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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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

 
...„Urunk és megbékítőnk..." 

 
„Ó Mindenható Jótevőnk, emberszerető Istenünk, mindenség Ura! Te alkottad a láthatókat és a 
nem láthatókat! Megváltónk és gondviselőnk, Urunk és megbékítőnk, Mindenható!" 
     Így szólítja meg Istent Narekaci Szent Gergely imája kezdetén. A Szent a Van-tó déli partján húzódó 
hegyekben levő nareki kolostorban élt (945 vagy 950-1003). Számtalan imádságot írt. Ezt az imáját a 
Szentlélekhez intézi - a Szentháromság harmadik személyéhez - s az örmény püspök a liturgiához készül-
ve mondja el. 
    Ez évi cikksorozatunkban idézvén az imát, fejtjük ki gondolatainkat. A fordítás néhai Kovács Géza 
székesfehérvári egyházmegyés áldozópap munkája. Talán Ő nem is gondolta volna, mikor írásait megal-
kotta - hagyatéka a székesfehérvári püspöki levéltárban -, hogy gondolatai nem maradnak szekrényben, 
hanem közkinccsé válhatnak. Így adta ezt nékünk a Szentlélek! 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

*    *     * 
 

Szent Karácsony ünnepén 
 
December 16-án ünnepelte közösségünk a 9. közös karácsonyt a Fővárosi Örmény Klubban. Zsúfolásig 
megtelt a Magyarok Háza Csontváry terme, mint minden évben. Közösségünk fővárosi-, vidéki-, erdélyi 
tagjai közül is sokan voltak kíváncsiak az idei Szongott Kristóf díjjal jutalmazottakra, a Kecskés Együttes 
karácsonyi ünnepi műsorára, a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre Gerjeni Betlehemesére.  
    Dr. Issekutz Sarolta elnök ünnepi köszöntője bevezetőjében a december 5-i népszavazás megdöbbentő 
eredménytelenségéről beszélt, különösen a „kettős állampolgárság" kérdésében, amely közösségünk tag-
jait mélyen érinti nemcsak érzelmileg, hanem szétszakított családjaink miatt fizikailag is. Mint ahogy 
talán nincs is olyan család ma Magyarországon, amelyet ne érintett volna Trianon igazságtalansága a csa-
ládok, közösségek szétválasztásával, egzisztenciák, vagyonok elvesztésével. De nem adhatjuk fel a re-
ményt, még ha el is kell viselnünk azt a közönyt, gyávaságot, félelmet (?), amely miatt embertársaink 
nagy része nem mérte fel e választás valódi tétjét, az erőszakkal szétszakított nemzet együvé tartozása 
kinyilvánításának lehetőségét. 
    De Jézus megszületett és reményt ad a jó embereknek! 
    Ezt követően az egyesület 2004 évi beszámolóját hallottuk az elnöktől, majd Várady Mária színművész 
Reményik Sándor és Babits Mihály verseiből adott elő. Az idei Szongott Kristóf díjat Dr. Száva Tibor 
Sándor (Bécs) családkutató, publicista (dr. Issekutz Sarolta laudálta) és Dr. Schütz Ödön (posztumusz) 



armenológus (Zsigmond Benedek armenológus laudálta) vehette át. Az emlékplakettet és oklevelet 
Szongoth Gábor, az egyesület elnökségi tagja adta át a kitüntetetteknek. 
Dr. Száva Tibor Sándor, valamint Dr. Schütz Ödön leánya és unokája - id. Kalmár Jánosné és ifj. dr. 
Kalmár János, - meghatódva vették át és köszönték meg egyesületünk elismerését. 
Az ünnepi műsor után mindenki boldogan fogadta a minden évben szokásos, csekély, de szeretettel készí-
tett ajándékot, majd közösen koccintottunk egy boldogabb új esztendőre, jó hangulatú beszélgetéssel, 
falatozással egybekötve. 

Boldog új esztendőt! 
Snorhavor nor dári! 

M 
*      *     * 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim! 
 
Vannak alkalmak, amikor különösen büszke lehet az ember, s ilyen alkalom a mai nap is. Amikor a közös-
ség érdekében munkálkodó, nagyszerű teljesítményt nyújtó személy számára adhatja át a közösség által 
odaítélt díjat. S még inkább büszke lehet, ha barátjaként tisztelheti ezt a személyt. Akiről most szólni kívá-
nok, ilyen ember. Az egyesület által 1999-ben alapított Szongott Kristóf díj 2004 évi első kitüntetettje: Dr. 
Száva Tibor Sándor. 
 

Dr. Száva Tibor Sándor 
 
Csíkszeredában született 1944. június 17-én Száva Sándor és Albert Piroska második gyermekeként. 
Elemi iskoláit a csíkszeredai főgimnáziumban végezte, de már a középiskolába nem iratkozhatott be apja 
magániparossága miatt, így először esztergályos mesterséget tanult. Nem sokkal az apja hirtelen halála 
után 1962-ben folytathatta iskolai tanulmányait a középiskolai osztályok esti tagozatán. Itt érettségizett 
1966-ban. (Ma Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda.) 1967-ben a brassói műszaki egyetem gépészmér-
nöki karára iratkozik rendes hallgatónak, ahol 1972-ben végez, mint okl. gépészmérnök. Ugyanebben az 
évben megnősült és feleségével a brassói születésű Kovács Ágnessel /sz.1948/ Kolozsváron telepednek 
le, ahol mindketten mérnöki beosztásban dolgoztak. 1986-ban az akkori diktatúra elleni tiltakozás egyet-
len formájaként az emigrációt választja. Bécsben telepedett meg családjával és itt él jelenleg is. Két 
gyermekük született: Zoltán /sz. 1974. máj. 11/ és Kamilla /sz.l976.márc.6/. 
     Jelentősebb eseményként az életéből megemlítendő, hogy 1993 májusában a miskolci egyetem gé-
pészmérnöki karán sikeresen védte meg doktori értekezését (Gépgyártási terület), amellyel elnyerte a tu-
dományos fokozatot jelző „Dr. univ." címet - olvashatjuk az általa 2003 évben írt Szépvízi 
magyarörmények nyomában c. könyvében. 2003 tavaszától a Magyar Tudományos Akadémia (határon 
túli) köztestületi tagja. 
     Két fő motívuma van Száva Tibor Sándor életének: fiatalkorában a dac, amelynek köszönhetően ön-
maga és mások előtt is bebizonyította, a tanulmányok elől elzárt, kitaszított is tud valamit csinálni az élet-
tel. Ezek az ő szavai s milyen súlyos szavak egy serdülő fiú által megfogalmazva. S milyen érdekes, hogy 
az Édesapa elvesztése után nyílik meg az út a nagyon erős akaratú fiú számára, hogy bizonyítson, hogy 
érvényesüljön, hiszen származása miatt nem vették fel az iskolába, hogy tanulhasson. 
     Másik fő motívum: a többes identitás jelenléte, fejlődése. Székely és erdélyi örmény gyökerű magyar. 
Egyben mindig konok: hogy magyar. De ez így is van rendjén és ez jellemző az erdélyi örmény gyökerű-
ekre. Hiszen valamennyien az évszázadok folyamán magyarrá váltunk és majd mindannyiunk székely 
vegyes házasság gyümölcsei vagyunk. 
    Száva Tibor Sándorra fiatal korában a csíkdánfalvi székely, Albert József anyai nagyapja volt a legna-
gyobb hatással. Tőle szívta magába a szülőföldhöz való ragaszkodást, a szülőföld szeretetét. A brassói 
egyetemi évek alatt fordul igazából az apai örmény gyökerek felé - bár mélyen vésődött belé a gyermek-
kori július elsejei csíkszépvizi kirándulások élménye Bodurián János örmény katolikus plébánosnál, a 
sírok az örmény temetőben. Egyetemistaként Száva János unokatestvérével rendszeresen meglátogatják 
Dr. Száva János-József sebészprofesszor nagybácsit Marosvásárhelyen, aki ráirányítja figyelmét a gyöke-
rek fontosságára, a székely gyökerek mellett az erdélyi örmény gyökerek ápolására. Immár több mint 3 
évtizede ennek. És kiteljesedett Száva Tibor Sándor igazi élete. A szakmai eredményeken túl „Tenni va-



lamit, hogy a múltunk ne folyjon széjjel az ujjunk között. De ezt pontosan!" Ez az ars poétikája. S mond-
hatnánk: mérnöki pontossággal teszi is, a gyökerek parancsának engedelmeskedve. 
    13 évi kitartó kutatómunkával dolgozta fel „A csíkszépvizi-Száva család" történetét, alcíme Erdélyi 
családtörténet 1640-1995-ig, mely 1995-ben látott napvilágot, saját kiadásában. Egyedülálló kiadvány, 
mely egy óriási család történetét dolgozza fel hiteles dokumentumok alapján, fotókkal illusztrálva, a Szá-
va-Isáák (=Sahag) család leszármazási táblázatával. 
    2000-ben már A csíkszépvizi Száva család bővített formában jelenik meg ugyancsak saját kiadásában, 
kultúrtörténeti, családtörténeti visszatekintéssel, 170 életrajzzal, fotóillusztrációkkal, anyakönyvi mellék-
letekkel: örmény és magyar nyelven. A Száva család leszármazási táblázata mellett megjelenik mintegy 
„melléktermékként" a csíkszépvizi Császár-Zakariás családok leszármazási táblázata is. 
    A 2003-ban elkészült Szépvízi magyarörmények nyomában c. könyve törzsanyagát az alapító 35 törzs-
család családfájának megrajzolása teszi ki. Felvázolja az örmény exodus történetét, az „erdélyi honfogla-
lást". A csíkszépvizi gyökerek c. fejezetben 1723-tól kezdődően anyakönyvi beírások alapján dolgozik, 
történeti hűséggel fedve a valóságot. Csíkszépvizen 1668-69-ben megközelítőleg 330 főnyi örménység 
telepedett meg, de részben átköltöztek Gyergyószentmiklósra, más családok visszaköltöztek 
Csíkszépvizre. A családok helyváltoztatása, névváltoztatása igencsak nehéz helyzetbe hozta a kutatót, de 
sikerült megoldania alapos és kitartó munkával. 
A könyv kiadását az EÖGYKE támogatta. Bemutatóján Murádin László a következőt mondta: „Mindig is 
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, ta-
nulmány, 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 c. könyve ebbe a megálmodott nagymonográfiának beil-
leszthető része, fejezete lesz. Könyve ugyanis alapos, tudományos igénnyel megírt munka. Nemcsak szép 
könyv, jó könyv is." 
    2004-ben újabb alapos munkával lepte meg a magyarörmény közösséget: Magyarörmények az I. világ-
háborúban c. munkájában (Magyar-Örmény Könyvtár 12. kötet) 186 erdélyi örmény frontharcost jelenít 
meg a Frontharcosok kataszterében, emléket állítva hőseinknek. A Pollmann Ferenc előszavával, Kövér 
Gyula grafikáival illusztrált könyvben olvashatunk a Világháborús ezredekről, a Székely hadosztályról is. 
Kár, hogy nem jut el az érdeklődőkhöz a könyv, hiába kérjük a kiadótól. 
    És még nincs vége. Díjazottunk fáradhatatlan. Készül az újabb könyve, a Száva család arcképcsarnoka. 
Biztosak lehetünk benne, hogy ez a könyv is, mint a további bármely munkája azt szolgálja, „hogy a múl-
tunk ne folyjon széjjel az ujjunk között." És ezt pontosan teszi, mint mindent az életben! Még sokáig tart-
sa meg az Isten, hogy tehesse! 

dr. Issekutz Sarolta 
 

Dr. Schütz Ödön professzor  
(1916—1999) 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Öt évvel ezelőtt, 1999. november 1-én, Mindenszentek ünnepén távozott el közülünk Dr. Schütz Ödön 
professzor, a kiváló magyar armenológus. Ezen az évfordulón két eseménnyel is megemlékezünk az ör-
mények neves kutatójáról. Az egyik ilyen esemény a Schütz Ödön Armenológiai Konferenciasorozat be-
indítása volt. Az első konferenciát idén november 1-én tartottuk meg, és ezentúl évente összehívjuk az 
egész világról a legnevesebb armenológusokat, akik Schütz Ödön professzor úr személyes és közeli bará-
tai voltak. 
    A másik esemény a jelen alkalom, amikor Schütz Ödön professzor úr a Szongott Kristóf-díj posztu-
musz kitüntetettje lesz. Ebből az alkalomból három dologról szeretnék beszélni: egyrészt arról, hogy mi a 
közös vonás Szongott Kristófban és Dr. Schütz Ödönben; másrészt arról, hogy Schütz Ödön professzor 
életének és tevékenységének mi a jelentősége a magyarországi armenológia számára; harmadrészt arról, 
hogy mi az aktualitása számunkra annak, amit Schütz Ödön professzor úr életében tett. 
 
1. Szongott Kristóf és Schütz Ödön 
Az erdélyi örmények, akik közé Szongott Kristóf is tartozott, 332 éve telepedtek le Erdélyben. Magukkal 
hoztak egy igen jelentős kulturális örökséget, amely letelepedésük után tovább fejlődött, és a mai napig - 



nagy részben - tudományosan feldolgozatlanul maradt. A XIX. sz. második felében komolyabb lendületet 
vett az erdélyi örmény tudományos és ismeretterjesztő irodalom, részben az említett értékek megmentése 
céljából. Ennek a mozgalomnak vált központi alakjává Szongott Kristóf, aki az Arménia c. folyóirat szer-
kesztésével számos szerzőnek adott lehetőséget örmény témájú cikkek megjelentetésére, és maga is jelen-
tős tudományos-ismeretterjesztő irodalmi tevékenységet fejtett ki. 
Az erdélyi örmény tudományos és kulturális életre jelentős csapást mért az első világháborút követő trianoni bé-
kediktátum, amely számos erdélyi örményt késztetett menekülésre, valamint a második világháborút követő 
kommunizmus, végül a román nacionalizmus. Az erdélyi örmények egy része Magyarországra, túlnyomórészt Bu-
dapestre költözött, egy világvárosba, ahol az örmény identitást már sokkal nehezebb volt őrizni. Az erdélyi 
armenisztika is részben áttelepült Magyarországra, de ennek a második világháború után nyoma veszett. 
Ekkor lépett a színre Schütz Ödön professzor úr, akinek szinte a semmiből kellett felépítenie a magyaror-
szági armenológiát. Ahogyan Szongott Erdélyben, úgy Schütz Ödön Magyarországon írta a monográfiá-
kat és gyűjtötte maga köré a tudósokat, leendő armenológusokat. Hosszú életet élt és élete végéig írt és 
tanított. 
 
2. Schütz Ödön jelentősége az armenológia számára  
 
Schütz Ödön 1916-ban született Budapesten és ugyanitt is hunyt el 1999-ben, 83 évesen. A Pázmány Pé-
ter Tudományegyetemen és az Eötvös Kollégiumban tanult történelmet és filológiát. Tanárai a kor legna-
gyobb magyar tudósai voltak, mint pl. Zsirai Miklós, aki a magyar és finnugor nyelvészetre irányította rá 
Schütz Ödön figyelmét. 
    Schütz Ödön professzor kutatásai kiterjedtek a régi magyar, örmény és altáji népek történetére és 
nyelvtörténetére, valamint e népek történelmi, nyelvi, irodalmi és kulturális kapcsolataira. Igen nagy szá-
mú mű: könyv, folyóiratcikk és lexikoncikk szerzője. A török nyelvek kipcsak nevű ágával ismerkedett, 
amikor találkozott az örmény-kipcsak nyelvvel, amely egy örmény ábécét használó kipcsak nyelv. Ahhoz, 
hogy az ezen a nyelven írt dokumentumokat el tudja olvasni, meg kellett tanulnia az örmény írást. Az 
örmény-kipcsak a krími örmény kereskedő kolóniák nyelve volt, tehát egy török nyelv, amelyet örmények 
használtak és örmény írással írtak, hasonlóan a zsidók jiddis, ladino és zsidógrúz nevű nyelveihez, ame-
lyek a német, a spanyol és a grúz nyelv héber betűs változatai. 
Schütz Ödön professzor tehát az örmény-kipcsak nyelven keresztül jutott el az örmény ábécé, majd az 
örmény nyelv ismeretéhez, s vált végül az armenológia világhírű kutatójává és oktatójává. Évekig tanított 
a bloomingtoni Indiana Egyetemen, és évtizedeken keresztül volt nemzetközi konferenciák kiváló előadó-
ja. 
    Fontos tudományos eredményei közé tartozik a krími, podóliai örmények történetén kívül a híres ma-
gyar nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós kutatása is, aki az első művészi minőségű örmény nyomtatott 
betűkészlet megalkotója volt Amszterdamban a XVII. században. 
    Schütz Ödön nagy értékű könyvtárat gyűjtött össze az armenológia, a grúz és kaukázusi filológia, az 
iranisztika, a turkológia legkülönbözőbb ágai, az altajisztika, az európai és ázsiai történelem, a magyar és 
szláv nyelvészet területén. Eme gyűjtemény armenológiával ill. orientalisztikával kapcsolatos részét az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárára hagyta, amely megtalálható az egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karának Orientalisztikai Intézetében. 
    Schütz Ödön nemcsak tudományos kutatóként, hanem emberként is kiemelkedő személyiség volt. 
Környezetében a békét és a szeretetet sugározta. A világ minden részén számos barátja volt, akik mind a 
legnagyobb szeretettel és tisztelettel emlékeznek rá. Békeszeretetére jellemző, hogy a két ellenséges ál-
lam, Örményország és Törökország tudományos akadémiája egyaránt külső tagjává választotta. 
    Schütz Ödön professzor Magyarországon armenológusok három nemzedékét nevelte fel: 1. Szalmási 
Pál; 2. Bagi Éva, Krajcsir Piroska; 3. Nagy Kornél, Zsigmond Benedek. Tanítványai közt kitűnő turkoló-
gusok és a patrisztika kutatói is szerepelnek. Schütz Ödön jelentősége Magyarországon engem Meszrop 
Mastocéra emlékeztet: ő tanított meg minket örményül írni, ő vezetett be az örmény irodalomba és ő indí-
totta el az örmény tudományos kutatást Magyarországon. Ahogyan Meszrop Mastoc életének megírására 
legfiatalabb tanítványát, Korjunt kérték fel, úgy engem, Schütz Ödön utolsó tanítványát kértek föl arra, 
hogy tanárom életét és erényeit röviden méltassam. 
 
 



3. Schütz Ödön professzor aktualitása 
 
Schütz Ödön professzor életművével felhívta a figyelmet egy olyan régi kultúra, az örmény kultúra jelen-
tőségére, amely a világon sok szempontból egyedülálló, s amelynek képviselői itt élnek köztünk. Schütz 
Ödön professzor nagy terve, a hazai armenológia megteremtése még nem fejeződött be. A nyugatról ér-
kező fogyasztói társadalom szemlélete és életvitele igen erős negatív hatást gyakorol az olyan régi kultú-
rák, mint a magyar, az örmény, a grúz, az indiai, kínai, japán és délkelet-ázsiai kultúrákra, amelyek az 
ókori és középkori kultúrák bástyáinak számítottak a kilencvenes évekig. A 2000-es években az a generá-
ció látszik többségbe kerülni az említett országokban, amely már ebben az új társadalmi kultúrában és 
szemléletben nevelkedett. Óriási tehát azoknak a felelőssége, akik még őrzik a régi kulturális értékeket. 
Nem a régi és az új szembeállításáról beszélek, hanem az értéktelen dömpingáru és konzumtársadalom, 
illetve a kulturális, vallási és művészeti értékek szerint élő emberek közti különbségről. Ezért nyomatéko-
san kérem a jelenlevőket és mindazokat, akik majd ezeket a soraimat olvassák, hogy minden tőlük telhe-
tőt tegyenek meg az örmény kultúra megőrzése érdekében. Kérem, hogy amennyiben és amennyire lehet-
séges, tanulják meg a világ második legkönnyebb nyelvét, az örményt, és taníttassák gyermekeiket, uno-
káikat az örmény nyelvre, hogy minél többen minél jobban értsék azt a művelődést, amelyet Önök Örmé-
nyországból, Anitól Budapestig, 800 éven keresztül magukkal hordoztak és őriztek. Schütz Ödön profesz-
szor öröksége nem egy befejezett valami, hanem egy elkezdett feladat, amelynek alapjait Schütz Ödön 
professzor rakta le, és nekünk, armenológusoknak és örményeknek kell folytatnunk. A hazai armenológia 
tehát most újra elkezdődött. Az aratnivaló szinte végtelen, munkás pedig gyakorlatilag nincs. Nagyon 
fontosnak tartom tehát, hogy az Önök gyermekei, unokái közül minél többen mélyedjenek el az örmény 
kultúrában, hogy megadjuk az esélyt arra, hogy egyesek az armenológiát válasszák hivatásul, hogy amit 
Schütz Ödön professzor elkezdett, azt a jövendő nemzedék folytassa. 
Áldott és szép Karácsonyt kívánok minden jelenlévőnek! 

                                                                                                                             Zsigmond Benedek 
*      *     * 

 
Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

2004 évi működéséről 
 
1. Információs iroda üzemeltetése: a közösség összefogása, bővítése, amely nemcsak hazai, hanem 
nemzetközi téren is megvalósult, ennek érdekében telefon-fax, e-mail, honlap - amelyen rendszeresen a 
havi lapunk 1-2 száma is olvasható, az események megörökítéséhez és a kutatási anyagok digitalizálásá-
hoz digitális fényképezőgép és DVD író, olvasó készülék beszerzése. A beruházás következtében a ko-
rábbi évek rendezvényei videóra felvett anyaga digitalizált feldolgozása is megkezdődhetett. 
2. Pályázatok készítése - országgyűléshez, NKÖM-hez, Nemzeti Civil Alapprogramhoz, Fővárosi Köz-
gyűléshez, OÖÖ-höz - a működés biztosítására. Valamennyi pályázat támogatást kapott. 
3. Együttműködés az EÖGYKE képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatokkal: I., II., VI., 
IX., XI., XII., XIII., XIV. kerületekkel, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, Országos Örmény Önkor-
mányzattal. 
4. A hazai örménység érdekképviselete, érdekérvényesítése: állásfoglalások kisebbségi tv. és választó-
jogi törvény módosítása kapcsán, kisebbségi nyelvhasználat kérdésében, kisebbségi médiumok, népszám-
lálás, stb. ügyekben, konferenciákon való részvétel és érdekérvényesítés. 
Részvétel 2004 év áprilisában a Nemzetközi könyvvásáron kiadványainkkal, könyveinkkel, hogy minél 
szélesebb körben ismerhessék meg a hazai örménység kulturális identitásőrzését. 
5. Havilap: Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek VIII. évfolyama jelent meg, 1600, ill. decemberben már 
1800 példányban, ingyenesen, ebből kb. 450 db Erdélyben szétküldve. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
kolozsvári Szabadság lap Krónika rovatában minden hónapban Erdélyi Örmény Gyökerek címmel bemu-
tatja az aktuális havi lap tartalmát, sőt minden hónapban a Brassói TV is - Bálint Ferenc szerkesztő köz-
reműködésével - ismerteti a havi füzetek tartalmát. Büszkeséggel tölt el, hogy az Országos Széchényi 
Könyvtár mikrofilmre vette a füzeteket a 97-es kezdetektől. A lap támogatást 2004-ben a Főv. Esély-
egyenlőség Alaptól 200 eFt-ot, az OÖÖ-től 200 eFt-ot kapott, valamint a II. kerülettől 770 eFt-ot kapott 
pályázati támogatás formájában. Az éves költségvetése megközelítőleg 5 millió Ft, amelyhez a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat nyújt segítséget. Ebben az évben is megjelent az évkönyv 200 példányban, ame-



lyeket főleg a könyvtárak, közgyűjtemények, nagy civil szervezetek részére ingyenesen juttattunk el itt-
hon és Erdélyben. 
6. Fővárosi Örmény Klub a 9. évfolyamát zárja, 106. klubest, a decemberi a 9. karácsonyi ünnepi klub-
est. A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi Alaptól pályázatra kaptunk 200 eFt támogatást. A klub a 
társult kerületi örmény önkormányzatok segítségével szerveződik, évente egy alkalommal az I., II., VI., 
XI., XII., XIII. kerületi örmények szervezik a klubot. A többi alkalom a FÖÖ és az EÖGYKE között osz-
lik meg. 
7. Szongott Kristóf díj átadása 2004 évben is megtörtént, immár 6. alkalommal. Dr. Száva Tibor-
Sándor publicista, családtörténeti kutató és Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus az idei díjazott. 
A díj egy 13 cm átmérőjű bronz Szongott Kristóf plakettből (Török Gábor nagybányai ötvösművész alko-
tása) és oklevélből áll, könyvajándékokkal. 
8. Kiállítások: Itthon idén 6 kiállítás és Erdélyben a Gergyószentmiklósi Plébániának adományozott 
XIII-XIV. századi örmény kódexművészet c. vándorkiállítás 4 helységben. 
Március 9. XII. ker. Örmény kódexművészet 
Június 15. XI. ker. Örmény kódexművészet 
Június 19. II. ker. Könyvkiállítás  
November 9. XII. Örmény díszítőművészet 
November 22. Szabó László: Örmény templomok, kolostorok - fotókiállítás  
December 8. XI. ker. Karinthy Szalon - könyvkiállítás és könyvvásár Erdélyben: az Örmény kódexművé-
szet kiállítás anyaga vándorkiállításként: Szamosújvár, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvar-
hely. 
9. Az egyesület kiadói tevékenysége: Az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat könyveinek kiadása: Dinyés 
László: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok (EÖM 8.) Avédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros 
monográfiája, 1896, reprint, (EÖM 9.) 2005 falinaptár a genocídium 90. évfordulójára (fotó Szabó Lász-
ló, versek Lászlóffy Aladár, magyar, örmény és angol nyelven, a Musza Dag történetével, az egyesület és 
a hazai örménység történetével). 2004 évi I-ll EÖGYKE füzetek évkönyv megjelentetése 200 pl. Vala-
mennyi kiadványunk, könyvünk közgyűjteményekhez, civil szervezetekhez adományba eljuttatása. 
10. Külön rendezvények: - 1848-49-re emlékeztünk: március 15. koszorúzások, 
április 25-én Aradon a Szabadság szobor újraállításakor, koszorúzás és könyvbemutatóval, 
szeptember 28. Czetz János tábornok táblájánál, 
október 5. Az Aradi Vértanúk emlékünnepség a Városházán, amelyet támogatott az Országos, a Fővárosi 
és a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat. A rendezvényt kb. 300 fő tisztelte meg jelenlétével. 
Ünnepi műsor: Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő és Katona Tamás történész ünnepi beszédével, Fé-
nyes ég alatt c. pódiumműsor a nagyváradi Kiss Stúdió Színház vendégjátékával, koszorúzás az örmény 
vértanúk kopjafájánál, könyvbemutató, 1848-49 kiállítás és könyvvásár. 
- 1956-ra emlékeztünk: Kiskunmajsán - az egyetlen 56'-os múzeumban Pongrácz Gergelynél, kirándulás 
autóbusszal. 
Koszorúzások Budapesten. 
- Patrubány Gergely emléktábla felújítás és koszorúzás november 28-án. 
- Örmény katolikus búcsúkon részvétel csoportosan: Szamosújvár-Világosító Szent Gergely, Erzsébetvá-
ros – Nagyboldogasszony nap 
- Irodalmi pódiumműsorok szervezése a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából főváros-szerte. 
- Barangolás őseink földjén, Erdélyjárás felsőfokon augusztus utolsó hetében (8 nap), melynek keretében 
magyarörmény találkozó és kulturális program Csíkszépvízen. (Idén 8. alkalommal szervezett nagycso-
portos utazás) 
- Nosztalgiaklub vetítéssel a barangolás élményeiről. 
11. Örmény katolikus egyházunk ügyének rendbetétele: ideiglenes plébános kineveztetése, Orlay u. 6. 
biztonságának megoldása, múzeumi tárgyegyüttes közgyűjteménnyé nyilvánítása, ideiglenes gondnokság 
felállítása és kineveztetése, a plébánia működőképességének biztosítása, stb. Együttműködés az erdélyi 
örmény katolikus plébániákkal (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros, Csíkszépvíz). 
12. Műtárgy restaurálás: Triff Viktorné Lászlóffy Mária Magdolna egy kb. XVIII-XIX. század eleji 
igen sérült örmény vonatkozású festményt adományozott 2003 évben az EÖGYKE-nek, amelynek restau-
rálása megtörtént. Műtárgyak vétele: Lázár Vilmos bronz dombormű vásárlása, díszkeretben (Domonkos 



Béla érdi szobrászművész alkotása). A költségeket a közösségi tagok és mások személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásából kapott összegből viseltük. 
13. Támogatások erdélyi szervezeteknek: könyvek, egyházi kegytárgyak, stb., pénzadományok formá-
jában. A pénzbeli céladományokat eljuttattuk a támogatottaknak. Támogatásokat kapott az egyesület is 
magánszemélyektől, amelyeket ezúttal is hálásan megköszönünk. 
14. Genealógiai kutatások folytatása, feldolgozása, digitalizálása. Családi okmánytárak kialakítása. 
Segítségadás a fiatal kutatók, az örménység iránt érdeklődők, valamint az örmény gyökereiket keresők 
számára. 
    Elmondható, hogy a 2004-es év is sikeres, eredményes volt. Hagytunk megint újabb nyomokat magunk 
után, amely a jelen és az utókor számára bizonyítja, hogy a magyarörménység ragaszkodik kultúrájához, 
hagyományaihoz itthon is és otthon is. Azonban több humán erőforrásra van szükség a felvállalt, igen 
sokirányú munka elvégzésére (még titkárnővel sem rendelkezik az egyesület). Ennek azonban anyagi 
vonzata van, amely még mindig nem biztosított. 

Dr. Issekutz Sarolta elnök 
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2004. december 16-i évzáró rendezvényén) 

 
*      *     * 

Ünnepi jókívánságok 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a magam nevében megköszönöm azt a sok-sok sze-
retetet, amelyet írásban és szóban eljuttattak hozzánk a Karácsonyi Ünnepekre és Újesztendőre szóló 
jókívánságok kíséretében. 
    Valamennyi jókívánság - akár magánszemélyektől, akár szervezetektől érkezett - erősít bennünket ab-
ban, hogy érdemes vállalni a nem kis erőfeszítést - szellemi és fizikai értelemben egyaránt - kultúránk és 
hagyományaink megmentése, közösségünk összefogása, határainkon inneni és túli nemzetünk egyesítése 
érdekében. 

dr. Issekutz Sarolta, elnök 
*     *     * 

Főegyházmegyei Hatóság Ordinariatus pro Armenis 
Gyulafehérvár Catholicis in Románia 
Gherla 
Gyulafehérvár, 2004. december 15. 

Igen tisztelt Elnöknő! 
 
Köszönöm jókívánságaikat, a csodálatos és szomorú Emléknaptárt, valamint az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek decemberi számát. 
    Ismételten köszönöm a füzetek hűséges megküldését és mindazt, amit személyesen, valamint az Egye-
sület és az Önkormányzat nevében tesz az erdélyi magyar örmény híveimért. ISTEN fizesse! 
    Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott Új Esztendőt kívánok Kedves Mindnyájuknak 
tisztelettel és sok szeretettel 

+ Jakubinyi György érsek sk. katolikus örmény apostoli kormányzó 
P.H. 

 
Dr. Issekutz Sarolta 
Örmény Önkormányzat és EÖGYKE elnöke 

*     *     * 
 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Tőkés László püspök 
Nagyvárad 
 
Sarolta Asszonynak, köszönettel a mindenkori gazdag szellemi táplálékért. 
    „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!" - ekképpen buzdít bennünket az örömmon-
dó Apostol a Filippi Levélben (4,4). 



    Ha csupán önmagunkra és lehangoló körülményeinkre tekintünk, nem sok okunk marad az örömre. 
Miként egykor a vakoskodó pásztorokra, a bethlehemi mezők sötét éjszakája telepszik lelkünkre. A Meg-
váltó eljövetelét hírlelő angyalok viszont megtörik a sötétséget, és örömet fakasztanak életünkben. 
    Karácsony szent ünnepén az Úrra tekintsünk és benne örvendezzünk. Az örömszerző Isten hadd vidá-
mítsa meg mindenkor szíveinket, hogy rosszkedvre hajló keresztyén életünk örömre derüljön! Az Úr szüle-
tése 2004. esztendejének Adventjében ezzel az istenes jókívánsággal küldöm ünnepi köszöntésemet - szere-
tettel: 

Tőkés László 
*     *     * 

 
Tisztelt Doktornő! 

 
Istentől megáldott, békés Karácsonyt és egy sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk Önnek.  
    Isten áldása kísérje áldozatos munkáját, amelyet az örmény kultúra fennmaradásáért tesz. 

 
Puskás Attila és Lázár Alfréd Gyergyószentmiklós,  

2004 Karácsonyán 
*     *     * 

 
A Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Kolozsvár 
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményes boldog új esztendőt kíván  

Dr. Cseh Áron Gusztáv főkonzul 
*     *     * 

 
Örmény Katolikus Plébánia Szamosújvár 

 
Tisztelt Sarolta elnökasszony, kedves munkatársai! 

 
A szamosújvári örmény katolikus közösség és a magam nevében hálás tisztelettel köszönöm a rendszere-
sen küldött füzeteket és örmény vonatkozású könyveket. 
    Ugyanakkor békés Karácsonyt és eredményes Új Esztendőt kívánok 

Endre Szamosújvárról  
2004.12. 

*     *     * 
 

„Az embernek veleszületett, a magyarnak pedig írott törvénnyel is megszentelt jussa, hogy szabadon szóljon. Hódítók 
ezreket fűzhetnek rabláncra, de nem a gondolat szabad repülését. Békót nem ösmerő szülöttje ez az emberben lévő meny-
nyei szikrának. Szólás tehetségével ajándékozott meg Teremtőnk, hoqy a gondolatot életre valósítsuk. A lélek nemzi de 
csak a szó szüli világra gondolatainkat. A szót elfojtani annyit tesz, mint örökre méhébe zárni akarni annak gyümölcsét, 
melyet világra hozni szülőfájdamok ösztönzik azt. Hol szabadon szólani nem lehet, nincs szabadság ott, polgári élet és 
nemzeti létel nemcsak elhal, de a megholtnak utolsó temetési tisztességét sem lehet megadni." 

báró Wesselényi Miklós 
*     *     * 

Büszkék vagyunk rájuk, nem csalódtunk bennük 
 
Bizonyára kevesen vannak magyarok a világon, akikre nem hatott a dec. 5.-i népszavazás. Olyan sokkoló 
volt, mint szeptember 11 . Nekünk, a mai Magyarország határain kívül élőknek szinte elviselhetetlen csa-
lódás volt főleg az, hogy tudjuk, nemmel szavaztak olyan választópolgárok is, akik Erdélyből települtek 
át. Az sem vigasztal, hogy ismerjük Péter esetét, aki megtagadta ugyan Jézusát, de aztán megbánta tettét. 
Azokat az áttelepedetteket se irigyelem, akik azt remélték, nem lesz bűntudatuk, ha nem vállalják nyíltan 
a döntés felelősségét, és távol maradnak az urnáktól. 



    Annál nagyobb öröm számunkra, hogy tapasztalhatjuk, mi erdélyi örménymagyarok ha kell, magya-
rabbak vagyunk sok anyaországinál. A sok megszólalásból a továbbiakban közlünk néhányat, hiszen a 
népszavazás igenis eredményes volt, mert az embereket állásfoglalásra készteti, a kérdést meg kell oldani! 
    Igenis büszkék vagyunk Patrubány Miklósra, aki nem hagyta agyonhallgatni ezt a kérdést. Büszkék 
vagyunk Verőcemaros polgármesterére, az örménymagyar gróf Bethlen Farkasra (Gudenus: Örmény 
eredetű magyar nemesi családok, 327. lap), aki úgy él és dolgozik, hogy településén hetven százalékkal 
győztek az igenek, és a híres-neves Keresztes Ildikóra, (Heti Válasz nov.) és mindazokra, akik nem tagad-
ták-tagadják meg gyökereiket. Egy nemrég elhangzott rádióinterjúban Bethlen Farkas a gyökerek ápolá-
sának fontosságáról is beszélt, s földijének vallomásából megtudjuk, mit mondott az eredményhirdetés 
után. Még többet kell dolgoznunk, még többet kell tennünk. Mi is így gondoljuk, és igyekszünk. 
 

Bálintné Kovács Júlia Kolozsvár 
*     *     * 

 
Magyarország halk „igen"-je 

 
Négy nap telt el december ötödike estéjétől. Negyedik napja nem tudok magamhoz térni, négy napja csak 
keresem, de nem találom a helyem, négy napja könnyeimmel alszom el, négy napja életkedv nélkül kelek 
fel reggel, és nem tudom, meddig lesz ez még így. Tudom testvéreim, a „mostohaanyaország" határain túl 
- Lévától Déváig, Beregszásztól Zentáig, Kisszelmenctől Nagyszelmencig, Kassától Székelyudvarhelyig - 
nektek még szörnyűbb most. A barátomra gondolok, aki alig száz kilométerre lakik tőlem a szlovákiai 
Zselízen. Mit fogunk mondani először egymásnak, amikor szombaton találkozunk majd? 
A varságiakra gondolok, a Berci panziójára ott, a Küküllő mellett, meg Jocóra gondolok és Botira és a 
többiekre és az ismeretlen ismerősökre, és gondolok Csillára, aki mindig vacsorát készített nekünk. Iste-
nem, fogom-e még látni Erdélyt? Nem merek oda menni többé, pedig még annyi mindent akartam látni 
belőle! 
    Székely testvéreim, nem merek odamenni, mert olvasom az újságban, hallgatom a hírekben, hogy már 
levettétek a piros-fehér-zöld lobogót a gyergyószentmiklósi plébániáról, hallom, már nem énekelitek a 
nemzeti imát, és hallom, kiírtátok Udvarhelyen a G. Pub ajtajára, hogy „Magyar állampolgárokat nem 
szolgálunk ki". Arra a G. Pubra, ahol nemrég még egy vidám leánybúcsúztatós társaság ünnepelt már 
jóval záróra után, és ahol viccből azt mondtuk a barátaimmal, hogy mi fenyédiek vagyunk. Ti persze nem 
hittétek el, mert tudtátok, hogy a fenyédiek szép székelyesen beszélnek, nem pedig ilyen szürkén-
egyszerűen, mint mi, mert így csak a „mostohaanya-országiak" beszélnek. Hát mondjátok, barátaim, ho-
gyan menjek én ezután oda? Hiszen nincs a homlokomra írva, hogy „Én igennel szavaztam"! És ha oda is 
lenne írva, lehet, hogy Ti már azokat sem látjátok szívesen?! 
    Székely barátaim, ti igaz magyarok! Azt azért ne feledjétek, hogy mi itt több mint másfélmillión ugya-
nolyan keserűségben élünk december ötödike óta, mint Ti! Azért gondoljatok arra, hogy mégis a mi „ige-
nünk" győzött a „nem" felett. Tudom, sovány a vigasz, de azért gondoljatok arra is, hogy csak azért nem 
volt több „igen", mert egy hazug propaganda minden erővel segítette a közömbösséget és a „nemet". És 
még így is az igen kerekedett fölül. Gondoljatok arra is, hogy akik már jártak Nálatok, azoknak a kilenc-
ven százaléka szerelmes lett Erdélybe, és biztosak lehettek benne, hogy azok mind elmentek december 
ötödikén a szavazófülkékbe, és behúzták azt az átkozott ikszet a megfelelő helyre. Gondoljatok arra, hogy 
ha a többi is járt volna már Erdélyben, akkor biztosan nem marad otthon ötödikén. Mert akik otthon ma-
radtak, nem mind gonoszok, hanem a többségük megtévesztett ember, megtévesztett szegény ember. 
    Nekünk, a másfélmillió igennel szavazóknak a szívünkbe mar a fájdalom, a Ti fájdalmatok a miénk is, 
és hiszek benne, hogy közös lesz az örömünk, amikor nemsokára mégiscsak magyar állampolgár lehet 
minden magyar. Mert biztos vagyok benne, hogy így lesz! Így lesz, mert küzdeni fogunk érte, és azok, 
akik most megtagadták, szégyelleni fogják magukat.  
    Küzdjetek az autonómiáért, mert meglesz az is, és akkor majd annak is együtt fogunk örülni. Nem ad-
hatjuk fel ezerszáz év közös történelmét egy szerencsétlen időben kiírt, szerencsétlenül végződött népsza-
vazás miatt. Nem adhatjuk fel közös történelmünket, mert akkor hiába halt meg Sándorunk Segesváron, 
akkor hiába halt meg hősként a Tizenhárom Aradon, akkor hiába haltak meg nagyapáink a Don-kanyarnál 
és még Isten tudja, hogy hol. Nem adtuk fel a tatár után, nem adtuk fel Mohács után, nem adtuk fel a két 
világégés után, nem adtuk fel soha! Soha, soha, soha! Tartozunk hát őseinknek és unokáinknak is azzal, 



hogy most is összeszorítjuk fogainkat és folytatjuk a harcot, folytatjuk a nemzetegyesítést. Erősítsen meg 
ez a kudarc, és fájdalmunkból merítsünk hozzá erőt! 
    Egy Pest megyei kis faluban élek a Duna-kanyar szívében, Verőcén. A polgármesterünk Bethlen Far-
kas. Igen, ő az a Bethlen Farkas. Egyenes ági leszármazottja az erdélyi Bethleneknek, akiknek mellszobra 
ott van az udvarhelyi szoborparkban. Itt Verőcén több mint hetven százalékkal győztek az igenek, Isten-
kém, bár csak így lett volna az egész országban! A mi Bethlenünk konok egy ember, amolyan székelyfaj-
ta a javából. Az a fajta, aki összeszorította a fogait, pénzt szerzett, és felépített belőle egy iskolát ősei 
földjén, Bethlenben. Tegnap elkeseredetten hívtam fel a mi konok polgármesterünket, és megkérdeztem, 
hogy most mi lesz, mire Ő a menthetetlen optimizmusával így válaszolt: Még többet kell dolgoznunk, 
még többet kell tennünk. 
    Igen! Az én igen szavazatom kötelez arra, hogy még többet tegyek, arra, hogy fáradhatatlanul mesél-
jem el a kétkedőknek, hogy milyenek a székelyek, és hogy mennyit szenvedtek az elmúlt rendszerben, és 
el kell mesélnem nekik, hogy milyen lehet a kisebbségi élet Kolozsváron, és milyen az úgynevezett szór-
vány-vidékeken. Igen! Én abba a másfélmillióba tartozom, akik nem adják fel most sem, és higgyetek 
nekem, a többi igennel szavazó ugyanígy fog tenni. Elmeséljük a közömbösöknek, a kétkedőknek, a ke-
nyerüket féltőknek, hogy tanulnunk kell a jó székelyektől. Tanulnunk kell a kárpátaljai testvéreinktől, a 
vajdaságiaktól, és tanulnunk kell a jó palócoktól ott, a Felvidéken. Fáradhatatlanok leszünk, barátaim, 
mert ez a kötelességünk, tudjuk jól.  
    És most legszívesebben beleüvölteném abba az áldott hargitai csendbe, bele a Gyergyói-medencébe 
úgy, hogy egészen Sepsiszentgyörgyig elhallatsszon, hogy állítsatok székely kapukat, és faragjatok bele 
újra magyar címert, olyat, amilyen Zetelakán van! Faragjátok bele nyugodtan, mert nem mondott nektek 
nemet Magyarország azon az átkozott vasárnapon, hanem igent mondott! Igent mondott, csak sajnos halk 
volt ez az igen. Halk volt, mert nem tudta elég erővel lenyomni a nemek hangját, de mi másfélmillión 
fáradhatatlanok leszünk, és napról napra egyre többen fogjuk mondani, hogy: Igen! 
    Tiszta szívvel kérlek Benneteket, ne haragudjatok ránk, a megtévedt testvérekre! És most előttetek 
megfogadom: „Sújtson le reám az Isten, ha népemet veszni hagyom!" 

