****
Programok
Lapzártakor tudatjuk, hogy december 8-án, hétfőn 17 órakor nyílt meg a budapesti
Szentháromság téren, a Magyar Kultúra Alapítvány székházának előcsarnokában, Dobribán

Fatime festőművész kiállítása. Az érdekesnek ígérkező megnyitó lezajlásáról januári számunkban
beszámolunk.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a kiállítás december 22-ig tekinthető meg. Érdemes!
December 15-én, hétfőn 18 órakor tart Gondos Béla és Horváth Zoltán György diavetítéses
könyvbemutatót a Magyarok Házában (Budapest, V. kerület, Semmelweis utca 1-3) szép
kiadványukról, amelynek címe Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai.
*****
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 támogatja:
A Fővárosi Örmény Önkormányzat
(Budapest V. Akadémia utca 1. IV. em. 426)
és a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi Jogi és Vallásügyi Bizottság Esélyegyenlőségi Alap
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Szerkesztő: Dávid Csaba
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Bálintné Kovács Júlia, Szongoth Gábor
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401
Nyomdai munkák: Timp® Kft.