Kiss Sándor Verőce  
(Szabadság, 2004.december 13.) 

*     *     * 
 

Mi többek vagyunk 
 
Számomra nem okozott különösebb megrázkódtatást a határainkon kívül zajló népi cirkusz végkimenete-
le, annál is inkább, mert eleve kétkedve fogadtam ezt a megoldási lehetőséget és ennek szükségességét.     
    Hatvanas-hetvenes évekbeli pedagógusaim már akkor tudták, hogy önerőből és önbecsülésből kell fel-
építenünk jövőnket. A nemzethez való tartozásunk tudata akkor is és most is mindennél erősebb. Még 
azok nézeténél is, akik magas lovaikról szemlélődve kisebbnek látják a köröttük kibontakozó világot és 
ennélfogva magukat valami elvakult önhittségtől vezérelve, nagyobbnak érzékelik.  
    A közelmúlt eseménye mindenkit meg kell hogy erősítsen abban a tudatban, hogy Kós Károly annak 
idején sokat vitatott traszszilvanizmusa felé kellene forduljanak mindazok, akik érthető érzelmi elfogult-
ságukban túl sokat vártak egy kis ország kis népétől.  
    Nekünk most nem kell zászlót égetni, sárral dobálni, vendégeket kirekeszteni, ablakokat betörni, mert 
annál többek vagyunk. Sokkal többek!  
    Nekünk most gyászolnunk kell, csendben, félárbócra eresztett lobogónkkal, hogy a gyász után felegye-
nesedve és gerincben megerősödve bátran nézhessünk azok szemébe, akik nem sokat tudnak a mi Tün-
dérkertünkről. 

Egri Ferenc  
(Szabadság 2004. december 13.) 

*     *     * 
Tájékoztató: Az Országos Örmény Önkormányzat címe 2005. január 1-től megváltozott. 

Új címe 1025. Budapest Palatínus u. 4. Telefon/fax: 332-3943. 
Megközelíthető: 191-es autóbusszal a végállomásig. 

 
*    *     * 



Együvé tartozunk... 
 
Gyertek ezután is jó lelkiismerettel Erdélybe és hozzátok magatokkal a hitetleneket is a Hargita köszönté-
sére és a Gyimesek hódolatára, hogy személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek világát, vendég-
szeretetét. Szeretettel várunk Mindnyájatokat, mert továbbra is szilárdan hisszük, hogy éljünk mi, magya-
rok bárhol a világon, együvé tartozunk! Nehéz szavakba önteni mindazt, amit most érzünk mi, Magyaror-
szág határain túl élő magyarok. Hát mégsem került az Anyaországban elég magyar nemzetben gondolko-
dó magyar?! Hát tényleg beteg Magyarország? Hát tényleg a vakok, eltévelyedettek, tudatlanok és félre-
vezetettek országa lenne? Ez nem lehet igaz! Ez nem így igaz! 
    Hiábavaló lett volna hát minden fáradozásunk, hiába próbáltuk fellobbantani a kölcsönös szeretet láng-
ját? Hiába festette vörösre a Rákóczi-vár romjait az ezeréves határnál fellobbanó hatalmas máglya? Hiába 
égtek szerte a nagyvilágban, mindenhol, ahol magyarok élnek, a mécsesek? Hiába kondultak meg vasár-
nap délben a magyar összetartozásért Erdély-szerte a harangok? Hiába imádkoztak Erdélyben és a Parti-
umban a kettős állampolgárság megszerzéséért a zsúfolásig megtelt templomokban? Hiába volt „egy szív 
az akarat"?  
    Nem, egy percig sem hiszem, hogy hiába volt mindez! Nem hiszem, mert tudom, hogy Magyarország-
nak van egy másik arca is... És most azokhoz szólok, akik velünk együtt izgultak, akik azon fáradoztak, 
hogy meggyőzzék a hajthatatlanokat, akik mindent megtettek azért, hogy több legyen az „IGEN", akik 
levélben vagy telefonon kerestek meg és elmondták, hogy itt, az ezeréves határ tövében értettek és tapasz-
taltak meg valamit, amit oly sokáig rejtettek előlük.... 
    Fáj, nagyon fáj, ami történt, de nem haragszunk Rátok. Mi ezután is magyarok maradunk, továbbra is a 
magyar nemzet részének tekintjük magunkat, még akkor is, ha nincs erről hivatalos papírunk.  
    Gyertek ezután is jó lelkiismerettel Erdélybe és hozzátok magatokkal a hitetleneket is a Hargita kö-
szöntésére és a Gyimesek hódolatára, hogy személyesen tapasztalják meg az erdélyi emberek világát, 
vendégszeretetét.  
    Szeretettel várunk Mindnyájatokat, mert továbbra is szilárdan hisszük, hogy éljünk mi, magyarok bár-
hol a világon, együvé tartozunk! Gyertek hát, de hagyjátok otthon azokat, akik tudatosan tették nevetsé-
gessé és megvetés tárgyává - nem a magyar nemzetet -, hanem önmagukat! 

 
Deáky András Gyimesbükk, 2004. december 5. 

*    *     * 
 

„Zűrzavar van ma a földön" 
avagy 

gondolataim egy adventi rendezvény kapcsán ... 
 
Déva. Ősi város az Erdélyi Érchegységtől Délre, a Maros folyó bal partján. Romokban lévő várát már a 
13. században említik. A monda szerint 

„ Tizenkét kőmíves összetanakodék,  
Magos Déva várát hogy felépítenék,  
hogy felépítenék fél véka ezüstért,  
fél véka ezüstért, fél véka aranyért" 

    
    Kőmíves Kelemen a dicsőségért, a pénzért, a hírnévért feláldozza feleségét, gyermekét, boldogságát. 
Nincstelenné válik a szó legszorosabb értelmében, erkölcsileg-anyagilag egyaránt megsemmisül. 
Sok évszázad múltán Déva ismét híressé vált egy újkori „építőmester" munkája nyomán. Ez a „mester" 
Böjte Csaba ferences atya. 
    Neve hallatán nékem Wass Albert szép meséje jutott az eszembe, az egyszeri emberről, aki háza udva-
rán Istennek oszlopot emel: homokszemekből hittel építi és köddel ragasztja össze. Az oszlop összeomlik. 
Újból felépíti, és láss csodát: a viharos szelek kikerülik, az Isten dicsőségére emelt oszlopot. 
    Böjte Csaba ferences atya, az erdélyi árvaházak és gyermekvédelmi központok alapítója és vezetője 
2004. december 18-án délelőtt a zuglói Wass Albert polgári kör vendégeként karácsonyra ajándékokat 
gyűjtött kis pártfogoltjai számára. 



    A Zuglói Sport- és Szabadidő Központ tornaterme zsúfolásig megtelt jótékonykodni kívánó emberek-
kel, akik hoztak, amit tudtak: ruhákat, élelmiszert, gyermekjátékokat, édességet, könyveket, írószereket, 
egyéb hasznos dolgokat. (A XII. ker. Örmény Önkormányzat részéről 20 kisgyermeknek küldtünk színes 
festéket, színes ceruzákat, tollakat, gyurmát, kifestőkönyveket, könyvtári elhelyezésre oktatási segédlete-
ket.) 
    A megjelentek megtekinthették a „Csillagösvény" c. filmet, amely bemutatja a gyermekvédelmi köz-
pontok és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány tevékenységét. 
Elszoruló szívvel és elhomályosodó szemmel hallgattam a nevelőket, a befogadott árva kisgyermekeket 
és Böjte atya hitvallását, hogy miért is csinálja ezt a hatalmas munkát: azt szeretné, ha a gyermekek szülő-
földjükön, Erdélyben építenének egy szebb, emberi életet. 
    A filmvetítés után Csaba testvér személyesen is megszólalt. Elmondta, hogy a közelmúltban hatalmas 
fába vágta a fejszéjét, az eddig megalakított árvaházak és gyermekotthonok (Déva, Szászváros, Szováta, 
Szárhegy, stb) után a moldvai csángó kisgyermekeken szeretne segíteni, mivel itt elképzelhetetlen méretű 
a nyomor, a szegénység. A moldvai falvakban jelenleg 9.000 magyarul beszélő kisgyermek él. Az ott 
felépítendő árvaházra gyűjti a pénzadományokat. Gyűjti a homokszemeket, és köddel ragasztja össze. A 
köd a segítőkész, jóérzésű, magyar érzelmű emberek erkölcsi és anyagi segítsége. Reményei szerint az 
eredmény egy olyan oszlop lesz, amely ellenáll az emberek morális megsemmisítését célzó globalizmus 
törekvéseinek. 
    Csaba testvért hallgatva, Wass Albert szép verse muzsikál a fejemben: 

„Bár latroké ma a világ,  
s annak minden rablott pénze:  
sem az arany, sem az ezüst  
nem váltható békességre! 
 
Zűrzavar van ma a földön,  
istentelen lopás, csalás.  
De akik ezt reánk hozták:  
azok számára nincs maradás! 
 
Tanulj ember, tanulj magyar,  
az élet ma oskola!  
Ki szeretetből levizsgázik,  
annak lesz csak jó sora! 
 
A hitványát, mint pelyvát,  
jóféle szél tova fújja,  
míg az igazat megőrzi  
az Úristen akarata." 

                                                    (Vigasztaló levél, Magyarok földjére 1995.) 
Budapest, 2004. december 20.  

Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
*    *     * 

 
Székelykapu Argentína fővárosában 

 
Buenos Airesben katonai tiszteletadással avatták fel a Magyar teret. Az Argentin Katonai Akadémia szé-
kely-örmény megalapítójának emlékét is őrző Plaza Hungría díszkapuja több mint négy évvel ezelőtt kelt 
útra Gelencéröl. 
    Az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége (AMISz) és a Magyarok Világszövetsége (MVSz) 
közös munkájának eredményeként 2004. november 27-én 11 órakor katonai tiszteletadással avatták fel a 
Buenos Aires-i Magyar teret. Részt vett rajta a Colegio Militar katonazenekara és Santo Tomé-ból 
(Gidófalva testvérvárosa) a Czetz Műszaki zászlóalj egy díszszakasza, Czetz féle egyenruhában. Az ar-
gentin fővárosban található Plaza Hungría elnevezésű tér létrehozásáról az 1382/04. sz. törvény rendelke-
zik. 



    A téren elhelyezett székelykapu a háromszéki Gelencén készült 2000-ben. Négy évvel ezelőtt, 2000. 
májusában a Magyarok Világkongresszusa idején a Budapesti Kongresszusi Központ előtt volt látható, 
ahol - útban Argentína felé - két napig állt, hirdetve a földrészeken átnyúló magyar összefogást. A kapu-
tükörbe gidófalvi Czetz János 48-as honvédtábornok, az Argentin Katonai Akadémia megalapítójának 
fából faragott arcképét foglalták be. 
    Az AMISz vezetői - v. Vattay Miklós főtitkár és v. Takács István elnök - a tér felavatására meghívták a 
Magyarok Világszövetsége elnökét is. „Kétségtelenül a maga hozzájárulása tette lehetővé, hogy ezt a na-
pot elérhessük."- fogalmazott az AMISz főtitkára. 
    Patrubány Miklós a december 5-i népszavazással kapcsolatos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni 
az ünnepségen. 

(MVSz Sajtószolgálat közleménye és Ladányi Domokos híradása alapján a Szerk.) 
 

*    *     * 
 

Jereváni örmény kódexeket állítottak ki a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola pincegalériájában 
 

A Matenadaran kincsei Székelyudvarhelyen 
 
Kuriózumnak számító kiállítás tekinthető meg a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépisko-
la pincegalériájában.  
    A budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület vezetője, Issekutz Sarolta miniatűrökkel díszített 13-
14. századi örmény kódexek színhű reprodukcióit adományozta a gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 
Egyházközségnek, amely azt vándorkiállítás jelleggel mutatja be Székelyudvarhelyen.  
    A gazdag anyag kódexei izgalmas kultúrtörténeti adatokat is tartalmaznak: az egyik íven például hang-
jegyek, kezdetleges kotta látható. A kilikiai és a vaspurakani tartományokból, valamint az Ani királyság-
ból származó miniatűrfestők - köztük Markare és Ignatios - igen nagy tiszteletnek örvendtek a vallásos 
örmény közösségekben. Népi díszítőmotívumokat a leghitelesebben az 1292-es datálású Evangélium il-
luminátora, Mateos illesztett be az általa készített, színeik élénkségét ma is megőrző miniatűrökbe. Az 
ugyancsak örmény hagyományokat ápoló Magardici Bodurian Alapítvány az év végéig látogatható kiállí-
tásra kölcsön kapott két, a Haáz Rezső Múzeumban restaurált fémpántos örmény utazóládát is. Román 
nyelvből magyarra fordított könyv is készül az alapítvány kiadásában, az Erdélyi örmény népmesék című 
százoldalas kötet az Infopress nyomda támogatásával a közeljövőben jut el a boltokba. 

Zilahi Imre (Krónika 2004. december I.) 
 

*    *     * 
 

Örmény kódexképek a művészeti iskola galériájában - Udvarhely 
 
Nemsokára többet tudhatnak meg az udvarhelyiek az örmény kultúráról, ugyanis a székelyudvarhelyi 
Magardici Bodurian Alapítvány szervezésében november 26-án, pénteken 18 órakor az örmény kódexmű-
vészet remekeit bemutató vándorkiállításra kerül sor a Dr. Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskola pincegalériájában. 
    A kiállítás a XIII-XIV. századi Jereváni Matenadaran-gyűjteményben található alkotásokat ismerteti. A 
gazdag képanyagot a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Egyesület vezetője, dr. Issekutz Sarolta gyűj-
tötte, rendszerezte és bocsátotta az erdélyi örmény közösségek rendelkezésére. 
Ugyanekkor megtekinthetnek két, fából készült utazóládát, melyeknek valamikor örmény tulajdonosaik 
voltak, jelenleg viszont a gyergyói múzeum tulajdonában vannak. A tervek szerint bemutatásra kerül egy 
örmény népmesegyűjtemény is. 
     
Rendkívüli kiállítás megtekintésére nyílik alkalom a székelyudvarhelyi Magardici Bodurian Alapítvány 
jóvoltából. Az esemény fénypontjának számít azon XIII-XIV. századi örmény kódexekben fellelt kép-
anyag bemutatása, mely az örmény keresztény kultúrát, teremtésről alkotott felfogását ismerteti. A jere-
váni Matenadaran-gyűjteményből valók az alkotások, ezeket pedig dr. Issekutz Sarolta, a budapesti Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Egyesület - ezen a néven kiadványuk is van - vezetője gyűjtötte, rendszerezte és 



bocsátja most az erdélyiek számára, az itt élő örmény közösségek rendelkezésére bízva ezeket. A művé-
szeti iskola igazgatójával, Bodurian Jánossal beszélgettünk, aki maga is örmény származású. 
- Az örmény kódexművészet remekeit látja majd az érdeklődő a galériában megnyíló tárlaton. Az említett 
kódexben található képeket különböző technikával másolták, nagyították a szakértők, ezt a változatot te-
kintheti meg az érdeklődő, tájékoztatott Bodurian János. Érdekes a tárlat abból a szempontból is, hogy 
hasonlót kevés valószínűséggel láthattak az udvarhelyiek. Vándortárlat ez, eddig Szamosújváron, Gyer-
gyószentmiklóson és Csíkszeredában volt látható. Más városokba is eljut, főként olyan helyekre, ame-
lyeknek van örmény vonatkozása, vagy ahol élnek örmények. 
- Van tudomása arról, hogy hány örmény él Udvarhelyen és környékén? 
- Sajnos mindig annyira lefoglalt a munkám, arra már nem tudtam időt szánni, hogy összeszámoljam 
őket. Tulajdonképpen én jövevény vagyok, harminckét évvel ezelőtt jöttem a városba, egyébként Szász-
régenből származom. Nagyszüleim örmények voltak. 
- Hogyan kerültek az országba? 
- A legutolsó bevándorláskor, 1915-ben jött nagyapám Romániába, és telepedett le Erdélyben. Nagybá-
tyám hasonlóképpen került ide, ő örmény katolikus pap volt. Velencében tanult a Szent Lázár-szigeten, 
ahol egy híres papnevelde van. Sokan tanultak itt az örmény keresztény kultúráról, melynek minden moz-
zanata fellelhető ezen a szigeten. Egy ideig itt könyvtárosként dolgozott, aztán missziós papként Erzsé-
betvárosban élt, majd Bukarestben az Armeniának lett a főszerkesztője, később Csíkszépvízre került. 
Szintén missziós papként dolgozott itt, időközben pedig nyomdát alapított. Rengeteg írása, munkája jelent 
meg, és ő alkotta meg az első Örmény Enciklopédiát. Őt Magardici Boduriannak hívták. Alapítványunk is 
az ő nevét vette fel. Örmény származásunk, az örménység felvállalása nálunk nem jelent problémát. 
Nagyapám örményül beszélt otthon, a családban mi is örmény nyelvet használtunk. Igyekeztem később, 
hogy gyermekeim is megtanulják az örmény nyelvet, lányom és fiam írnak, olvasnak örményül. Velencé-
ben tanultak ők is. 
    Visszatérve a vándorkiállításra, különböző méretű másolatokat tekinthet meg a látogató, hozzávetőle-
gesen 50x70 centiméteres nagyságban. A kiállítás másik nevezetessége az a két restaurált utazóláda, me-
lyeket az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban újítottak fel a szakemberek, és mely utazóládákkal a gyer-
gyószentmiklósi múzeum büszkélkedhet. Ismeretes, hogy az örmények kereskedők voltak, hasonló falá-
dákat használtak egykoron a portékák és pénz hordozásához, mint amelyek most a galériában kiállításra 
kerülnek. Következő eseménye a tárlatnak egy örmény mesegyűjtemény bemutatása, melyet Bán Péter 
fordított románból magyar nyelvre, és az alapítványnak köszönhetően kerül az olvasók elé. Örményből 
románra Ion Apostol Popescu lelkiismeretes filológus, örménység-kutató fordította, ő is gyűjtötte össze a 
szebbnél szebb meséket. 
     
    Ion Anton Popescu (1920-1984) Valcea megyében, Scáuneni faluban született, és a 20 éven át folyta-
tott elhivatott kutatómunkájának tulajdoníthatóan az örménység, az örménykérdés az érdeklődés közép-
pontjába került. 1946-ban az Erdélyi írószövetség alapító tagja, a Szebenben töltött évek során kapcsola-
tot teremtett az Erdélyben élő kisebbségekkel, ezeknek sorsa, kultúrája érdekelte. 1947-ben telepedett le 
Erdélyben, kinevezték a szamosújvári pedagógiai líceum tanárává. 1951-től a Victor Babes egyetem filo-
lógia karának hallgatója, számos színvonalas folyóirat munkatársa. 1963-ban a marosvásárhelyi filológia 
kar professzora lett. 13 évi vásárhelyi munkája alatt szoros volt az együttműködése Tudor Jarda kolozsvá-
ri népzenekutatóval, ennek eredményeként 1967-ben megjelent Erdélyi örmény népmesék című, nemzet-
közileg elismert kötete. 1969-ben elnyerte a filológia doktora címet.  
    Az ikonfestés művészetéhez való értését szakmai körökben is elismerték. Néprajzkutatói munkássága 
idején örmény kéziratokat gyűjtött, kapcsolatot tartott fenn Örményország néhány elismert kulturális 
személyiségével, a diaszpórában élő örmény művészekkel. 

Barabás Blanka  
Udvarhelyi Híradó 2004. december 9. 

*    *     * 
Ismerjük meg önmagunkat 

 
Az erdélyi örmény gyökerű peregrinusokról szóló összeállítás végén jeleztem, hogy van még számos 
olyan forrásmunka, melyből érdemes kiszemelgetni az örménymagyarokat. 



    Ezek legfontosabbikának ítélem a Romániai Magyar Irodalmi Lexikont. Az öt kötetre tervezett mű 
negyedik kötete 2002-ben jelent meg. Ennek a fülszövegéből idézek: „Lexikonunk - írta 1981-ben megje-
lent első (A-F) kötet előszavában az alapító-főszerkesztő Balogh Edgár - felöleli a romániai magyar iro-
dalom minden számbajöhető eredményét, neves és névtelen, de irodalmunkhoz mégis hozzájáruló alkotó-
ját, s az irodalom leszűkítő értelmezése helyett az írásbeliség teljességére, határterületeire is tekintve, a 
természet- és társadalomtudományok, a műszaki irodalom, sőt az irodalommal valaminő kapcsolatban 
levő zene- és képzőművészeti alkotások területeit, az irodalmi és kulturális tömörülések, egyesületek, 
társaságok, intézmények fontosabb adatait." 
    „Az ,irodalom'-nak ez az úgyszólván parttalan értelmezése az akkori körülmények kényszerében szüle-
tett, amikor nem volt mód a romániai magyar szellemi élet tevékenységi területek szerinti, egyenkénti 
számbavételére. Az induláskor kialakított, kényszerűen vállalt koncepción lexikonunk egységének veszé-
lyeztetése nélkül akkor sem változtathattunk, amikor arra már a lehetőségek adottak lettek volna, noha mi 
magunk vagyunk a leginkább tisztában buktatóival, ellentmondásaival. Aszerint szerkesztettük meg az 
1983-ra elkészült (de a cenzúra-tiltás miatt csak 1991-ben megjelent) második (G-Ke), majd az azt köve-
tő, 1994-ben kiadott harmadik (Ki-M) kötetet és a most megjelenő negyediket is." 
    A kényszerűség szülte koncepció számunkra most hasznos lehet, a készülő örménymagyar ki - kicsoda 
számára találhatunk benne bőségesen anyagot. Mint valamikori munkatársa a Lexikon szerkesztőségének, 
örömmel kezdem el a munkát egy általános képet elénk táró címszóval:  
    örmény-magyar irodalmi kapcsolatok  
    Az erdélyi magyar -örmény irodalom indulása, kibontakozása és a szellemi életbe való bekapcsolódása 
a 19. század második feléig nyúlik vissza. Az örménység egy csoportja hosszú vándorlás után 1672-ben 
telepedett le Erdélyben, elsősorban Gyergyószentmiklóson, Besztercén, Görgényszentimrén, Ebesfalván 
(a későbbi Erzsébetvárosban). Szamosújváron eleinte kevesen voltak, a körülmények alakulásával azon-
ban rövidesen itt épült fel az „örményváros": Armenopolis. A 19. század második felében még egy utolsó 
örmény menekült-raj érkezett a hatalmas véráldozatot követelő pogromok elől Moldvába, majd onnan 
Erdélybe. Ez a népcsoport a korábbi erdélyi örmény közösségekben lelt otthonra. 
    Az erdélyi örmények fokozatosan bekapcsolódva Erdély gazdasági és társadalmi életébe, idővel nagy 
részben elmagyarosodtak, s e folyamattal együtt fejlődött ki egy örmény tárgykörű magyar irodalom is. 
    Az erdélyi örménység kérdéseivel tudományosan első ízben Szongott Kristóf (1843-1907) foglalkozott. 
Mint a magyar armenológia megteremtője és művelője, 1887-ben Govrik Gergely szamosújvári örmény-
katolikus főpappal együtt megalapította, húsz éven át kiadta, szerkesztette és nagy részben írta az 
Armenia c. magyarörmény havi szemlét. A folyóirat munkatársai közül kiemelkedik Markovich Jakab 
marosvásárhelyi múzeumigazgató, aki az örmény őstörténet legendáit és munkáit dolgozta fel. Molnár 
Antal (1847-1902) szamosújvári levéltáros nemcsak elsőként ismertette Arménia ősének, Urartunak a 
történetét, hanem az olvasók elé tárta az „örmény kérdés" törökországi és nemzetközi vonatkozásait is, s 
megírta Szamosújvár monográfiáját (kézirata a városi levéltárban). 

(Folytatjuk)  
Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 

*     *     * 
Az alábbiakban saját írásával emlékezünk a 2004. októberében elhunyt Dr. Bartha Ferenc Imre közösségi 
tagunkra, képviselőjelöltünkre. (Szerk.) 
Dr. Bartha Ferenc Imre 

MICHAELIS 
(Búcsú Erdélytől) 

Már nem tudom, melyik régmúlt, lázas éjszakán láttam meg Michaelist. Belenéztem a tükörbe, sápadt 
arcát láttam, égő szemeivel Ő nézett vissza rám. Ecsethez nyúltam, hogy EZT az arcot ne hagyjam fele-
désbe merülni. 

Oh, milyen felülmúlhatatlanul jó  
az éjszaka kábulatából ébredni  
a meglett reggellel,  
mikor elénk tárul a csoda,  
amit az éjszaka hozott  
kínok és örömök között, ott,  
a VÁSZNON... 



    Akkor nem tudtam befejezni Michaelis képét. A sötét éjszaka évei jöttek, bűnök és bűnhődés, IN 
PROFUNDIS, láncok csörgése, fogak csikorgatása... 
    Mikor végül mégis megjött a hajnal, GAJAHOZ fordultam fohásszal: 
 

Föld Istennője, Gaja, 
Föld-anya, 
Szülőföld-anya, 
adj fiadnak új erőt, 
mert íme, elbukott a küzdelemben. 
Adj nékem új erőt, mint hajdanán 
Alkyneus fiadnak, 
hogy talpra állhassak 
és bírjam az életet tovább... 

 
    Elmentem, Michaelisszel a szívemben, ősi szülőföldünkre. Csík gyantaszagú fenyveseiben kóboroltam, 
ittam a földből feltörő, gyöngyöző borvizet, és Szülőföld-anya erőmet visszaadta. 
    Michaelis, ÉN-ŐSÖM, II. Rákóczy György hűséges hadnagya, képedet akkor sem tudtam befejezni... 
 

Ősi földünk szép mezőit 
felverte a gaz, a dudva, 
harsogó kék, sárga, vörös virágok 
nyíltak a dudván, 
erdeink csendjét 
idegenek hangos, 
vad csácsogása 
verte szét. 

 
    Nem volt többé már maradásunk... A RÉGI-ÚJ hazába magammal hoztalak téged is, Michaelis, és itt 
végre befejezhettem képedet. Most már a szobám falán leszel, amíg én élek, aztán más szobák, talán mú-
zeumok poros mélye vár reád. 
    Ami még hátra van számunkra közösen, az már csak a búcsú, Szülőföldanyától. Utolszor mondjuk el, 
kicsorduló könnyel a szemünkben: 

Isten veled 
ERDÉLY, 
Isten veled 
ÖRÖKRE... 

Budapest, 1966. 
Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 

*    *     * 
    

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjainak 
DÍJMENTES szaktanácsadás 
• építészeti, 
• statikai 
• és ingatlanügyekben. 
30 éves tapasztalattal rendelkező okleveles építőmérnök, a Magyar Mérnöki és Építész Kamara tagja. 
Elérhetőség: 
• tel./fax: 209 2478 

*     *     * 
Katalin bál 

 
A Csíkszeredai Szentháromság Alapítvány által megrendezett hagyományos Katalin bálra szóló meghí-
vásra a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat (ZÖKÖ) vezetősége, Zárug és Heim házaspárok utaz-
tak el Csíkszeredába. A Katalin bált minden évben kosaras, piknik alapon szervezik, a tombolához min-



denki visz valami ajándékot, a sorsjegyek bevétele pedig az alapítvány javát szolgálja. A bál este 8 órától 
reggel 4 óráig tartott. A zene csodálatos volt és mindenki kitáncolhatta magát. A tánc-parkett ördöge az 
örök mozgó Bazilides Anna diszkó királynő volt.  
    Vasárnap este a Szent József római katolikus kápolnában - ahol minden hónap utolsó vasárnapján este 
fél 6 órakor vikárius úr örmény katolikus szentmisét celebrál a kis örmény közösségnek - ismét találkoz-
tak a bálozók. (Nyári szünet: június 15-augusztus 30-ig.) Vendéglátónk a Turul panzió volt, köszönjük 
nekik sor szeretettel. 
     
    A ZÖKÖ december 10.-én Wass Albert estet rendezett, az előadó Simó József, a Wass Albert Alapít-
vány kuratóriumi elnöke volt. Az esten fellépett még Keszy-Harmath Gergely is, aki tangóharmonikán a 
közelgő karácsony hangulatához illő zenei darabokat adott elő. A műsor után örmény ételbemutatót tar-
tottunk könyv vásárral egybekötve. 

Heim 
*     *     * 

Közmeghallgatás a XV. kerületben 
 
2004 december 17-én pénteken összevont közmeghallgatást tartottak a XV. kerületi Bolgár, Horvát és 
Örmény Kisebbségi Önkormányzatok a XV. kerületi Csokonai Művelődési Házban. 
A közmeghallgatás nemcsak annyiban vont összevont, hogy azon több kisebbség szerepelt, hanem az 
éves beszámolókon túlmenően kiállítás, kulturális műsor és táncház tette elő-karácsonyi ünnepséggé a 
hangulatos rendezvényt. 
    Az örmény kisebbség egy mini kiállítást rendezett, bemutatva az örmény kódexművészetet. A VI-VIII. 
századtól a XIII. századig készült kódexekből láthattak az érdeklődők fényképeket. A kiállítást Áts József 
és Nuridsány Zoltánné készítettek. Az érdeklődők átlapozhatták azokat az albumokat is, amelyek bemu-
tatták Örményországot, az örmény tájat, az örmény embereket, a népművészet és a történelem emlékeit.  
    A fotókat örményországi látogatása során készítette Nuridsány Zoltánné. A éves beszámolóban Áts 
József elnök ismertette az önkormányzat terveit és azok megvalósulásait. Büszkén számolt be arról, hogy 
immár hagyománnyá vált a kerületben a Kiss Ernő utcában a koszorúzással egybekötött megemlékezés, 
amelyhez minden esetben csatlakozott egy-egy vetélkedő, amely során a kerület áltanos iskolásai mérik 
össze tudásukat, ki tud többet az örmények szerepéről, közreműködéséről az 1849-49-es forradalom és 
szabadságharc idején. Hasonlóan büszke arra is, hogy minden megemlékező rendezvényhez valamilyen 
kiállítás, vagy kulturális műsor is kapcsolódott. Mivel a kerület pénzügyi helyzete elég szerény, ezért több 
esetben más kerületekkel közösen rendeznek, szerepelnek, így elsősorban a XIV. és XIII. kerületekkel. 
De pl. az Örmény Köztársaság kikiáltásának évfordulóját a X. kerülettel ünnepelték közösen. Kiemelte a 
csíkszépvízi-, csíkszeredai közösséggel való kapcsolattartás fontosságát, ez évben két alkalommal tartot-
tak találkozót. Elmondta, hogy a szűkös keretek miatt, több rendezvényhez csak látogatóként tudnak csat-
lakozni. Megemlítette, hogy pl. szívesen vesznek részt a Fővárosi Örmény Önkormányzat éves rendezvé-
nyein, illetve a Fővárosi Örmény Klubban is. 
    A kisebbségek beszámolóit bolgár és horvát táncbemutató és táncház követte. A hosszúra nyúló prog-
ram alatt megéhezőket érdekes ételválogatás lepte meg, amelynek során az örmény, a bolgár és a horvát 
ételekből a közös illetve a hasonló ízeket ismerhették meg.  
    A kerületben a következő napon, december 18-án a Pestújhelyi Közösségi Házban (Budapest XV. 
Szűcs István utca 45.) a bolgár, görög, horvát, német, örmény és szlovák nemzetiségek közös műsoros 
estje zajlott, amelyen az örménységet az immár közismert és igen népszerű páros, Avedikián Viktória 
énekművész és Szuper Géza gitárművész képviselte, akik örmény népdalokat adtak elő, nagy sikerrel. 

B.J. 
*     *     * 

Újabb Lady Macbeth az Operaházban 
 

Kirkósa Orsolya nagy szerepben kapott alkalmat a bizonyításra 
 
Kirkósa Orsolya a féktelen nagyravágyás végzetszerepét öltötte magára az Operaház kiváló Macbeth-
előadásában. Henning Brockhaus vendég rendező budapesti színrevitelének női főszerepében a premieren 
a világsztár Lukács Gyöngyit láthattuk, másodszereposztásban pedig Fekete Veronikát, majd Rálik Szil-



via bővítette a „választékot", míg az év utolsó hónapjában a kolozsvári származású Kirkósa Orsolya lépett 
a Lady Macbethek impozáns sorába. És máris revelációról tudósíthatunk.  
    Való igaz, a fiatal énekesnő megméretése már a Hunyadi László Szilágyi Erzsébetében is feltűnést kel-
tett, e nagy formátumú Verdi-szerep azonban igencsak próbára teszi a legnagyobbak tudását, tehetségét 
is. Az operaházi pályája kezdetén álló, erdélyi művésznő várakozáson felül teljesített: gyönyörű színű, 
eleven hangjával rabul ejtette a közönséget.  
    A Kolozsvári Zeneakadémián szerzett képesítést, s képzettsége semmi kívánnivalót nem hagy maga 
után. Mi több: teljes vértezetben, magabiztosan énekli a legbonyolultabb áriákat is. Verdi korai Macbeth-
jében még nem lelni föl az olasz belcanto operairodalom később oly népszerűvé vált „slágeráriáit". Az 
énekesnőknek alaposan meg kell komponálniuk e nagy ívű szerepet, a maga összetettségében, árnyaltsá-
gában és zenei komplexitásában. Kirkósának sikerült a lehető legdrámaibb ladyt megteremtenie, akiből 
igazán csak a negyedik felvonásbeli őrülési jelenet hozza felszínre a lírai hangzatokat. Okkal, hiszen fér-
jét a gyilkosságok sorára bujtó, kíméletlen asszonyt jóval keményebb fából faragták, mint magát Macbet-
het (ezúttal Kálmándi Mihályt). Kirkósa már a boszorkányok jóslatát hírül véve, miszerint urából király 
lesz, teljes lényével, hangjának súlyával sarkallja a még habozó férfit Duncan király elveszejtésére. Feje-
delmi tartással fogadja - immár az uralkodó nejeként - a hódoló udvari vendégsereget a híres lakomán, és 
sziszegő kígyóként próbálja magához téríteni a részlátások gyötörte Macbethet, el ne árulja magát a gya-
nakvó előkelőségek előtt egykori szövetségese, Banquo meggyilkoltatása miatt (Banquo: az ugyancsak 
újonnan, sikerrel belépő Bretz Gábor). Refrénszerűen ismétlődő intései, vigasságra szólítása nemcsak 
énekesnői, hanem lélektani bravúr is. 
    Valóságos metamorfózison megy át Kirkósa a negyedik felvonás második képében, amint bűntudata 
súlya alatt alvajáróként bolyong a vendégtervező Josef Svoboda hamuszürke színbe merített, baljóslatú 
színpadképének tágas előterében. A bűnök terhe elől őrületbe menekült, ám joggal bűnhődött királyné 
jelenetében a fiatal művésznő az elgyötört lélek szívbe markoló tépelődéseinek ad hangot Medveczky 
Ádám karmesteri pálcája alatt, szopránjának sokszínűségét kamatoztatva. 
    Az is méltánylandó, hogy az Operaház, fölismervén egy ifjú tehetséget, ilyen nagyszabású szerepben 
kínált alkalmat számára a bizonyításra. Minden bizonnyal nagy jövő vár rá.  
 

Metz Katalin (Magyar Nemzet 2004. december 27.) 
 

*     *     * 
Kitüntetés Erdő bíborosnak 

 
A kulturális tárca Fraknói Vilmos-díjban részesítette Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érseket. Az Orbán-kormány idején alapított díj azoknak adományozható, akiknek munkássága kiemelke-
dő a teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, valamint azoknak, akik tevékenységükkel 
előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A díjat évente leg-
feljebb hárman kaphatják meg.  
    A másik két kitüntetett: Harmath Károly történész és Tímár Ágnes apátnő. 
    Az elismerést mindig novemberben, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján adják át. 

(Belváros-Lipótváros 2004. december 3.) 
*     *     * 

 
Köszönetnyilvánítás 

 
Hálásan megköszönjük Csiky Zoltán egyesületi tagunknak, az Országos Örmény Önkormányzat képvise-
lőjének, hogy a képviselői tiszteletdíját rendszeresen az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület-
nek átutaltatja, az egyesület működésének támogatására. 
    Hálás köszönetet mondunk dr. Szentpétery Ilonának a 10 ezer Ft, Dr. Bisztray Tamásnénak a 20 ezer Ft 
adományáért, amellyel az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kiadását segítették. 
    Ugyancsak hálás köszönetet mondunk Fogolyán Kristóf, dr. Sándor Gézáné adományozóknak, hogy az 
egyesület működését pénzadományaikkal segítették. 
 

*     *     * 



Meghívó 
 

Fővárosi Örmény Klub 2005. január 20. napján du. 17 órakor lesz a Magyarok Háza (V. Semmelweis u. 
1-3. I. emeleti Bartók teremben. Műsor: Koltay Gábor TRIANON című dokumentumfilmje. 
 
A Fővárosi Örmény Klub február 17-i délutánján vendégünk lesz Puskás Attila örmény katolikus vikárius 
úr Gyergyószentmiklósról. 
 
2005. január 7-től február 2-ig tekinthető meg a Ferencvárosi Művelődési Központ lépcsőház galériájában 
a XIII.-XIV. század örmény kódexművészete c. kiállítás. 
 

*     *     * 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyijövedelem-adónk 1 

%-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-
delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-

kai száma! 
    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
*     *     * 

 
 



Leszálló ágban a táncház-mozgalom, de még ma is tízezrek táncolnak 
 

A folklórban nincsenek csodák, nincsenek határok 
 
A hőskori nemzedékre, a múlt század hetvenes éveiben indult táncház-mozgalom egykori résztvevőire 
gondoltak a Fonóban, amikor nosztalgikus rendezvénysorozatukat, a Haho Tata szenior táncházat elindí-
tották.  
    November 26-án a házigazda Novák Ferenc - néprajzos, koreográfus, a Honvéd együttes művészeti 
igazgatója - barátai körében fogadott minket asztalánál, hogy válaszoljon kérdéseinkre a táncház-
mozgalom múltjáról és jelenéről.  
    Autentikus az a néptánc, amit a művelődési házakban tanulhatunk? 
    Nagy szerencse, hogy a múlt század húszas éveinek végén már filmre vettek táncoló parasztembereket, 
akik a XIX. század végén tanulhatták a táncot. Ez azt jelenti, hogy pontos fogalmat alkothatunk arról, 
hogyan táncolt a magyar nép a XIX. században. Ezekből a filmfelvételekből 240 ezer méter készült. Akik 
a táncházakban oktatnak - bár az anyagnak csak kis részét írták le táncírással - abszolút eredeti anyagot 
tudnak tanítani.  
    A táncház-mozgalom az ön által alapított Bihari együttesből indult el, amikor 1972 májusában a mező-
ségi Székről, gyűjtőútjáról visszatért. 
    A Bihari együttes három tagja, Foltin Jolán, Lelkes Lajos és Stoller Antal - én nem - találták ki, hogy 
klubszerűen alakítsunk táncházat. Másik három néptánc-együttes - a Bartók, az Építő és a Vasas - csatla-
kozott a kezdeményezéshez. A kezdetben szűk kört érintő mozgalom szélesedni kezdett. A táncháznak 
később otthont adó Fehérvári úti FMH-ba már nemcsak az együttesek tagjai érkeztek, hanem az utcáról 
addig ismeretlen fiatalok is. Nagyon jó történelmi pillanat volt, az akkori társadalmi körülmények, az em-
berek változó gondolkodásmódja szülte meg az új szórakozást. Három év múlva már rengetegen csináltak 
táncházat az országban. Ahol megvoltak a személyi feltételek, volt, aki tanítson, illetve akadt, aki zenél-
jen, mindenütt létrejött táncház.  
    Mikor és melyik korosztályban volt a legnépszerűbb ez a szórakozás? 
    Magyarországon régen fiatalok jártak táncházakba. Hat évig dolgoztam Hollandiában egy táncszínház-
nál, ott a hasonló néptánc klubokba minden korosztály, a fiatalok és a hatvanéves is eljárt. Ilyen alkal-
makkor - mint most is - a középgeneráció van jelen nálunk is, sőt, ha jobban körülnézek, még idősebbeket 
is látok. A fiatalság körében viszont már nem annyira divatos, bár ma is több tízezer gyerek táncol Ma-
gyarországon. A táncház-mozgalom tetőpontja a hetvenes évek közepétől a nyolcvanas évek közepéig 
tartott. Ahogy a divatok újra és újra visszatérnek, úgy esély van arra, hogy felelevenedjen a szórakozásá-
nak ez a formája is.  
    Mi a helyzet a magyar néptánc másik bázisával, a kalotaszegi és széki magyar közösségekkel, mennyire 
eleven még odaát a hagyományos táncrend? 
    Semennyire. Néhány amatőr társulat és három hivatásos együttes - kevesebb, mint nálunk - működik 
Erdélyben. A folklorizáció megszűnt, tehát a hivatásos művészet alkotásai és motívumai nem ihletik már 
meg a népi művészetet. Nincsenek meg sem Széken, sem Kalotaszegen azok a társadalmi viszonyok, 
amelyek valamikor éltették a népi kultúrát. Ez a folyamat már a rendszerváltás előtt elkezdődött. Kalota-
szegen még az idősebbek nagyon jól táncolnak. A fiatalok viszont már nem, ha nincs olyan ember a falu-
ban, aki összefogja őket. Jó példa, hogy Mérán szervezett táncház működik. 
    Ön a Honvéd együttes művészeti vezetője és a magyar koreográfiai iskola jelentős képviselője. Tánc-
színházi produkciói hogyan kötődnek a magyar néptánc hagyományaihoz? 
    Amikor táncszínházat csinálunk, akkor nyilvánvalóan nem teljes egészében az eredeti népi anyagból 
építkezünk, de az anyanyelv a néptánc. Bár van olyan műsorunk is, amelyben teljesen eredeti anyagot 
mutatunk be. A nagyközönség számára - itthon éppúgy, mint a nagyvilágban - a színházi jellegű előadás a 
népszerűbb. Azt szeretik jobban, ha valamiről szól is a bemutató. Nagyon nehéz csak kristálytiszta, dog-
matikusan értelmezett népi táncot előadni - aki megveszi jegyét, annak ígérni és adni kell valami színházi 
élményt is. Legyen a produkció akár az Elektra, akár az Antigoné vagy akár A Kocsonya Mihály házas-
sága. Határainkon túl, külföldön néptáncaink megkedveltetéséhez is e műfajon keresztül vezet az út. 
 

Wihart-Kiss Tamás  
(Újbuda 2004. december 8.) 



*     *     * 
Emlékezzünk! 

 
Szongott Kristóf 98 évvel ezelőtt, 1907. január 24-én hunyt el Szamosújváron. Élete és munkássága beírta 
nevét az erdélyi örmények halhatatlanjai sorába. 
    „Alulírottak a szív legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a jó férj, testvér és rokon Szongott Kristóf 
ny. áll. főgimnáziumi tanár, az „Armenia" szerkesztője, munkában és jótékonyságban töltött életének 64-
ik, boldog házasságának 40-ik évében, f. hó 24-én reggeli 6 órakor, rövid szenvedés után a szent gyónás 
elvégeztével, meghalt.  
    Földi részei folyó hó 26-án 3 órakor fognak az örm. kath. egyház szertartásai szerint az örm. kath. főté-
ri templom sírboltjában elhelyeztetni, lelkéért pedig az engesztelő szentmiseáldozat folyó hó 28-án déle-
lőtt 9 órakor fog az örm. kath. főtéri templomban bemutattatni. 
    Nyugodjék békében s legyen álma csendes! 
    Szamosújvár, 1907. január hó 24-én.  
 
Özv. Szongott Kristófné sz. Bárány Veronika, mint bánatos neje, Bárány István, Bárány Katalin, Bárány 
Mária, sógora és sógornői. Szongott Dániel, testvére. Szongott Mária, unokahuga s férje Belcsug Gerő és 
gyermekei." 

*     *     * 
Szomorújelentés 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
 

Henning Ernőné sz. Bakk Anna 
 – felejthetetlen Nusikánk –  

életének 74. évében 2004. november 21. napján Erzsébetvárosban elhalálozott. 
Temetése Puskás Attila vikárius úr közreműködésével az örmény katolikus egyház szertartása szerint 

zajlott le az örmény katolikus temetőben. 
Gyászolják: férje Henning Ernő, testvére Viczelár Mária sz. Bakk Mária és férje, unokaöccse és keresztfia 
Calinescu János, felesége Dorina és gyermekeik, számos rokona, barátja és ismerőse, az örmény katolikus 

közösség erdélyi és magyarországi tagjai. 
 

*    *    * 
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, 

hogy 
Bocsánczi Endre 

életének 93. évében, 2004. november 23-án nemes lelkét visszaadta teremtőjének. 
Temetése 2004. december 14-én 10,30 órakor a Farkasréti temetőben volt, majd gyászmise du. 11,30 óra-

kor a Farkasréti Minden Szentek Plébániatemplomban. 
Gyászolják: felesége, Bocsánczi Endréné, Goertz Mária és Dietrich, Goertz Gábor és Dorothée, Amélie, 

Goertz Andrea és Henschel Olivér, Fülöp Judit és Gábor, Bárán László és Ildikó, Bárán Laci és Juli 
 

*     *     * 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Vákár Lászlóné sz. Nagy Imrike Mária Beáta Ida 
aki 1927. március 01-én Budapesten született, 2004. december-28-án Haarlemben (Hollandia) elhunyt. 

Temetése: 2005. január 3-án 12.30 órakorkor volt Hervormde Kerk-ben. 
Gyászolják: Vákár R. László, Vákár I. László, Hilde Esmeijer, Matthijs, Vákár Eszter, Vákár Kriszti,  

Caesar Hasner, Mira, Luca. 
 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 
közösségek részére. 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 
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Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002. Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  
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IX. évfolyam 96. szám  
2005. 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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

 
...„Urunk és megbékítőnk..." 

 
„...Lelke az Atyának! Itt vagyunk a Te félelmetes jelenlétedben, kérünk Téged feléd tárva karjain-
kat, nyögdécselve és jajgatva..." 
 
     Istenfélelem! Ismerjük a szót, talán nem is tudjuk igazán megfogalmazni, mit is jelent. Jelenlét! Isten 
előtt vagyunk, érezzük, hogy Ő hatalmasabb nálunk. A Szent is átélhette ezt sokszor, mit még fokozott a 
kolostori magány. Mégis, kérjük Istent, a régi imaformával, ahogyan a szertartásokban ma is él, meg talá-
lunk rá példát számtalan szent életéből, s buzgóbbak, főként magányukban, ma is gyakorolják: feltartott, 
kitárt karral (a tenyér kérően ég felé fordítva). Ősi tapasztalat, hogy sokszor nem is tudunk mondatokat 
formálni, s csupán sóhajtani tudunk. Így állunk emberségünkben Isten előtt! 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon.  
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *     * 

Trianonra emlékeztünk 
     
    A decemberi csúfos szavazási eredmény döbbentett rá, milyen keveset tud a ma élő ember Trianonról. 
Nemcsak azért, mert nem tanították az iskolában, hanem sokan azért, mert még mindig nem merik a kér-
déseiket föltenni, sokan még mindig nem mernek válaszolni, sokan még mindig nem mernek gondolkod-
ni. Hogyan lehetséges, hogy egy nemzetet kollektív bűnösnek nevezzenek és büntessenek. Mi az oka an-
nak, hogy még 84 év után sem lehet ezeket a kérdéseket feltenni sem itthon, sem az Európai Unióban? 
    Válaszul a fel nem tett kérdésekre Koltay Gábor Trianon c. dokumentum filmjének levetítését válasz-
tottuk. A Fővárosi Örmény Klub zsúfolásig megtelt a hiteles válaszokra éhes emberekkel, január 20-án. A 
döbbenet némasága szinte fájt a vetítés alatt. S a kisírt szemek a vetítés után. Hiszen majd mindegyik 
magyarörmény családot szétszakított a Trianoni Békediktátum, s tette tönkre családjaink életét, máig ki-
ható hatással. A dokumentumfilm 14 részes változatának vetítését február 8-án, kedden du. 17 órától - ezt 
követően minden hét keddjén ugyanebben az időben - kezdi meg a Fővárosi Örmény Klub filmklubja, az 
V. ker. Akadámia u. 1.4. emelet 430 ajtószám alatti klubteremben (Fővárosi Örmény Önkormányzat). 
Háziasszony: Keve Mária. 

Koltay Gábor: Trianon 
Dokumentumfilm 
Korona film 2004 

„Az 1939-45-ös II. világháborút követő 60 esztendő óta Koltay Gábor alkotása az első mozifilm, amely 
Trianonnal, annak következményeivel és máig tartó hatásával foglalkozik. 1920. június 4-én délután fél 
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5-kor az 1914-1918-as I. világháborút lezáró Párizs melletti, Versailles-i békerendszer részeként a kis-
Trianon elnevezésű palotában írták alá a Magyarország jelentős megcsonkítását eredményező, trianoni 
„békeszerződést". Elvették az ország területének 72 százalékát, 232 804 négyzetkilométert. Elszakították 
lakosságának 64 százalékát, 13 287 241 lakost. A XX. században ránk zúduló csapások sorát a 
Versaillesi-trianoni békediktátumtól szoktuk számítani. A két világháború között a magyar társadalom a 
békés revízióban reménykedett, amelynek érdekében sokoldalú kulturális-szellemi fejlődés következett 
be. A II. világháborút követően, 1947-ben Párizsban a nagyhatalmak újra megerősítették a trianoni dönté-
seket. A XXI. század elején vajon miért nem lehet a több mint nyolcvan éve tartó trianoni folyamat ténye-
it a valóságnak megfelelően feltárni és a magyar közvélemény, valamint a világ tudomására hozni? Mi-
lyen lehetősége van egy kis országnak arra, hogy a trianoni és párizsi döntéseket szentesítő nagyhatalmak 
által meghatározott mai globális világ és európai egységesülési tendenciák közepette érdekeit érvényesítse 
és gondoskodjon a világban szétszóródott magyarságról, valamint korszerű válaszokat fogalmazzon meg 
a trianoni trauma XXI. századi kezelésére?  
    Koltay Gábor dokumentumfilmjében jeles, tudós emberekkel és közéleti személyiségekkel, így Csurka 
Istvánnal, Duray Miklóssal, Fejtő Ferenccel, Glatz Ferenccel, Nemeskürty Istvánnal, Pozsgay Imrével, 
Raffay Ernővel és Tőkés Lászlóval beszélget, valamint költők, írók gondolatainak segítségével az érzel-
mekre is ható módon megrázó erővel és szokatlan őszinteségével szenvedélyesen hangsúlyozza, hogy a 
trianoni folyamatról minden körülmények között beszélni kell." 
 

*     *     * 
Wass Albert 
 
Nincs mit félnünk ellenségeinktől, hiszen azok legfeljebb csak megölhetnek. Barátainktól sincs 
mit féljünk, azok mindössze megcsalhatnak. De rettegnünk kell a közömbösök tömegétől, mert 
azok juttatták ide a világot, ahol ma van. 

Józan magyar szemmel 
 
(A füzetben megjelenő Wass Albert idézetek Az Igazlátó, Aforizmák és bölcsességek című könyvben találhatók) 
 

*     *     * 
 
Kátainé Szilvay Ingrid 

Az örmény zene évszázadai 
I. rész 

 
A Fővárosi Örmény Klub novemberi műsora oly módon próbált betekintést nyújtani az örmény muzsika 
évszázadaiba, mint egy sötét tárlók végeláthatatlan során végigmenő kíváncsi, zseblámpával a kezében. 
Itt-ott rávilágítva egy-egy kiállított tárgyra, mégis a teljességre törekedve. Egy ősi kultúra ma is élő ha-
gyományainak mozaikjaiból állt össze a november 18-i klubműsor. Gevorg Dabagjan duduk művész azt a 
keserédes, fájdalommal teli, gyönyörűséges, számunkra mégis oly érthető zenét szólaltatta meg hangsze-
rén felvételről, mely az örmény zene sajátja. Ez volt a nyitó szám. 
    Az örménység történelme - hasonlóan a magyarhoz - szakadatlan harcok sora a fennmaradásért. Sok-
szor hevertek romokban az ősi szentélyek, a nép számtalanszor kényszerült elhagyni hazáját, mégis, akár 
a legendabéli főnixmadár, újból és újból feltámadt ez az ősi kultúra, megfoghatatlan bájjal telten szólalt 
meg újra a zene és a költészet, új színekkel telten sziporkázott újra a festészet, és folytathatták munkáju-
kat a bölcsek és tudósok, újjáépítve a leromboltat, szó szerint összegyűjtve a nép történelmének lapjait. 
    A hősi eposz, a magasztos építészet, a finom miniatűrök mellett olyan zene fejezte ki e sokat szenve-
dett nép lelki történéseit, mely szellemi és érzelmi tartalmánál fogva karakteresen egyedit képvisel.  
    A népzenében három fő vonulatot alkot a paraszti zene, a guszánasug művészet, valamint a városi dal. 
Rengeteg műfajt és formát vonultatott fel e nép géniusza: munkadalok, szertartásdalok, siratók, lírai da-
lok, epikus-, történeti-, tréfás-szatirikus dalok, bölcsődalok, vándordalok (u. n. ántuni), táncdalok.  
    A zenével összhangban és párhuzamosan fejlődött a nemzeti táncművészet. Nagy kifejezőerővel bírnak 
a bájos és kecses női táncok, a hősiesen szilaj férfitáncok, a különféle körtáncok. Már a kora középkorból 
maradtak írásos nyomai az együttzenélésnek, s az akkori zenekarok nagy változatosságot mutatnak a kü-
lönféle hangszerek terén. Az előadásban itt a Shogaken Folk Group előadásában hangzott el egy férfitánc, 



melyben az éles hangú zurna, a mi töröksípunk rokona vitte a prímet. Az együttes 1991-ben alakult 
Gevorg Dabagjan művészeti vezető szervezésében. Majd a kéthúrú térdhegedű, a raháb szólalt meg, egy 
női táncot kísérve. A Sasun Folk Group 1988-tól datálja működését, Andranik Manukjan vezetésével. Az 
ő előadásukban egy magyar fülnek is meglepően ismerős népdalfeldolgozás csendült föl, egy katonadal, 
melyben a hajdúkról van szó. 
    A vipaszánok és guszánok, Armenia énekmondói, az asugok - versek és dalok létreálmodói és előadói 
széles skálán mozogtak: a humorostól a tragikusig, az emberi sorsról való elmélkedéstől a harcra való 
buzdításig - az elnyomás időszakaiban sokszor ők voltak az egyetlenek, akik a nemzeti öntudat lángját 
nem engedték kihunyni. Ezredévek alatt csiszolt mondanivaló és kikristályosodott stílus - ez az, ami az 
örökkévalóság és örök frissesség érzetét kelti ma is. Grigor Danieljan Sarakan együttese (1981) középkori 
asug - zenét ad elő. Narekaci, Snorhali, Szajat-Nova költeményeivel népszerűsítik az örmény zenét világ-
járó turnéikon. A klub hallgatósága Meszrop Mastoc, a mai napig is használt örmény ábécé kora-
középkori megalkotójának egy himnuszában gyönyörködhetett, majd egy „Szerelmem olyan, mint a ko-
rall" kezdetű dalban. 
    A szakrális zene - Armenia egyházi zenéje - a legősibb elemeket tartalmazó hagyományokat őrzi. A 
sarakanok, handzok, avetiszek, tagok, megedik egy sajátos világot képviselnek. A középkorban egy máig 
csak részben megfejtett kottaírásrendszer alakult ki, az u. n. Hazgirk notáció. Isabel Bayrakdarian, ma élő 
kanadai énekesnő tolmácsolásában a késő középkor egyik gyöngyszemét, az örmény Stabat Mater-t hall-
gattuk, melynek szerzője ismeretlen. Szövege szabad fordításban így szól: 

Áll az Anya a kereszt előtt, 
Szomorúan áll az Istenszülő. 
Hallja Fiát a szomjúságtól epedően kiáltani, 
A töviskoszorúra tekintve így szól: 
Ó, szemen fénye, ó, Jézus, gyermekem, 
Bárcsak én halhatnék meg helyetted!  

Mária Magdaléna éneke következett: 
Ó, kertész, mondd, hol van Jézus, 
Akire oly nagyon hasonlítasz? 
Ó, asszony, jer, nézd a sebeimet, 
Amit Izrael fiai ütöttek! 
Én vagyok az Élő! 
Feltámadt Krisztus! Feltámadt Krisztus! 

    Az örmény liturgiát, a Pataragot Makar Ekmaljan és Komitasz sokszólamusítják. A magyar népzenéhez 
hasonlatosan az örmény népi muzsika is egyszólamú. A XIX -XX. sz. fordulóján, a népzene nagyszerű 
hagyományait alapul véve, fejlődésnek indult a professzionális zene. Ekkor Örményország két nagy biro-
dalom vazallusaként létezett: Oroszország és az Oszmán-Török birodalom alávetettjeként. E történelmi 
helyzet lecsapódása nyomon követhető az örmény irodalomban és zenében. A népzene gyűjtése, rendsze-
rezése, feldolgozása, népszerűsítése ekkor veszi kezdetét. Ezidőtájt a hazafias tartalmú dalok külön feje-
zetet alkotnak mind a népi, mind a professzionális zenében.  
    A XIX. század 60-as éveiben, Konstantinápolyban megalakulnak az első zenei társaságok, napvilágot 
látnak az első örmény zenei folyóiratok, hangversenyek és operaelőadások kerülnek megrendezésre. Az 
örményekre jellemző kultúrák közötti közvetítő szerep ekkor is megmutatkozik. Nerszeszjan az európai 
kottaírást népszerűsíti zenei szemináriumain. Tiflisz, a mai Tbiliszi - örmény kultúrközpont. 
    Komitasz (Szogomon Szogomonjan), az örmény zene nagy öregje 1869-ben Kutinában (a mai Törö-
kország), kézműves családban látja meg a napvilágot. Édesanyja a kisváros kedvelt énekesnője és dal-
szerzője volt. 1881-ben, amikor Bartók Béla született, Komitasz 12 éves és az ecsmiadzini egyházi sze-
minárium hallgatója. 1893-ban, mint végzett növendék a szemináriumi kórus vezetője, majd Tifliszben 
Makar Ekmaljan zeneszerző tanítványa. 1896-ban Berlinbe utazik, ahol Schmidt magánkonzervatóriumá-
ban és a berlini egyetemen tanul. A filozófia, az esztétika és a zenetörténet áll figyelme középpontjában. 
Három év múlva visszatér Ecsmiadzinba. Ekkortól datálódik a legaktívabb periódus az életében. Gyűjtés, 
komponálás, szervezés, zenei publikációk. Francia, német, svájci olasz városok várták örmény zenéről 
szóló előadásait. Bartókhoz hasonlóan a környező népek zenéjével is foglalkozott. 1915-ben szemtanújá-
vá válik a törökök vérengzéseinek, idegösszeroppanást kap a látottaktól, amiből haláláig már nem épül 
föl. Egy párizsi kórházban hal meg 1935-ben, ahonnan egy év múlva hazaszállítják hamvait Jerevánba. 



Munkássága felbecsülhetetlen. Az európai professzionális zene legértékesebb vívmányaival ötvözte az 
örmény népi hagyományokat. Elméleti szakemberként tudományos alapokra helyezte a zenei etnográfiát. 
Egész életét az örmény népzene gyűjtésének, elemzésének, rendszerezésének, valamint feldolgozásának 
és népszerűsítésének szentelte. Énekesként, karvezetőként, tanárként, zenei szervezőként, publicistaként 
is maradandót alkotott. Több mint 4000 művet jegyzett le. Az örmény- és világköztudatban Komitasz a 
kultúra önzetlen szolgálatának szimbóluma, és az első örmény klasszikus zeneszerző. A hallgatóság ezu-
tán egy részletet hallott az általa többszólamúsított Patarag zenekari változatából. 

(Folytatjuk) 
*     *     * 

 
Amberbojok figyelem! 

Részlet egy levélből 
Kedves Júlia, most sikerült utánanézni a kért dolgoknak. A Domus Históriában Korbuly Ignáczként sze-
repel. 
 
36. Korbuly Ignácz 1913-21.sz. l880. okt. l3. után. Fsz. l903.6.23. 1903 baróti káplán, 1905 somlyói 
káplán, 1906 Ehed, 1913 Barót, 1914-18 tábori lelkész. 1921 aposztatált és Katinkát feleségül vette, ki-
menve Magyarországra, Szentszékkel ügyét rendezte. Vagyis a baróti a harminchatodik. 1913-tól 21-ig 
volt Baróton plébános. 1880 október 13. után született. A szentelése 1903 június 23-án volt, 1903-ban 
már baróti káplán, 1905-től somlyói káplán, 1906-ehedi, 1913-tól plébános Baróton, tovább már érthető. 
Egyebet nem tudok róla. 
 
Ezúton is nagyon köszönöm Farkas László tisztelendő úrnak, a család nevében is, szíves közlését, és én 
még kiegészítem Gudenus János József segítségével. 
    Korbuly Domokos Albert 1770-ben született Szamosújváron, fia 1807-ben született Désen, meghalt 
Gyulafehérváron, 1889-ben. Tagja volt Szilágy vm. törvényhatósági bizottságának, 1848-49-es honvéd-
kapitány. Az ő elsőszülött fia Ignác „gertenyesi" előnevet is használta, kir. ítélőtáblai bíró volt, a gyulafe-
hérvári Mária Kongregáció tagja, az erdélyi Szent Ferenc rend konfratere. Felesége Zulányi Laura. Kilenc 
gyermekük közül a harmadik Lóránt Ignác Zilahon született a levélben is jelzett időben, meghalt 1970 
jun. 29-én, Pestszentlőrincen temették el. Élt 90 évet. Felesége Flachbart Katalin, aki 1890-ben született 
és 1942 aug. 12-én hunyt el Pestszentlőrincen. Ő volt Amberboj Katinkának a lánya, Darkó Aladárnak a 
féltestvére, akinek önéletírását íme folytatjuk. Olvassátok örömmel. 

Bálintné Kovács Júlia, Kincses Kolozsvár  
 

Darkó Aladár 
életrajzi töredéke (anyai nagyapja örmény)  

II. rész 
    Gyermekkor, iskolai évek 
     
    Körülbelül 5 éves koromig Darkó nagyanyám Varga utcai házában laktunk, majd pedig amikor Édes-
apám betegsége miatt nem tudta ellátni a hivatalát és nyugdíj nélkül kellett megválnia állásától, feloszlat-
ták a háztartást. Édesapámmal és Édesanyámmal hárman Amberboj nagyanyámhoz költöztünk, aki csa-
ládfenntartó Miklós fiával lakott, a Kolozsvári (később Jókai) utcában. Nagyanyám a házat bérbe adván 
egy szobát bérelt és ott lakott Gyula bátyámmal. Így éltünk kb. 2 évig, amikor Édesapám állapota súlyos-
bodott s ekkor őtet Darkó nagyanyámhoz vitték, de ahol 1889 januárban nehéz szenvedések után meghalt. 
Nem sokra tudok visszaemlékezni abból az időből mert 7-8 éves voltam. Egy alkalommal emlékszem 
amint a tornácon ült a karosszékben (vakon, bénán) s megkérdeztem, hogy fogjuk-e be a lovat, hogy vi-
gyük szekerezni, s arra emlékszem még, amikor a doktor Édesanyámmal villanyozta. 
    Édesapám a kolozsvári unit. gimnáziumban Dénes nevű testvérével egy időben tett érettségit. Megelő-
zőleg Szebenben a Terézianumban tanult, mint szegény gyermek, mert nagyanyám szegény volt és 3 fiút 
nevelt fel. Érettségi után beiratkozott a jogra, de nem végezte el az egyetemi tanulmányait, mialatt az 
egyetemre járt egy ügyvédi irodában írnokoskodott, nem tudta nagyanyám segíteni és félbe kellett hagyja 
az egyetemi tanulmányait, haza kerülvén később bekerült a városhoz, ahol jegyző lett. Korabeliektől azt 
hallottam felőle, hogy jó tisztviselő volt, nagyon jó emlékezőtehetséggel megáldva, aminek jellemzéséül 



említette egyik kortársa, hogy egy alkalommal a tanácsülésre nem készült el a jegyzőkönyv, mire édes-
apám egy tiszta lapról olvasta fel az egész jegyzőkönyvet helyesen, fordítván a lapon hitelesítési záradék-
kal látta el és rendben hitelesítette. Kortársai közül többen mondták nekem, hogy népszerű joviális ember 
volt, részt vett a közéleti megmozdulásokban, önkéntes tűzoltó parancsnok volt és Dr. Moldován Gergely 
akkori kir. tanfelügyelővel, későbbi egyetemi tanárral szerkesztette a „Haladás" című legelső tordai hírla-
pot, 2 példánya megvan az irataim között. 
    Gyermekkoromban, amint édesanyám is mondta, és én is bizonyos mértékig úgy emlékszem, hogy 
nagyon élénk gyermek voltam, sok barátom volt, egészséges voltam, csak egyszer voltam hastífuszban. 
Szerettem gombozni, a patakban fürdeni, halászni, korcsolyázni, a csordabeli bivalyokon lovagoltam és a 
szomszéd szamarán, s ha szerit tehettem, lóra is felültem. Abban az időben még nem ródliztak, hanem 
házilag készített fatalpú szánra deszkát téve négyen is felültünk és úgy ereszkedtünk le a „labirintus" tető-
ről s csak Isten oltalmazott, hogy az útkereszteződéseknél nem kerültünk szekerek alá. Rendszerint fa-
gyott kézzel és lábbal érkeztem haza erről a sportról, amikor hideg vízbe kellett tegyék a kezemet. Mikor 
a Kolozsvári utcában laktunk, fő játszó helyek voltak a Kleinhempel pék udvara, ahol számos 
Kleinhempel fiú és pékinasok társaságában jól eltelt az idő. Egyszer más balesetek között a szénapadlás-
ról nálunk a bivalyok közé estem be. Gyakran átjártam a szomszédos Fodor udvarra, ahol 3 fiú és 3 leány-
nyal s az ott levő nagyszerű hintával igen jól töltöttük az időt. Egyszer fennakadtam a hintán a horogba és 
létrával kellett leszedjenek. Látva, hogy mindenki szivarozik, vettem egy cseréppipát, egy pakk kapado-
hányt magamnak a pénzemből, de rosszul lettem tőle. Az udvaron toronymagasságban álltak a dohányos 
ládák, azok tetején szerettem játszani, Édesanyámnak örökös aggodalmat okozva vele. A Varga utcán 
mikor laktunk, láttam, hogy más is verekedik, én is kikezdtem a csizmadia inasokkal, de jól elvertek. Eb-
ből a koromból meg kell említenem, mint jellembeli tulajdonságot, amit szigorú Amberboj nagyanyám 
állapított meg és már felnőtt koromba közölte velem Édesanyám, hogy soha nem hazudtam. Édesanyám 
egyévi gyász után ment férjhez Flachbart Károlyhoz, aki nagybátyám üzletében segéd volt. 12 évvel volt 
fiatalabb anyámnál. Szepességi szász volt, jó volt hozzánk, mint gyermekekhez, engem különösképpen 
szeretett. Az unitárius elemibe jártam, IV. elemi után 1891-ben Szászrégenbe küldtek német nyelvre, s 
mivel semmit nem tudtam németül, a IV -ik elemibe írattak be. Flachbart bátyjánál Flachbart József réz-
művesnél laktam, gyermektelen házaspár volt és jól bántak velem, szerették a gyermekeket. Az első év-
ben a tanulás német nyelven gót betűkkel nehezen ment, privát órákra is jártam - az I. gimnáziumtól 
kezdve nem kellett privát órát vegyek, egyedül is bírtam már, az I -II.-ik osztályba gyengébb voltam, de a 
III.-iktól már javult és IV.-be már jó és jeles voltam. A luteranus gimnáziumba nagyon jól tanítottak és 
nagy volt a fegyelem. Otthon is szigorúan tartottak szász szokás szerint, minden percet lefoglaltak, házi-
munkában részt vettem, egyszerűségre, szerénységre szoktattak. Kellemesen emlékszem vissza ezekre az 
évekre, sok jó barátom volt a szászok, magyarok, románok, zsidók között is. József bácsira és Regina 
nénire mindig szeretettel és hálával gondoltam, felkerestem őket, azok után is, és írtam nekik. Jóravaló 
emberek voltak, mikor én odakerültem még szegények voltak, de szorgalommal szép vagyont gyűjtöttek. 
    Gimnáziumi tanulmányaim alatt eleinte arra gondoltam, hogy a IV. gimnázium után katonai iskolába 
megyek. A vakációkat mostoha apám vasüzletében töltöttem és szerettem a kereskedést. A IV-ik gimná-
ziumban mikor az évvége közeledett, elhatároztam, hogy a kereskedelmibe megyek. Kérést adtam be a 
Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia igazgatóságához, mellékeltem egy szegénységi bizonyítványt, s mi-
vel a bizonyítványom is jó volt, fél tandíj mentességet kaptam és ezt végig élveztem. Mikor erre a pályára 
határoztam el magamat, az első osztálytól kezdve a legszorgalmasabban tanultam. Az intézet egyébként 
Magyarországnak egyik legjobb intézete volt. Az érettségin minden tárgyból olyan jól feleltem, hogy álta-
lános eredményem jeles volt. Érettségi után előbb a budapesti Keleti akadémiára mentem, de meggondol-
ván a dolgot, hazajöttem és Torda-Aranyos Vármegyei Takarékpénztárnak a szolgálatába léptem, mint 
díjtalan gyakornok. Itt három hónapig szolgáltam. 
    1900. január 1-ével az Érmihályfalvi Takarékpénztárhoz léptem szolgálatba, mint gyakornok évi 40 
Korona fizetéssel. Ellátásban Kálmánczhelyi Bélánál voltam. Kálmánczhelyi Béla Fráter Lóránd édesap-
jánál szolgált, mint szolgabíró. 
    1901. június hó 1-ével a Hatvan vidéki Takarékpénztárhoz kerültem, mint másodkönyvelő. Itten havi 
50 Korona fizetést kaptam. Rövid két hét múlva hazahívtak a Torda-Aranyos megyei Takarékpénztárhoz. 
Ezt a Takarékpénztárt Sándor János belügyminiszter 1891-ben alapította. Itt segédkönyvelői állást kaptam 
havi 80 Korona fizetéssel és nyereségi jutalékkal. 



    1904-ben besoroztak a kolozsvári 51-es császári és királyi gyalogezredhez, amelynek három hadosztá-
lya Bécsben szolgált. Bécsben a Mariahilferstassei kaszárnyába vonultam be. A gyakorlati kiképzés után 
iskolába kerültem. Németül tudván a vizsgán mindenből jó eredményt értem el és jeles bizonyítványt kap-
tam. 1906-ban Ferencz József császár és király felsége nevében jeles bizonyítványt állítottak ki nekem. 
    Leszerelés után hazakerületem Tordára a Bankhoz, ahol főkönyvelőnek neveztek ki. 1908-ban ez eddi-
gi állásomból előléptetve a bank vezetésével bíztak meg cégjegyző titkári címmel. Ebben a minőségem-
ben fejlesztettem a bankot. 
     
    Az önéletírás itt megszakad. A jelzett dokumentumok — levelek, iratok meglétéről, hollétéről semmi 
hírünk. Csak remélni tudjuk, hogy az Amberboj leszármazottak valamelyikénél még megvannak. 

Szerk. 
*     *     * 

 
Archívumunkból 

Girokuti Erdélyi Naptára 1859-dik közönséges évre 
 
Iparkamara Torda: Welits György, Wolf Gábor gyógyszerész. Biluska Gergely, Meggyesi An-
tal, Lászlóffy János, Pátrubán Gergely szövet áru. Csiki Imre, özv. Székely és Fekete, Tauffer Fe-
rencz fűszer áru. Amberboj József, Biluska Jákob, Csiki örök. és társa, Hátskuj Ferencz, Harmath 
Kristóf, Karácsoni Simon, Karingetz Tódor, Osztián Kristóf, Pál János, Pianesz Antal, Velics 
György, Virág Tamás, Harmath és Szentpéteri vegyes árú. 
 

*     *     * 
 

Petrás Mária Csángó Madonnái a Magyarok Házában 
 
Petrás Mária unikális, egyedi, senkihez nem hasonlítható, nem mérhető. Ritka tünemény: egyedisé-
gében képes egyetemes maradni. Olyan műveket alkot, melyeket minden magyar templomban - 
határon innen és túl boldogan látnék - mondta Jankovics Marcell művészettörténész 2004. január 
18-án Budapesten, a Magyarok Házában. 
 
    Petrás Mária csángó népdalénekes és kerámiaművész kiállításának megnyitóján Jankovics rámutatott: - 
A művész meglepetést okozott számára, mert immár - kis plasztikái mellett - monumentális szobormére-
tekben is gondolkodik. A kiállításon ugyanis láthatók nagy Madonna szobrai is. Mint mondta, megérhet-
jük: Magyarországon remélhetőleg előbb-utóbb Petrás szobor áll majd, nem csak egyházi falakon belül, 
hanem kívül is. A művészettörténész hangsúlyozta: - Nagy dolog, ha valaki az egyéniségét megőrizve 
alkot egyetemes értékűt, melynek letagadhatatlan a hiteles forrása. Véleménye szerint a művésznő jelen-
tős szerepet játszik nem csak a magyar nemzeti érzés, hanem a magyar vallásos művészet szempontjából 
is. A magyar plasztika művészetben nincs ma olyan alkotó, aki remekművein keresztül annyi érzelmet 
nyújtana, mint Petrás Mária - jelentette ki Jankovics Marcell. 
    A nagysikerű kiállítás megnyitója után megkérdeztük a csángó kerámiaművészt, honnan meríti az ihle-
tet, hisz alkotásainak jelentős része Szűz Máriáról, a Szent Családról és Jézus Krisztusról szól. A mű-
vésznő elmondta: - Az ihlet gyermekkorából való, mely felnevelte, és felkészítette erre a világra „Csán-
góföld csodálatos. Mindennap Istennel kezdődött és vele végződött. Az ember Mária harangszóra ébre-
dett, és imádkozott. A hívő ember napjára, életére az imádság ráteszi a 'pecsétjét.' A domborműveimen 
látható Szűzanyát szentként tisztelem. Mária körül mindig megjelennek más alakok is, nem csak Erzsébet, 
hanem a csángó lányok és asszonyok. Munkáimban kapcsolatot teremtek közöttük." Petrás Mária elmond-
ta: Csángóföldön ma is nagy tisztelet övezi Szűz Máriát. A legtöbb idős asszony példaképp tekint a Ma-
gyarok Nagyasszonyára. Szeretete csodákra képes. „Szinte mindent jelent Szűz Mária. Néhány alkotá-
somban Magyarok Nagyasszonyaként látható, szent koronával a fején. Van, akik azt gondolják, ez már a 
múlté, és kinevetnek, de engem ez nem érdekel. Személyiségét csodálatos témának találom " - vallja Petrás 
Mária. 
    A kerámiaművész életéről elmondta: Diószénben, Moldvában született. 1990-ben került Magyarország-
ra. Életének változásait stációknak tartja. Mint mondta: Addig alkot, míg a jó Isten erőt ad hozzá. Monu-



mentális alkotásai közül majdnem tíz évvel ezelőtt készítette az első nagy munkáját, a három és fél méter 
magas szobrot, mely a Dévai ferences kolostor belső udvarán, Böjte Csaba atyáéknál látható. „Sokan nem 
tudják, hogy az én munkám, mert beleilleszkedik a környezetbe. Krisztus a keresztfán - címet viseli. Az 
emberek megszokták, szinte észre sem veszik, mert, azt hiszik, ott áll a világ kezdete óta. Máriát azért sze-
retem, mert az egész világot benne látom. Jézus pedig a túlvilágot jelenti számomra. Nem győzöm csodál-
ni őket. Minden kultúrát tisztelek, azokat is, ahol Jézus nem jelenik meg, de örülök, hogy a csángó kultúra 
képviselője lehetek. Római katolikus vagyok, az ősrégi magyar csángó művészetből inspirálódom" - nyi-
latkozta lapunknak a művésznő. 
    Petrás Mária népdalénekes, kerámiaművész a Bakó megyei Diószénben született 1957-ben. A csángó 
közösség ősrégi kultúrájából 1990-ben jött először Magyarországra egy csángó küldöttség tagjaként, Do-
mokos Pál Péter születésnapi köszöntésére. 1991 szeptemberében már a Magyar Iparművészeti Egyetem 
hallgatója, 1995-ben jelesen diplomázott. 1997-ben első alkalommal mutatkozott be önálló kiállításával, 
melyet több, mint száz követett a fővárosban és szerte az országban, továbbá Olaszországban, Franciaor-
szágban, és Kanadában. 1990 óta aktívan vesz részt a csángó ügyeket szolgáló anyaországi és határon túli 
szervezetek munkájában. 
(Petrás Mária kiállítása február 1 l-ig látható Budapesten, a Magyarok Házában.) 

Frigyesy Ágnes 
*     *     * 

 
Köllő Katalin - Kolozsvár 

A gyümölcstermesztés szerelmese 
I. rész 

 
Nézegetem a budapesti Szent István Egyetem Rubinoklevelét, 2002. szeptember 10-i keltezéssel, és 
valahogy nem tudom elhinni, hogy szemben ülök annak tulajdonosával, szellemesen és vidáman 
beszélgetünk a lakásán ezen a gyönyörű, napsugaras, késő őszi napon, pedig nemsokára egy száza-
da annak, hogy világra jött Nagyenyeden. Az ágya melletti polcon ott díszeleg három zöldes-sárga 
színű laskatök (laikus fejemmel dísztöknek ítélném, de kiderül, hogy igenis fogyasztható), a szek-
rény tetején vidáman piroslanak az almák, ahova csak nézek a szobában, könyvek, kertészeti folyó-
iratok, a falakon pedig számtalan trófea. „Díszoklevél Veress István okleveles kertészmérnöknek, 
aki a Magyar Királyi Kertészeti Tanintézetben 1932. év június hó 25. napján 70 éve szerzett okleve-
le alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elismerésül ezt a RUBINOKLEVELET 
adja ki a Szent István Egyetem. Kelt Budapesten, 2002. év szeptember hó 16-án." Ez csupán a legu-
tóbbi kitüntetés, amelyet Pista bácsi magáénak tudhat. Ezenkívül birtokosa a budapesti kertészeti 
egyetem arany, gyémánt és vasdiplomájának, valamint a hatvanas években szerzett munkaérdem-
rend harmadik fokozata kitüntetésnek, amelyet az akkori Kolozs tartományi mezőgazdasági bizott-
ság bocsátott ki a kackói termelőszövetkezetnél kifejtett tevékenységéért. Csak halkan jegyzem 
meg, nincs tudomásom arról, hogy a kolozsvári Agrártudományi Egyetem honorálta volna szakok-
tatási tevékenységét. Veress Pista bácsi ma tölti be 95. életévét. Személyesen bizonyíthatom: humo-
ra és szellemi frissessége töretlen. A vele készített beszélgetést részletekben közöljük, és őszintén 
remélem, hogy önök is nagy szeretettel olvassák majd. Isten éltesse egészségben, kedves Pista bácsi! 
    - Miért választotta ezt a szakmát, Pista bácsi? 
    - Azért, mert gyerekkoromban beleszerettem a gyümölcstermesztésbe. Édesapám, jóllehet nem volt 
szakember, a nagyenyedi gyümölcsészeti egyletnek volt a gondnoka. Én tehát ebben a nagy kertben nőt-
tem fel, és szenvedélyesen beleszerettem ebbe a mesterségbe. 
    - Nagyenyeden tetszett születni? 
    - Igen, 1909-ben, november 5-én. 
    - Nagyenyedről hova vezetett az út? 
    - A budapesti kertészeti tanintézetbe. Ide iratkoztam be 1928-ban, és itt végeztem 1932-ben. Ezután 
több mint nyolc hónapon át Németországban dolgoztam gyakornokként. Először egy kísérleti állomásnál, 
nevezetesen a sangerhauseni Rosariumban, azután pedig Berlin mellett, a híres Spath Faiskolában. Miután 
hazajöttem, az Ambrozi-Fischer Faiskolában kaptam állást, a díszfaiskola egyik részlegének a vezetője-
ként. Itt dolgoztam majdnem három évig. Ezt a faiskolát világviszonylatban is elismerték, hiszen Délke-
let-Európa legnagyobb faiskolája volt. Nemcsak Európának, hanem Ázsiának is adott el rendelésre, főleg 



szőlőoltványt, de gyümölcsfákat is. 1935-ben a nagyenyedi Bethlen-kollégium Csombordon nyitott egy 
gazdasági és szőlészeti iskolát, ahova meghívtak tanárnak. Nekem nagyon jól fizetett állásom volt a fais-
kolánál, ötezer lejes fizetéssel, ezenkívül részvényem is, ugyanis az Ambrozi-Fischer családi részvénytár-
saság volt. Nagyon jól kerestem tehát, Csombordra pedig mindössze 3800 lejes fizetésért kellett volna 
elmennem. Végül is később kompenzálódott. Édesapám mondta, hogy Elekes Viktor, a rektorprofesszor, 
Nagy Endre és Szász Pál majd meg fognak engem keresni. Szász Pált én ismertem, édesapámnak vadász-
barátja volt, jártam hozzájuk, megmetszettem a rózsákat, de volt úgy, hogy engem is hívott vadászni. Nos, 
megkerestek, én éppen kinn voltam a faiskolánál. Elmondták, hogy mit szeretnének, s beszélgetés közben 
egyszer csak Szász Pál közbevágott, és azt mondta: tudom, hogy te egyetértesz ezzel, és azt is tudod, 
hogy neked ez a kötelességed. Ezzel el volt intézve. Úgyhogy nem igazán mondhattam nemet. Szóval, így 
történt az én áthelyezésem Csombordra. ahol végül tizenöt évig dolgoztam. 
    - Elég hosszú idő. 
    - Igen. És időnként elég nehéz. Nemcsak tanár és igazgatóhelyettes voltam, hanem gazdaságvezető is. 
Ez azt jelentette, hogy minden reggel 5 órakor fel kellett kelni, beindítani a munkát, és így tovább. Úgy 
kellett tehát megszerveznem az életemet, hogy mindent el tudjak végezni. Miután elvégeztem a kora reg-
geli teendőket, hazakerültem, aztán reggeliztem, pihentem egy, esetleg másfél órát, ami sokszor sajnos 
kimaradt, aztán folytattam a napot. 1938-ban megnősültem, elvettem az ottani református lelkész leányát. 
Nehéz idők jöttek Csombordra. Már 1938-tól elkezdték "piszkálni" az iskolát, egy rövid ideig bezárták, 
aztán újraindult. A következő évben azonban ismét bezáratták, többször is belénk kötöttek, de főleg az 
igazgatónkba. Talán jobb nem is beszélni róla. Államosítás után aztán én lettem az iskola igazgatója. 
1949. január 8-án megjelent a Hivatalos Közlönyben a kolozsvári agrártudományi egyetemre szóló tanári 
kinevezésem. Nem volt azonban senki, akinek átadhattam volna a csombordi iskolát, ugyanis nem létezett 
rendes tanár az intézetben abban az időben. Ott volt segédtanár Mezei Sándor kollégám, őt léptették végül 
is elő. Ezt követően tudtam csak feljönni Kolozsvárra. Korábban azonban beiratkoztam az intézetbe, ne-
gyedévesként, ugyanis Budapesten csak hároméves volt az oktatás. Arra gondoltam, hogy így könnyeb-
ben elérhetem a diplomám elismerését, hiszen ha elvégzem itt a negyedévet, lesz egy hazai gazdamérnöki 
diplomám. Így egyszerre voltam diák és tanár az intézetben. Ez a változás sem volt könnyű, de az életem-
re elég jellemzőek voltak ezek a nehéz változások. Az első tíz évben Kolozsváron magyarul tanítottam, de 
aztán sajnos egyszeriben át kellett térni a román nyelvű oktatásra. Ezt megelőzően azonban azt kérték, 
hogy írjam le a jegyzeteimet román nyelven is, amit aztán egy bizottság átnézett. Minden apróságba bele-
kötöttek, de végül mégis elfogadták. Úgy gondolom, elsősorban azért, mert a tíz év alatt létesítettem egy 
mintakertet az intézet számára. Mindenki megbecsülte. Sok külföldi jött. Olasz-, Spanyol-, Lengyel és 
Németországból, nagyon meg voltak elégedve a didaktikai kerttel. De a hazai, a bukaresti, krajovai, te-
mesvári mezőgazdasági intézettől is jöttek látogatók, és rendkívül nagy tetszést aratott. Ebben a kertben 
bemutattam a különböző koronaformákat, aztán volt egy komoly fajtagyűjteményem, amelyben szerepelt 
az összes gyümölcsfaj. De lépést tartottunk a nyugati technikával is, hiszen összeköttetésekkel rendelkez-
tem francia- és németországi szakemberekkel. Ugyanis 1956-ban kijutottam Franciaországba, 
Palocsayval, hat hetet töltöttünk ott, ami nagyon sokat számított az életemben. Először is megismertem az 
országot, no meg az ottani gyümölcstermesztést, hiszen Franciaország a szülőhazája volt az úgynevezett 
intenzív gyümölcstermesztésnek, amely XIV. Lajos kertjéből indult el, a versailles-i kertből. Nagy él-
mény volt számomra az ottani kastély és a kert, a Párizs környéki kutatóintézetek. Könyvet is lehetne írni 
ezekről. Megjelent akkor néhány cikkem, román nyelven, a Grádina, via si livada című folyóiratban.      
    Franciaország után, a saját pénzemen felkerestem a balkáni országokat. Elég nehéz volt, mert nem be-
széltem semmilyen szláv nyelvet, de az aránylag elég jó némettudásommal mégis zöldágra vergődtem, 
hiszen a volt Osztrák-Magyar Monarchia területén mindig akadt valaki, aki értette ezt a nyelvet. Bulgári-
ában például összebarátkoztam egy hajóskapitánnyal, aki nagyszerű helyekre vitt. Voltam Fiuméban, be-
jártam az Adriai-tenger partját. Krk szigetének, Fiuméval szemben, nagyon érdekes a gyümölcs- és szőlő-
termesztése. 
    Később aztán még elkerültem Németországba is, ahol arról volt szó, hogy maximum egy hétig lehe-
tünk, de végül egy hónapon át ott maradtunk. Bonn mellett, Meckeneiban volt a kertészeti egyetem kísér-
leti állomása, de jártunk Kölnben, Hamburgban, Stuttgartban, érintettük Frankfurt-am-Maint, elmentünk 
Hochenheimba, megmutatták a legrégibb sörfőző városkát München mellett. Hát ennyit az utazásokról. 
Az agrártudományi intézetből való nyugdíjaztatásom után aztán egy darabig még bejártam, külön szobám 
is volt, mert tagja voltam az intézet vezetőségének. Miután eljöttem, elég nagy űr támadt utánam, hárman 



is próbáltak tanítani, egy darabig Wagner István is oktatott, a Palocsay-kertből, végül aztán kinevezték 
egyik volt tanítványomat, aki ugyan nem volt szakember, de átszakosodott. Egypárszor az ő hívására még 
bementem, de aztán megszakadt a kapcsolatom az intézettel. 

(Folytatjuk) 
(szerkesztői megjegyzés: Veress István köszöntője a füzetek 2004. decemberi számában olvasható.) 

 
*     *     * 

Egy festmény újjászületése 
 
2003. szeptemberében adtuk hírül a füzetek hasábjain, hogy Triff Viktorné sz. Lászlóffy Mária Magdolna, 
egyesületünk tagja, egy igen rossz állapotban lévő kb. XIX. század eleji olajfestményt adományozott 
egyesületünknek, amely feltehetőleg Issekutz Rebekát ábrázolja. A festményt majd másfél évig restaurál-
ták, 2004 december közepére készült el. Rövidesen sikerül korhű keretbe is helyezni. A restaurálás költ-
ségeit egyesületünk a 2003 évi - az APEH által átutalt - személyi jövedelemadó 1 %-ából fizette ki.  
    Ezúton is megköszönjük Triff Viktorné Lászlóffy Mária Magdolna nagylelkű adományát, valamint az 
adományozók által egyesületünk részére felajánlott jövedelemadó 1 %-ot, amely lehetőséget nyújtott múl-
tunk tárgyi emlékének megmentésére. Terveink szerint szeretnénk a restaurált festményt, valamint 
Issekutz Rebeka eredeti móringlevelét (kelengyelevelét) és kelengyeládáját, Issekutz Rebeka és férje, 
Lászlóffy Jakab portréját ábrázoló s múzeumi tulajdonban lévő festményeket a múzeumok közreműködé-
sével kiállítani. Ezen kiállítás betekintést adna a XVIII.-XIX. századi erdélyi örmény nemesi családok 
kultúrtörténetébe. A tervbe vett múzeumi kiállítás megvalósulása esetén az erdélyi örmény családok to-
vábbi XVIII-XIX. századi eredeti tárgyai is kiállításra kerülhetnének, amelyre vonatkozó felhívást füze-
tünk hasábjain meg fogjuk jelentetni.  

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  
Dr. Issekutz Sarolta elnök 

*     *     * 
Bálintné Kovács Júlia, Kolozsvár 

 
Ismerjük meg önmagunkat 

2. rész 
 
Govrik Gergely a pogány ősvallás mítoszaiba avatta be az olvasót, s megörökítette az Erdélyben akkor 
még létezett örmény nyelvű feliratokat is. Bányai Elemér (Zuboly, 1875-1915) és Temesváry János törté-
nész forrásfeldolgozásaival és művelődéstörténeti írásaival tűnt ki. Ávedik Lukács erzsébetvárosi iskola-
igazgató, majd örmény-katolikus plébános és főesperes saját városáról és a világban szétszórt örmény 
településekről számolt be. Hermann Antal néprajzprofesszor tárgyi néprajzi cikkeivel hívta fel magára a 
figyelmet. Merza Gyula (1861-1943) az erdélyi örmények folklórját tárta fel, s az önálló örmény nemzeti 
egyházat ismertette. Tőrös Tivadar levéltáros az 1848-49-es szabadságharc örmény résztvevőiről számolt 
be. 
    Teret kapott a folyóiratban a szépirodalom is. Esztegár László szamosújvári könyvtáros az örmény köl-
tészetről cikkezett, Szongott Kristóf Petőfi verseket fordított örményre s örmény elbeszéléseket magyarra. 
Simay Gergely és Simay János irodalomtörténeti cikkek és örmény versek fordításával gazdagította a la-
pot. Patrubány Lukács egyetemi magántanár örmény nyelvtudományi értekezései mellett örmény nyelven 
verseket is költött. 
    Szongott Kristóf kezdeményezésére megszületett Szamosújvárott az Örmény Múzeum. Kapatán Már-
ton örmény katolikus plébános és egy időben az Örmény Múzeum igazgatója örmény történelmi és etnog-
ráfiai cikkeivel szerepelt az Armenia hasábjain, s Aki Templomot ad Istennek ad (Szv. 1930) c. munkájá-
ban közölte az erdélyi örmény katolikusok névsorát. 
    A másik neves örmény település, Erzsébetváros armenológusának, Ávedik Lukácsnak munkái közül 
kiemelkedik Az örmény tudományos akadémia (Segesvár 1894) és Az örmény kereszténység eredete (Er-
zsébetváros 1904) c. mű. Örmény tárgyú kötetekkel jelentkezett a magyar gyorsíró szakértő, tanügyi és 
jogi szakíró Gopcsa László (1865-1933) is: Örmény közmondások (Kv. 1888) és Örmény regék (Bp. 
1911). Ide sorolható az Ellenzék, Kolozsvári Hírlap, Vasárnapi Újság munkatársának, Bányai Elemérnek 
háromkötetes Örmény anakdoták (Szv. 1892) c. gyűjteménye is. 



    A főhatalom változása után Romániában folytatódik az armenológia magyar művelése Alexa Ferenc 
(1890-1957) ezer szóból álló magyar-örmény szótárával (Erzsébetváros 1922). 
    Az örménykutatásnak a századforduló körüli években történt felvirágzása után az 1930-as években is 
volt néhány próbálkozás, amelynek két jelentős műve a Magyarországon kiadásra talált Arménia Népe 
(Gödöllő 1934) Hovhannesian Eghia, valamint Az örmény kérdés a magyar közvéleményben (Bp. 1942) 
Korbuly Domokos tollából. 
    Szamosújváron Gabányi János gazdagította a magyarörmény irodalmat néprajzi dolgozataival s a 
helybeli gimnázium 1942-43-as évkönyvében Szongott Kristófról írt monográfiájával. Gyergyószentmik-
lóson Tarisznyás Márton, a Gyergyói Tájmúzeum megszervezője és vezetője három évtizeden át folyta-
tott kutatásainak eredményét többkötetes kiadásra készítette elő. Ebből csak az első kötet jelent meg 
Gyergyó történeti néprajza (1982) c. alatt, részletesen elemezve a tájbeli örmények múltját helybeli do-
kumentumok alapján. Halála (1996 jún. 2o.) után munkáját Garda Dezső tanár folytatja, bemutatva az 
örmény betelepülők életét is Gyergyó a történelmi idő vonzásában (Székelyudvarhely 1992) c. munkájá-
ban. 
    Egyedülálló családtörténeti vállalkozás a Csíkszeredából Bécsbe kikerült Száva Tibor-Sándor könyve, 
A csíkszépvizi Száva család, amelyben a szerző az 1672-ben Erdélybe betelepült őstől napjainkig, kilenc 
nemzedéken át kíséri végig Ohánesz (Bábu) Sahagián leszármazottainak életútját. 
    1991-ben megalakult Kolozsvárt az Arménia Örménymagyar Baráti Társaság Keresztes Zoltán elnökle-
tével. 1992 szeptembere óta megjelenik a társaság időszaki szemléje, az Arménia, s felújítva a Szongott-
féle lapalapítás hagyományait, vállalja az erdélyi magyarörménység tudatának ébrentartását és ápolását. 
    Eddig tart a szócikk, amelyet néhai Keresztes Zoltán és Sztranyiczki Mihály közel egy évtizede írt meg. 
    Következő számunkban közöljük a könyvészetet, amelynek alapján dolgoztak, amelyet Sztranyiczki 
Mihály részben kiegészített, és gazdagítjuk is e bibliográfiát. 

Folytatjuk 
*     *     * 

Egy kiállítás margójára 
 
A Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Budapest IX. kerület -képviselő testülete rég készült 
hírt adni magáról, tevékenységéről választóinak, hogy ne csak a kerületi újságban megjelentetett cikkek, a 
Ferencvárosi napok rendezvényein való részvétel vagy támogatás, vagy az Örményországban elhunyt 
magyar hadifoglyok sírjainak feltárása alkalmával tett utazások tudósítsanak létünkről. 
    A legmegfelelőbb egy kiállítás megrendezése, amely nagy érdeklődésre számíthat, így született meg a 
gondolat A XIII.- XIV. század örmény kódexművészete kiállításról, melynek méltó helyet biztosított a 
Ferencvárosi Művelődési Központ Aula és Lépcsőház Galériája. Mint hely nagyon látogatott, jó a meg-
közelítése: Haller u. 27. Akik ott megjelennek, ha nem is alaposan, de rápillantanak az anyagra, hírét vi-
szik. Köszönjük az intézmény vezetősége hozzáállását és segítségét, hogy ingyenesen rendelkezésünkre 
bocsátotta a kiállító teret, valamint segítették a kiállítás megrendezését. 
    A kiállítási anyagot az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület biztosította számunkra, amely 
anyag dr. Issekutz Sarolta gyűjtésének eredménye, több kiállítás anyagának ötvözése volt. Így sikerült 
elérni, hogy teljes képet kapjon a látogató nemcsak az örmény kódexművészetről, hanem az örmény tör-
ténelemről, nyelvről, az örmény írásbeliségről, a vallásról, a hazai örménységről is. 
    A kiállítás meghívója már felkeltette mindenki érdeklődését: egy színpompás kódex-miniatúra - 1286-
ban egy kilikiai műhelyben készült - stilizált betűi hívogatták az érdeklődőket. Az Apostoli levél gyűjte-
ményben található „Angyal a sírnál" című mű jellemzője a mélykék, élénk piros, ibolyaszín árnyalatainak 
a finom rózsaszínnel, világoszölddel való kombinációja. 
    Eljött 2005. január 7-e, a kiállítás megnyitójának a napja. Fényárban úszott az Aula, a kényelmes vö-
rös-bársony székek megteltek a látogatókkal, akik között nem csak az ismert arcokat véltük felfedezni, 
hanem a IX. kerület számos eddig nem látott lakóját is. Ott volt a kerületi TV stábja és a Ferencvárosi 
újság riportere, aki interjút is készített dr. Issekutz Saroltával. Volt, aki már a megnyitás előtt hosszasan 
csodálta az aula 4 tárlójában elhelyezett tárgyakat, valamint a lépcső galériában és az I. emeleten kiállított 
tárgyakat, amelyeket Szántó Hédi nagy szakértelemmel helyezett el. 
    A Művelődési Központ részéről, Illésné Unta Margit népművelési csoport vezetője köszöntötte a jelen-
levőket, majd Dr. Issekutz Saroltának adta át a szót, aki ténylegesen megnyitotta a kiállítást. Végig vezet-
te a hallgatóságot az örmény történelem, vallás, kultúra, művészet kialakulásának útján a legrégibb idők-



től, napjainkig. A bibliai eseményektől a XX. század eleji örmény népirtásig, a Trianon okozta szülőföld 
elvesztésig. A kereszténység felvétele 301-ben és államvallássá tétele, az örmény ABC 405-ben történt 
megalkotása, a kódexművészet kialakulása az egyetemes kultúra szintjére emelte az örmény nemzetet. 
Külön fejezetet szánt az ezeregy-tornyú Ani városára, ahonnan az erzsébetvárosi és szamosújvári örmé-
nyek származtatják magukat, majd a tragikus 1239 évi nagy földrengésre, amikor az egész lakosságnak el 
kellett hagyni a térséget. Beszélt a hosszú menetelésről Kaukázuson, Krímen, majd Moldván át, amíg I. 
Apafi fejedelem jóvoltából őseink új, de végleges hazára leltek Erdélyben. Szamosújvár (Armenopolis) és 
Erzsébetváros, Gyergyó, Görgény, Beszterce, Szépvíz, mind megemlítődnek az előadó által. 
    Az örmény vallást és liturgiát ismertetve átfogó képet nyújtott az örmény apostoli, valamint az örmény 
katolikus szertatás közti különbségről. A Mechitarista rend megalakulásáról, a velencei Szent Lázár Szi-
getről, majd a bécsi mechitarista rendről, mindkettő igen értékes tevékenységéről, gazdag könyv- és levél-
táráról adott részletes tájékoztatást. 
    Kitért az 1848/49-es szabadságharc 13 aradi vértanújára, akik közül Kiss Ernő és Lázár Vilmos örmény 
származású volt, hasonló képen Czetz János is, aki a sors kegye folytán elkerülte a mártírhalált. 
Az első és második világháború következményeként számtalan örmény család települt a Csonka Magya-
rország területére, akik nem tettek hűségesküt a foglaló új hatalomnak. 
    Várady Mária színművésznő a korabeli irodalom gyöngyszemeiből nagy átéléssel adott elő szemelvé-
nyeket. Mekertics Nagas „A világnak hívságos voltáról, Frik „A szerencse kereke", valamint Grigor 
Narekaci „A siralom énekek és könyörgések könyve" című műve hangzott el. Frik, Mekertics Nagas, 
Grigor Narekaci egyúttal mind kódexmásoló szerzetes volt a XIII.- XIV. században. Műveikben társa-
dalmi mondanivalót, erkölcsi tanításokat fogalmaztak meg. 
    Kátainé Szilvay Ingrid Hacsaturján és Bach műveket adott elő, majd következett Bartók 4 román tánca, 
amely közül az egyik egy erdélyi örmény húsvéti dal. A már többször hallott Zádig-Zádig kezdetű dalt 
erdélyi örmény nyelven, nagy átéléssel adta elő, mint ahogy a zongoraművek is a művésznő tökéletes 
játékát tükrözték. A fogadás után bőven volt alkalom megtekinteni a gazdagon berendezett tárlókat és a 
közel 60 csodálatos kódexlapot, az információs táblákat. Elolvasni a XIII-XIV. századi örmény miniatú-
rák jellemzőit, megismerni a híres kódexfestő műhelyeket és kódexfestőket. Megismerni az örmény egy-
házi zene, a saragánok világát. 
    Jól sikerült est, jól sikerült kiállítás volt, amely majd egy hónapig volt látogatható. Ezt igazolta vissza a 
Ferencváros lap hírnöke februári beszámolója is: „Tényleg jó ez a kiállítás! Figyelemfelkeltő! Mi, akik 
alig valamit tudunk erről a népről, kissé elszégyelljük magunkat. Eddigi ismereteim: néhány érdekes, jel-
legzetes mintás cserép, perzsaszőnyegek, kelim minták, terítők, néhány mintás vászon - soha nem is hal-
lottam a miniatúrákról. (Knox), (Tenyérnyi képeken a világ - Örmény kódexek a FMK-ban.) 
 

Borbély B. Júlia IX. ker. örmény kisebbségi képviselő 
 

*     *     * 
Emléknaptár az örmény népirtás 90. évfordulójára 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület háromnyelvű — magyar, örmény, angol, — szövegé-
ben, képanyagában, kivitelezésében egyaránt rendkívül igényes falinaptárral emlékezett meg az örmény 
népirtás 90. évfordulójáról. A Szabó László fotóival és Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő verseivel 
illusztrált Emléknaptár felelős kiadója dr. Issekutz Sarolta, a budapesti szervezet elnöke. 
    Törökország földközi-tengeri partvidékén, a szíriai határ mentén fekszik a festői szépségű Musza Dag 
(Mózeshegy), amelynek déli oldalán, ahol a fotók készültek, 1915-ig hat örmény falu, Jogunoluk, Bítiász, 
Kheder beg, Hadzsi Habibli, Vakef és Kebuszije lakossága élt békében. Szabó László rövid történelmi 
összefoglalójából megtudjuk, hogy a világháború első évében a török kormány a megbízhatatlannak nyil-
vánított anatóliai örményeket rendkívüli kegyetlenségek árán kitelepítette a szíriai sivatagba. Több mint 
másfél millióan estek áldozatául a pogromoknak. A musza dagi örmények elsáncolták magukat a hegy 
tetején, és több mint 40 napig önvédelmi harcot folytattak a törökökkel szemben. (A musza dagi tragédiát 
Franz Werfel világhírű regénye, a Musza Dag negyven napja örökítette meg.) Az ellenállókat francia és 
angol hadihajók vették a fedélzetükre és nagy részük az egyiptomi Port Saidba került, ahonnan a háború 
után visszatelepítették őket a szülőföldjükre. Ez a terület az első világháború eredményeként a francia 
fennhatóság alatt álló Szíria része lett. 1939-ben Törökország nyomására a franciák átengedték a Musza 



Dag vidékét a Musztafa Kemál Atatürk vezette török kormánynak. A musza dagi örmények nem akartak 
még egyszer török fennhatóság alá kerülni, ezért áttelepültek Libanonba. A francia hatóságok a menekü-
lőket egy arab romváros, Andzsár mellé telepítették. Az örmény földművesek a részben mocsaras, rész-
ben kopár tájon több ezer almafát ültettek, és ma Andzsár virágzó település, amelynek hat része egy-egy 
musza dagi falu nevét viseli. Az Örmény Apostoli Egyházhoz tartozó templom kertjében minden évben 
megemlékeznek a tragikus eseményekről. Az eredeti helyen, a Musza Dagon csak Vakef falu lakosságá-
nak egy része maradt. A mintegy 130 lakos narancstermeléssel és csipkekészítéssel foglalkozik. 

(n) 
Szabadság. 2004 dec. 29.  

 
(Szerk. megjegyzés: A naptár megjelenését a Fővárosi Örmény Önkormányzat, a Főv. II. kerületi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzat és a Főv. XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat támogatta. 1400 Ft-ért megvásárol-
ható a Fővárosi Örmény Önkormányzat székhelyén (1054. Budapest Akadémia u. 1. IV. emelet 426.), félfogadási 
időben telefoni egyeztetés után (332-1791). 

 
*     *     * 

 
,Mindenki szórakoztassa saját magát!" 
 

Farsangi bál - Gyergyószentmiklós 2005 
 
Komoly hagyománya kezdett lenni a gyergyószentmiklósi örmény közösség farsangi báljának. 2005 ja-
nuár 21 -én rendezte meg az egyházközség a 3. farsangi bált, aminek mottója is hagyományos: „Mindenki 
szórakoztassa saját magát!". Egyháztanács, gondnok, római testvéregyház papjai, Oltáregylettag, kórus-
tag, polgármester, városi tanácsos, csíki vendégek, ismerősök, barátok... - mindenki saját magát szórakoz-
tatta, és amennyiben valóban felszabadult és néhány órára megpróbálta elfelejteni a hétköznappal járó 
gondokat-bajokat, szép emlékekkel térhetett haza és a hétköznapi szürkeségbe. 
    A Szilágyi vendéglő ebben az évben szűknek bizonyult. A 167 vendéget sikerült ugyan leültetni, de 
nagyon kevés hely jutott a táncra. Ami nem akkora baj, és olyan szempontból jó jel, hogy nagyon kevesen 
voltak azok, akiknek nem bizsergett a talpuk, és kibírták tánc nélkül. 
    Hagyományosan a bál rövid kulturális műsorral kezdődött. Ebben az évben újdonságnak számított a 
messze földön is ismert zene-osztály rövid „hangversenye", és a hangulatot emelte a Stepp Dance ver-
seny-táncosainak bemutatója, akik városunk hírét messze vidékekre is elvitték. Ez után kezdődött az igazi 
bál. A Szilágyi konyháján készült borjúpörkölt és sajtos csirkemell nem vallanak örmény bálra, de öröm 
volt látni, hogy a báli társaság tagjai a templomból ismerősként üdvözölhette egymást. Ha nem is volt 
mindenki örmény, de akik a templomba járnak, azok nagy része a bálra is eljött. Ez is a cél: ha együtt 
imádkozunk, együtt kísérjük ki halottainkat a temetőbe, együtt látogatjuk az örmény közösségeket, akkor 
miért ne ünnepelnénk és mulatnánk együtt. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek, olvassuk a Köny-
vek könyvében. A templomban imádkozunk, a temetőben siránkozunk, de ha farsang van, mulatozunk. 
Ezt mindenki érezte. A szervezők pedig megelégedetten nyugtázták, hogy a hajnalig tartó mulatságról a 
társaság jó kedvvel, igazán „kimulatva", és minden fáradtság ellenére szellemileg, lelkileg felfrissülve 
térhetett haza. És még nagyobb örömmel nyugtázzuk, hogy emiatt a templom nemhogy kiürülne, hanem 
egyre inkább megtelik, és mélyebb kötődések alakulnak ki az örmény származásúak között. 

Puskás Attila 
*     *     * 

 
Boloz Antoniewicz János 

Az örmények - Galíczia 
1. rész 

 
Az 1820-ik év tavaszán a Velencze melletti San Lazzaro sziget mechitarista kolostorának egy tudós szer-
zetese, Minas Pysyschkiánz tanulmányutat tett Lengyelországban. 1830-ban megjelent útleírásában, 
melynek a czíme „Dschanab-harhortutiun i Lehastán jew hails gochmánz pnagiálys i hajgazánz serelóz i 
nachniáz Ani kachakin" (Lengyelországba és egyéb vidékekre való utazás, melyeket az ősrégi Ani város-



ból eredő örmények laknak), utazásának czéljául azt tűzi ki, hogy történelmi forrásokból és személyes 
tapasztalataiból földerítse történetét és népéletét, múltját és jelenét azoknak az örményeknek, akik már a 
XI. században, tehát kevéssel Ani város elpusztulása után menekültek Lengyelországba s ott vendégszere-
tő fogadtatásra találtak. Meg akart győződni az örmény néptörzs ez idegenbe került hajtásának szívós 
ellenálló erejéről és nemzeti öntudatának mértékéről, nemkülönben arról, vajon népe, mely Ázsiában mint 
a nyugati műveltség terjesztője oly dicső föladatot végzett, elég kitartással őrzi-e itt ellenkező irányú hal-
adásában keletről nyugatra jutva s itt századokon át megtelepedve, a maga sajátszerű keleti jellemvonása-
it. 
    Minas Pysyschkiánz, a ki nevét a hangzatosabb és előbbkelő „de Medicis"-re szereti fordítani, figyel-
mes és tudós utazó. Könyvekről és kéziratokról ad hírt, s meglepő tudósítást közöl Lembergben nyomta-
tott örmény zsoltárokról és orvosi könyvekről, félig elmállott sírkövek és emléktáblák föliratait betűzgeti 
és fejti meg, rendbe szedi a történelmi események évszámait és összefoglaló áttekintést ad az elmúlt dol-
gokról. De a hol a maga korának állapotáról és az örmény népéletről kellene szólnia, ott szűkszavúvá és 
szinte kedvetlenné teszi a kevés följegyezni való. Csak úgy sebtében említi, hogy jelenleg Lembergben 
száznál alig több örmény család található, a kik különben nagyrészt a vidéken laknak, továbbá külön 
megemlítendőnek tartja, hogy a lembergi örmény apáczák kolostorában az imádságokat „még" örményül 
mondják. 
    A tudós szerzetes bizony megkésett vagy százötven évvel. Ha a XVII. század második felében járt vol-
na ily utazó, mondjuk esetleg Luigi Maria Pidou atya társaságában, a ki itt éveken át fáradozott a Rómá-
val létesítendő vallási egység érdekében: akkor még tömör s nemzeti színezetű csoportban találta volna az 
itteni örménységet. Akkoriban még kivétel nélkül a saját nyelvükön beszéltek, megvolt a saját itélőszékük 
és törvényük, vagyonosak és ennek folytán hatalmasok valának, sokféle kiváltságnak örvendtek, melyeket 
okosságukkal és ügyességükkel szereztek a lengyel királyoktól s országnagyoktól, a városi hatóságok 
minden, gyakran elég heves tiltakozása ellenére. Az ő kezükben lévén Lengyelország egész keleti keres-
kedelme, de nemcsak a Levantéval, hanem Európa éjszak-nyugati felével is élénk összeköttetést tartván 
fönn s egész az Amstel torkolatáig jutva és ott nevezetes gyarmatot alapítva, nem csoda, ha némileg vi-
lágpolgárokká lettek. De azért egyúttal érezték a lengyelséggel való szoros összetartozóságukat is, melyet 
városi és nemzetéleti közös érdekeik fűztek mind bensőbbé. A politikai élet hullámzásai ugyanis e keres-
kedő népséget mindenkor nagyon közelről és nagyon mélyen érintették, mert tudva lévő, hogy a kereske-
delem, a közgazdasági életműködésnek e legfinomabb műszere, érzi meg leghamarább és legerősebben a 
közállapotok válságos fordulatait. 
    Valószínű, hogy az örményeknek keleti hazájukból való kivándorlása fővárosuk, Ani elpusztulásával 
kezdődik, melyet 1064-ben döntött romba Alp Arszlán, a szeldsukok szultánja. De hogy 1183-ban már 
egy fatemplomot építettek volna Lembergben, mint Pysyschkiánz mondja, az nagyon kétséges, hihetőbb 
azonban az a másik tudósítás, a mely szerint Leo rutén fejedelem a város alapítása alkalmával annak éj-
szaki részén jelölt ki számukra lakóhelyeket. 1356-ban Nagy Kázmér király a magdeburgi városi jog be-
hozatalával egyszerre külön törvénykezést biztosított számukra, 1367-ben pedig szabad vallásgyakorlatot 
Gergely örmény püspök fönnhatósága alatt. Minthogy állandó összeköttetésben maradtak az anyaország-
gal, apránként mindegyre újabb kivándorlók érkeztek és nagyobb időközönként egy-egy nagyobb csapat 
is járult a megtelepültekhez, így például a XV. század elején, de nem egyenesen az anyaországból, hanem 
oláh földről, mely az örményeknek mindenha kedvelt közbenső állomásuk volt. 
    A „lembergi örmények régi jogá"-t I. Zsigmond király erősítette meg 1519-ben egy latin fordítás alap-
ján. Jogtörténelmi szempontból ugyan kevésbé, de annál érdekesebb e törvénykönyv műveltségtörténelmi 
tekintetben. Minden szigorúbb rendszer nélkül elegyülnek benne ó-testamentomi és keresztény, sajátosan 
örmény és egyetemes európai fölfogások, polgári és büntetőjogi határozmányok meglehetős tarkán 
összevisszahányva. Az örmény népjellemnek kereskedő, vagy jobban mondva pénzhajhászó hajlamára 
vall mindjárt a bevezető fejezet, mely a János örmény királytól elrendelt vasárnapi munkaszünetről és a 
vasárnap megszenteléséről igen jellemzően intézkedik. A mezei károkért, egy megsebzett ökörért vagy 
egy ellopott borjúért járó bírságokat általában a becslés szerinti értékhez mérten szabják meg, ha ellenben 
egy örmény valamely faja-belit megöl, a törvény ugyan elméletben elismeri, hogy az emberi vér fölbe-
csülhetetlen és így kiontásáért a pénzbüntetés jóformán erkölcstelen, mindazonáltal a bűnös mégis fizes-
sen 365 arany forintot, még pedig „azon bölcs oknál fogva", mivel az emberi test 365 tagból áll és az év-
nek is ugyanennyi napja van, ilyen „rendkívül szigorú" büntetés különben már azért is jogos, hogy az 



emberi élet biztonsága jobban meg legyen oltalmazva, örmények és „keresztények" között előforduló 
gyilkosság esetében az általános törvények érvényesek. 
    Az örmény törvényszék, a „huz", a mely a lembergi érseki palotában volt, tizenkét, többnyire életfogy-
tig választott bíróból állott a legidősb elnöklete alatt. Kisebb örmény községekben, a hol kétségtelenül 
ugyanezen törvény szerint ítéltek, hat, vagy mint Jazlowiecben, négy bíróval is beérték. Az örmény tör-
vényszékek (tadarán) egész a XVIII. századig fönnmaradtak. 1736-ban úgy ezeket, mint az örmények 
egyéb kiváltságait még egyszer megerősítették, 1784-ben azonban Lembergben végleg föloszlatták és 
teendőiket a városi hatóságra ruházták. 

(Folytatjuk)  
(Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Galíczia. Budapest 1898.)  

(Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal) 
 

*     *     * 
 

Kopacz Mária kiállítása 
 
Január 7-én nyílt meg Kopacz Mária festőművész kiállítása a Visital Art Galériában, az Átrium Hotelben. 
A meghívó és a mellékelt Visual Art hírek egy valódi meglepetésre invitál. „Az Erdélyből elszármazott, 
Kolozsvárott művésszé érő, immár szentendrei festőművész sokak kedvence a világban, hiszen Bukarest-
től Párizsig Európa több nagyvárosában örülhettek a gyűjtők Kopacz Mária kiállításainak. A művésznő 
egységes, nagyon jellegzetes képi világa egy különös fantázia birodalomba kalauzolja a nézőt, ahol a me-
sék valósággá válnak és álmaink figurái kelnek életre. A vérbő festőiséggel, hatalmas mesterségbeli tu-
dással készített alkotások igazi vizuális élményt jelentenek mindazok számára, akik örömüket lelik a kor-
társ magyar képzőművészet Kopacz Mária által képviselt izgalmas irányzatában." Az általa festett mese-
világ egy öntörvényű világ, ahol a bábuk viselkednek. A művész maga keretezi alkotásait s sokszor az 
önmaga szabta határt sem viseli el, egyszerűen kifest a képből. Mi nézők pedig továbbálmodjuk. 

M 
*     *     * 

Wass Albert: 
... igazsággal pedig nem lehet utcát kövezni, mert az embereknek felsérti a lábát. 

*     *     * 
Könyvbemutató 

 
Könyvbemutatóra hívta az érdeklődőket Bp. Főváros XI. kerület Örmény Kisebbségi Önkormányzata, 
2004. december 8-án, a Karinthy Szalonba. (1111 Bp. Karinthy F. u. 22.) Már a meghívó is jelezte, hogy 
nem csupán helyi, vagyis kerületi rendezvényre kerül sor. Részt vett a bemutatón az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) és Kiadó, melynek Erdélyi Örmény Múzeum sorozatát dr. 
Issekutz Sarolta az egyesület alapító elnöke ismertette. A Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
Magyar-Örmény Könyvtár sorozatának új és korábban megjelent köteteit Fancsali János elnök mutatta 
be. A szervező XI. kerület kiadott könyveit Harmath Kálmán elnök mutatta be. Elmondta, hogy szeretnék 
ezt a rendezvényt minden évben megismételni, azzal a szándékkal, hogy Karácsony előtt még jó időben 
alkalmat adjanak a bemutató vendégeinek, hogy hasznos, és valóban értékes ajándékot vásárolhassanak 
szeretteiknek, elérhető áron. A legnagyobb sikert az EÖGYKE által, az örmény népirtás 90. évfordulójára 
kiadott háromnyelvű Emléknaptár 2005 aratta, melynek fotóit Szabó László fotóművész készítette, verseit 
Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő írta. Az örmény fordítást Vahram Martirosyan író, műfordító, újság-
író, az angol fordítást, pedig Zsigmond Benedek armenológus végezte. A bemutatót Keszy-Harmath Ger-
gely tangóharmonika játékával tette még színesebbé aki Georg Fridrich Handel egyik szonátáját, Paul 
Travel: Cornette Voluntaire c. szerzeményét, végül pedig egy ismeretlen szerző: The Strenuous Life cí-
men fennmaradt darabját játszotta. Ezt követően dr. Keszy-Harmath Péterné által készített hagyományos 
örmény ételek kóstolója és üdítők várták a vendégeket. Érdekes és rendhagyó eseménye volt a bemutató-
nak, hogy egyik vendég látva a teremben álló zongorát, arra kérte a jelenlévőket, hogy hallgassák meg az 
ő zongorajátékát. A zongorához ülve saját szerzeményét, majd annak témájára improvizációkat játszott 
briliáns technikával. Alkalmi fellépését a jelenlévők fergeteges tapssal jutalmazták. Mint megtudtuk ő 
Lakatos Orsolya örmény származású, Kárpátaljáról áttelepült zongoraművész, jelenleg a Weiner Leó ze-



neiskola tanára. Amint felállt a zongorától egy másik fiatal hölgy Kátainé Szilvay Ingrid ült a helyére, aki 
szintén örmény eredetű, Kárpátaljáról áttelepült zongoraművész és ő is a Weiner Leó zeneiskola tanára, 
valamint a Bp. XI. kerület Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnök helyettese. Kolléganőjének viszon-
zásul Frédéric Chopin: Esz dúr Noctürn-jét játszotta, és virtuóz játékával óriási sikert aratott. Szép és tar-
talmas est volt. 

Harmath Kálmán 
*     *     * 

Rostás Szabolcs 
Szamosújvár 

 
Betöltötte 11 évvel ezelőtt vállalt szerepét a Téka Ház a szórványkollégium új épülete szeptember-
ben megnyílik. 
    Azt a szerepet városunk és régiónk életében, amelyet a kezdetekben felvállaltunk, 2004-ben is sikerült 
betöltenünk - hangzott el Balázs Bécsi Attila, a szamosújvári Téka Művelődési Alapítvány elnökének 
tevékenységi beszámolójában, a szervezet december végén megtartott éves közgyűlésén. 
    A tizenegy éve működő alapítvány általános céljai továbbra is a közművelődés, oktatás, ifjúságszerve-
zés és a közösségalakítás korszerű eszközökkel való fejlesztése köré csoportosulnak. A Téka művelődési 
központot biztosít a helyi és környékbeli magyar közösségek részére, a helyi és környékbeli közművelő-
dési tevékenységek szakmai megszervezését vállalja. Balázs Bécsi Attila elmondta, Szamosújváron nyi-
tott, jól felszerelt művelődési központ létezik, amelyben mindenki számára elérhető változatos programo-
kat működtetnek. 
    Az állandó programok közé tartozik a néptánc-, népzene- és néprajzoktatás minden gyermek és ifjúsági 
korosztály részére (heti 400 résztvevőt számlálnak a városból és a környező falvakból). Heti rendszeres-
séggel nagy táncházat szerveznek, a Kaláka és Kenderkóc néptánc együttesek előadásokat tartanak, ját-
szóházat működtetnek a gyermekeknek, kézműves műhelyben tanítanak (elemisektől felnőttekig minden-
kinek). A 13 ezer kötetes könyvtárnak 526 beiratkozott olvasója van, emellett felnőttképzési programok 
(tanfolyamok, továbbképzések, felkészítők stb.), népfőiskolai előadások, információs központ (teleház) 
működtetése helyi és környékbeli fiatalok részére (felvételi tájékoztató, Internet, számítógép-, fénymásoló 
használat, pályázati tanácsadás stb.), szabadidős klub, videotéka, aerobik, jóga, asztalitenisz, irodalmi kör, 
olvasókör, informatikusok klubja, szórványkollégium fenntartása, felkészítők, tanulási gyakorlatok, 
programok a bentlakó gyerekek számára gazdagítják a kínálatot.  
    „Az időszakos (többnyire hagyományos) Téka-rendezvények nagy népszerűségnek örvendenek nem-
csak helyi, hanem országos, sőt nemzetközi szinten is. Ezeket úgy szervezzük, hogy lehetőleg minden 
hónapra jusson legalább egy" - tájékoztatott Balázs Bécsi Attila. A fontosabb programjaink a Nemzetközi 
Ifjúsági Néptáncfesztivál (2004-ben a IX.), Nemzetközi Gyerek -néptánc fesztivál (tavaly VI.), Mezőségi 
Népzene- és Néptánc találkozó (VIII.), Tóvidéki Mezőségi Tábor (IX.), Erdélyi Betlehemes Találkozó 
(IV), Honismereti Tábor (VI.), képzőművészeti kiállítások és író-olvasó találkozók, népfőiskolai rendez-
vények, széki és mezőségi bálok, Mikulás Bál, farsangi bál, bábelőadások, tanfolyamok és továbbképző 
programok, helyi és regionális irodalmi, művészeti, kreativitás- és tantárgyversenyek. 
    A Téka Szórványkollégium felavatásával 2002 szeptemberétől a Téka Művelődési Alapítvány tevé-
kenysége új szakaszba lépett. Az elnöki beszámoló kitért arra, hogy az Apáczai Közalapítvány támogatá-
sával 2004. március l-jén megkezdődtek az új kollégium építési munkálatai a Téka Ház udvarán. Jó gaz-
dálkodással, önkéntes munkával májusig sikerült két szintet felépíteni. Szeptemberben a magyarországi 
Oktatási Minisztérium és a Communitas Alapítvány támogatásával sikerült folytatni az építkezést. De-
cember 8-án felkerült az utolsó cserép is az épületre, így minden remény megvan rá, hogy 2005 szeptem-
berében átadják rendeltetésének. Ily módon hivatalosan is magalakul a Téka Művelődési és Oktatási 
Központ. 
    Balázs Bécsi Attila külön köszönetét fejezte ki az alapítvány munkatársainak, akik nagyobbrészt ön-
kéntes munkával tartják fenn a művelődési központ programjait és a szórványkollégiumot. Az elnök Póka 
Enikőt, Kulcsár Ildikót, Molnár Tibort, Molnár Erikát, Sallai Enikőt, Fodor Emőkét, Fodor Zoltánt és a 
Kaláka, Kis-kaláka, Kenderkóc néptánc együttesek tagjait sorolta ezek közé. 
    A pénzügyi beszámolót követő hozzászólások között Török Bálint alpolgármester megköszönte az ala-
pítványnak a város magyar közössége érdekében 2004-ben végzett munkáját, és sok sikert, eredmények-
ben gazdag új évet kívánt a szervezetnek. 



Szabadság, 2005. január 10. 
*     *     * 

Olvasói levél 
 
Ávédik Lukács: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája 1896 reprint kiadásával kapcsolatban szeret-
ném megköszönni az egyesületnek e szép és okos könyv újbóli kiadását. Ajánlom minden erdélyi örmény 
származásúnak, hogy forgassa és tanulmányozza, ismerje meg őseink történetét, tetteit, eredményeit, ere-
deti dokumentumok alapján. 
    Pontosítani szeretném, hogy az Utóhang képein szereplő Dr. Zachariás Simon nagyapám 1933-ban már 
Erzsébetváros tiszti főorvosa volt. 

Dr. Bokross Béláné Issekutz Sarolta 
*     *     * 

 
id. Száva Antal 

(1928-2004) ny. tanár 
 
A 2004-es év utolsó napjaiban, pontosabban dec. 29-én Csíkszeredában elhunyt id. Száva Antal, nyug. 
gimn. tanár, tanfelügyelő. Száva Antal 1928. máj. 8-án született Csíkszentmártonban Száva Márton és 
Bocskor Róza egyetlen gyermekeként. A csíkszeredai Római Katolikus Segítő Mária gimnáziumban 
érettségizett 1947-ben. Először tanítóképzőt végzett, majd a kolozsvári Bolyai Egyetemen szerzett tanári 
diplomát 1953-ban. Az egyetem után először szülőfaluja iskolájában volt a magyar irodalom tanára, ké-
sőbb az iskola igazgatója lett. A 60-as évek végétől megyei tanfelügyelő volt Csíkszeredában egészen 
nyugdíjazásáig. 1952-ben nősült, neje a csíkszentmártoni születésű Bartók Sarolta tanítónő. Házasságuk-
ból két gyermek született: Edit-Mária dr. /sz.1953/ és Antal /sz.1956/ okleveles villamosmérnök. 
    id. Száva Antal édesapja Száva Márton /l871-1934/ volt, aki a háromszéki Bereckben született Száva 
János-Jakab /l814-1885/ és Dávid Katalin /1827-1898/ gyermekeként. Apai nagybátyja Száva Lukács 
/1852-1945/ volt a Száva család még Szépvízen élő utolsó képviselője. Ily módon nagyon büszke volt 
családjára és mindig vállalta részvételét a 4 évenként ismétlődő Száva-család találkozóira. Utolsó találko-
zásunk a múlt év júniusában volt, amikor szó esett a Száva-család esedékes arcképcsarnokáról, de ő már 
ekkor bemutatott ilyen jellegű nagy családi fotókat annak bizonyítására, hogy ez a terv megvalósítható 
lesz. 
    id. Száva Antal 2002-ben még részt vehetett az 55 éves érettségi találkozójukon, így azok közé tarto-
zott, aki még az ősi csíki „scola" szellemét képviselte, viselte a terhet, évszázadok örökségét mindhalálig. 
Ady Endre sorsát ő sem tudta elkerülni, lélekben ő sem tudott sose elválni a régi „scolától". Ennek az ősi 
székely iskolának a közelségében tevékenykedett, hogy újabb és újabb generációkat neveljen és adjon át - 
telítve igaz emberséggel, harmonikus lélekkel - a jövőnek. A nevelő halott porát befogadja az anyaföld 
méhe, de példája tovább él észrevétlen örökségként nemzedékre, mint tiszta tó vizére dobott kő nyomán a 
hullám. 
    A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat és lelki vigaszt a család mély fájdalmában. Isten veled ! 
 

Dr. Száva Tibor Bécs,  
2005. jan. 6. 

*     *     * 
 

Gazdovits Miklós munkái Stockholmban és Bukarestben 
 

Erdélyi örmények hagyományai 
 

Gazdovits Miklós Szatmárnémetiben született 1931-ben, a kelet-európai sors negyven évre a román fővá-
rosba sodorta. 1990-ben kezdett el írni a magyarörményekről, eddig három könyve és több mint ötven 
újságcikke, dolgozata jelent meg magyar és román nyelven. Megjelenés előtt áll a bukaresti Kriterion 
kiadónál negyedik, átfogó tanulmánykötete. 
 
Gergely Tamás interjúja 



    - Az erdélyi örményekről 1990-ben kezdtem írni. Az elektronikus számítógép-kutató intézetben kollé-
gám volt - Varuján Pambuccian, aki jelenleg, a román parlamentben az örmény nemzetiséget képviseli. Ő 
kért fel arra, hogy a bukaresti örmény vallási és kulturális központ könyvtárában található magyar nyel-
ven írt könyveket felleltározzam. Ekkor derült ki, hogy azok Lukácsi Kristóf, Szongott Kristóf, Avedik 
Lukács, Hovhannesian Eghia és más örmény származású korifeusoknak az erdélyi könyvei a 
magyarörményekről. Felkértek, hogy olvassam el a könyveket, és írjak dolgozatokat, melyeket az Ararát 
és a Nor Ghiank címmel megjelenő folyóirataikban, valamint az Ani című évkönyvben közöltek. Idővel 
munkámra a magyar nyelvű sajtó is felfigyelt, úgyhogy mára több mint ötven újságcikket és tanulmányt 
közöltem, melyek bőséges bel- és külföldi forrásanyagra alapoznak. Különösen kedves a honfoglalás 
1100. évfordulója alkalmából írt dolgozatom: 1100 év az első közép-európai örmény település létrejötté-
től. Ez részletesen tárgyalja a magyar törzsek útvonalát, és bizonyítja a közéjük keveredett örmény mene-
kültek által Villa ermen (Örmény Falu) székhellyel (ez a mai Esztergom egyik központi lakónegyedének 
a neve) a Pannóniai Örmények Földjének a létrejöttét. 
    - Miről szól a megjelent könyve? 
    - Ismereteket ad az örmény népről, országuk történelméről, azokról az eseményekről, melyek a világ 
egyik, számban legnagyobb, szórványává tették őket, Erdélybe kerülésük útjáról és módjáról, teljesítmé-
nyeikről, s részletesen leírja a két erdélyi örmény város - Szamosújvár és Erzsébetváros - alapításának 
körülményeit. Szól magyar honosításuk érdekében kifejtett önnevelési erőfeszítésükről, az örmény múze-
um létesítéséről, vallásukról, templomaikról, iskoláikról, s bemutat 49 erdélyi családot nemesi címerükkel 
együtt. 
    - Első könyve után, a magyar változat és a teljesebb második megjelenése előtt mit mondhat a vissza-
jelzésekről? 
    - Az első könyv szenzációként hatott mind a román, mind a magyar olvasók körében, mert ez volt az 
első könyv, amely románul tárgyalja a témát. A magyarok számára azért volt meglepetés, mert a 
magyarörményekről románul jelent meg a könyv a bukaresti „románörmények" kérésére és kiadásában. 
Az első 50 plusz 1000 példány után újabb 500-at kellett nyomatni. De szó van a bővített román változat 
kiadásáról is. 
    - Jelent-e meg korábban önálló könyv a magyarörményekről? 
    - Az erdélyi magyarörmények történetéről magyarul nem jelent meg önálló könyv. Dr. Lukácsi Kristóf 
írta meg latin nyelven az erdélyi örmények történetét (1869), ezt Szirmai Béla brassói római katolikus 
kanonok úr volt szíves kérésemre magyarra fordítani. 
    - Fel tud-e mutatni valami eredetit a most készülő munkájában? 
    - Mint már említettem, a magyarörményekről három könyvet adtam ki. A másodikat magyar nyelven, 
címe: Az erdélyi örmények történetéből, mely 2000-ben jelent meg Kolozsvárott, Szamosújvár örmény 
város alapításának 300. évfordulója alkalmából. A harmadik könyvnek társszerzője vagyok: az Örmény 
kultúra és művészet Szamosújvárott, négy nyelven: magyarul, románul, angolul és örmény nyelven a bu-
karesti Ararat kiadónál jelent meg 2003-ban. A Kriterion kiadó kérésére Az erdélyi örmények története 
címmel megírtam a negyedik könyvet is, amely ez év decemberében jelenik meg. Különösen e könyvben 
merek ellentmondani korábbi véleményeknek: tudományos bizonyítékok alapján vallom az Árpád-kori 
örmények fontos szerepét a kereszténység terjesztésében a Kárpát-medencében. Állítom, hogy a több 
mint 110 kívülről kerek, belülről hatkaréjos templom egy részét az örmények építették. Módosítom a 
moldvai örmények Erdélybe településének korábban megnevezett okozat-rendszerét, s a bejövetel korábbi 
leírását. Elsőként jelentem ki, hogy az „erdélyi örmény iskola" célja az erdélyi örmények földiekké nyil-
vánítása, illetve a magyar nemzet testébe való felvétel volt. Ugyancsak elsőként tárgyalom az Árpád-kori 
örmények vallását, püspökségüket, a moldvai örmények nyelvét és vallását Erdélybe jövetelük idején, és 
részletesen leírom az erdélyi örmény katolikus püspökség helyreállítása érdekében kifejtett törekvéseket. 
Irattári dokumentumok alapján felsorolom a szamosújvári örmény múzeum és katolikus plébánia egykori 
tulajdonát képező nagy morális és anyagi értékű tárgyak visszaszerzése érdekében tett lépéseket. Bemuta-
tom Capdebo Lajos szatmári római katolikus kanonoknak - a nála őrzött családi iratok és személyes le-
vélgyűjteménye alapján - a szamosújvári örmény katolikus plébánia plébánosi tisztsége elnyeréséért ví-
vott eredménytelen harcát, s kudarcának politikai hátterét. 
    - Mi az ön viszonya Svédországhoz? Elég gyakran fellép itt... hogyan fogadják? ' 
    - Svédországba a lányomat meglátogatni jövök. A román és magyar nyelven megjelent dolgozataim, a 
romániai tévében való szereplésemnek köszönhetően, meg egy Szamosújvárról készített tévéfilmem alap-



ján Svédországban is megismertek. Mivel Svédországban több magyarörmény család él, és a téma sokak 
számára érdekes, 1999-es ittlétem alkalmával felkértek Stockholmban és Södertaljében két-két előadásra. 
A második stockholmi előadás után számos részvevő kérte, hogy az elhangzottak könyv formájában is 
jelenjenek meg. Így született meg második könyvem, melyet a stockholmi Egyetemes Magyar Képzőmű-
vészeti Egyesület elnöke, Tamás György adott ki Kolozsvárott, 2000-ben - az EMKE, továbbá 58 svédor-
szági, németországi, svájci, ausztriai, magyarországi, romániai és amerikai magánszemély anyagi támoga-
tásával. 
Mostani látogatásom alkalmával Stockholmban ismételten két előadásra kértek fel. Ebben az interjúban 
talán nincs arra hely, hogy elmeséljem, milyen nagy figyelemmel hallgattak, milyen kedvesen fogadtak. 
 
(Megjelent az American Hungárian Panorama 2004 szeptember-októberi számában VI. évfolyam 5.szám) 
 

*     *     * 
Lapzárta után történt 
 
2005 január 31-én a Litea Könyvszalonban mutatták be  

Dávid Attila 1967-2002 Emlékalbumot 
 
    A fiatalon elhunyt képzőművészt és a neki szentelt könyvet Hegyi Árpád Jutocsa, a Miskolci Nemzeti 
Színház igazgatója mutatta be. Közreműködött Kobzos Kiss Tamás előadóművész. 
    A bemutatón résztvevő beszélgetőpartnerek a könyv készítői voltak: Andrási Tamás, Benedek Katalin, 
Dávid Csaba, Fabók Dávid, Federits Zsófia, Kürthy András, Orosz Adél, Spolarich László, Konrád 
Sutarski, Székely László, Trojan Tünde és Újhelyi Borbála. 
 

*     *     * 
Tájékoztató: Az Országos Örmény Önkormányzat címe 2005. január 1-től meg-
változott. Új címe 1025. Budapest Palatínus u. 4. Telefon/ fax: 332-3943, 336-
1172, 336-1679. Megközelíthető: 191-es autóbusszal a végállomásig. 
 

*     *     * 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  

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

    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-
delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-

kai száma! 
    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

*     *     * 
Wass Albert: 
Jajgatni és sopánkodni könnyű. (...) De tettekre csak azok képesek, akiknek a lelkében van bátorság és 
erő. 

Józan magyar szemmel 
*     *     * 

 
Köszönetet mondunk Boda Istvánné, Karászi János és házastársa, valamint Dr. Száva Lajos közössé-
günk tagjai adományaiért, mellyel egyesületünk működését támogatták. 
 

*     *     * 
 

Botár Edit Bolyongásaim Erdélyben és a világban 
 
c. kiállítása január 12-én nyílt meg az Erdély Művészetéért Alapítvány Vármegye Galériájában (1052 
Budapest Vármegye u. 11.) 
A tárlatot Banner Zoltán művészettörténész nyitotta meg, közreműködött Huszár Anna énekesnő és Ágos-
ton András hegedűművész. 
    A tárlat március 20-ig, kedd, szerda, csütörtök, péntek 10-18 óráig látogatható. 

 
*     *     * 

 
Lászlóffy Aladár 

Százéves jövendőmondó 
 
Muszadagok, golgoták,  
sosem tanul a világ,  
hullámaival az ember  
magát fojtja, mint a tenger,  
sebeit magától kapja,  
Krisztusát is megharapja,  
mint a feltépett erek  
Muszadagok, lágerek,  
szögesdrót és lövészárok,  
míg az élet elszivárog. 
 

*     *     * 
 



Filmklub 
 
A Trianon című dokumentumfilm 14 részes változatának (részenkén 52 perc) vetítését február 8-án, ked-
den du. 17 órától - ezt követően minden hét keddjén ugyanebben az időben - kezdi meg a Fővárosi Ör-
mény Klub Filmklubja, az V. ker. Akadémia u. 1. 4. emelet 430 ajtószám alatti klubteremben, az Fővárosi 
Örmény Önkormányzat székhelyén. A Klub háziasszonya: Keve Mária. 
 
Vízkeresztkor az Örmény Katolikus Templomban (Bp. IX. Orlay u. 6.) Pál Atya ünnepi szentmisét tartott 
katolikus híveinek. 

*     *     * 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjainak 
DÍJMENTES szaktanácsadás 
• építészeti, 
• statikai, 
• és ingatlanügyekben. 
30 éves tapasztalattal rendelkező okleveles építőmérnök, a Magyar Mérnöki és Építész Kamara tagja. 
Elérhetőség: • tel./fax: 209 2478 

*     *     * 
Meghívó 

Fővárosi Örmény Klub 
2005. február 17-én 17 órakor  

Program 
Dr. Forgács Barnabás: Charles Aznavour - Képes, zenés videó összeállítás két részben 
1. rész (a gyökerek): A francia-örmény Aznavourian család 
2. rész (a karrier): Charles Aznavour, a francia-örmény sanzonénekes 
 
A klubdélutánt a Budapest Főváros XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi. 
 

*     *     * 
Szomorújelentések 

2004. november 27-én elhunyt 
Glück Jenő 
muzeológus  

Aradon. Sok évtizedes kutatása, publikációi jelentős forrásanyagot  
szolgáltatott a múlt iránt érdeklődők számára. 

 
*     *     * 

 
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, nagyapa, após, 

apatárs, rokon, szomszéd, jó barát és nemzedékek lelkiismeretes nevelője, 
id. Száva Antal 

nyugalmazott tanár életének 76., házasságának 52. évében, türelemmel viselt betegség után  
2004. december 29-én csendesen elhunyt.  

Temetése december 31-én 10 órakor a családi háztól a csíkszentmártoni temetőben megtörtént. 
„Ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor el-

hervadnak, Megtalálsz a falevélben, mikor lehull, Meghallasz az eseti harangszóban, mikor elenyészik, S 
mikor megemlékezel rólam, Mindig arccal szemközt fogok veled állani." 

(Jókai Mór)  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család 
*     *     * 

 
 



Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva szomorúan tudatjuk, hogy  
a drága édesanya, nagymama, dédmama, szerető testvér, anyós és rokon 

özv. Nits Gyuláné szül. Medgyesi Aliz  
életének 91. évében, özvegységének 26. évében, 2004. december 30-án reggel, súlyos szenvedés után, az 

Egyház szentségével megerősítve, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 
Mindig boldog hálával emlékezünk kimeríthetetlen szeretetére, határt nem ismerő jóságára, embertársain 

való önzetlen segítőkészségére. Drága halottunkat 2005 január 2-án délelőtt 11 órakor helyeztük örök 
nyugalomra a szamosújvári örmény katolikus kápolnából. 

Nyugodjék békében! 
A gyászoló család 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 
közösségek részére. 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 

 
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK - füzetek  

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa  
A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat  

(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791)  
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu  

Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002. Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila 

Szerkeszti: Artishus Bt.  
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 
 

IX. évfolyam 97. szám  
2005. március 
 
 
„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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 
 

„...Urunk és megbékítőnk..." 
 
„...Nagy félelemmel telve és remegéssel állunk itt fölséged előtt, és jelenünk meg, hogy felajánljuk 
ezt a szellemi és felfoghatatlan áldozatot. Felségednek, Neked, aki a világot együtt teremtetted a 
Teremtővel, és akinek társa voltál és Ővele egyenlő vagy a trónon és az Atya sértetlen tiszteletének 
dicsőségében..." 
 
Oldódik azonban ez a nagy félelem, mert kötelességünk, hogy teljesítsük az isteni parancsot: Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre! Az utolsó vacsora megismétlését, Krisztus áldozatának jelenvalóvá tételét, 
melynek a fontosságát érezzük, de ez valahol lelki síkon hat! Felajánljuk a Szentléleknek mint Istennek, 
hisz Ő a harmadik isteni személy. S végső soron a Szentlélek együtt működik a másik kettővel: ott volt a 
teremtésnél, kísérte Jézust működésében, s most a trónon: az Istent megillető dicsőségben is együtt van-
nak. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *    * 

Legszebb karácsonyi énekeink szerzője 
 
Elképzelhetetlennek tűnik a karácsony a szívet-lelket felemelő, az ünnephez illő énekek nélkül. 
    Kevesen tudják azonban, hogy számos - s köztük legismertebb karácsonyi - egyházi énekünk szerzője 
egy igen sokoldalúan képzett ferences szerzetespap volt, akinek halálától az idén kereken 110 esztendő 
telt el. 
    Simon Jukundián mintegy 97 kedvelt dallamú éneket jegyzett fel a nép ajkáról és további 133-at meg-
újított. Az ő szerzeménye a „Hozzád fohászkodunk áldott Védasszonyunk (Nagyasszonyunk)" kezdetű 
szép Mária-énekünk, valamint az Oltáriszentség tiszteletére írt „Krisztus teste és szent vére". Énekei egy-
házi költészetünk közkincsévé váltak. 
    Karácsonyi énekeiben a ferences betlehem-kultusz üde bája szólal meg újból. Simon Jukundián egén 
felragyog a víg betlehemi csillag, és felszabadultan zeng orgonáján: 
     
„Dicsőség mennyben az Istennek!  
    Az angyali seregek vígan így énekelnek. 
    Dicsőség, dicsőség Istennek!" 
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Ugyanakkor karácsonyi opuszainkat nagyon szép szentségi énekekkel is gazdagította: 
    "Az ige megtestesült Názáretben.  
    Kit Mária szűzen szült Betlehemben,  
    Itt vagyon elrejtve kenyér színében.  
    Imádjuk mindnyájan egyetemben." 
    Simon Jukundián 1813. április 29-én született Csíkszentkirályon. A keresztségben a Péter nevet kapta. 
Tizennyolc éves korában lépett be Szent Ferenc rendjébe, teológiai tanulmányai befejeztével, 1837-ben 
szentelték pappá. Működésének első két évtizedében elsősorban kolostori, lelkipásztori, de főképpen tan-
ügyi munkát végzett. Kiváló szónok, hitoktató, orgonista, iskolai tanító, gimnáziumi s aztán rendi intézeti, 
majd teológiai tanár. 
    Életének fordulópontja 1858-ban következett be. Haynald Lajos, 1852-1864 között Erdély tudós és 
éleslátású püspöke, elkérte Simon atyát a provinciától s magiszteri továbbképzésre küldte Bécsbe. Ez is 
jól átgondolt részét képezte a főpásztor azon nagy tervének, hogy szellemi fejlődés céljából tanító- és 
kántorképzőt létesítsen. Ennek vezetésére szemelte ki Simon Jukundiánt, akit személyesen is jól ismert, 
és pedagógiai képességeire, tudományos és zenei ismereteire való tekintettel a legalkalmasabbnak talált. 
1858. október 4-én nyitották meg a csíksomlyói római katolikus tanító- és kántorképző intézetet. Ez volt 
az első szakosított intézmény, amely az erdélyi egyházmegye számára tanítókat és kántorokat nevelt, ma-
gyar és német nyelven. A gazdag órarend magába foglalta a hittant, nevelés- és oktatástant, nyelvtant, 
német nyelvet, számtant, a zenetant és az orgonálást, a szépírást, valamint heti három óra mezőgazdasági 
és gyakorlati kísérleteket minden tárgyból. 
    Az intézet tanári testülete és ifjúsága felbecsülhetetlen érdemeket szerzett az abszolutizmus (osztrák 
önkényuralom) korában a magyar állameszme, az irodalom és a közművelődés terén. Simon Jukundiánt 
1865-ben - addig helyettes igazgató volt - az intézet végleges igazgatójává nevezték ki, amelyet 25 esz-
tendőn keresztül vezetett. Ugyanakkor példásan végezte előadó tanári munkáját is. 
    Az erdélyi ferences rendtartomány életében is jelentős szerepe volt, hiszen háromszor választották meg 
- 1874 és 1883 között - tartományfőnöknek. Mindvégig élvezte Haynáld püspök barátságát, aki mint ka-
locsai érsek is levelezett vele. Öregkorában pedig csatlakozott egykori szeretett és nagyra becsült tanítvá-
nyának, Péter Csíszér Eleknek a ferences szerzetesi szellemet megújító mozgalmához. 
    Simon Jukundián gyakorolta a versírást, s ugyanakkor a zene avatott és művészi mestere volt. Ének-
szerzeményeit azoknak versszövege és elragadó dallama miatt azonnal átvette a nép. Túlzás nélkül állít-
hatom, hogy szerzeményei kiállták az idő próbáját, és legkedveltebb vallásos énekeink közé tartoznak 
napjainkban is. 

Fodor György 
(Újraközlés a Szabadság 2004 december 24.-i számából) 

 
    Minden okunk megvan rá, hogy feltételezzük: Simon Jukundián örménymagyar volt. Dr. Száva Tibor-
Sándor könyvéből tudjuk, hogy a Simonok Szépvízen az örmény családok számát szaporították. Onnan 
könnyen eljuthattak Csíkszentkirályra is. A Jukundián név, a zenei tehetség, és más tulajdonságai is azt 
sejtetik velem, hogy helyes a feltételezésem, amit Fodor György piarista szerzetes konfráter is valószínű-
nek tart, hogy tudniillik legszebb karácsonyi énekeink szerzője örménymagyar. Tivali Nagy Imre - akinek 
régi csíkiakról szóló könyvéből már más alkalmakkor idéztem -, nagyon szép emléket állít tanítójának, 
tanárának, földijének falustársának, hiszen ő maga is csíkszentkirályi születésű. 
Annakidején fájlalta, hogy rendtársai nem írták meg Simon Jukundián életrajzát, nem méltatták kellőkép-
pen munkásságát. Most, Fodor György emlékező sorait látva bizonyára elégedett lenne. 
Hogy jobban megismerjük ezt az érdekes embert, idézek tehát annak a nebulónak a visszaemlékezéseiből, 
akinek tanítója, tanára volt a „dalköltő". 
    „Simon Jukundián szerzetes, később a szerzet provinciálisa a tanító képezde igazgatója, úgy a normá-
ban mint a gimnáziumban éneket tanított. Akkora ambícióval és fáradhatatlan lelkesedéssel élt feladatá-
nak, hogy azt most is bámulni tudom. A fals hangok rögtönös felfogása iránt olyan érzékeny hallása volt, 
hogy százunk közül rögtön torkon ragadta annak adóját. Mikor ilyen haragra lobbant, a többszöri ismét-
lésnél már csak a száját tátogatta mindenki, de hangot adni nem mert. Hiába ütötte a taktust és verte a 
hangvillát, mert belőlünk hangot kicsalni nem tudott. Nagyheti passió éneklésekor a soló-tenort vagy 
soló-baritont éneklése közben ragadta torkon s olyant kiáltott egyet neki, hogy az egész ájtatos publikum 
a kórus felé fordult. A mutációt kezelő preparandistát, ha rossz sípot húzott ki, vagy dugott be orgonálás 



közben, úgy hason vágta, hogy nyomban összegözsörödött. Ha misét mondott, az oltárról is felkiáltott az 
orgonáló preperandistának, hogy nem fis te/...hanem cis!...vagy nem C-dúr te!...hanem A-moll!...Ha a 
fúvónyomó eltátotta a száját, odakiáltott neki: nyomjad te!... 
    Amilyen pedáns volt mint zenész, éppen olyan barátságos és előkelően figyelmes a társadalmi életben. 
Respektált egyházi zeneköltő és Kincseszegi Vidor álnév alatt poéta is volt. Hosszas közéleti működésé-
nek elismeréséül a Ferencz József rend lovagkeresztjével tüntettetett ki. Milyen kár, hogy a szerzet, mely-
nek kötelékében hosszú életét hasznosan töltötte, nem gondoskodott arról, hogy életrajzát megírassa. 
Hadd látná az utókor, hogy hajdan olyan szabású barátok voltak, mint Simon Jukundián. 
    A politikában kevés szerepet vállalt. De annál jelentősebb tanügyi és társadalmi működése. Koszorúba 
vágott hófehér haja, előkelő megjelenése és amellett hirtelen indulatos természete három nemzedéken át 
közismert volt. A zenének minden ágában járatos volt, ami azért kiváló érdeme, mert abban való ismere-
tét mind privát szorgalommal szerezte. 
Mint zeneszerző a Boldogasszony anyánk máig is egyik legszebb templomi ének szerzője. Saját szerze-
ményű műveivel az őt látogató idegen előkelőségeket zongorajátékával készséggel mulattatta. Mint orgo-
navirtuóz, ő hozta divatba az énekes misében a pap énekének megható és felemelő orgonakíséretét. Évti-
zedeken át mint a somlyói tanítóképezde igazgatója és zenetanára és gimnáziumi énektanár működött. A 
fuvolát, hegedűt, zongorát, cimbalmot és más hangszereket naturaliter tanulgató diákokat magához ren-
delte, iskolákat írt nekik és utasítást adott a hangjegy szerinti tanulásra. 
    Csak az ő kitartó szorgalmának és hajthatatlan akaraterejének köszönhető a somlyói kántor- és tanító-
képző intézet szervezése, hova előbb a kántorokat rendeltette be a hatóságokkal továbbképzés végett s 
ahol egyelőre ő maga tanított, míg módjába esett a tanítóképzés primitív alapjait megvetni. Éveken át 
ingyen tanított. 
    Sok minden anekdota fűződik somlyói életéhez. Róla mondják, hogy a rosszul intonáló papnak lekiál-
tott az orgonától, viszont ha ő misézett, felkiáltott az orgonához, hogy nem jó te-e-e szamár! A nagyheti 
passió előadására nagy súlyt fektetett, s annak precíz előadását a képezde és gimnázium ifjúságával együtt 
szokta biztosítani. A karokat négyes hangra énekeltette úgy, hogy a passió egy remek zenei előadásnak 
vált be." 
    Íme, tehát ilyen szabású barátok is voltak hajdan, és ma is vannak. Elég, ha csak az iskola- és otthont 
teremtő Berszán Lajos és Böjte Csaba atyákra gondolunk, de hála Istennek mások is vannak, például a 
Nagykárolyban dolgozó piarista szerzetes nővérek, és sokan mások. Hajtsunk fejet áldozatos, példamuta-
tó munkájuk előtt, és lehetőségeink szerint segítsük azt. 

A válogatást gyűjtötte kiegészítette és közreadja 
B. Kovács Júlia Kolozsvárról 

 
*     *    * 

 
Kátainé Szilvay Ingrid 

Az örmény zene évszázadai 
II. rész 

 
Szpendiarov (1871 - 1928) - Komitasz kor- és harcostársa (hasonlatos tevékenységük és barátságuk Bar-
tókéhoz és Kodályéhoz). Ők ketten az örmény zene első klasszikusai. Szpendiarov volt az, aki az örmény 
népzenét az orosz zeneesztétikával ötvözve az örmény szimfonikus muzsika nagy úttörőjévé vált. Az őál-
tala vágott ösvényen elindulva találkozhatunk Ter-Gerondjan, Barhudarjan és Hacsaturjan nevével. 
    Az első nemzeti opera - Csuhadzsan „II. Arsak"c. történelmi operája, vele egyidős Kara-Murza befeje-
zetlen „Susan"c. operája, valamint Tigranjan „Anus"c. színpadi drámája. A drámai műfajok megjelenésé-
vel párhuzamosan az örmény előadó művészet is intenzív fejlődésnek indul a XX. sz. első felében. Nagy 
örmény hangszeres előadók és énekesek jelennek meg Oroszország és Európa zenei színpadain: 
Sahlamjan, Nalbandjan, Sah-Muradjan, Terjan-Koganova, Davtjan.  
    Armenak Sah-Muradjan (1878 -1939) - az örmény nemzeti dalművészet kiemelkedő alakja, az örmény 
Caruso, Musban (a mai Törökország) született. Komitaszhoz hasonlóan ő is az ecsmiadzini szeminárium 
hallgatója lesz (1890), ahol ez idő tájt a híres Kara-Murza zeneszerző a szemináriumi kórus karnagya. A 
kisfiú különleges hangadottságait felfedezve 1894-ben Tifliszbe küldi Makar Ekmaljanhoz (tudjuk, ő volt 
Komitasz első mestere), akinek növendéke, majd barátja lesz. 1910-ben diplomázik a párizsi 



Conservatoiren, és a Grand Operaban debütál Charles Gounod „Faust"-jában. Ezután Európa, India, Ame-
rika, Kanada lelkes közönsége tapsolhat a nagy művésznek, aki az örmény dalt elsőként vitte ki a világ 
komolyzenei színpadaira. 1939-ben halt meg Párizsban. Fültanúk szerint halála előtt a Hajasztán c. dalt 
énekelte. A „hajasztán" Anyaföldet jelent örményül. A klubesten a hallgatóság ezt a dalt hallhatta archív 
felvételről az örmény Caruso, Armenak Sah-Muradjan előadásában. 
    Az első világháború és az azt követő népirtás borzalmaiból felocsúdva az örmény zenei élet kiválóságai 
zenei intézmények, koncertszervező irodák, zenés színházak létrehozásával vannak elfoglalva. 1921-ben 
alakul a Jereváni Zenei Stúdió, amely 1923-ban Állami Zeneakadémiává bővül. Ez az intézmény látja el a 
mai napig a hivatásos muzsikusképzés feladatát. Ekkor alakul az (Örmény Filharmóniai Társaság, a 
Szpendiarov nevét viselő Állami Operaház, a Nemzeti Szimfonikus Zenekar, az Állami Népi Ének- és 
Tánckar, vonósnégyesek stb. A Komitasz-vonósnégyes 1924-ben szerveződik moszkvai zeneakadémiai 
hallgatókból. 1932-ben alakul a Zeneszerzők Szövetsége, melynek elnöke évtizedeken át Aram Hacsatur-
ján volt. 
    A második világháború alatt is születtek remekművek: Hacsaturján II. szimfóniája, Sztepanjan I. szim-
fóniája, Egiazarjan „Arménia" c. szimfonikus költeménye, Harutjunjan Zongoraversenye és „Hősi 
balladá"-ja, Tigranjan „David Bek" operája, Egiazarjan „Szevan" c. balettje. 
    Dolukhanjan feldolgozásában két népdal szólalt meg: az „Örmény lányok" és a „Megszerettem egy 
rózsát" kezdetű. Az előadó pedig - az összetéveszthetetlen és utánozhatatlan bassz-bariton - Pavel 
Liszician, aki 1911-ben született Vlagyikavkaz-ban. Fiatal korában fizikai munkásként kereste kenyerét. 
20 évesen Leningrádba (a mai Szent-Pétervár) utazik, ahol a híres Konzervatórium vokál-tanszakának 
lesz hallgatója. Végzett muzsikusként a leningrádi opera-társulat tagja lett, párhuzamosan a jereváni opera 
színpadán is rendszeresen fellép. Nemsokára a moszkvai Bolsoj színpadán találhatjuk, ahol 26 évad lefor-
gása alatt több mint negyven operaszerepben bűvölte el csodálatos hangjával a közönséget. Kiváló éne-
kes-színész, aki Európa csaknem összes színpadán, valamint a Carnegie Hall-ban is fellépett, mindenhol 
népszerűsítve az örmény nemzet gyönyörű dalait. 
    A mai örmény előadó művészetről szólva a Sarakan régizene-együttes tevékenysége került terítékre. Ez 
a formáció 1981-ben alakult Grigor Danieljan kezdeményezésével. Repertoárjuk az asug-költészet idő-
szakát öleli fel, de visszamenőleg az V. századig énekelnek sarakanokat, tagokat. Meszrop Mastoc, 
Komitasz, Szjuneci, Narekaci, Snorhali, Szajat-Nova által írt versek szólalnak meg előadásukban. Az 
örmény középkori zene szakavatott tolmácsolói világjáró turnéikon. 
    Örmény folklór-fesztiválra kerül sor évente az ősi Garasi-kolostor romjainál. E fesztivál állandó sze-
replője az Örmény TV és Rádió Kórusa. Művészeti vezetőjük Edgár Oganeszjan. 1979-ben alakult ez a 
viszonylag nem nagyszámú énekkar. Mindössze negyven tagot számlál, Harutjun Topikjan karnagy veze-
tésével, Karine Harutjunjan zongorakísérővel muzsikálnak együtt. Edgár Oganeszjan zeneszerző dolgozza 
fel számukra az ősi dalokat nagyon szép, hallgatható, ugyanakkor mai hangzásvilággal, ami a kortárs ze-
nében nem túl gyakori, ezért hangsúlyozottan üdvözlendő. Saját fülünkre támaszkodva is meggyőződhet-
tünk erről, amikor felcsendült a „Felhős égből hűvös szellő fújdogál" kezdetű örmény népdal Edgár 
Oganeszjan feldolgozásában. 
    Tatul Altunjan népzenész, oboaművész, karnagy, a Szent-Pétervári Zeneakadémia végzett előadómű-
vésze 1938-ban szervezi meg az azóta is működő Örmény Állami Népi Együttes-t. Népdal-és néptánc- 
feldolgozásaiban Komitasz, Kara-Murza és Melikjan utóda. Ez az együttes kiterjedt koncertezést folytat, 
a világ csaknem összes táját bejárták, több nemzetközi versenyről díjazottként térve vissza. Műsoruk kor-
szakokat ölel fel: Choszroviduht - ez a VIII. sz.-ban élt arisztokrata nő, aki mélyértelmű, érzelmesen kife-
jező dalok szerzője -, Szajat-Nova (1712-1795), az utolérhetetlen humanista lírikus, aki perzsa, grúz, szeri 
és örmény nyelven egyaránt korszakalkotót hozott létre, és kora királyi udvarainak körülrajongott művé-
sze volt (Paradzsanov „Asug-Kerib"c. filmalkotása róla és koráról szól), Dzsivani (1846-1909) - a nemze-
ti felszabadítás szellemi úttörője, Seram (1857-1938) - a lírai miniatűrök mai napig népszerű mestere, 
Avaszi (1896-1978) - az ősi guszán-asug hagyomány méltó folytatója mind-mind szerepel az együttes 
programjában. Egy csodálatosan kecses női táncdalt, majd egy Szajat-Nova vers-feldolgozást hallgattunk 
meg előadásukban. 
    A 2003-as évet a UNESCO Hacsaturjan-évvé nyilvánította a zeneszerző születésének 100. évfordulója 
alkalmából. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a XX. sz. egyik legnépszerűbb, legtöbbet játszott zeneszerző-
je. Ha azt mondjuk: „Kardtánc", mindannyiunk fülében felcsendül ez a szilaj, szenvedélyes, pergő ritmu-
sú muzsika. 



    Aram Hacsaturjan későn kezdte el zenei tanulmányait: 19 évesen. Családjában több művész is találha-
tó: Levon - énekes, Szuren - rendező. Ő maga is színész szeretett volna lenni, és a színpadhoz való von-
zódása sok színpadi műhöz írt zenében teljesült ki. Gondoljunk itt a „Gajane" c. balettre, melynek része 
az imént említett „Kardtánc", a „Spartacus" c. balettre, Lermontov „Álarcosbál" c. drámájához írt zenére. 
Több mint 200 zenemű különböző műfajokban - szimfonikus, kamarazene, dalok, hegedűverseny és még 
sorolhatnánk... Rendkívül termékeny, invenciózus komponista, aki nem félt „elavult" lenni, amikor cso-
dálatos melódiáit papírra vetette, nem félt újító lenni, amikor a XX. sz. zene eszközeihez nyúlt (a XX. sz. 
lelkének nevezte a dallamot - amit sok mai zeneszerző „elfelejt"), nem félt igazán nemzeti zenét írni, 
gyökereiből táplálkozva. Ő tudta, hogy csak az válhat az egyetemes kultúra részévé, ami nagyon és kife-
jezően egyedi. Az örmény zenéből világszerte ismert és kedvelt muzsikát ő népszerűsített. Még egy ha-
talmas plusz árad a zenéjéből - és ez - a pozitív életérzés, ami nem fél egyértelműen napsugaras lenni, 
minden drámaisága ellenére. Pedig Hacsaturjan egy sokat szenvedett nép gyermeke. 
    Egy áttételesen személyes élményemet osztottam meg ekkor a klub közönségével, amikor elmeséltem 
egy megtörtént esetet. Tanárom, a Litván Nemzeti Zeneakadémia orgonaművész-tanára, Leopoldas 
Digrys mesélte egyszer egy zongoraórán nekem, hogy a moszkvai Zeneakadémia hallgatójaként kompo-
nálgatni kezdett. Összeszedve bátorságát, egyik zsengéjét megmutatta Hacsaturjannak. A mester figyel-
mesen áttanulmányozta a partitúrát, majd a kővetkező kérdést intézte jövendőbeli tanáromhoz: „Fiatal-
ember, ön milyen nemzetiségű? Ó, szóval litván? Hol a litván szellem az ön zenéjében?"A fiatal kompo-
nistát útjára terelte ily módon a Mester... 
    Hacsaturjan „Álarcosbál"-jából a híres keringő hangzott el ezután. Majd Fogolyán Kristóf barátunk 
adott elő fuvolán egy saját improvizációt, melynek segítségével elmerültünk egy sajátosan meditatív han-
gulatban. Fölocsúdva az elrévülésből, a tisztelt hallgatóság a jól ismert „Zádig, zádig" kezdetű dalt szeret-
te volna hallani előadásomban, ezzel is jelezve, hogy klubunk saját bejáratú slágergyanús szerzeményt 
mondhat magáénak immár. Bartók Béla „Hat Román tánc"-ából felhangzott zongorán a negyedik, ami 
egy erdélyi örmény húsvéti dal feldolgozása, majd elénekeltem az eredetit is zongorakíséret nélkül. 
    Nagyon vázlatos betekintést nyújthatott csak ez a másfél órás előadás az örmény zene évszázadaiba, 
mégis úgy érzem, mindnyájan gazdagabbak lettünk néhány gyönyörű élménnyel. Ezúton szeretném meg-
köszönni dr. Issekutz Saroltának, hogy a hanganyagot rendelkezésemre bocsátotta, valamint Szilvay Kris-
tófnak a hangtechnika szakszerű kezelését az előadás alatt. 
 

*     *    * 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Hálás köszönetet mondunk Dobribán Péter közösségi tagunknak 19 ezer Ft adományáért, amelyből 10 
ezer Ft-ot a Budapesti Örmény Katolikus Templomunk javára, 5 ezer Ft-ot a Gyergyószentmiklósi Ör-
mény Katolikus Templom javára, míg 4 ezer Ft-ot az EÖGYKE javára, a füzetek havi lapunk támogatásá-
ra adományozott. A céladományokat eljuttatjuk a címzetteknek. (EÖGYKE) 
 

*     *    * 
 

Fővárosi Örmény Klub február 17. 
 
Dr. Forgács Barnabás Charles Aznavour c. kétrészes, képes, zenés videó összeállításának megtekintésére 
ismét zsúfolásig megtelt a Magyarok Háza Bartók terme. Nemcsak az idősebb korosztály volt kíváncsi a 
sanzon ma is élő „öregjére" (idén májusban lesz 81 éves), hanem a fiatalok is. Kitűnő előadást hallhattunk 
magyarörmény képviselőnktől, amelyből sugárzott a rajongás Aznavour iránt. Hatalmas munkával és 
nagy leleménnyel, ügyes megoldásokkal dolgozta fel a család életét, képileg és zeneileg egyaránt, be-
ágyazva az örmény népirtás elhallgatott tragédiájába s így a közelgő 90. évforduló táján - egy család sor-
sán keresztül - még drámaibban érzékeltette a XX. század eleji örmény holokauszt igaz történetét. 
    A klubot ez alkalommal a XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezte. Köszönjük az elő-
adónak az élményt, a rendezőnek a lehetőséget, hogy mindannyiunk büszkeségéről, Charles Aznavour-
ról, életéről mindezt megtudhattuk és élvezhettük kitűnő sanzonjait. 
 



Charles Aznavour 
 
    Az elmúlt évben ünnepelhettük Charles Aznavour 80. születésnapját. Ő a hatvanas-hetvenes évek nagy 
francia sanzon nemzedékének talán utolsó képviselője - élő legenda. Örmény származású és ezt minden-
kor büszkén vallotta. 
    Családjának története a 20. század elején visszatükrözi az örmények hányatott, sokszor tragikus sorsát. 
Az Aznavourian család Oroszországban élt, Charles nagyapja a cár tifliszi nyaralójának főszakácsa volt. 
Édesanyja Törökországban született, módos, kereskedő családban, az események azonban véget vetettek 
békés, polgári életüknek - egész családja az 1915-ös örmény genocídium áldozata lett. A szomorú tömeg-
gyilkosságra 60 évvel később Aznavour megható dala emlékeztet: 'Ils sont tombes' - Elestek ők... 
    A szülők Konstantinápolyban házasodtak össze, a kiújuló örmény-üldözések elől azonban menekülniük 
kellett. Párizsban, a Quartier Latin-ben telepedtek le, vendéglőt nyitottak, mely igen népszerű volt az 
oroszországi menekültek körében, és itt kiélhették művészi hajlamaikat is (Charles édesapjának gyönyörű 
bariton hangja volt). Nagyvonalúan hiteleztek a vendégeknek, és ez csődbe juttatta a vendéglőt. 
A két gyermek, Aida és Charles kezdettől fogva művészi pályára készült. Charles mintaképe a kor nagy 
színész-énekes egyénisége, - Maurice Chevalier volt. 
    Pályája kezdetén Edith Piaf, a sanzon koronázatlan királynője támogatta - ennek gyönyörű emléke a 
'Plus bleu' című 1993-as virtuális duett. 1957-ben a párizsi Olympia színpadán 'Sur ma vie' (Életemről) 
című dalával indult igazi karrierje. 650 saját dal, 70 filmszerep, 100 millió eladott lemez - ezek a számok 
önmagukban is sokat mondanak a művész sikeres pályájáról. Dalai szövegének túlnyomó részét saját ma-
ga írja, a hatvanas évek közepétől pedig nagyszerű segítőtársra talál Georges Garvarentz - örmény szár-
mazású zeneszerző - személyében. 
    Ellátogat Szovjet-Örményországba is, ahol nagy szeretettel fogadják, és ahol még találkozhat a nagy-
mamával. A 'La mamma' című dal állít ennek emléket. 'Les enfents' - a gyermekek. Aznavour háromszor 
nősült, 5 gyermeke született. Harmadik házassága igazi boldog családi életet biztosított számára. 
    A nyolcvanas évek végén figyelme az anyaföld felé fordult. Az örmény-azeri viszály és az 1988-as 
örményországi földrengés áldozatai segítségre szorulnak. Aznavour alapítványt hoz létre, mely jelentős 
támogatást jelent a károsultak számára. Az UNESCO kinevezi örményországi 'nagykövetének'. 'Pour toi 
Armenie' (Érted, Örményország), ez a dal - melyet 78 francia énekes kórusa ad elő - felkelti a reményt, 
bátorítja a sok megpróbáltatáson átesett fiatal Örmény Köztársaságot. És az örmények hálásak, Aznavour 
látogatásai ünnepnek számítanak. Gümri városában szobrot állítanak a művésznek... 
    Aznavour ma sem pihen. Nincs olyan hét, hogy fel ne tűnne valamelyik francia TV-csatornán. Még 
2004-ben is filmszerepet vállal (Goriot apó). 80. születésnapja előtt viaszfigurája bekerül a Grévin múze-
umba - Franciaország nagyjai közé. Chirac elnök a Becsületrend tagjává avatja, Kocsarjan elnök pedig a 
legnagyobb örmény állami kitüntetést nyújtja át a művésznek. 
Egy izgága riporter megkérdezte: „Monsieur Aznavour, Ön franciának, vagy örménynek érzi magát?" A 
válasz: „Én 100%-ban franciának, 100%-ban örménynek és 100%-ban művésznek érzem magam". 

 
*     *    * 

 
Boloz Antoniewicz János 

Az örmények - Galíczia 
2. rész 

 
Már Jagiello Ulászló alatt saját városrészt kaptak az örmények Lembergben közel a belvároshoz. Innen 
indultak ki jól szervezett és erősen fölfegyverkezett karavánjaik a Keletre a vitéz és okos karaván-basa 
vezetése alatt, a kinek sok e veszélylyel járó föladat rendes foglakozása volt. Ide tértek vissza azokkal a 
csillogó-villogó, tarkabarka drágaságokkal dúsan megrakodva, a melyeket Keleten összevásároltak, itt 
terítették ki árus boltjaikban az azúr-kék bársonyt, a zöld damasztot, a karmazsin-piros aranyrojtú „tabin"-
t, a szép mintázatú selyem mukadim-öveket, török sálokat és csamleteket, szattyán-bőröket és mohairszö-
veteket, - mindezt azon üdén és a keleti festő- és szagosítószerek édes illatától elárasztva. Nem csoda, ha 
egy-egy ily örmény karaván haza érkezése a lembergi előkelő hölgyvilágra nézve nevezetes esemény 
volt, a takarékos polgárságot ellenben tönkretétellel fenyegette. Egyebek közt ez is lehetett egyik oka an-
nak az ellenséges indulatnak, melylyel a lengyel polgárság már régóta viseltetett irántuk. Mert az örmé-



nyek mindenkor jó viszonyban igyekeztek lenni a kiráylyal és a kormánynyal, s tudták a módját, hogy 
hogyan tegyenek szert mindenféle haszonhajtó kiváltságra, sőt akárhányszor kieszközölték, hogy a lem-
bergi városi hatósággal való pörös ügyeikben az ő javukra történt a döntés. 1505-ben meg már épenséggel 
teljes vámmentességet szereztek maguknak nem csupán a keleti, hanem a litván, porosz és sziléziai árúkra 
nézve is. Ezentúl az örmény boltokban Kelet kincsein kivül a porosz borostyánt, magyar kaszák és kések 
mellett a velenczei ötvösség remekeit is ott lehetett találni. Ilyenformán valósággal nélkülözhetetlen ré-
szévé lettek a társadalmi szervezetnek, a miben nagy segítségükre volt ügyes és megnyerő föllépésükön 
kívül, hogy sok nyelvet beszéltek, s így tolmács, ügynök, alkusz és közvetítő szerepekre kiválóan alkal-
masok voltak. 1538-tól kezdve csakugyan bérbe is vették Lemberg városától a hivatalos tolmács jöve-
delmét, a mely hivatalt igen jól jövedelmező általános közvetítőirodává bővítettek ki az összes külföldi 
kereskedők és érdekeltek számára. Az sem volt ritkaság, hogy művelt osztálybeli örmények kisérték el a 
királyi követeket keleti útjaikra, sőt olykor helyettesítették is őket. Az előkelő társadalmi állás és szembe-
szökő vagyoni gyarapodás, melyre a XVI. században szert tettek, többször arra indította a lembergi pol-
gárságot, hogy kiváltságaik korlátozását sürgesse, kérelmezze. A beviteli kereskedelem kizárólagosságá-
nak ideiglenes eltiltását ugyan Zsigmond Ágost király 1563-ban megint visszavonta, 1577-ben azonban 
boltjaik számát 22 gazdagabbra és 19 szegényebbre, házaikét pedig, melyek közül egynek sem volt sza-
bad a Ring-téren állania, 1600-ban egy másik rendelet 79-re korlátozta. Serfőző jogot nem kaptak, csak 
két-két varga, szabó és szűcs, meg csak egy festő lehetett az „örmény nemzet"-ből az illető czéhek tagja. 
    A következő évtizedekben két följegyzésre méltó eseménye van a lembergi örmények történetének, 
melyek tetemesen enyhítették a „natio armenorum" és a „keresztények" közötti ellentéteket. Ezek elseje a 
gregoriánus hitvallásról a római katholikus hitre térésük, melyet az 1627-ben Lembergben püspökké, 
1635-ben pedig Rómában érsekké szentelt Torosowicz Miklós hajtott végre 1667-ben, bátran szembe-
szállva az eretnekek legtüzesebb ellenállásával és a patriarchának őt sújtó egyházi átkával. A második e 
két nevezetes fordulat közül az örmények hazafias magatartása Lembergnek 1648-ban Chmielnicki 
Bohdan csapatai által való ostromlása alatt. 1653-ban tíz további házra nyertek engedélyt, még pedig a 
Ring-téren, továbbá három új boltra és a rövidárúknak kicsinyben való eladására, a mit régebben csak 
háborús időkben és esetről-esetre engedtek meg nekik. Kérdés azonban: vajon ez újabb szabadalmakat 
teljes mértékben fölhasználták-e? 
1650 körül ugyanis a lengyelországi örmények már meghaladták volt hatalmuk és tekintélyük tetőpontját. 
Hanyatlásuk sokkal hirtelenebb, mint a lengyel városi életé és a keresztény polgári elemé általában. A 
kozák háborúk, a borzasztó török ostromok mély sebeket ejtettek az egész lengyel és rutén népességen, a 
majdnem kizárólag kereskedelemből élő örménységre pedig valósággal halálos csapást mértek. A Kelettel 
való kereskedelmi összeköttetésük megszakítása életerejüket metszette ketté. 
    Az 1731-ben elrendelt új házadó összeírása alkalmával már a 89 engedélyes helyett csak 71 örmény 
háztulajdonost találunk. Ha tehát már az ingatlan vagyonuk által lekötöttek száma is az egésznek egy ne-
gyedével csökkent, mennyivel nagyobb lehetett az apadás a kiskereskedők, szatócsok, iparosok, ügynö-
kök és csiszárok napi kereset után látó népségében. A jaroslaui, brodyi, zloczówi és jaslowieci örmény 
gyarmatok a XVIII. században lassanként kipusztulnak, vagy a lengyel lakosságba olvadnak, minthogy az 
örmény nemzeti nyelv mellett mindinkább lábra kap a lengyel, törvénykezési irataikat már a XVII. szá-
zadban nagyobbrészt lengyelül írják, a legrégibb lengyel szövegű örmény síremlék pedig, a melyről e 
czikk szerzője tud, 1600-ból való, a legkésőbbi örmény fölirat Lembergben talán az 1686-ban elhalt 
asdabadi származású, tehát nem itteni illetőségű Owanésnak (János) a Dolwatawor (gazdag) Chotscha 
Nawasartin fiának sírján olvasható. A vidéken a kispolgárság körében az örmény nyelv a lengyel mellett 
egészen a jelen század első évtizedéig fönnmaradt, legkésőbbi emléke alighanem a nem rég Jazlowiecben 
kiásott 1807(!) évi sirkő. 
    Kétségtelen, hogy sok eretnek család, vallási okokból és a fölöttébb ravasz Torosowicz érsekkel való 
hosszas küzdelembe belefáradva, kelet felé Bukovinába és Oláhországba húzódott. Ilyen módon mind 
több-több bolt záródott be mindenkorra és az élelmes kereskedők bizonyára nagyon kedvük ellenére 
mondtak búcsút a hajdan fajuk iránt oly vendégszerető lengyel földnek, sok jómódú, tekintélyes örmény-
katholikus család azonban, kivált a nemesi rangra emelkedettek és háztulajdonosok közül, megmaradt az 
országban. Ezek már teljesen bele élték magukat a lengyel állapotokba, sőt egyes esetekben már rokoni 
kötelékbe is léptek a lengyel családokkal. Minthogy pedig kereskedésből többé nem élhettek, birtokot 
cseréltek, s a magas örmény süveg helyett a földmíves széles karimájú szalmakalapját tették fejükre. Ör-
ményország arany gyümölcsei helyett Podolia piros búzája lett a jövedelemforrásuk, így történt, hogy 



Pysyschkiánz atya 1820-ban a száz családot tevő örmények nagyobb részét már a vidéken lakónak mond-
hatta. 

Folytatjuk 
(Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Galíczia. Budapest 1898.)  

/Szerk. megjegyzés: eredeti irásmóddal/ 
 

*     *    * 
 
Köllő Katalin - Kolozsvár 

A gyümölcstermesztés szerelmese 
II. rész 

 
A 2004. decemberi és februári füzetekben megjelent köszöntő és riport folytatása  

a 95 éves Veress Istvánnal 
 
    - Van két lánya Pista bácsinak, ők folytatták a szakmát? 
    - Judit lányom angol-román szakot végzett a Babes-Bolyai Tudomány egyetemen, majd egy éven át 
tanított angol nyelvet a Bethlen Gábor Kollégiumban, Nagyenyeden. Egyébként a Bethlen-kollégiumban 
a nagybátyámtól kezdve, Veress Gábortól édesapámon át, a sógoromig, Vita Zsigmondig, majd a leá-
nyom, mind tanítottak ott. Mondhatnám, össze voltunk nőve a kollégiummal, és az erdejével, írtam is egy 
cikket, A Bethlen-kollégium erdeje címmel, a Természet világa című folyóiratban. De megjelent a kollé-
gium évkönyvében is. A Természet világában több írásom jelent meg, no meg vadászcikkeim szintén. A 
másik lányom, Éva, biológus, ő is írogat, főleg zöldségtermesztésű cikkeket. 
    - Amint látom, ezek a vadászcikkek nem is olyan régen születtek, még mindig tetszik írni? 
    - Igen. Mai napig is írok, ha többet nem, de legalább egy oldalt naponta. Én soha nem untam magam 
egyébként. A feleségem tavaly bekövetkezett halála után írtam egy körülbelül húsz oldalas anyagot, sze-
rettem volna, ha megjelenik valahol kötetben, de végül az Erdélyi Gazda hozta le, két részben, Természet-
járó élményeim, feleségem emlékére címmel. De sajnálom, hogy nagy része kimaradt. A feleségem na-
gyon szeretett kirándulni. Még a vadászatokra is elkísért. Soha nem volt vadászatellenes. Mindig áthidalta 
valahogy. Amúgy a nők mindig vadászatellenesek. 
    - Mit gondol, miért? Sajnálják az állatot? 
    - Van, aki sajnálja, de van, aki, azt szeretné, hogy a férje mindig ott üljön a szoknyája mellett. 
    - Itt a szobában rengeteg trófea van, ezek mind sajátjai? 
    - Hát hogyne! Az ember csak a saját trófeáját teszi a falra. A legértékesebb trófeám egyébként az egyik 
farkas koponya, aranyérmes. 
    - Azt hol lőtte Pista bácsi? 
    - Szamosfalván. Még volt egy aranyérmes trófeám. 1935-ben lőttem egy őzbakot, amelyet elküldtem a 
berlini kiállításra, és megnyertem. De sajnos Csombordon a háború alatt mind elvesztek az addig meglévő 
trófeáim. 
    - Az ágy melletti polcon látható két gyönyörű tök. Innen származnak a kertből? 
    - Igen. Laskatök. 
    - Még mindig tetszik foglalatoskodni a kertben? 
    - Ebben az évben nagyon keveset. Már rosszul járok, úgyhogy most Éva lányom a kertész. Amúgy az 
utóbbi időben nemigen írtam zöldségtermesztési cikket, maradtam a gyümölcstermesztésnél meg a vadá-
szatnál. A vadászcikkeim közül Magyarországon is jelentek meg. 
    - Pista bácsinak mi a véleménye azokról az új amerikai fajtákról, amelyek most már felénk is kezdenek 
elterjedni, gyönyörű, tökéletes formájuk van, nagyok és kívánatosak, de valahogy nem hiszi el az ember, 
hogy természetes módon lettek ilyenné? 
    - Írtam egy cikket az Erdélyi Gazdának, amelynek a címe: A legjobb gyümölcs az alma. Azzal kezdtem, 
hogy ebben a cikkben nem arról fogok beszélni, hogyan ültetik, metszik, hogyan ápolják az almafát, ha-
nem általános dolgokról. Arról, hogy milyen változások történtek az utóbbi félévszázadban az almater-
mesztés terén. Megírtam, hogy számos új fajta jelent meg, vannak, amelyek ellenállnak a különböző be-
tegségeknek, de vannak olyanok is, amelyek nagyon érzékenyek. Éppen ezért a régi fajtákat is ajánlom a 
kiskertekbe, például Kós Károlynak a Batul almáját. A Fehér megyei felvinci faiskolában árulnak régi 



fajtákat is, mégpedig nem az úgynevezett törpe alanyon, hanem vad alanyon. Éppen azért, hogy legyen 
mit ültessenek a kiskertbe a gazdák. Most gyűjtök az új fajtákból néhány darabot, mert minden évben 
november végén, december elején szűk körben tartunk egy kis összejövetelt a gyümölcstermesztő baráta-
immal. Már készülünk rá, gyűjtöm az anyagot. Ilyenkor be szoktam mutatni az új fajtákat, de a régi, elfe-
lejtett fajtákat is előszedem. Most például a Zsíros alma nevezetűt, így hívják Györgyfalván. Az egyik 
barátom hozott nekem ilyen almát, persze rögtön rájöttem, hogy ez az úgynevezett zsíros alma, ez egy 
régi német fajta, Lángoló Cardinal a neve. Nos, ezt is bemutatom nekik, mert ez is olyan fajta, sajnos, 
amely előbb-utóbb el fog tűnni. Folyton hangsúlyozom, hogy próbáljuk megmenteni ezeket a régi fajtá-
kat, lehetőleg azok, akiknek van kiskertjük. Ahogyan tette azt Bereczky Máté például, aki egyike a legna-
gyobb magyar pomológusoknak. Egy fára több almafajtát oltott, így nem kellett annyi terület hozzá. Be 
kellene vezetni ezt a módszert a kiskertekbe. Nekem is voltak ilyen fáim, Bereczky szerint fajtafa, vagy a 
mostani divat szerint gyűjteményesfa, de rendre elpusztultak, sajnos. 
    - Ezt hogy tetszik érteni, hogy egy fára többfajtát oltani? 
    - Volt például egy almafám, azon tizenkétféle nyári alma termett. 
    - Egy fán? 
    - Igen. Volt egy másik, amelynek a sugarára oltottam 10-15 cm-re összesen 43 fajtát. 
    - Szinte hihetetlen számomra, de bizonyára a szakértőknek nem jelent újdonságot. Látom, itt a szoba 
tele van mindenféle folyóirattal, szakkönyvekkel, újságokkal. Ezek szerint elég sokat tetszik olvasni, nem? 
    - Igen. Szeretnék lépést tartani a változásokkal, mindig is igényes voltam ezen a téren. Mindig ellenőr-
zöm a latin elnevezéseket is. Vannak új botanika könyveim, de megvannak a régiek is. Megvan a Jávorka 
Sándor-féle Magyar flóra, ez a határozó, valamint a képes határozó is, A magyar flóra képekben. Ezek 
régiek, de nagyon jók. Aztán van a Kertészeti lexikon. De van egy könyvem, amellyel nagyszerűen tudok 
dolgozni, ellenőrizni lehet vele mindent: Európa fái és bokrai. Ez nemrég jelent meg, idáig minden bota-
nikai problémára választ kaptam a segítségével. Szerzője orosz, Oleg Poluninnak hívják. Ezt a könyvet 
Juci lányomtól kaptam. Egyébként ő is nagy kiránduló, ért a botanikához is. Az unokám pedig, Janó, azért 
lett erdész, majd botanikus, mert két és fél éves kora óta vittem magammal az erdőbe. Janó húga, Eszter 
amikor elvégezte a közgazdasági egyetemet, hatszáz végzős közül egyedül ő kapott aranydiplomát, mert 
végig színjeles volt. 
    - Pista bácsi mit szeret a legjobban olvasni? 
    - Amikor pihenni szeretnék, akkor vadászatról. Most is egy vadászkönyvet olvasok, mert szükségem 
van arra, hogy valamivel kiszellőztessem a koponyámat. 
    - Az almákról beszélgetve, tetszett említeni a Kós Károly nevét. Pista bácsi személyesen ismerte Kós 
Károlyt ugye? Hogyan ismerkedtek meg? 
    - 1931 október első napjaiban fel voltam készülve, hogy visszamegyek Budapestre, tovább tanulni, 
ugyanis egy évig meg kellett szakítanom a tanulmányaimat, mert behívtak katonának. Édesapám, aki a 
Bethlen-kollégium tanítóképzőjében az úgynevezett gyakorló iskolának volt az igazgatója, bent volt a 
tanári szobában, ott tárgyalt Kós Károllyal, hogy milyen legyen az új iskolának az épülete. Az én vona-
tom körülbelül este 11 óra felé indult csak, előtte azonban szerettem volna még beszélni édesapámmal, 
így odamentem az irodához. Ahogy kinyitottam az ajtót, megláttam Kós Károly alakját, felismertem, hi-
szen láttam a fényképét a folyóiratokban. Emlékszem, ahogy ott állt és rásütött a nap, rézszínű arca volt, 
mély barázdákkal, a jellegzetes nagy bajuszával. Valamin vitatkoztak, Kós Károly fennhangon ismételte: 
ezért harcolni kell. Amikor benyitottam, édesapám hozzám fordult, és bemutatott, én valami olyasmit 
motyogtam, hogy: mérnök úr! Mi az, hogy mérnök úr!? Az én barátomnak a fia mondja nekem, hogy 
Károly bácsi, nem mérnök úr! Aztán kivallatott, hogy hol és mit tanulok, és nagyon helyeselte. Vissza-
mentem Pestre, de közben elég sokat gondoltam Károly bácsira. Igyekeztem megkeresni azokat az épüle-
teket, amelyeket ő tervezett Budapesten és környékén. Aztán telt az idő, én hazajöttem, dolgozni kezdtem 
az Ambrozi-Fischer telepen, majd elkerültem Csombordra. Egyszer 1938 augusztus elején mondja az 
igazgatóm, dr. Nagy Endre, hogy ekkor és ekkor jön Kós Károly, Elekes Viktor rektorprofesszor, Szász 
Pál, a kollégium főgondnoka, és még egy páran. Meg is érkeztek, és csodák csodája, Károly bácsi megis-
mert. Na, hogy vagy, megnősültél, kérdezte? Mondom, nem, de el akarom venni a református lelkész leá-
nyát. Azt mondja, az én feleségem is papleány, a türei lelkész lánya, és nem bántam meg. Azt kívánom, te 
se bánjad meg a választást. Később megismerte aztán a feleségemet is. 
    - Miért ment Kós Károly Csombordra? 



    - Az iskola épülete 1938-ban már nem volt megfelelő, sem az istálló, sem a magtár. Őt azért hívták 
oda, hogy tekintse meg az épületegyüttest, majd készítsen egy tervet, hogyan lehet minél gyorsabban és 
olcsóbban kijavítani a hibákat. Végig is nézte, kezdve a főépülettel, majd elmagyarázta, hogyan képzeli a 
javításokat. A régi, uradalmi istállóval egyáltalán nem volt elégedett, azt mondta, ide kisgazda istállót kell 
építeni, ahol minden van, takarmány-előkészítő rész, tejhűtő és tároló, külön hely a beteg állatoknak. A 
magtárat is kifogásolta, nagyon kicsi volt. Csak a pincével volt megelégedve, ott lehetett terjeszkedni, jó 
húsz méternyire. Aztán lejött a kertbe, megnézte a faiskolát. Épp ott tartózkodtak a diákok gyakorlaton. 
Nagyon tetszett Károly bácsinak a kert. Első kérdése így hangzott: Batul és Ponyik alma van? Mondtam, 
van. Mennyi? Hát, mondom, egy-egy sor. Igen, és Jonathan miért van tíz sor?, kifogásolta. De, mondom, 
tetszett neki a jeltáblázás, a törzskönyvezés, meg is dicsérte. De nemcsak gyümölcsfa volt ott és szőlőolt-
vány, hanem ezer rózsabokor is, pont akkor virágoztak másodszor. 

(Folytatjuk) 
*     *    * 

100 éve született 
báró Lukács Miklós 

 
1905. február 4-én született Gyulán, 1986. november 1. napján Budapesten hunyt el. 
    Édesapja erzsébetvárosi Lukács György (Nagyvárad 1865. szept. 10. - Budapest 1950. szept. 28.) Dr. 
jur., cs. és kir. kamarás, v.b.t.t., m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter, az Országos Magyar Képző-
művészeti Társulat elnöke, a Magyar Revíziós Liga ügyvezető elnöke, a TBC elleni küzdelem jeles kép-
viselője, Békés vm. és Hódmezővásárhely szab. kir. város főispánja, országgyűlési képviselő. Édesanyja 
perényi báró Perényi Marjorie Csillagkeresztes hölgy. 
    Tanulmányait 1926-1928-ig a lipcsei konzervatóriumban, 1928-1930-ig a berlini Zeneművészeti Főis-
kolán végezte Julius Prüwer, Artur Schnabel és Paul Hindemith vezetésével. 1930-1943 karmester külön-
böző német színházaknál (Hamburg, Osnabrück, Münster i W, Greifswald), 1943-1978 (nyugalomba vo-
nulásáig) a Magyar Állami Operaház karmestere, 1946-1950-ig főtitkára, 1944-ben és 1966-1978-ig igaz-
gatója. Operaelőadásokat és hangversenyeket vezényel idehaza és (1930-1943 és 1958 után) külföldön. 
Munkásságának súlypontja: Brahms, Bartók, Kodály művei, Wagner zenedrámái, Verdi operái. 
 
(Forrás: Brockhaus és Riemann: Zenei Lexikon II. kötet; Gudenus János József: Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest 2000.) 
 

*     *    * 
 

Emlékezés régi csíkiakról, és másokról 
1. rész 

 
A Füzetek 2004 július-augusztusi számában már olvashattunk Tivai Nagy Imre visszaemlékezéseiből, az 
örménymagyar Fejérekről szólókat. 
    Ezúttal más csíki örménymagyarokról rajzolt „arcképeit" közöljük, illetve könyvéből azokat a részeket, 
ahol nagy valószínűséggel „atyánkfiairól" esik szó. 
    „A nyomda-szükség kérdése Csíkszeredában akkor vált aktuálissá, mikor 1881 évi karácsonykor Szé-
kelyföld címen szétküldöttük az első csíki újság mutatványszámait (..). A lap érdekeltségét a második 
évben már Udvarhely megyére is kiterjesztettük, hol Dr. Kabdebó Ferencz volt a társszerkesztő." 
    Itt mondom el, hogy a nevezett társszerkesztő korábban is foglalkozott írással, 1879-ben kötete is jelent 
meg Nagyszebenben, Költemények címen. 
     
Ebből idézek egy verset:  

1878. Martius 15-én 
 
Szabadságunk emléknapja 
Fényes, szép ünnepe van ma; 
Örüljön hát ifja, véne 
E dicső nap emlékére, 



Hisz e napon hangzott el, az: 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább  
Nem leszünk! 
 
Harmincz éven, mit fogadtunk  
Azt az esküt megtartottuk.  
Szolgaság nincs e hazában,  
Foly egyenlő szabadságban  
Életünk, 
A nagy Isten őrző gondja  
Van velünk. 
 
Hajónkat sok vihar hányta  
A baj, s vészek zátonyára...  
Testvérileg tartánk össze,  
S lám a hajó nem tört össze!  
Tartsunk egybe ezután is  
Igazán, 
Így majd áldás, s béke lebeg  
E hazán. 
 
Azokra miért hallgatnánk,  
Kik pusztulást jósolnak ránk?  
Erős vagyunk a jelenben,  
S a jövőt bevárjuk szemben!  
És ha onnan baj szállana  
Fejünkre... 
Hadd jöjjön!  
Mi meg nem futunk  
Előle! 
 
S ha bár egy félvilág törne  
Ellenségül e szent földre:  
Mi akkor is egymagunkra  
Kiállunk a csatasíkra,  
S inkább a legvégsőig elveszünk,  
De mi rabok, szolgák soha,  
Soha többé  
Nem leszünk!! 

folytatjuk 
Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 

*     *    * 
 
Budai Merza Pál - Brassó 

Az aranyvonat árnyékában 
 
Több mint fél évszázados hallgatás és mellőzés után örvendetes dolog, hogy feltárnak dokumentum érté-
kű olyan világháborús eseményeket, amely idáig tabutéma volt. 
    A Duna TV 2005 január 23-i késő éjjeli, vasárnapi adásában tűzte műsorra az Aranyvonat című doku-
mentumfilmet. Sikerült végignézni és rájönni arra a több évtizedes sejtésre, hogy a világháború vihara 
egy alpesi osztrák faluba sodort minket, melynek a neve Spital am Pyhrn. Sok gyergyói menekült család 
végig együtt maradtunk a tartalékos százados úr, Jakabffy Béla vezetésével. Mi gyerekek egyszerűen 
Nagytatinak tituláltuk, de tulajdonképpen az is volt a gyerektársaságban Ferenczy István, Csongor, Pintyő 



és Császár Lacika számára. Első világháborús tapasztalata, a természeti erőforrások kihasználása több-
ször végpusztulástól mentett meg minket. Katonaemberként tudta, mikor és hogyan kell a bekerített front-
szakaszból kimenekülni, szállást keresni, sátrat verni, élelmet szerezni. Budapest állandó szőnyegbombá-
zásából kijutva, Balatonfüreden még iskolába is jártunk, ősszel szüreteltünk, télen fakutyáztunk, kirándul-
tunk Tihanyba. A légiriadók alkalmával láthattuk a légi csatákat a Balaton felett és a lezuhant repülők 
pilótáinak a kimentését motorcsónakokkal. Mikor az ágyútűz a Balaton északi partját is elérte, továbbso-
dort a menekülthullám a Dunántúlon, ki az országból. Paradox módon a propaganda még a végső győ-
zelmet hangoztatta. Állandó ostromgyűrűben, Bécsben sem volt maradásunk. Legutolsó stáció 1945 ápri-
lisában a hegyi üdülőfalunak emlegetett Spital am Pyhrn volt. Érkezésünkkor már túlzsúfolt a térség me-
nekültekkel. Szállást egy panzióban, majd egy osztrák művésznő villájának padlásán kaptunk. A szobák 
elfoglalva az előzőleg idemenekített Magyar Nemzeti Bank aranyvonatának több száz fős kísérő sze-
mélyzetével. 
    Vasárnapi misére bejártunk a kolostoregyüttes kéttornyú hatalmas templomába. A háborús rémület és 
nélkülözések közepette mi gyerekek nem tudhattuk, hogy alattunk a pincében Magyarország aranykincsét 
rejtegetik. Csak az égetett százpengős boglyák közelébe engedtek, mert akkor a pénznek értéke már nem 
volt. A tábori iskolában Nagytati által a hegyi patakból bravúrosan kirántott pisztrángokkal fizettünk. 
Egyedüli étek a zabpehely, reggel, délben, esete. Mennyei mannának számított a kolostor kertjében a fa-
gyos fákon még megmaradt alma, körte. Tucatnyi éhes száj várta a tavaszi vetés után a földből kilopott 
krumpli kiosztását. 
    Ilyen kiéhezett menekülttábor érte meg a háború végét. Egy ideig ezt a területet katonaság nem foglalta 
el. A megszálló szovjetek, angolok, franciák a közelben voltak. Végül - nagy megkönnyebbülésre - az 
amerikaiak jöttek erre a vidékre. Elláttak szükséges élelemmel, konzervekkel és emberségesen bántak 
velünk. A megmentett aranytartalékot és egyéb kincseket őrizetbe vették. A közeli Mattsee mocsara rej-
tette a Szent Koronát, amelynek históriája régóta közismert. 
    Mindenki már hazavágyott. Ez derült ki Ladányi Frigyes akkori bankigazgató naplójából is. A doku-
mentumfilmben több túlélő nyilatkozott: Dr. Kümende István a kötelesség teljesítéséről beszélt. Zalán 
Barnabás ott született Spital am Phyrnben. Említették Móricékat, a Déghi, Váltós, Sanyó, Kégl András 
családját, Somogyvári Lászlóné pénztárost és Szilágyi sofőrt. Sokan részt vettek később a helység említé-
sének 900 éves ünnepségein. Sajnos több mint ötven évig félremagyarázták az aranyvonat legendáját. 
Mi erdélyiek hazakerültünk már 1945 őszén. A háborús pusztítás után szétszóródva küszködtünk a meg-
maradásért. Néha összegyűltünk gyerekek és felnőttek, és Béla bácsi, a sokat megélt Nagytati mesélt, 
hogyan is tudtuk túlélni ezeket a nem mindennapi eseményeket. 

 
Aranyvonat  

magyar dokumentumfilm (2004) 
 
A II. világháború végén a Magyar Nemzeti Bank vagyonát, mely akkor 30 tonna aranykészletből, nagy 
összegű devizatartalékból és egyéb értékekből állt, egy ausztriai falu templomának kriptájába rejtették. 
Az akkori MNB vezetősége és több száz tisztviselője, családjukkal együtt vettek részt az állami kincs 
vonattal való szállításában és szigorú őrzésében. Több mint fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 
az „Aranyvonat" menekítői erkölcsi elismerésben részesülhessenek a mai MNB vezetőségétől. A vallo-
másokból az is kiderül, hogyan élték át az eseményeket az akkor „arany-tolvajoknak" minősített menekí-
tők és leszármazottaik. Rendezte: Makó Andrea. 

 
(Kiollózva a Romániai Magyar Szó 2005. január 20-i műsormellékletéből) 

 
*     *    * 

 
Kátainé Szilvay Ingrid 

Tudósítás az örmény-magyar zenei estről 
 
2005. január 28-án az ELTE Jogi Karának Dísztermében különleges élményben volt részük azoknak, akik 
ellátogattak a 17. Mini-Fesztivál XX-XXI sz. művekből első hangversenyére a Magyar Zeneművészeti Tár-
saság rendezésében. Ezen az estén egymást váltották a magyar és örmény művek és előadók. 



    Az estet Farkas Ferenc Vonósnégyese nyitotta, melyet 1972-ben komponált. A három tételes 
dodekafón művet a Somogyi-vonósnégyes nagy szakmai felkészültséggel, mély empátiával és drámai 
feszültséggel adta elő. 
    Arno Babadzsanjan (1921-1983) örmény zeneszerző és zongoraművész „Három kép" - Improvizáció, 
Népi táncok és Toccatina c. sorozata határozottan nemzeti karakterű. Emellett felfedezhető benne Hacsa-
turján hatása, Rachmanyinov szellemisége - s ugyanakkor a nyugat-európai kortárs művészet eszköztára 
is. A három kép egy hat műből álló sorozat része 1964-ből. Gayane Yagatspanyan zongoraművésznő a 
tőle megszokott végsőkig feszített kifejezőerővel, intenzitással és virtuozitással játszotta a három darabot. 
    Fried Péter énekes lépett a színpadra, és mindnyájunknak őszinte örömet okozott Arany János kései, 
„Őszikék" verseire Kósa György által komponált három chansonnal. E dalok 1970-ben születtek, és a 
zeneszerző alapélményét hivatottak megidézni a gazdag, sok küzdelmet hozó életre való visszatekintést. 
A „Tamburás öregúr" a zeneszerző édesapjának is emléket állít: Kósa György elmondása szerint apja 
„egynótájú" ember volt, és a tőle hallott dallamot beleszőtte a kompozíció énekszólamába. A „Hírlapáru-
ló" erőteljesebb zsánerkép, melyben az előadó humorát is megcsillanthatta. A ciklust az, "Epilógus" tetéz-
te be, amely zseniális költőnk, Arany János életét allegorikusan foglalja össze. Külön élvezetet okozott a 
mindig tagolt és érthető szöveg a dalokban. 
    Az est egyik fénypontja Suren Zakarjan műve, a „Legenda fuvolára és ütősökre" volt. A komponistáról 
annyit tudhattunk meg az ismertetőből, hogy zenei pályáját a Moszkvai Konzervatórium zongora-
tanszakán kezdte Lev Vlaszenko irányításával, 1982-től zeneszerzést tanult Jerevánban Edvard Mirzojan 
professzornál, ahol 1985-ben diplomázott. A „Legendá"-t 2001-ben komponálta. Háromrészes műként 
álmodta meg, melyben a fuvola a mesélő, a különböző ütőhangszerek olyan gazdag asszociációkra kész-
tető hátteret biztosítanak, hogy - mint az igazi zenei remekműveknél -, egy idő után kiléphetünk korlátolt 
fizikai valóságunkból, és szabadon, bizalommal telve követhetjük a zenét azokba a dimenziókba, amit a 
lélek otthonának szokás nevezni. Ez a muzsika nem a zeneszerzési fogásokról szól - bár azok felfedezése 
is élvezetet okozhat -, hanem titkokat súg. Ezekre a titkokra nyílt ki az ott ülők füle és lelke, amit az elré-
vülés utáni csönd és az azt kővető viharos taps jelzett. A különböző dobokat, a vibrafont és harangokat 
Láng Zénó, a fuvolát - Drahos Béla varázsolta élővé. 
    Decsényi János II. vonósnégyese egy 2003-ban papírra vetett négytételes mű. A komponistát idézzük: 
„A vonósnégyes Ady-kantátám „mellékterméke". Komponálását műhelygyakorlatként kezdtem el - a 
kantáta hangrendszerének további lehetőségeit felhasználva... A tételek tradicionális felvonultatása elle-
nére sem található közöttük szonátaforma, melyért a zeneszerző ezúton kéri egy megértő közönség szíves 
elnézését". Megértő közönség voltunk. 
    Bizarr hangszer-összeállítás várt ránk a kővetkező darabban. Sugár Miklós „Vihar után"-ja 2001 tava-
szán-nyarán készült cimbalomra és elektronikus eszközökre. Egy vihar természeti hangjait egy Korg és 
egy Yamaha szintetizátor szólaltatta meg. A cimbalom eredeti hangja is módosítva volt elektronikusan. A 
hallgatóság rendkívül hálás volt a vihar végét jelző szél hangjáért és a madárhangokért. Szegény városi 
fejünk és lelkünk szinte fellélegzett az „ózondús" zenétől. A mű ajánlása Szakály Ágnesnek szól, aki áhí-
tattat telten adta elő a darabot. 
    Vacse Sarafjan „Felsejlő kemancsa" c. művében nem játszik az említett hangszer. Ellenben zongora, 
cselló, duduk és zurna szól benne. „Nagyszerű alakjának, hangzásának, szellemének jelenléte titokzatos, 
képzeletbeli: mintegy felsejlik, s a végén eltűnik" - írja a szerző. A zongora, amelyet maga Sarafjan szó-
laltatott meg, mégis a kemancsát imitálja oly módon, hogy repetált billentés során egy adott húrt ujjal 
lefogva, és azon fel-le csúsztatva születnek meg a hangok. Onczay Csaba, kiváló csellóművészünk csodá-
latos beleérzéssel oldotta meg a szólisztikus, improvizatív és ornamentális részeket. A darab 2002-es kel-
tezésű és Jo Jo Ma csellóművész felkérésére és neki ajánlva íródott. A duduk és a zurna, melyen a ma élő 
legnevesebb dudukos, Gevorg Dabagjan játszott, szinte belesimult a zenei szövetbe. Ez azonban csak 
felcsigázta sóvár lelkünk azon óhaját, hogy a dudukot, ezt az összetéveszthetetlen hangú kettős nádnyel-
ves hangszert szólóban is halljuk. És megszületett a csoda. A ráadást Onczay Csaba konferálta fel: 
Dabagjan improvizálni fog. Rendes körülmények között az improvizáció alapját egy vagy két duduk játé-
kos szólaltatja meg egy tartott hang formájában. Ezt a szerepet a csellista vállalta és csodálatosan teljesí-
tette. Aram Hacsaturjan mondotta volt, hogy a duduk az egyetlen hangszer, ami megríkatja. Úgy tűnt, a 
hallgatóság a végtelenségig képes volna fürdeni e csodában - kilépni térből és időből, és csak lebegni az 
örökkévalóság érintésével ebben a keserédes gyönyörűségben. De a zene időben behatárolt műfaj. Sajnos 
vége szakadt, de lelkünkben mindig él. Azt a titkot, amit a duduk súgott, mindnyájan befogadtuk. Érde-



mes volt. Megjegyzendő, hogy az egyetlen művész, aki a koncerten virágot kapott, Gevorg Dabagjan volt. 
Méghozzá egy fa-tulipánt... 
    Örömünkre szolgált, hogy közösségünk számos tagja megjelent az esten, és örmény vendégeinkkel 
megismerkedhettünk, beszélgethettünk és a viszontlátás reményében búcsúzhattunk tőlük. 
 

*     *    * 
 
Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 

Az ismerjük meg önmagunkat 
3. befejező rész 

 
A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban felsorolt forrásmunkák jegyzéke 
 
Szongott Kristóf: Szamosújvár, a magyarörmény metropolisz írásban és képekben. Szv. 1893: uő: A ma-
gyarhoni örmény családok genealógiája. Szv. 1898.; Merza Gyula: A hazai örmények ethnográfiai ha-
nyatlásának okairól, és azok orvoslásáról. Szv. 1902.; uő. Az örmény népköltőkről. Szv. 1907.; uő. Az 
örmény település története Magyarországon. Kv. 1913.; Ávedik Félix - Merza Gyula - Alexa Ferenc: Az 
örmény nép. Bp. 1922.; Erdély örményei. Keleti Újság 1929. jún. 16.; Papp Bogdán: Örmények. Ellenzék 
1936. ápr. 19.; Örmények a magyar közéletben. Keleti Újság 1941. ápr. 6.; Tarisznyás Márton: Gyergyó 
történeti néprajza. Tíz tanulmány. Kós Károly előszavával (1982, újrakiadás Bp. 1994); Korbuly Domo-
kos - Simon József Zaven: Örmény - magyar bibliográfia magyar nyelven. Bp. 1986.; Keresztes Zoltán: 
Az erdélyi örmények története és a Keresztes-családfa. Bp. Unió 1991/4.: Sáska Jenő: A romániai örmény 
katolikus egyház. Arménia 1992. szept. 1.; Dr. Száva Tibor - Sándor: A csíkszépvizi Száva család. Erdélyi 
családtörténet. 1640-2000. (Bécs é.n., újrakiadás Csíkszereda 2000).; Bogos Mária: A szépvizi örmény 
közösség. Bp. 1997.; Az erdélyi magyarörmények társadalmi szerepe, örmény-katolikus egyháza és identi-
tástudata régen és ma. Bp. 2000.; Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetéből. Kv. 2000.; A ro-
mániai katolikus örmények ordináriátusa. Szv. 2001. 
 
    Ezt a könyvészetet a Füzetek szerkesztői az érdeklődők számára kiegészítik a következőkkel: Az ör-
mény-katolikus egyház története és művészete című konferencia 1997. november 20-22. Erdélyi Örmény 
Múzeum 2. Bp., 1999.; A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közösségei Magyarhon-
ban régen és ma című konferencia Bp., 2000. szeptember 29.-október 1., Bp., 2001. Erdélyi Örmény Mú-
zeum 5.; Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapították, hogy a haza fényre derüljön, s kincses 
legyen Kolozsvár-Szamosújvár 2001 szeptember 14-16. IV, jubileumi konferencia. Erdélyi Örmény Mú-
zeum 7. Bp., 2002.; Gyergyószentmiklós monográfiája. Szerk. Garda Dezső. Csíkszereda, 2001.: Kölönte 
Béla: Gyergyó története. A kialakulástól a határőrség szervezéséig (tekintettel a nemzetiségi kérdésre.) 
Gyergyószentmiklós, 1910.. Reprint kiadás 2002.; dr. Száva Tibor-Sándor: Szépvízi magyarörmények 
nyomában. Bécs, 2003. 
 

*     *    * 
 

Olvasóink írják 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiadványa, a Füzetek többszáz erdélyi olvasónak 
szerez örömet. Több éve már, hogy az Egyesület gondoskodása folytán ez a lap ajándékképpen eljut 
Szatmártól Bukarestig, Temesvártól Brassóig, Szamosújvártól Erzsébetvárosig és Csíkszeredától Gyer-
gyószentmiklósig. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nemcsak arról gondoskodik, hogy a lap közérdek-
lődésre számot tartó tartalommal hónapról-hónapra megjelenjék, hanem azt a pénzösszeget is biztosítja, 
amibe a négyszázötven példány borítékolása, felbélyegzése kerül. Nem kis gondot jelent ezeknek a lap-
számoknak, borítékoknak, címlistáknak a Kolozsvárra szállíttatása sem, ami szintén az Egyesület munka-
társainak a gondját szaporítja, hogy az évkönyvekről, az Erdélyi Örmény Múzeum sorozatban vagy más 
módon megjelenő kiadványokról ne is szóljak, amelyeket szintén ajándékképpen postázok a fontosabb 



erdélyi magyar könyvtárak számára, az EÖGYKE költségén. Szívesen vállalják a munkát és az anyagi 
áldozatot is, mert tudják, hogy az erdélyi örménymagyaroknak lelki táplálék ez a folyóirat. 
    Vannak, akik évközben is írnak egy-egy lapot, levelet, amelyben megköszönik a Füzeteket, és kifejezik 
abbéli örömüket, hogy családtagjaikról, ismerőseikről földijeikről olvashattak, de különösen a téli ünne-
pek idején gondoltak reánk sokan, és hálásan köszönik azt a gondoskodó szeretetet, amelyet az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tanúsít irányunkban. 
    A köszönő írások hozzám érkeztek, Kolozsvárra, de az EÖGYKE-nek szólnak, hiszen én csak az erdé-
lyi postás szerepét töltöm be, éppen ezért érthető, hogy még azok is ingyen, ajándékba kapják, általam, a 
Füzeteket, akik esetleg az ára után érdeklődnek. Ezennel tolmácsolom hálás köszönő szavaikat az illeté-
keseknek, a magam részéről pedig mindenkinek köszönöm a meleg, elismerő szavakat és a sok jókíván-
ságot. 
    Most pedig idézek néhány levélből: 
    „Köszönjük a dupla küldeményt. Örvendünk, hogy az utóbbi években fellendült az örmények egymásra 
találása. Feleségem a Szentpétery Kristóf örmény család leszármazottja. Jómagam Gyergyóremetéről 
származom, örmény gyökerek után soha nem érdeklődtem, édesapám már gyermekkorban elkerült onnan. 
Szeretném én is tovább tágítani az egymásratalálást, átadom a kérdőívet Dr. Bardocz Lehelné kolozsvári 
örmény származású Kisbaconban lakó érdeklődőnek, aki jelentkezni szeretne, és igényli a lapot". 

Puskás István Barót 
 
    „Köszönöm szépen az ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK kiadványt. A leírt adatok számomra ismeret-
lenek, eddig csak a T.V.-ből volt alkalmam információt kapni az örmény kultúráról, életről. Kívánok 
önöknek jó egészséget és kitartó munkát Aradról". 

Onyeczki István Arad 
 

    „Nagy élvezettel olvastam a jubileumi konferencia anyagát tartalmazó, az örmény elődökről szóló 
könyvet. Sok új, hasznos adatot találtam benne. Gratulálok a könyvhöz, sok ilyenre lenne még szükség, 
hogy múltunkat bemutassuk, és az utódok megismerhessék. Köszönet a rendszeresen küldött nagyon tar-
talmas örmény újságért! További jó és sikeres munkát kíván ". 

Péter H. Mária Marosvásárhely 
   

    „Szeretném tudni mikor keresel fel, megismertetnélek a Tulics Nusika (aki korán árván, apa nélkül 
maradt, örmény származású) lányával (53 éves) aki fiatalabb lévén sok helyre elvinne: temető, családok, 
stb. Ő még készíti a hurut levesízesítő örmény készítményt. Csekély tudásommal én is rendelkezésedre 
állok. Különben volt tanítványom, a neve Dragomán Éva, az örmény hagyományokhoz híven üzletet nyi-
tott egy unokatestvérével, éppen abban a helységben, ahol örmény nagymamájának volt vegyeskereskedé-
se, ezzel tartva és nevelve fel hat gyermekét. Élelmes, talpraesett örmény volt, én még vásároltam nála 
mint gyermek. 
Bizonyára nem is kell kérjelek reá, hogy nagyon vigyázz az örmény dédnagymamám gyászjelentésére... A 
küldött folyóiratokat elejétől végig mindig elolvasom! " 

Özv. Csornainé Breuer Erzsébet ny. tanítónő Magyarlápos 
 

    „Megkaptam a küldött Füzeteket, nagyon szépen köszönöm. Mindig nagy örömmel olvasom. Édesapám 
Török Ferenc páncélcsehi igazgató-tanító volt, és igazi örmény." 

Özv. Pethő Miklósné sz. Török Ilona ny. tanítónő 
 

    „Szatmáron, ha nincs is túl sok örmény, de a baráti körünk nagy érdeklődéssel és szeretettel olvasgatja 
az Erdélyi Örmény Gyökereket. Rengeteg e tájakhoz (beleértve Máramarost is) kötődő cikk vagy személy-
hez kapcsolódó írás lelhető fel bennük. Éppen ezért is - mint említettem - igen népszerű. És persze nagyon 
jó a lap! 
Itt most készülünk a március 15-i ünnepségekre, én még mellesleg a születésnapomra, mert pont 1942 
március 15-én születtem, így nekem nem volt nehéz megünnepelni e napot. 
Arra gondoltam, hogy ha a Jóisten is megsegít, türelmet, időt és egészséget ad, szeretném feldolgozni a 
tulajdonomban található egy kötetbe foglalt „Szamosújvári Közlöny" 1904-es kiadását, folyóirat, mely 



minden vasárnap megjelent. Nagyon sok érdekes kordokumentumot tartalmaz, nemcsak a szűkebb város-
ról, de az országos eseményekről is, és azok helyi lecsapódását." 

Nits János, Szatmár 
 

    Hát úgy gondolom ízelítőnek egyelőre ennyi idézet az olvasói levelekből elég is lesz. 
    Mindenkinek kívánom, hogy szép ünnepe legyen Március 15-én. 
    Nits Jánosnak külön kívánok erőt, egészséget születésnapjára is, és íme nyílt levélben közlöm, hogy az 
Erdélyi Örmény Gyökerek szerkesztői türelmetlenül várják az említett folyóiratról szóló írásokat Nits 
János tollából, vagy szemelvényeket a folyóiratból. 
    Hallelujás, boldog húsvéti ünnepeket kíván 

Kovács Júlia Kolozsvárról 
*     *    * 

 
Dr. Sasvári László 

A magyarörmények egy évszázada 
1. rész 

 
Sokan rendelkeznek a mai Magyarország és Erdély lakói közül örmény gyökerekkel. Megnevezésükre két 
/összetett/ szót is alkalmaznak: 
    1. magyarörmények, ez inkább a mai Magyarországon használatos, ide kerültek, ide települtek, s 
számuk kb. 15 ezerre tehető; 
    2. örménymagyarok, ők ma is őseik földjén, Erdélyben élnek, a számuk 10 ezerre becsülhető. 
Természetesen vannak még örmény gyökerű magyarok a Délvidéken, a Felvidéken, de eljutottak Bécstől 
Stockholmig s még Amerikába is. 
    A XX. század elején a hazai „örmények" körében bizonyos pezsgés volt tapasztalható. (Előzményei 
visszanyúlnak a XIX. századra!) Jellemezte ezt az időt számos örmény tárgyú könyv megjelenése is. 
Ilyen volt Szamosújvár története három kötetben /1901 /, melyet követett egy IV. is, s ez néprajzi tárgyú 
volt.1 De szépirodalmi művekről is beszámolhatunk! Gondoljunk itt pl. Bányai Elemér „Örmény anekdo-
ták" c. művére.2 
    Sajnos az örménység jeles alakja, Szongott Kristóf 1907-ben elhunyt. Az ő szerkesztésében jelent meg 
1887-től az Armenia folyóirat, mely csak néhány számmal élte túl.3 Így Szongott nem érte meg dédelge-
tett álmának megvalósulását: a szamosújvári Örmény Múzeum megnyitását /l909/. E múzeumban 253 
örmény vonatkozású tárgyi emlék, 59 kézirat és több ezer könyv nyert elhelyezést.4 
    Ebben az időszakban elhunyt több más neves örmény személyiség is. 1910. jan. 5-én Marosvásárhe-
lyen fejezte be életét Petelei István író, novellista. 1852-ben született jómódú székely-örmény családból.5 
Az első világháborúban, az orosz harctéren esett el Bányay Elemér író, újságíró, Ady barátja, írói nevén: 
Zuboly.6 (Már előzőleg említettük egyik művét!) 1918-ban a művészvilág nagy alakja, Hollósy Simon 
festőművész, a nagybányai festőiskola létrehozója távozott az élők sorából.7 
    Az örmény katolikus egyház is ekkor még jelentősebb - bár fogyó tendenciát mutató - hívőszámmal 
rendelkezett. Hadd tegyünk összehasonlítást a négy erdélyi örmény plébánia lélekszámát tekintve:8  

 1844 1913 
Szamosújvár  1756 fő 1200 fő 
Erzsébetváros  1282 fő   200 fő  
Gyergyószentmiklós  1352 fő    600 fő  
Szépvíz    515 fő     85 fő 

A fogyatkozó létszám arra intett egyes jeles magyarörményeket, hogy fogjanak össze és tegyenek valamit 
az örmény katolikusságért. 1911-ben Kolozsvárott bizottság alakult annak érdekében, hogy egy örmény 
katolikus püspöki helynökség kerüljön felállításra. Tagjai: dr. Mály István, dr. Duha Dávid, Fáraó Simon, 
Görög Joáchim, és Merza Gyula. Törekvésük nem járt sikerrel, ebben bizonnyal közrejátszott az I. világ-
háború.9 1919-ben nyomtatásban megjelent az örmény szertartású mise állandó részeinek a szövege ma-
gyar nyelven. 10 Az országot irányító politikából is kivették a részüket a magyarörmények. A történelmi 
Magyarország utolsó parlamentjét 1913-ban választották, mely 1918-ig működött, ebben 15 örmény 
származású főrendiházi tag és képviselő volt.11 

 
 



1 Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir. város monográfiája 1700-1900,1-III. Szamosújvár 1901. /Reprint: 1997-99/. 
2 Magyar Irodalmi Lexikon I. Bp. 1963. 97. 
3. Szongott Kristóf életének rövid összefoglalását és fontosabb műveinek felsorolását lásd a következő műben, 

Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények történetéből. Kolozsvár 2000. 96-7. 
4. V.ö. i. m. 64-7. 
5. Magyar Irodalmi... II. Bp. 1965. 469. 
6. I. m. 1. 97. 
7. Gazdovits i. m. 86. 
8. Bogos Mária: A szépvízi örmény közösség. Bp. 1997. 88. 
9. Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában. Gödöllő 1940. 48. 
10. Alexa Ferenc: Örmény szentmise. Kolozsvár 1919. 
11. Hovhannesian i. m. 62. 
 

*     *    * 
 

Kiállítás 
 
Február 10-én nyílt meg Dobribán Fatime Jó messze c. kiállítása a Várfok Galéria XO Termében. Sokan 
voltunk kíváncsiak a fiatal művészre, aki nagy táblaképeivel, harsány színeivel elkápráztatta a közönsé-
get. Egzotikus tájak, emberek a vásznon, hangulat, életérzés. Érdekes cím, de csak később tudjuk meg, 
mennyire igaz. Ugyanis valóban jó messze van, amit látunk. A szerény fiatal művész avat be a valóságba, 
hogy saját kis sárgafalú szobájából látta meg e táj szépségét, színeit, magában. S hogy milyen 
magávalragadóan, az ellenőrizhető még március 12-ig, ameddig a kiállítás még látható.  

M 
*     *    * 

 
Jankovics Marcell                                                                                                                Zodiacus tavasz 

A négy sarkalatos erény 
III. 

Helyreigazítással kell kezdenem. Legutóbbi írásomat azzal zártam, hogy a következő, tehát a mostani 
„fejezet" témája a Bátorság (Erő) lesz. Nos, tévedtem, az a mostanira következő fejezet témája lesz, a 
mostanié a Bölcsesség, avagy az Okosság, mivelhogy feltevésem szerint az utóbbi tekinthető leginkább 
tavaszi erénynek. 
    Bölcsességnek nevezem első helyen, mivel Platón (magyar fordítója: Jánossy István) ezt a fogalmat 
használja, de nevezhetném éppúgy Okosságnak is, tekintettel arra, hogy a későbbi keresztény nyelvezet-
ben az erény neveként a latin Prudentia szerepel, annak pedig a „bölcsesség" nem, az „okosság" viszont 
megtalálható jelentéseinek a sorában. Nem kívánok e helyt belemenni a két szó értelme közti árnyalatnyi 
különbségek elemzésébe, csupán azt jelezném, hogy míg a bölcsességet a régiek mágikus képességnek 
tekintették - ótörök származék bölcs szavunk eredetileg „varázslót" jelentett, vö. angol wise: „bölcs", 
wizard: „varázsló" -, a magyar okosság - nyilván kauzalitásra utaló gyöke okán (latin causa: „ok") - hű-
vös ésszerűséget sugall. (Ha már itt tartunk: ok szavunk is ótörök eredetű). 
    Platón - Szókratész szavai mögé bújva - a bölcsesség mibenlétét a következőképpen határozza meg: 
„Az állam, melynek kialakulását nyomon követtük" - írja - „szerintem valóban bölcs, hiszen jó elhatáro-
zásokra képes... 
    A jó elhatározás képessége... tudomány... Éppen a legcsekélyebb népréteg és rész által - amely az állam 
élén áll és parancsol - és az ő tudományuk által lesz bölccsé... az állam; és ez - úgy látszik - természettől 
fogva a legkisebb csoport..." 
    A fentiekből következőleg Platón a bölcsességet kevesek örökletes tulajdonságának tartja - talán ezért 
említi első helyen az erények sorában, mondván: „az államban először a bölcsesség válik nyilvánvalóvá", 
- míg a többi erény tekintetében jelentőséget tulajdonít a nevelésnek is. Ha viszont veleszületett adottság-
nak tekintjük, akkor azt, mint a jó elhatározások szülőjét, éppúgy tekinthetjük - legalább részben - „va-
rázslatos" beleérző képességnek, mint a józan mérlegelés tudományának. Erényünk gyakorlásának célját 
és értelmét tekintve is érdemes a latin elnevezés „háza táján" alaposabban körülnézni. A prudentia főnév 
a provideo igéből származik, aminek „előbb lát", „előre lát", („előre) gondoskodik", „beszerez", „vigyáz", 
„ügyel", „óvintézkedéseket tesz" a jelentése. Megjegyzendő, hogy az „előrelátás" képességét birtokosa 
varázslatos bölcsességének (jóstehetségének, megérzéseinek) éppúgy köszönheti a régiek felfogása sze-



rint, mint okosságának (tapasztalatokon nyugvó számításainak). A prudentia jelentései: „ismeret" „tudás", 
„jártasság", „körültekintés", „okosság", „belátás" (a szótáríró által megadott sorrendben), és közvetlenül a 
prudens melléknévből képződik, ami a provideo befejezett melléknévi igenévi alakjának (provisus) kö-
zép-, ill. felsőfoka, és „előrelátót" "okosan óvatost", „megfontoltat", „tudatost", „szándékost" jelent 
(olyasmit is tehát, ami szembeállítható az „ösztönös" bölcsességgel). 
    A prudentia ilyeténképpen közös tőről fakad és rokon értelmű a providentia („gondviselés") szóval (az 
angol, amely mindkét szót, fogalmat átvette - 1. prudence, providence -, szintén így gondolja), követke-
zésképpen igazi „gondviselő államhoz" illő erény ez. Említésre méltó, hogy a prudens többes száma 
(prudentes) „jogtudósok" jelentésű, a provisio azt jelenti: „gondoskodás", „őrizkedés valamitől". A 
prudensből származik és francia közvetítéssel terjedt el az európai nyelvekben prűd szavunk („erény-
csősz", „túlzottan erkölcsös", „álszemérmes"). 
    E szavak jelentése egyfelől erényünk - idő és térbeli - „kiterjedését" jelzi, ami a régiek téridőben való 
gondolkodásán túlmenően az erények évkörbe illeszkedésére utal. (L. „előrelátó", „körültekintő". De idő-
beliséget fejez ki maga az „okos" szó is, hiszen visszautal a viselkedést kiváltó eseményre: okra.) Másfe-
lől utal az erények közti összefüggésekre, átfedésekre: mértékletességre (1. „őrizkedés valamitől", „oko-
san óvatos", „megfontolt" stb.), az igazságosságra („jogtudósok"). A prüdéria kapcsán emlékeztetnék ar-
ra, amit előző alkalommal idéztem Platóntól arra vonatkozóan, milyen szerepet tulajdonít az erőnek (ön-
mérsékletnek) a gyönyör, vágy ellenében. 
    Az Okosság megjelenítését illetően idézzük Ripát: „Nő, Janushoz hasonlóan két arccal, amint egy tü-
körben szemléli magát ... Két arca azt jelenti, hogy az okosság..., amely meghatározza (kiem. tőlem: em-
lékezzünk Platón szavaira!), mit kell tennünk, az elmúlt és eljövendő dolgok együttes mérlegeléséből 
(kiem. tőlem) származik... Hogy tükörben szemléli önmagát, az önmaga ismeretét jelenti... Ezt akarta 
mondani Szókratész is, arra buzdítván tanítványait, hogy minden reggel nézzék meg magukat tükörben." 
Ábrázolták még az Okosságot karjára tekeredő kígyóval, az okosság és a periodikus idő (pl. az évkor) 
jelképével, a lábánál pihenő szarvassal, mely állatot Ripa a sebes gondolat (gyors lábak) és a megfontolt-
ság (nehéz agancs, lassú kérődzés) állatképviselőjének tart, de amely a kígyó ellentétpárjaként szintén a 
bölcsesség és a körkörös idő jelképe volt (míg az előbbi évenkénti vedlése, az utóbbi agancsának éven-
kénti levetése és újranövesztése okán). 
    Ripa szerint szokták Prudentiát kezében nyíllal ábrázolni, amelyre remora, vagyis gályatartó hal teke-
redik. A nyíl a gyorsan vágó észt, a hal mely a hajók fenekére tapadva azok futását fékezi, az azt fékező 
óvatosságot szimbolizálja. Hasonlítsuk össze ezt a képet Augustus római császár népszerű jelmondatával, 
mely így hangzott: Festina lente! „Lassan siess!", és amit rokon, de mégis ellentétes értelemben horgony-
ra tekeredő delfin jelenített meg. (Értelemszerűen a sebesen úszó delfint a horgony fékezi.) 
    A régiek - köztük Ripa - magyarázatát kiegészíthetjük, pl. azzal, hogy a két arc közül az előre néző, 
fiatal, női arc a bölcs, amely „előre lát", s hogy a hátra tekintő, szakállas öreg férfi a tapasztalt, okos, mely 
a dolgok okát is ismeri, s kettejük tudása a tükörben egyesül, hiszen az ifjú nő a tükörben azt is látja, ami 
mögötte van. 
Ripa említi még - könyvének illusztrációja is így ábrázolja -, hogy az Okosság fejét olykor aranyos sisak 
fedi, amit eperfalombból font koszorú övezhet. Ez a XVI -XVII. sz. fordulóján élt szerző tudomása sze-
rint is - mint mindjárt látni fogjuk - Prudentiát „tavaszi erénynek" mutatja. 
    A két arcú római istenre, Janusra való - egyébként jogos - hivatkozás ugyan elbizonytalaníthatna, hi-
szen Janust úgy szokás emlegetni, mint akinek a január elsejére eső újév napját szentelték a rómaiak, s 
akiről az év első hónapja a latin nevét kapta (Ianuarius). Ez önmagában véve igaz, csakhogy Janusnak 
idővel minden hónap első napján mutattak be áldozatot, mivel a nevéből is kiolvashatóan (ianua, „kapu") 
minden ki- és bejárat ura volt - Portunus néven a kikötőké, Terminus néven a határoké -, átvitt értelemben 
pedig - térben és időben egyaránt - minden kezdet istene. (Terminus „tér- és időbeli határt" egyaránt je-
lent.) Tegyük hozzá, Terminust február 23-án ünnepelték, s ez a nap Caesar reformjáig, sok szokás és 
ünnep tekintetében azon túl is az év utolsó, azaz határnapja volt. A február 23. és 28. közötti napok az ún. 
„szökőnapok" voltak, ma is február 23. után illesztjük a naptárba, ha kell, a szökőnapot. Március 1. volt e 
korai római naptárban az újév napja, és tulajdonképpen március 23-ig, a Kos havának égi patrónájaként 
tisztelt Minerva (gör. Athéné) ünnepének zárónapjáig tartott az újesztendőt kezdő ünnepségsorozat. Ja-
nus, de legalábbis a Janus-arc a tavaszújév időszakához nagyon is illő jelkép. Nem mellékes, hogy a csil-
lagászati évet ma is március 21-ével, a tavaszi napéjegyenlőség napjával kezdjük, amikor a Nap a Kos 
jegyébe lép. (A minden kezdet fogalmához 1. ném. Früh, „korai"; Frühe, „reggel"; Frühling, „tavasz".) 



    A mondott Kos jegy (hónap) jele kosszarvpárt formáz, és szokás e szarvakat Janus múltba és jövőbe 
tekintő két arcának vagy/és a hasonló jelentésű kétfejű sasnak megfeleltetni. Igen ám, csakhogy Prudentia 
nem is igazán Janus arcú alak. Janus férfiú, és két szakállas arca tükörszimmetrikus, Prudentia ezzel 
szemben ifjú hölgy, akinek tarkóján szakállas öreg arc mered a múltba. S így még inkább illik allegóriánk 
a tavaszhoz! Prudentia ugyanis - szerintem - egy testben a latinok ősi, ám népszokásban ma is űzött két 
szellemalakját: az agg Mamurius Veturiust és az ifjú Anna Perennát személyesíti meg. Mamurius 
Veturius a régi Rómában az óév - és az elmúlt tél szelleme volt, akinek képmását minden év március 14-
én vidám hangoskodás közepette „kiűzték" (vö. a ma is élő óévbúcsúztató „télkiverés", „téltemetés", „tél-
kihordás" szokásával), s akinek helyére másnap, március Idusán „behozták" a tavasz ifjú istennőjének, 
Anna Perennának felvirágzott, felszalagozott bábuját. (L. „kiszehajtás", „villőzés". Nota bene: e szokást 
virágvasárnap gyakorolják, virágvasárnap legkorábbi lehetséges időpontja március 15.!) 
    Az Okosság „kétarcúsága" az erények közti lehetséges kapcsolódások igen kifejező megjelenítésének 
tűnik. Ha ebből a szempontból nézem, múltba meredő tekintete a Mértékletesség intésére figyel, előre látó 
szeme az Erőből merít bátorságot. Kifejezőbben árulkodnak e belső összefüggésekről az erények közti 
aránytalanságok. 
    Ha az okosság mértéktelenné válik - az önmérséklet rovására -, a bátorság (erő) is meggyengül, s 
enmaga is: az okoskodás az okosságnál kevesebb. Madách Imre ma már közmondásszámba menő „lucife-
ri" javallatával szólva: „Hát hagyjatok fel az okoskodással, a tett halála az okoskodás!" (A nyelvi kifeje-
zőkészség kis csodája az, ahogy a -kodik gyakorító képző finoman árnyalva a szó hangulatát - a cselekvés 
meg-megakadását, tétovaságát érzékeltetve - annak értelmét is megváltoztatja: az okoskodás az okosság-
hoz képest akadékoskodás lesz.)  
    Prudentia nemcsak szomszédai, Temperantia és Fortitudó között egyensúlyoz, hat Justitiára is - l. mit ír 
erről Platón -, és persze viszont. 
    Nem állom meg, hogy szóba ne hozzam: Okosság évszaka, a tavasz latinus ver. A ver akár iustitia szi-
nonimájának vagy inkább szópárjának, a veritasnak a gyöke is lehetne - hangalakját tekintve és népi eti-
mologikus értelemben az is -, ahogy veritas, az „igazság", a „valóság" ismerete az alapja, feltétele, gyöke-
re iustitiának, az „igazságosságnak". 
    Prudentia „tavasziassága" mellett tanúskodik már említett fejdísze: az aranyos, eperfalombbal koszorú-
zott sisak. A sisakról Kos havának antik istennője: Athéné - Minerva juthat az eszünkbe, az az istennő, 
akit kivétel nélkül harci díszben, a fején sisakkal ábrázoltak, és aki a bölcsesség istennője volt (ezért me-
sélték róla, hogy isteni atyja fejéből pattant ki, mint a gondolat, vö. angol spring, „ugrik", „rugó", „for-
rás", „tavasz"; s ezért volt a kuvik, a bölcs bagoly a szent madara). Az eperfaleveleket illetően viszont 
maga Ripa ad állításomat igazoló magyarázatot, mégpedig versbe szedve: 
    „A bölcs eperfa nem zöldell levéllel  
    Amíg a tél el nincs végképp temetve…” 
    De hát mi az, ami az okosságot, bölcsességet épp a tavaszhoz köti, azon túl, hogy Platón a bölcsesség-
gel kezdi az erények ismertetését, és a régiek az égi, éves körforgás kezdetét a természet újjászületésének 
élményétől indíttatva a tavaszhoz kötötték? (Vö. magy. kikelet.) Talán az, hogy az ember reggelente, szép 
időben, tavasszal elevenebb, frissebb szellemileg is? (L. ném. Frühe, Frühling; frech, „szemtelen"; frei, 
„szabad", „fesztelen"; freuen, „megörvendeztet"; frisch, „friss", „új", "hűvös(!)" a példasor folytatható.) 
    Mindenesetre az a fölismerés, hogy a négy erény csak együtt és kiegyensúlyozottan gyakorolható 
eredményesen, természetes jelképi keretét találta meg az év-körben, illetve annak természet adta képmá-
sán, számlapján: a csillagos égbolton (ismét emlékeztetnék arra, hogy a régiek számára ez a gondoskodás 
volt a természetes). Következésképpen a négy erénynek mint az évszakoknak, csillagos égnegyedeknek 
megfeleltethető allegóriáknak meg kell találnunk nemcsak évszaki, hanem csillagképi helyét is. Iustitia 
esetében ez könnyen ment: az őszi Mérleg csillagzat „adta magát". Temperantia esetében - mint láttuk -ez 
már korántsem ilyen meggyőző, mert nem bizonyítható egyértelműen. Bár a Vízöntővel való azonosítás 
mellett további, korábban nem említett érv is szól. Az asztrális szimbolikában az egymással szembenálló 
csillagképek közt különleges kapcsolatot tételeztek föl a régiek, különösen azok közt az állatövi csillag-
képek közt, amelyeket a Tejút köt össze, de legalábbis az állat-öv és a Tejút „két" szomszédságában talál-
hatók. Ezek közé sorolható a Vízöntő és a vele átellenben látható (akkor éppen, amikor a Nap a Vízöntő-
ben jár) Keverőedény csillagzat a Szűz „lábainál". Ebben a jelképi kontextusban Temperantiát úgy kép-
zelhetjük el, mint aki Vízöntőként a vizét (a Tejutat) a Keverőedénybe önti. Tegyük hozzá, Temperantiát 
angyalszárnyakkal ábrázolták, és a négy evangélista közül Máté kísérőjét, az angyalt hagyományosan a 



Vízöntő csillagképnek szokás megfeleltetni. Prudentiára térve, őhozzá a Kos, Bika és az Ikrek alatt elnyú-
ló Egyszarvú csillagkép egyaránt illik - gondoljunk a lábánál pihenő szarvasra. (Tudni való, hogy a ma 
már bizonyosan nem azonosítható „Szarvas" csillagzatok ezek közül a csillagképek közül kerülhettek ki, 
illetve az égboltnak ezen a táján voltak találhatók.) A karjára tekeredő kígyóban, a szarvas ellentétpárjá-
ban, illetve a gályatartó halban pedig az átellenben látható ősz kígyós csillagzatokra ismerhetünk: a Kí-
gyóra és a Vizikígyóra (ez utóbbi a „felborult" Keverőedényből látszik kiömleni). Fortitudó állatkísérője 
az oroszlán, csillagzata és évszaka így nem lehet vita tárgya. De róla tényleg legközelebb. 

(Sine morbo VI. évf. 2001/1A tavasz) 
*     *    * 

 
Örmény családi összejövetel 

 
Tavaly, május végén, hosszú idő eltelte után, először tartott családi találkozót Nagybányán a Gyergyó-i 
eredetű örmény BOGDÁN család. A kezdeményező a család egyik fiatal hölgytagja, a Nagybányán lakó 
Korcsog Annamária gyógyszerésznő, született Kabdebó (édesanyja Bogdán lány volt). 
    Családunkban hagyomány volt a múlt század elejétől a második világháború végéig a havonkénti, de 
néha még gyakoribb családi összejövetel valamelyik családtagnál Kolozsváron, ahol a család nagy része a 
városban, vagy annak környékén lakott. 
    Ezek a szép és nagyon kellemes családi események a kommunizmus uralomrajutásával megszűntek, a 
család egy része a földbirtokok államosítása után kényszerlakhelyre került, vagy más vidéken próbálta 
létét biztosítani. 
    A családi kapcsolatok nem szűntek meg, csak éppen az összejövetelre nem volt sem alkalom, sem 
kedv. 
    Ahhoz viszonyítva, hogy a múlt század negyvenes éveinek végéig a család tagjai szinte egy tömbben, 
elérhető közelségben laktak, a következő évtizedekben nagyon szétszóródtak, Románián és Magyarorszá-
gon kívül még az Egyesült Államokba és Ausztráliába is jutott belőlünk. A rendszerváltás után a kapcso-
latfelvétel könnyebbé vált, de még így is szinte másfél évtizednek kellett eltelnie, hogy ez az összejövetel 
létrejöjjön. 
    Annamária fáradtságot és költséget nem kímélve szervezte meg ezt a találkozót, mely egy hétvégén a 
legteljesebb megelégedéssel zajlott le. Jelen voltak a családból 25-en, és 17-en hiányoztak, részben iga-
zoltan, de igazolatlanul is. A jelenlévők, de a hiányzóak is mindnyájan vallják az örmény eredetet, annak 
ellenére, hogy házasság révén székely-magyar, szász, sváb, román vér is keveredett az örmény vérhez, de 
ez nem egyedülálló eset az erdélyi örmények életében.  
    A jelenlévők szeniorja a most 89 éves Bogdán István, a zilahi vágóhíd nyugalmazott igazgatója, aki 
hála a Fennvalónak jó fizikai erőnlétben és tökéletes szellemi frissességben vett részt a családi összejöve-
telen. 
    A szombat reggeli találkozó után a nagybányai temetőben nyugvó elhunyt családtagok sírjainak felke-
resése és koszorúzása következett. Dél felé egyik központi vendéglő különtermében rendezett ebéden, 
majd utána vacsorán vett részt a népes család, mivel a már hosszú idő óta nem találkozott -mondhatni 
mind közeli rokonoknak a régi emlékek felelevenítése, és az újabbak megbeszélése meglehetősen sok időt 
vett igénybe. Jócskán este lett mire az egész társaság nyugovóra tért, de még akkor is az egyes otthonok-
ban éjfélig is folytatódott a beszélgetés. 
    Másnap reggel, remekül szervezve, mikrobusszal és személygépkocsival kirándulás volt Felsőbányára, 
a Fernezely-i gyűjtőtóhoz és ennek környékére, majd koradélután visszaérkezve a Nagybányán lakó csa-
ládtagoknál ebéd, rövid sziesztázás és beszélgetés után a búcsúzás mindég fájdalmas percei következtek. 
    A más helységekben lakó családtagok, ki-ki hazaindult, de csakis azután, hogy mindannyian ünnepé-
lyesen megfogadtuk: ha nem is évente, de legalábbis kétévente a nagy családi összejövetelt megszervez-
zük, és lehetőleg azokat is rábírjuk a részvételre, akik ez alkalommal hiányoztak A mielőbbi viszontlátás 
reményében búcsúztunk egymástól! 

Bogdán Imre Kolozsvár 
 

*     *    * 
 
 



 
Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
(Gyergyó, Csík, Háromszék, Kászon, Felszeg, Nádas-mente) 

 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja 2005. 

 
ÚTVONAL: Budapest - Ártánd - Kalotanádas - Sztána - Kőrösfő - Kalotaszent-király - Kolozsvár - Ma-
rosvásárhely - Kelementelke - Szováta - Bucsin-tető - Gyergyóújfalu - Marosfő - Szellő-tető - Gyimes-
bükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok - Gyergyószentmiklós - Pongrác-tető - Gyilkos-tó - Csíkszereda - 
Nyerges-tető - Kászonok - Kézdiszentlélek - Perkő - Bálványosvár - Szent Anna-tó - Tusnád - Libán - 
Homoródkarácsonyfalva - Szászfehéregyháza - Kalotaszentkirály - Dámos - Aranyos-völgye - Bélavár - 
Sebesvár - Nagyvárad - Ártánd - Budapest 
 
Időtartam: 8 nap (2005. augusztus 24-31.)  
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2300 km  
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, sportcipő, fürdőruha, fürdősapka  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 

Főbb események: 
• Magyar-örmény találkozó eseménysorozata Gyergyószentmiklóson 
• Zarándokút a Szent Anna kápolnához Gyergyószentmiklóson 
• Szent István napi búcsú színhelyén leszünk a háromszéki Perkő-tetőn 
• Szent Kristófnak, a vándorok védőszentjének kápolnája a Gyilkos-tónál 
• Székely erődtemplom Kézdiszentléleken 
• Kazettás kalotaszegi templom Dámoson 
• A legszebb szász erődtemplom Szászfehéregyházán 
• Makovecz Imre szakrális remekműve, a Millenniumi templom Csíkszeredán 
• Böjte Csaba újjászülető szeretetotthona Szovátán 
• Koszorúzás az 1849-es honvéd emlékműnél a Nyerges-tetőn 
• Szoborpark Székelyudvarhelyen 
• Kós Károly Varjúvára Sztánán 
• A csángók iskolája a Sziklára Épített Ház 
• Túrázunk: 

> a Gyimesi-hegyekben a Naskalatra 
> Kőrösfő felett a Riszeg-tetőn 
> a Gyalui-havasokban a Bélavárhoz 

• Séta a Békás-szorosban és a Gyilkos-tó körül 
• Fürdés a Szent Anna tóban 
• Gyógyfürdőzés a sósvizű Medve-tóban Szovátán és termálvízben Félixen 
• Ezeréves határ a Gyimesi-szorosban 
• Városnézés Kolozsváron és Nagyváradon 
• Kászonimpér és Kászonaltíz nevezetességei 
• Rovásírás Homoródkarácsonyfalván 
• Nyírő Józsefre emlékezünk szülőfalvában Székelyzsomboron 
• Kirakóvásár Korondon és Kőrösfőn 
• Fergeteges gyimesi néptáncbemutató Szalamáspatakon, Tímár Viktor mozsikál és Jánoska gardonyozik 
• Szíveslátás hólabdával, alivánkával és szilvóriummal Kalotaszentkirályon és Hidegségen 
• Küküllő menti borok kóstolója Kelementelkén 
• Búcsúvacsora az Agapé étteremben Kolozsváron 
• Tábortűz Gyergyóújfaluban 
• Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban Kolozsváron 
• „Három csillag jár az égen" pódiumelőadás a bujdosó írók műveiből Nagyváradon 



• Gyergyói székely és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük az erdé-
lyi emberek szeretetét és őszinte barátságát 

Részletes program: 
 
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról.  
           Határátkelő: Ártánd.  
           Látnivalók: Nagyvárad, Félix (fürdés termálvízben-fakultatív program), Nádasdaróc (1 órás köny-    
           nyű túra Kós Károly Varjúvárához Sztánára), szíveslátás Kalotaszentkirályon. 
           Szállás és ellátás: az 1., 6. és 7. napon Kalotaszentkirályon, faluturista gazdaságokban (2 ágyas    
           fürdőszobás lakások) 
2. nap Látnivalók: Marosvásárhely (városnézés), Kelementelke (Kisküküllő menti borok kóstolója - fa-

kultatív program), Szováta (Csaba testvér újjáépített Szent József szeretetotthona, fürdés a Medve-
tóban), szíveslátás Gyergyóújfaluban  

         Szállás és ellátás: az 2., 3., 4. és 5. napon Gyergyóújfaluban, székely családoknál (2 ágyas fürdő-
szobás lakások) 

3. nap Látnivalók: Szellő-tető (Gyimesek panorámája), Gyimesbükk (Ezeréves határ a Gyimesi szoros-
ban, Rákóczi vár), Hidegség (szíveslátás és néptáncbemutató Szalamáspatakon a Györgyicze por-
tán, 1 órás túra a Naskalatra), Gyimesfelsőlok (Iskolalátogatás a Sziklára Épített Házban) 

4. nap Látnivalók: Békás-szoros, Gyilkos-tó (Szent Kristóf kápolna, séta a tó körül), Gyergyószentmik-
lós (3 órás zarándokút a Szent Anna kápolnához), magyar-örmény találkozó 

5. nap Látnivalók: Csíkszereda, Nyerges-tető (1849-es honvéd emlékmű - koszorúzás), Kászonaltíz és 
Kászonimpér nevezetes helyei, Perkő (kápolna, búcsújáróhely), Kézdiszentlélek (erődtemplom), 
Szent Anna tó (fürdés), este tábortűz 

6. nap Látnivalók: Homoródkarácsonyfalva (rovásírás az unitárius templomban), Oklánd, Székelyzsom-
bor (Nyírő József szülőfalva), Szászfehéregyháza (szász erődtemplom) 

7. nap Látnivalók: Dámos (kalotaszegi kazettás templom), Aranyos völgye, Bélavár (2 órás könnyű túra 
és piknik), Kolozsvár (Szervátius múzeum, orgonahangverseny a Szent Mihály templomban - fakul-
tatív program). Búcsúvacsora Kolozsváron az Agapé étteremben 

8. nap Látnivalók: Sebesvár, Nagyvárad (séta a városban, várlátogatás, a Kiss Stúdió 1 órás előadása a 
bujdosó írókról) 

Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül 
Részvételi díj: 53 500 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 8 000 Ft) 
    Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát, kivéve a 
fakultatív programokat és a buszköltséget (amibe beletartozik a terepjáró busz teljesítménye is) = 20000 
Ft, ami a foglalót is képezi. A buszköltséget, mint foglalót a klubban, vagy előre egyeztetett időpontban 
az egyesület székhelyén lehet befizetni. 
    A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, Petőfi Sándor, Arany János, Ady 
Endre, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Lakatos Demeter, Babits Mihály és Dsida Jenő 
verseivel, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
 

*     *    * 
 

Építsünk iskolát Csángóföldön! 
 
Böjte Csaba atyával közösen elhatároztuk, hogy Csángóföldön iskolát építünk. Alig telt el két hónap, meg 
is vásároltuk a szükséges telkeket, ily módon most már tudjuk, hogy a Szűzanya tiszteletére épülő csángó-
földi iskolaközpont Rekecsinben lesz, Bákó városától délre, 25 km távolságban. A megvásárolt telek elég 
nagy ahhoz, hogy azon elférjen az iskola, a kollégium, az étkezde, a tornaterem, a játszótér, a focipálya és 
minden, ami az iskolaközpontban tanuló diákok számára szükséges. Egy közeli telken pedig tanári laká-
sok épülhetnek, hiszen ennek az intézménynek szüksége lesz minél felkészültebb pedagógusokra is. 
    Összefogva a Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal, elkészülhetett a téglajegyül szolgáló CD: ennek meg-
vásárlásával nem csak az iskolaépítéshez járulhatnak hozzá, hanem diákjainkat hallhatják énekelni, szá-
mítógéppel pedig fotókat is láthatnak munkánkról, tanítványainkról. 



    Szeretettel bíztatom mindazokat is, akik összefogva, közösségként szeretnének ebbe a munkába bekap-
csolódni: tudjanak magukénak nem csak egy téglát, hanem egy termet vagy egy épületszárnyat, így, kö-
zös összefogásunkkal megépülhet a Kárpátoktól keletre is egy magyar iskola, egy kollégium, ahová a 
csángó falvak diákjait befogadhatjuk, egy olyan intézmény, ahol használható szaktudást, érettségi okleve-
let adhatunk fiataljainknak. 
    A március hónap folyamán az iskola terveit is véglegesíteni fogjuk, ezt követően pedig az építkezés 
engedélyeztetése és az előkészítő munkák következnek. Május elején pedig megszervezzük iskolánk 
alapkőletételét, melyre szeretettel várunk majd minden iskolaépítőt, mindenkit, aki egy téglával, egy öt-
lettel vagy egy imával hozzájárult ennek a nagyszabású tervnek a megvalósításához. 
    Úgy kell megépítenünk ezt az iskolát, hogy a Kárpátokon kívül a magyarságot jelképezze, hogy büszke 
lehessen rá mindenki, de ugyanakkor egy olyan helynek kell lennie, ahol a csángóföldi gyerekek jó kö-
rülmények közt tanulhatnak, ahol jól érzik magukat és tarsolyukban egész életükben használható tudást 
vihetnek haza. 

Hegyeli Attila oktatási felelős 
 
    A téglajegyként említett CD megkapható a budapesti Szent Gellért könyvesboltban (címe: 1053 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 1., Kárpátia udvar. Nyitva 9-18, szombaton 9-13-ig). Későbbiekben az ország több 
pontján is kapható lesz: Kecskemét, Szeged, Pécs, Győr, Debrecen és Erdély. 
    A „csángó magyar iskolaépítés" számlaszáma Magyarországon a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alszámlája: 10300002-20145639-70213285 Elérhetőségeink: www.csango.ro, www.devaigyerekek.hu 
 

*     *    * 
Egyházi híreink 

Felhívás 
Kérem a személyi jövedelemadót fizető örmény katolikus testvéreket, hogy adójuk egyházaknak adható  
1 %-áról a Magyar Katolikus Egyház (technikai száma 0011) javára rendelkezzenek. 
    Egyházközségünknek - a Magyar Katolikus Egyház része -, önálló technikai száma nincs: nem lehet 
neki adni az egyházak javára irányítható 1 %-ot. 
    Azok, akik ezt az 1 %-ot kérik az örmény kereszténység múltjára, ősiségére hivatkozva, nem tartoznak 
a katolikus Egyházhoz. 
Budapest 2005. február 21. 

P. Leszkovszky Pál O.P sk. örm. kat. plébániai kormányzó 
 

Az Örmény Katolikus Lelkészség részéről hálás köszönetet mondok az alábbi támogatásokért, amelyek 
2004. november és december hónapokban az OTP-nél vezetett csekkszámlánkra beérkezett: 
Országos Örmény Önkormányzattól 250.000 Ft 
Fővárosi Örmény Önkormányzattól 200.000 Ft 
Bp. Főv. II. kerületi Örmény K. Önkormányzattól 50.000 Ft 
Bp. Főv. Zuglói Örmény K. Önkormányzattól 50.000 Ft 
Bp. Főv. XI. kerületi Örmény K. Önkormányzattól 200.000 Ft. 
Isten áldását kérem működésükre! 
Kiváló tisztelettel: 
Budapest 2005. január 15. 

P. Leszkovszky Pál. O.P. sk. plébániai kormányzó 
 

Köszönetet mondunk a Fővárosi Örmény Önkormányzatnak a 300.000 Ft és a Bp. Főv. II. ker. Örmény 
Kisebbségi Önkormányzatnak az 50.000 Ft-os támogatásért, amellyel 2004 évben a Magyar Katolikus 
Egyházat támogatták az örmény katolikus múzeumi tárgyegyüttes közgyűjteményi leltározása költségei 
céltámogatásaként. 
A Fővárosi Örmény Önkormányzat továbbá egy üzenetrögzítős fax készülékkel és egy számítógéppel is 
segítette az Örmény Katolikus Plébániát. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2004 évben 
a XI. Orlay u. 6. szám alatti Örmény Katolikus Plébániánk állagmegóvására 88.000 Ft értékben nyújtott 
támogatást. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

http://www.devaigyerekek.hu/


*     *    * 
Kolozsváron ismét van örmény mise 

 
Néhány évvel ezelőtt a Kolozsváron lakó örménykatolikus hívek, különösképpen a népes Kirkósa család 
tagjainak kérésére Dr. Czirják Árpád kanonok, érseki helynök támogató segítségével elkezdődtek a piaris-
ta templomban az örmény misék. 
    Az 1991-ben Kolozsváron megalakult „Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság célul tűzte ki a vá-
rosban lakó örménymagyarok lelki gondozását is olyan értelemben, hogy a hagyományok felelevenítésé-
vel tisztelegjünk őseink emléke előtt, és örmény gyökereinkre gyakrabban emlékezzünk, nem csak a Vi-
lágosító Szent Gergely ünnepén a szamosújvári székesegyházban. 
    Sáska Jenő atya minden vasárnap misét mondott, de emberi számítás szerint túl korán bekövetkezett 
halála véget vetett ezeknek a vasárnapi találkozásoknak. 
    Kétezerhárom Karácsonya azonban új fejezetet nyitott a piarista templom életében is, mert újra hallhat-
tunk örmény misét, és Szakács Endre plébános testvérünk nem egyedül érkezik a hónap harmadik szom-
bat délutánján a Kincses Városba, hanem hogy a kincseket szaporítandó, magával hozza Armenopolisz -
Szamosújvár Székesegyházának széphangú kórusát, és a kórus tagjai megindítóan szép saragánokkal te-
szik még áhítatosabbá a misét. 
    A lelki gondozáshoz az is hozzátartozik, hogy a tisztelendő úr, és kis csapata - Govrig unokák - január 
elején végigjárja a családokat - az idén 20 család kért házszentelést -, elbeszélgetnek a közösség tagjaival, 
és így még nagyobb lesz az összetartás. 
Az örmény misét különben olyanok is látogatják, akiket nemcsak a prédikáció, de a kórus vonz oda. 
Kolozsvár kulturális élete gazdagodott ezzel a szép, felemelő szolgálattal. 

B. Kovács Júlia Kolozsvár 
*     *    * 

 
Műsorajánló 

 
Fővárosi Örmény Klub 2005. március 17-én 17 óra: 
- Kobzos Kiss Tamás műsora 
- Dr. Szarka György: Erdélyjárás felsőfokon, barangolás őseink földjén: Gyergyó, Csík, Háromszék, Ká-
szon, Felszeg, Nádasmente (2005.augusztus 24-31.) vetített képes bemutató. 
Az estet az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat szerve-
zi. 
 
Filmklub: Minden héten kedden, d.u. 17 órától Bp., V. Akadémia u. 1. IV. em. 430. alatti klubhelység-
ben (Fővárosi Örmény Önkormányzat) 
Műsoron: Koltai Gábor Trianon c. 14x52 perces filmsorozat 
(Március 1: 4. rész, március 8: 5. rész, március 15: ünnep miatt elmarad, március 22: 6. rész, március 29: 
7. rész, április 5: 8. rész, április 12: 9. rész...) 

Háziasszony: Keve Mária 
*     *    * 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  

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

    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-



delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-

kai száma! 
    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

*     *    * 
 

Szomorújelentés 
 
Szomorúságtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a mélyen szeretett anya, nagyanya, dédnagyanya  

 
Özv. Ravai Nagy Jánosné Lázár Irén Mária 

zongoratanárnő, a Mariánum volt növendéke, a Zeneakadémia és a Zenelíceum volt tanára, hosszú szen-
vedés után életének 98. évében 2005. február 2-án csendesen elhunyt. 
Temetése 2005. február 5-én, szombaton 13 órakor volt Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben. 

Nyugodjék békében! 
Murádin Éva Mária szül. Ravai Nagy Éva leánya, Ravai Nagy László fia, Murádin Andrea unokája, Kul-
csár Irénke dédunokája 

*     *     * 
 
Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy 

 
Lődy György 

hegedűművész életének 69., házasságának 45. évében értünk dobbanó szíve 2005. február 1-én örökre 
megpihent. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2005. február 24-én 10 órakor volt a Rákoskeresztúri Új Köztemető rava-
talozójában, majd a református egyház szertartása szerint helyeztük örök nyugalomba. 
Gyászolják: Felesége sz. Betegh Klotild (Tildi); Lányai: Klaudia és Zsanett; Unokái: Boldizsár és Bog-
lárka; Sógornője: Klarissza és családja; Sógorai: Károly és családja, Kamill és családja; Öccse: András; 
Unokatestvérei: Vera, Imi, Józsika és Bandi; Veje: Gábor; Keresztlánya: Gabriella, valamint rokonai, 
barátai, ismerősei. 

*     *     * 
 
 



 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

Dr. Szentpétery Tibor 
jogász, fotográfus, Podmaniczky díjas városvédő, Szongott Kristóf díjas közösségi tagunk, aki hosszú 
évtizedeken keresztül az Örmény Katolikus Plébánia gondnoka volt, életének 89. évében, 2005. február 
20-án elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. (A temetés, akarata szerint, a Börzsönyben fog 
megtörténni). Aki rész kíván venni a búcsúztatáson és/vagy a temetésen, írásos jelzést küldjön a 1028 
Bp., Gábor áron u. 20. címre, vagy e-mail-t: m_szentpetery@yahoo.com 
 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
 

*     *     *     * 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 
Szerkesztőség 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 

közösségek részére. 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 
 

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

A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat  
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Búcsú II. János Pál pápától 
Szombaton (április 2.) este 21 óra 37 perckor, hosszú szenvedést követően visszaadta lelkét a Terem-
tőnek II. János Pál, a római katolikus egyház feje. Ahogy milliárdok követték aggódó figyelemmel 
egészségének romlását az elmúlt hetekben, a halála felett érzett fájdalomban is rengetegen osztoznak 
világszerte, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Országok és vezetőik a legnagyobb elismerés és 
tisztelet hangján búcsúznak Karol Wojtylától, akit a béke és az igazságosság, a humanitás legerőtel-
jesebb képviselőjeként értékelnek. A pápa gyászszertartását szerdán tartják a római Szent Péter téren. 
II. János Pál halála a magyar társadalmat is megrázta. Mádl Ferenc államfő szerint a szentatya „élet-
pályája, bár sok szempontból tükrözi, mégis meghaladja a XX. századi európai ember sorsát. Állha-
tatos kiállása az emberi jogokért, a vallásszabadságért történelmivé emelte szerepét a kommunista 
rendszer bukásában is". 

(Magyar Nemzet 2005. 04. 04. részlet) 

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

havonta megjelenő kiadványa 
 
IX. évfolyam 98. szám  
2005. 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 
 

*     *     * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. János Pál pápa és Magyarország 

 
Nagy büszkesége a magyar katolikus egyháznak, hogy II. János Pál pápa - első pápaként a történe-
lemben - kétszer is ellátogatott hazánkba. Számos apostoli levelet és üzenetet küldött a magyar egy-
ház képviselőinek, több magyar püspököt szentelt fel saját kezűleg, és hat szentet is adott nemze-
tünknek. 
 
Apostoli levelek és üzenetek  
 
 
II. János Pál pápa már nem sokkal megválasztása után, 1978. december 2-án levelet intézett Magyaror-
szág főpásztoraihoz, majd két év múlva, 1980. április 6-i húsvéti levelével sürgette a magyar püspököket 
és papságot az iskolai és templomi hitoktatás végzésére. Ugyanabban az évben Szent Gellért születésének 
millenniuma, 1981-ben pedig Árpád-házi Szent Erzsébet halálának 750. évfordulója alkalmából írt a ma-
gyaroknak. 1988-ban Szent István halálának 950. évfordulója alkalmából küldött apostoli levelet a ma-
gyar katolikusoknak, majd 1990-ben a Mindszenty József bíborosról történt esztergomi megemlékezés 
alkalmából, és első magyarországi látogatása évében külön újévi üzenettel fordult a magyar néphez. A 
Magyar Millenniumot külön üzenetben (2000. augusztus 20.), majd apostoli levélben (2001. július 25.) 
köszöntötte. 
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Búcsú II. János Pál pápától 
 

 
Egyházi események 
Az egyik legemlékezetesebb esemény volt, amikor 1980. október 8-án maga a Szentatya szentelte fel a 
Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnát, amelyet még előde, VI. 
Pál adott a magyaroknak, mintegy kárpótlásul a XVIII. században a bazilika új sekrestyéje építésekor 
lebontott Szent István-féle magyar zarándokházért. II. János Pál felhasználta a történelmi alkalmat, hogy 
Magyarország képviselői előtt már akkor az egyesült Európa eszméjéről szóljon. A kapcsolatok szintén 
nagy jelentőségű momentuma volt húsz évvel később, 2000. szeptember 23-án, amikor a Nagy Jubileum 
alkalmából Magyarország ünnepi hangversenyt adott tiszteletére a vatikáni VI. Pál teremben. Október 9-
én pedig a szentévi magyar nemzeti zarándoklat résztvevőit fogadta a Szent Péter-bazilikában. 
 
Találkozás a hívekkel, látogatás Magyarországon 
A magyar híveknek a rendszerváltás előtt korlátozott lehetőségeik voltak a vele való találkozásra, hiszen 
keveseknek adatott csak meg, hogy eljussanak Rómába - és még kevesebbek vették a bátorságot, hogy 
részt vegyenek a Pápa által celebrált szertartások, vagy kihallgatások valamelyikén. Azonban már 1988-
as ausztriai útja során, a burgenlandi Darázsfalván (Trausdorf) több tízezer magyar hívő vehetett részt a 
pápai szentmisén. Később is, amikor a környező országokba látogatott, magyar zarándokok mindig képvi-
selték hazánkat. 
Nagy büszkesége a magyar egyháznak, és életre szóló kedves élménye sokezer hívőnek, hogy II. János 
Pál pápa - első pápaként a történelemben - kétszer is ellátogatott hazánkba. 199l-es programjában szere-
pelt szabadtéri szentmise Esztergomban, Máriapócson, Pécsett és Budapesten, ökumenikus istentisztelet 
Debrecenben, találkozás a magyar fiatalokkal a Népstadionban, a szeminaristákkal a Mátyás-
templomban, a betegekkel a budapesti Bazilikában, továbbá a tudomány és a művészet képviselőivel és a 
zsidó hitközségek delegációjával. Szent István ünnepén, a Hősök terén mondott miséjén mintegy kétszáz-
ezren vettek részt. 1996-ban a millenniumát ünneplő Pannonhalmát kereste fel, és meglátogatta Győrt, 
ahol a város határában celebrált szentmise után imádkozott Apor Vilmos sírjánál - akit a következő évben 
az oltár dicsőségére emelt. 
 
Magyar szentek és boldogok 
Az elmúlt 26 év során négy boldoggal gyarapodott a magyar egyház: Apor Vilmos (1997), Romzsa Tódor 
(2001), Battyhány-Strattmann László, Aviánói Márk (2003) és IV. Károly király (2004) személyében, de 
II. János Pál hat szentet is adott nemzetünknek: 1989-ben Prágai Ágnest (II. András királyunk unokahú-
gát), 1995-ben a kassai vértanúkat, 1997-ben Hedvig lengyel királynét (Nagy Lajos lányát), 1999-ben 
pedig Árpád-házi Kingát (IV. Béla lányát) avatta szentté. 

Érszegi Márk A. Vatikán-szakértő  
(Keresztény Közéleti Akadémia)  

Magyar Nemzet online 04.04. (részl.) 
 
(Szerkesztői megjegyzés: A pápa temetésére április 8-án de. 10 órákkor kerül sor Rómában a Szent 
Péter Bazilika altemplomában. A pápaválasztó konklávé április 18-án ül össze.) 
 

*     *     * 
 

Vatikáni márványszobor: Világosító Szent Gergely Püspök 
 
Új szobor díszíti mostantól kezdve a Szent Péter-bazilika Vatikánváros felé néző külső falát, folytatva 
ezzel az évszázadok óta üresen álló fülkék betöltését. Elsőként 1999-ben Svédországi Szent Brigitta szob-
rát helyezték el, a legutóbbit pedig 2004. októberében, amely Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Terézt 
ábrázolja. 



    II. János Pál pápa január 19-én egy újabb szobrot áldott meg, Világosító Szent Gergely, az örmények 
védőszentje márványszobrát, amely az ún. Északi Udvarra néző fülkében kapott helyet. Világosító Szent 
Gergely szobrának megáldásával a pápa az örmény nép 2001-ben tartott nagy jubileumára, keresztény 
hitre térésének 1700. évére emlékezett. Az országot megtérítő apostolnak Szent Gergely püspököt tartják, 
aki nevét is innen kapta: ő világosította meg az Evangélium örömhírével az örmény népet. 
    Gergely szobra a rendkívüli tehetségű Khatcsik Kazandizsan francia-örmény művész alkotása, aki egy 
nemzetközi versenypályázat nyomán kapta a megbízást a római örmény kollégiumtól. A carrarai már-
ványból készült szobor 5 méter 64 centiméter magas, súlya 18 tonna. Szent Gergely jobb kezében az ör-
mény keresztet, bal kezében pedig az evangéliumos könyvet tartja, amelyet a négy evangélista jelképei 
díszítenek. Palástja két szárnyán is örmény kereszt látható, míg püspöki süvegén a Szentlélek galambja 
nyugszik. A szobor talapzatán II. János Pál és Nerses Bedros címere látható, továbbá örményül és latinul 
ez olvasható: Szent Gergely, Örményország Világosítója, 301. 
    II. János Pál pápának nem ez az első gesztusa az örmény nép felé. 2000 novemberében II. Karekin 
katholikosznak ajándékozta az örmények védőszentjének jobbkar-ereklyéjét, amelyet a nápolyi Szent 
Gergely örmény monostorban őriztek. Ma már a jereváni székesegyházban található. 
 
Örmény szertartású szentmise a Szent Péter-bazilikában 
 
A szobor megáldása előtt a cilíciai örmény katolikusok pátriárkája, XIX. Nerses Bedros örmény szertartá-
sú szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilika katedra-oltáránál. A katolikus főpásztorokon kívül a szer-
tartásra meghívták még az örmény apostoli egyház két katholikoszát, az örményországi Ecsmiadzin és a 
libanoni Anteliasz egyházi vezetőit, továbbá Örményország és a Hegyi-Karabah államelnökeit, akik kép-
viselőik révén vettek részt a szertartáson. Jelen voltak továbbá a politikai pártok, kulturális egyesületek, 
valamint a diaszpórában élő örmények követei és konzuljai is. 
 
Az utóbbi években erősödtek az örmény egyház és Róma kapcsolatai 
 
Az 1700 éves örmény apostoli egyház független Rómától, feje a katholikosz, aki nincs alárendelve más 
egyházak hierarchiájának. Kapcsolatai Rómával az utóbbi évtizedekben megerősödtek, aminek egyik 
jelentős mozzanata az volt, hogy II. János Pál és I. Karekin katholikosz a Vatikánban nyilatkozatot írt alá 
a Jézus Krisztusba vetett közös hitről. 2001 szeptemberében a pápa Örményországba látogatott, és lerótta 
tiszteletét a törökök által 1915-ben lemészárolt másfél millió örmény emléke előtt, akikről a történelem 
„megfeledkezett". 

Vatikáni Rádió / Magyar Kurír  
(Keresztény Szó, Kolozsvár 2005. február) 

 
*     *     * 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 
 

„... Urunk és megbékítőnk..." 
 
„...Felajánljuk ezt az áldozatot Neked is, aki az Emmánuel Atyja akaratának, s mélységes titkainak 
kifürkészője vagy, s aki Téged küldött. Neki, aki a Megváltó, Életadó és Teremtője minden dolog-
nak..." 
 
Emmánuel! Izaiás próféta nyomán ismerjük ezt a nevet, melynek jelentése: Velünk az Isten! Az Atya 
küldte a megtestesülés útján Jézust, a második isteni személyt, a Fiút. Jézus kijelentéséből tudjuk, hogy Ő 
mindenben Atyja akaratát kívánta követni, s ebben működött közre a Szentlélek, de pünkösdkor szintén 
úgy jött, mint az Atya küldötte, de ott volt s van minden isteni tevékenységben: a megváltásban, az élet-
adásban és mindennek a teremtésében, de ezt mintegy a mából visszatekintve soroljuk! 

Dr. Sasvári László 
 

*     *     * 



 
Gratulálunk a díjazottnak! 

Lászlóffy Csaba kolozsvári író, közösségi tagunk a hagyományos március 15-i művészeti díjak átadása 
során József Attila-díjban részesült. 

*     *     * 
 

Április 24. - az Örmény Genocídium 90. évfordulója 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület egy emléknaptár kiadásával emlékezik a másfélmillió 
- egyes becslések szerint közel kétmillió ötszázezer áldozatra. Nemcsak emlékezik, hanem emlékeztet is 
mindenkit - aki a naptárhoz hozzájutott - az egész év során. Hátha egyszer sikerül áttörni a hallgatás falát, 
nemcsak itthon, hanem a nagyvilágban is. 
    „Az etnocídiumot, amelynek áldozata 1,5-2,5 milliónyi török állampolgárságú örmény etnikumú sze-
mély volt, nemcsak Törökországban hallgatták agyon, hanem a szovjet tagállam Örmény Köztársaságban 
is. Csak Sztálin halála után szűnt meg a csend. Az áldozatokra való emlékezés a jereváni Jerern emlék-
műben öltött testet, amelyet csak nagy késéssel, a genocídium megtörténtének ötvenedik évfordulója után 
emeltek. Ekkor az örmény értelmiségiek kezdeményezésére egy bátor csapat Jereván utcáin tüntetést ren-
dezett, nyilvánosan siratva elhunyt hozzátartozóikat, akikről eddig tilos volt megemlékezni általában, de 
különösképpen április 24-én, a genocídium évfordulóján. A világ azonban csak a 80-as években vett hiva-
talosan is tudomást az örmény népirtásról. 
    1983-ban elsőként az Egyházi Világtanács, 1984-ben pedig az Amerikai Egyesült Államok parlament-
je, 1985-ben az ENSZ Emberjogi   Bizottsága  és 1987-ben az Európa Parlament Politikai Bizottsága ítél-
te el az örmény genocídiumot. Mint Heinrich Potthoff írja, a német nyilvánosság az örmény genocídiumot 
szinte a mai napig nem veszi tudomásul. Pedig ami 1915-ben és 1916-ban történt, az az emberek faji ala-
pon való, államilag szervezett, szisztematikus kiirtása volt. Az örmény tragédia különössége éppen ebben 
az agyonhallgatásban rejlik. Az Örmény Köztársaság ugyan 1990-ben elfogadott egy törvényt a „genocí-
dium elítéléséről" és április 24-ét állami gyásznappá nyilvánította. Mint Potthoftól tudjuk, öt évvel később 
azonban, 1995-ben a kultuszminisztérium utasítására töröltette az örmény genocídiumot az iskolai tanter-
vekből. Állítólag ez azért történt, hogy ne terheljék az örmény fiatalokat a múlt szörnyűségeivel, valójá-
ban azonban inkább azért, hogy ne rontsák a politikailag gyenge ország nemzetközi kapcsolatait."  
 

(Részlet Huszár Ágnes - Veres Péter: Az örmény genocídium és utóélete c. tanulmányból.) 
 

*     *     * 
 

Eltitkolt Genocídium 
Meghívó 

Az Országos Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2005. április 23.-án 
az Örmény Genocídium 90. évfordulója alkalmából tartandó Megemlékezésre.  

Fővédnök:    Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök  
Dzsivan R. Tabibijan  

az Örmény Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete  
Mesterházy Attila Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium  

politikai államtitkára 
  

Közreműködnek: 
Agárdy Gábor - Kossuth-díjas, a Nemzet Színésze  

Lászlóffy Aladár - Kossuth-díjas költő  
Dr. Dzsotjánné Krajcsír Piroska - történész  

Flórián Antal - színművész  
Kirkósa Orsolya - Magyar Állami Opera magánénekese  

Várady Mária - színművésznő  
Gurgen Ovszepjan - Pozsonyi Nemzeti Opera magánénekese  

Szerjan Avagjan - Jereváni Kamarakórus magánénekese 



Örmény népzenei hangszeren kíséri:  
Hovsepján Gavrus - chamancsa,  

Yeremján Hajk - duduk, Phasimjan Vacse - duduk 
Műsorvezetők: Udumjan Lilit és Flórián Antal 

 
Program: 

10:00 óra Koszorúzás az Örmény Keresztkőnél  
(Budapest, V. ker. Petőfi tér, Duna-parti sétány)  

11:00 óra Megemlékezés az Örmény Genocídium 90. évfordulója alkalmából  
Helyszín: MTA Vári Kongresszusi Terem  

(I. ker. Budapest, Országház u. 28. sz.) 
16:30 óra Emlékkiállítás az Örmény Genocídium 90. évfordulójára  

(rendezte az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)  
17:00 óra Gyászmise a Genocídium áldozataiért  

Helyszín: XI. ker. Orlay utca 6. sz. alatt  
az Örmény Katolikus templomban  

 
A műsor támogatói:  

Csepeli Örmény Kisebbségi Önkormányzat és  
XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

 
 

*     *     * 
 

Az örmény holokausztra emlékezünk 
Család és szolgálat 

 
Ez a címe Antal Dániel önéletírásának, amelyet a bukaresti székhelyű Kriterion kiadó jelentetett meg, 
1971-ben. A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején Romániában rövid időre a politikai nyomás, a 
cenzúra engedett egy kicsit, a szelepet egy kis időre megnyitották, és megjelenhettek olyan írások, ame-
lyek addig nem. Emlékezzünk csak Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című könyvére, vagy Bálint 
Tibor regényére a Zokogó Majom-ra, amelyek akkor jelentek meg, akárcsak az a könyv, amelyből az 
elkövetkezőkben többször is újraközlünk részleteket. 
    Több okunk is van erre, mert már a könyv bevezetőjében így ír 1970 végén Kolozsváron Balogh Ed-
gár: A mi ötven évünk szempontjából(...) ismerjük a parasztnyomort és a külvárosiak megpróbáltatásait, 
itt azonban egy csöndesebb tragédia húzódik meg: a magát úrinak tudó középosztály leromlása. A földbir-
tok előbb megszorítások közé, majd egy gazdasági válság örvényébe kerül, s a fiatal agrármérnök (...) a 
család szatmárhegyi szőlőjébe szorul, majd onnan is erdőmunkásnak szegődik el a teljes csőd következté-
ben. (...) Katus, az asszony, örmény kereskedőpolgárok szívós kitartásával és szorgalmas gyakorlatiassá-
gával segíti át férjét a bajokon. 
    Antal Dániel, akinek felmenői között volt Ember Rozália, majd forrón szeretett nagymamája 
Bogdánffy Róza, 1929 január 6-án vette feleségül Gogomán Katust, aki révén még számos erdélyi ör-
mény családdal került rokonságba, és akikkel találkozhatunk a könyv lapjain. 
(Pl. Tüzes Bálint, Kolumbán Antal, stb., stb.) És itt átadom a szót az önéletírónak: 
     „Kocsival átmentünk Szamosújvárra, hogy megismerjem a várost és Katus ott élő rokonait. Megláto-
gattuk Mazachian Párszeghnét, akinek a városban szőnyegszövő üzeme van. Bámulatosan szép szőnye-
geket készítettek itt, és még csodálatosabb, hogy egyszerű falusi lányok a szakszerű vezetés mellett mi-
lyen ügyesen dolgoztak. 
    Szamosújváron a városalapító örmény családok leszármazottjain kívül 1916 után letelepedett örmények 
is élnek, akik Törökország örménylakta területeiről menekültek el a vérfürdő elől. Ilyen menekültek a 
Mazachian, a Horenian, a Kozalian család fejei. Mazachian elmondta nekünk, hogyan élte át a rémna-
pokat. A békésen dolgozó örmény városokat, falvakat csendőrök vezette felizgatott lovas kurdok rohanták 
meg, így az ő szülővárosát is. Az örményeket felszólították, halálbüntetés terhe alatt hagyják el házaikat, 
majd az öregeket, betegeket, fiatalokat és gyerekeket sem kímélve, a sivatag felé hajszolták őket. Aki nem 



bírta továbbvonszolni magát, otthagyták. Az akkor tizenhat éves Mazachian Jakab egy gyenge öregem-
bert vett a hátára, és minden erejét megfeszítve cipelte. Az öreg kérte, tegye le, mert hiábavaló minden, 
hagyja sorsára. Kiértek a sivatagba, beesteledett, lezuhantak a homokra, sehol egy korty víz, egy falatnyi 
étel. Alig hajnalodott, tovább hajtották őket a sivatag közepe felé. Mazachian Jakab és öccse egymás mel-
lett vánszorogtak, elhatározták, hogy elmaradnak, és megkísérlik elérni valamelyik nagyobb török várost, 
ahol elbújhatnak. A sors másképpen döntött. A nagy zűrzavarban Jakab elvesztette maga mellől öccsét, és 
sohase találta meg többé. Tovább vonszolta fáradt testét és sikerült elszakadnia a halálraítéltek tömegétől. 
Eljutott egy kikötőbe, ahol felvették egy Európába induló hajóra. Párizs, Prága után jutott Erdélybe, ahol 
családot alapított. A sivatagba hurcolt örmények utolsó emberig elpusztultak, pár nap elteltével megszűnt 
az utolsó jaj, csend borult a tájra. A sakálok voltak ezeknek a szerencsétleneknek az eltemetői. Különös, 
milyen közömbösen fogadta azt az örmény-írtást a világ közvéleménye. Legfeljebb egy-egy szűkszavú 
sajtóközleményben adtak hírt a borzalmakról, és tudtommal Franz Werfel volt az egyetlen, aki Musa 
Dagh negyven napja című regényében örök emléket állított a halál birodalmában elpusztult népnek. De ez 
a könyv is csak 1933-ban jelent meg. 

A részletet közre adta B. Kovács Júlia Kincses Kolozsvárról.  
(Antal Dániel munkásságára egy későbbi számunkban visszatérünk. Szerk.) 

 
*     *     * 

Keresztény Szó 
 
A Kolozsváron megjelenő katolikus kulturális havilap 2005 februári számát akár örmény számnak is 
mondhatnánk. A 32 oldalas, színes borítóval ellátott lap 6 cikke és számtalan fotó illusztrációja foglalko-
zik az örménységgel, az erdélyi örmény katolikusokkal, az örmény liturgiával. Külön büszkeség szá-
munkra, hogy több anyagot az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetekből vettek át, mint például Puskás Attila 
örmény katolikus vikárius 2004. február 19-én a Fővárosi Örmény Klubban elhangzott előadását: Az ör-
mény egyház szerkezeti felépítésének teológiai és történeti kérdései címmel, „Kevesen, hányatottan" fő-
címmel. A cikkeket Szabó László fotóművészünk képei díszítik, az Emléknaptár a genocídium 90. évfor-
dulójára kiadványunkból. Külön öröm az erdélyi örmény származású Bodó Márta szerkesztő tollából a 
lap hátsó borítóján olvasható kedvcsináló. Íme: (részlet a cikkből) 
 
Kedves Olvasó! 
Az erdélyi kultúrára, az erdélyi ember lelki-szellemi beállítottságára, világlátására jótékony hatást gyako-
rolt az a sokszínűség, amelyet környezetében a történelem fordulatainak köszönhetően megélt. Az erdélyi 
sajátosságok kutatói, a transzilvanizmus elkötelezettjei még a táj változatosságát is ide sorolják. Minden-
képpen ide tartozó elem az a sajátosság, hogy Erdély földjén többféle nemzet fordult meg, kapott szállást 
és munkalehetőséget, telepedett le s vált a szellemiséget meghatározó tényezővé. Ezek közül most csak az 
örményekre utalok, akik híres püspökük, a Világosítónak nevezett Szent Gergely térítése nyomán első-
ként lettek egészében keresztény néppé, s akiket hányattatott sorsuk hozott el előbb Moldváig, majd on-
nan Erdélybe vezérelt. Itt annyira otthonra találtak, hogy adottságaikkal és tehetségükkel egyrészt építet-
ték az itteni kultúrát, másrészt annyira beépültek a többségi magyarságba, hogy maradékaik ma legfeljebb 
magyar-örményeknek nevezik magukat, s sajátosságként csupán különleges liturgiájuk különbözteti meg 
őket az itteni katolikusoktól. 
    E lapszámunk több anyaga foglalkozik az örménységgel, elsősorban a katolikus egyházon belüli (jogi) 
helyzetükkel, liturgikus sajátosságaikkal. A közlés célja, hogy ismerjük meg a környezetünket, hogy lás-
sunk, ne csak nézzünk, hogy tudjuk, kik azok, akikkel itt együtt élünk, kik és milyenek vagyunk. S hogy 
gazdagodjunk ezekkel az ismeretekkel... 

Bodó Márta 
*     *     * 

Zsigmond Benedek 
Alapismeretek az örmény liturgiáról 

 
A szerző végzős egyetemi hallgató Budapesten. Latin és francia nyelvet, indológiát, elméleti nyelvészetet, 
filozófiát, középkori latin filológiát, koreanisztikát, buddhológiát tanult. 1997 és 1999 között Schütz 
Ödön, a nagyhírű armenológus tanítványa volt. Schütz halála után hagyatékát gondozta és katalogizálta. 



1999 óta kutatja az örmény liturgiát és egyházzenét. Az örmény mise többféle kiadásán dolgozik. Az itt 
közölt írás a kolozsvári Liturgikus Szabad Egyetem keretében 2004. december 2-án elhangzott előadásá-
nak publikálásra szánt változata. 

I. rész 
 
Az örmény liturgia a keresztény liturgiák legszebbjei közé tartozik. Ennek ellenére az örmény közössége-
ken és a liturgiának ezen ágát kutató kisszámú tudóson kívül igen kevesen ismerik. 
    Az örmény liturgia igen gazdag, egy-egy részletéről vagy aspektusáról vaskos köteteket lehetne írni. 
Az alábbi bemutatásnak nem célja, hogy az örmény liturgia egészét részletesen leírja, még kevésbé az, 
hogy közegét, az örménységet akár csak alapszinten is megismertesse. Ezért azt az utat választottuk, hogy 
az örménységről való általános kép felvázolása és a legalapvetőbb fogalmak tisztázása után az örmény 
liturgia legfontosabb jellemzőit adjuk elő. 
 
Örményország és az örmények 
 
A Kaukázustól délre található ország 1990-ben vált ki - elsőként - a Szovjetunióból. Mai területe hajdani 
területének mindössze egytizede. A történelmi Örményország Törökország keleti harmadát, Grúzia déli 
részét, Azerbajdzsán szinte teljes területét, valamint Irán északnyugati csücskét is magában foglalta. 
    Ez a terület, amelyet a görögök Arménia néven emlegetnek, kereskedelmi és hadi utak találkozásánál 
fekszik. Története során mindig legalább két birodalom volt szomszédságában: nyugatról a hettiták, ró-
maiak, bizánciak, török államok; keletről: az asszírok, médek, perzsák, párthusok, szászánidák és egyéb 
újabb perzsa államok. Örményország az ütközőállam szerepébe kényszerült, az örmény nép története so-
rán rengeteg háborút szenvedett, míg végül a 19. század végétől az első háború végéig a törökök sziszte-
matikus népirtásnak vetették alá lakosait. 
    Az említett okok miatt az örmények többször kényszerültek hazájuk elhagyására. Örmény diaszpórák 
az ókortól kezdve napjainkig létrejöttek a világ legkülönbözőbb tájain. Jelenleg az örménység nagy része 
szórványban él. Magyarországon, illetve Erdélyben is számottevő örmény kisebbség él, amely nagy törté-
nelmi és kulturális jelentőséggel bír mind az örménység, mind a magyarság számára. 
    Az örmény nyelv az indoeurópai nyelvek közé tartozik, ahogyan a germán, szláv, kelta (gall, velszi, 
skót, ír), italikus (latin, szabin), balkáni (albán, makedón, görög), balti (lett, litván, óporosz), indoiráni 
(iráni és indiai nyelvek) és még több más, kevésbé ismert nyelvcsoport. Az örmény az indoeurópai nyelv-
család önálló ágát alkotja. 
    Az örmények több irodalmi nyelvvel rendelkeznek. Ezek közül a legfontosabb az óörmény (ennek egy 
változatát képviseli az egyházi óörmény, amelyet a liturgiában használnak), a középörmény (a Kilikiai 
Kis-Örményország nyelve), a nyugati örmény (a mai Törökország területének keleti harmadában valaha 
élt, a törökök által kiirtott vagy elűzött, jelenleg nyugati diaszpórákban élő örménység többségének nyel-
ve), a keleti örmény (a mai Örményország lakosságának és az onnan újabban kivándorolt egymillió sze-
mély nyelve), a dalnoki örmény (Hovnatan Naghas és Szajat-Nova dalnokok nyelve), a tifliszi örmény 
(Tbiliszi-beli örmény dialektuson alapuló irodalmi nyelv), az erdélyi örmény (a 19. századi erdélyi ör-
mény irodalom és népénekek egy részének nyelve). 
    A mai napig fennmaradt két irodalmi nyelvet, a nyugati örményt és a keleti örményt az irodalomban, 
illetve hivatalos szituációban (templomi prédikáció, állami és tudományos hivatalok, televízió) használ-
ják. Ezeken kívül az örménynek van számos beszélt változata. A legújabb elméletek 11 nyelvjáráscsopor-
tot, azokon belül 44 nyelvjárást és több mint 100 alnyelvjárást különböztetnek meg. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a „nyelvjárás" kifejezést politikai értelemben használják: a különböző nyelvjárások beszélői nem 
értik egymást (hacsak nem ismerik valamelyik irodalmi nyelvet), így nyelvészeti szempontból inkább 44 
különböző beszélt nyelvről lehet szó. Ezek közül a legfontosabb a jereváni örmény, amelyet egyre széle-
sebb körben használnak, a beszéd mellett az informális írásokban is (például az elektronikus levelezés-
ben). Az örmények politikai érdekei azonban úgy kívánják, hogy - a kínaihoz hasonlóan, ahol szintén 
csak az írás közös - egy nyelvről beszéljünk a 44 beszélt és 7 írott nyelv helyett. 
    Az óörmény nyelvben igen nagy mennyiségű perzsa, bizonyos mennyiségű urartui (őslakos), valamint 
kisebb mennyiségű szír és görög jövevényszó található. Az örmény nyelv hangállománya és nyelvtana 
jelentős mértékben eltér az indoeurópaitól, ezeknek az eltéréseknek jelentős része a grúz nyelvvel való 
összehasonlítás révén jól magyarázható. 



    A világ egyik leghosszabb történelmét csak igen kis számú, lényeges momentum említésével vázolhat-
juk. 
    Arménia őslakossága, a hurrik a Kr. e. 4. évezredben érkeztek. Itt több évezreden keresztül számos 
államalakulatot hoztak létre, amelyekről akkád, asszír, hettita, illetve belső forrásokból értesülhetünk. 
Maguk az örmények a Kr. e. 2. évezred közepe előtt érkezhettek Arméniába és a hurri államokban tele-
pedhettek le, amire a Hajasa-Azzi és az Arme-Supria hurri államnevek engednek következtetni. Ezek az 
államok a hurri nyelvet használó Mitanni-birodalom részei voltak. A Kr. e. 13. századtól egy Urartu nevű 
állam kezdett erősödni, amelynek virágkora a Kr. e. 9-7. századra tehető. Hivatalos nyelve az urartui, a 
hurri későbbi változata. 
    Önálló, Arménia néven említett területtel csak a Kr. e. 1. évezred közepétől rendelkeznek. Első dinasz-
tiájuk, az Ervandida-fejedelmek még a perzsa, illetve a szeleukida birodalmak alattvalói voltak. Az ókori 
örmény állam Kr. e. 189-ben nyerte el függetlenségét (Artaseszida-dinasztia) és Kr. u. 428-ban vesztette 
el újra (Arsakida-dinasztia), a Kelet-Római, illetőleg nagyrészt a perzsa Szászánida Birodalomhoz csatol-
tatván (Perszarménia). 
    A Római Birodalom keresztényüldözései elől menekülő görög nevű szentek, Gajane, Hripszime és 
társaik nagy szerepet játszottak Örményország keresztény hitre térésében. A hagyomány szerint 301-ben - 
a történészek szerint 306-ban vagy 315-ben - a világon elsőként vált államvallássá a kereszténység Örmé-
nyországban (a Római Birodalomban 313-ban csupán megengedett vallásként állt fenn). 
    404-ben Szent Meszrop Mastoc megalkotta az önálló örmény írást. Ennek nyomán az örmény irodalom 
a világ egyik legrégebbi és legfontosabb (keresztény) irodalmává válik. 
    Örményország egész fennállása során és függetlensége elvesztése és időleges visszanyerése (9-11. szá-
zad, Bagratida-dinasztia) után is az ütközőállam szerepét töltötte be nagyobb birodalmak között. A sok 
háború miatt rengetegen hagyták el szinte minden korban, de különösen a nehezebb periódusokban, Ör-
ményország területét. Az örmény diaszpórák a középkortól kezdve Hollandiától Kínáig, Magyarországtól 
Etiópiáig mindenhol megtalálhatók voltak, jelentős irodalmi, művészeti és hitélettel. A keresztes háborúk 
idején létrejöhetett egy kisebb területen önálló örmény állam, az ún. Kilikiai Kis-Örményország. 
Ezután csak a Szovjetunió széthullását követően, 1990-ben (hivatalosan 1991-ben) alakulhatott meg az 
önálló Örményország. 
    Magyarországra több hullámban érkeztek. Az Árpád-kortól kezdve, már a fejedelemség idején bizo-
nyíthatóan jelen voltak az örmények. Jelenlétükről a későbbiekben is több forrás tanúskodik. Ez az első 
örmény közösség, a besenyőkhöz, kunokhoz és jászokhoz hasonlóan beleolvadt a magyarságba. A máso-
dik nagy immigrációt az erdélyi örménység betelepülése jelentette, amely korábbi betelepedések után I. 
Apafi Mihály erdélyi fejedelem engedélye (1672) nyomán érte el csúcspontját. Az erdélyi örmények év-
századokon keresztül őrizték kultúrájukat, nyelvüket, de a 19. századtól kezdve egyre inkább a magyar 
vált anyanyelvükké, az ún. erdélyi örmény nyelv szerepe háttérbe szorult, s a 20. század végére gyakorla-
tilag eltűnt. E sorok írója azonban reméli, hogy talál még olyan embereket Erdélyben, akik valamit őriz-
nek a nyelvből, amely az egyik legfontosabb örmény diaszpóra kultúrájának egyik hordozója volt, és 
nyelvtörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű. 
Az erdélyi örménység egy része - magyarokkal együtt, a trianoni békediktátumot követően - áttelepült a 
mai Magyarország területére. 
    A harmadik bevándorlási hullám az 1915-ben megkezdődő, de már 19. századi előzményekkel bíró 
törökországi örmény népirtást követően, 1920 után érkezett Magyarországra, Erdélybe, illetve Románia 
más részeibe, valamint számos európai országba - de főképp Amerikába. Ezek az örmények őrzik nyel-
vüket, ami az ő esetükben a nyugati örmény irodalmi nyelvet jelenti. A fiatalabb generációk már egyre 
kevésbé ismerik az örményt. 
    A negyedik bevándorlási hullám a karabahi háború idejére tehető (1988— 1994). Ezek a betelepültek 
Örményországból érkeztek és a jereváni örmény nyelvet beszélik. Számuk Magyarországon kb. 100-150-
re tehető. Gyermekeik, örmény iskola nem lévén Magyarországon, a magyar nyelvet jobban beszélik, 
mint az örményt. 
    Az örményekről itt többet nem mondhatunk. Az örménység általános ismertetését azzal a megállapítás-
sal zárjuk, hogy a világ egyik legrégebbi és legtöbbet szenvedett népe, amely megtanulta a kitartást, a 
szívósságot, a mindig újrakezdést és a semmiből való újraépítést, amit egyénenként és közösségben, bár-
mely új hazába való megérkezéskor megvalósítanak; s az örmény kultúra, mind irodalmi, mind építészeti, 
mind zenei stb. szempontból a világ legjelentősebb kultúrái közé tartozik. 



    Az örmény népet sok hányattatása közepette a hite tartotta össze. Az örmény egyház ismertetése előtt 
azonban néhány szót kell ejtenünk az egyházról általában, hiszen a legtöbb ember a saját egyháza alapján 
alkot képet az egyházról, továbbá értetlenül áll a sokféle, magát kereszténynek valló egyház előtt. 

(Folytatjuk)  
(Megjelent a Keresztény Szó -Kolozsvár - 2005. februári számában) 

 
*     *     * 

 
Dr. Sasvári László 

A magyarörmények egy évszázada 
2. rész 

 
Az I. világháború után gyökeres változás történt a magyarörmények életében. Sokan kerültek - a már itt 
levők mellé - Budapestre s a mai Magyarország más részeire. (Pl. e sorok írója piarista diákként találko-
zott veszprémi, örmény származású diákokkal 1944-ben!) A továbbiakban ezek történetének időrendi 
eseményeivel foglalkozunk.  
    1920 áprilisában megalakult a Magyarországi Örmények Egyesülete. Kezdeményezői: Avédik Félix, 
Gopcsa László, Hovhannesian Eghia, Jakabffy István, Simay Gyula, Tutsek József, Zakariás János. 
Magukba olvasztották a Maszisz (= Ararát) egyesületet, melyet korábban a Magyarországra menekültként 
érkezett örmények alapítottak. Az MÖE könyveket is adott ki, ám 1926 után csak néhány rendezvényre 
futotta erejükből. 12  

    Az Erdélyből áttelepült nagyobb számú örmény katolikus részére megalakult az Örmény Katolikus 
Egyházközség 1922-ben. Anyakönyv 1923-tól. 13P. Tiroján Athanáz velencei mechitarista szerzetespapot 
a rend Budapestre küldte 1924-ben. Már előzőleg is járt itt. Haláláig, 1926-ig működött Budapesten. 14 
A rend 1930-ban P. Tiroján Hágop szerzetespapot küldi. 15 
1932-ben a hercegprímás hozzájárulását adta az Örmény Katolikus Egyházközösség megalakulásához, 
melynek kezdeményezői voltak már korábban Avédik Félix, Gopcsa László, Simay Gyula. A világi 
vezetők között ott volt még Issekutz Aurél, Vákár P. Artúr. 16 1933 júliusában azonban hosszas beteg-
ség után elhunyt P. Tiroján Hágop. P. Vartanesszian helyettesítette ugyan, de augusztus hóban visszatért 
Velencébe. A rend nem küldött újabb lelkészt, mivel a budapesti egyházközséghez kevesen csatlakoztak, 
s fenntartása nagy megerőltetést jelentett a rendnek. 17 
    Ebben az időszakban is voltak neves elhunytjai az örménységnek! 1923-ban 83 éves korában elhunyt 
báró Dániel Ernő, volt kereskedelemügyi miniszter. Elnöke volt a Magyarországi Örmények Egyesületé-
nek, valamint az Örmény - Magyar Kereskedelmi Rt-nak is.18 Az 1924. év halottja volt Patrubány Lu- 
kács /sz. 1861/, aki a budapesti egyetem bölcsészettudományi karán az örmény nyelvet tanította.19 1932-
ben halt meg Lukács László /sz.: 1850/ volt pénzügyminiszter, majd 1913-ig miniszterelnök20, 1933-ban 
pedig Gopcsa László /sz.: 1865/ címzetes államtitkár, aki a budapesti egyházközség első világi elnöke 
volt, több örmény tárgyú írás szerzője.21 
    Egy adat a társadalmi életből: 1932 áprilisában dr. Papp Antal nyugalmazott államtitkár lett a Magyar 
Cserkészszövetség elnöke.22 Valamint megjelent egy fontos könyv dr. Hovhannesian Eghia tollából: 
Armenia népe, Gödöllő, 1934. (A szerző Gödöllőn volt ügyvéd. Budapesti lakása a VI. Lendvay u. 26. sz. 
alatt volt. Ő, mint az apostoli egyházhoz tartozó, ott magánkápolnát rendezett be. A lakásban ma az Orosz 
Ortodox Egyházközség működik! Szülei a XIX. sz. végén települtek be, őmaga 1946-ban meghurcolást 
elszenvedve hunyt el.) 
    1934-ben az örmény katolikusok lelkésze P. Pungutz Antal bécsi mechitarista lett. Jelentős fáradságos 
munkája nyomán újult meg az egyházközség. A lelkészi hivatal, különböző helyeken és időben, bérelt 
lakásokban működött. Az 1940-es években az istentiszteleteket a Szent István Bazilika sekrestyéjéből 
leválasztott Szent Lipót /ma Szent Jobb/-kápolnában tartották. Az egyházközség rendezvényekkel is pró-
bálta erősíteni a közösséget, pl. 1940. január 6-án műsoros táncestélyt rendezett. /Hadd említsük itt meg, 
hogy korábban, 1933. febr. 11-én Örmény-est volt a Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága 
rendezésében. Színhely: a Zeneművészeti Főiskola kamaraterme. A műsorban örmény irodalmi és zene-
művek. Közreműködött többek közt: dr. Hovhannesian Eghia, Kazatsay Tibor, Kazatsayné Lázár Jolán, 
stb. Minderről korabeli műsorlap tudósított. 



    1940. okt. 16-án Lengyel Zoltán örmény szertartású apostoli kormányzó először vett részt a magyar 
katolikus püspöki kar értekezletén.24 Az örmény szertartású apostoli kormányzóságot a római szentszék 
alapította 1930-ban Szamosújvár székhellyel. Az 1940-es évek első felében ide tartozott a budapesti ör-
mény katolikus lelkészség is.25 
    1944-ben segédlelkészt kapott az örmény katolikus közösség P. Kádár Dániel bécsi mechitarista lelkész 
személyében. /1916-ban született Désaknán, pappá szentelték Bécsben 1940-ben./  
    1939-ben ünnepelte Tutsek Anna -Tábori Róbertné - írónő 70. születésnapját, írói munkásságának 40 
éves jubileumát.26 
    1940. okt. 19.: Kovrig Béla /1900-1962/ kinevezést nyert a kolozsvári egyetemre, mint nyilvános, ren-
des egyetemi tanár. 1941-ben a Közgazdaságtudományi Kar dékánja lett, 1942-43-ban az egyetem rekto-
ra.27 
Terjedelmes tanulmány jelent meg az erdélyi örmények karácsonyi szokásairól.28 

(Folytatjuk) 
12. Korbuly Domokos: Az örmény kérdés a magyar közvéleményben. Bp. 1942.  
13. "Az esztergomi főegyházmegye névtára és évkönyve. 1982. Esztergom 1982. 264.  
14. Korbuly i. m.  
15. Uo. 
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22. I. m. 76. 
23. Az esztergomi... 265. 
24. A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között II. Bp. 1992. 246.  
25. Timkó Imre: Keleti kereszténység, keleti egyházak. Bp. 1971. 217. 
26. Hovhannesian i. m. 54. 
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Boloz Antoniewicz János 
Az örmények - Galiczia 

3. rész 
 
A lengyelországi örmény lakosság megapadásának, nemzeti sajátságaik tünedezésének és élénk keleti 
színezetük elfakulásának azonban a mondottaknál még mélyebben rejlő okai is voltak. Ha ugyanis a vas-
pályák acélsínjei, a városi lakosság fekete kaputja és a nemzetközi munkáshad kék ujjasa már a tősgyöke-
res városi lakosság nemzeti viseletét és hagyományos szokásait is majdnem teljesen kipusztították: meny-
nyivel előbb meg kellett ennek történnie egy környezetétől nagyon is elütő, valósággal exotikus néptöre-
dékkel. 
    Továbbá fontolóra veendő, hogy a mai Európa az egész Keletet jóformán a maga tetszése és ízlése sze-
rint igazgatja és az ottani kereskedelmet teljesen a maga intézményei mintájára rendezte be. A Nyugat ma 
már egészen maga látja el keleti üzleteit, nincs szüksége közvetítőkre és egy népnek sem juttat külön ke-
reskedelmi területeket azokban való kizárólagos hatáskörrel. A honi ipar különben is számos keleti ter-
méket pótol, és az a mesés varázs, mellyel valaha a gyermekded lelkeket a tündérregék honából eredő 
termékek lebilincselték, a megszerzésükkel járó csodálatos kalandok és nem csekély veszedelmek által is 
izgatván a képzelődést, ma már szintén köddé foszlott. 
    Az igazán keletiektől gyakorolt kereskedelemnek ma már valódi torzképe a vevők híján álmodozva 
szemlélődő török a maga szőnyeges és rózsaolajos boltocskájában. Igaz ugyan, hogy másfelől épen a mi 
századunk talán minden előbbinél jobban kedvez a nemzeti sajátszerűségek fönntartására irányuló törek-
véseknek. Ahol azonban a nemzeti élet pusztán a békés családi körre és a szóbeli hagyományra szorítko-
zik, ott nem tartható fenn, mert századunk csak az alkotó és nem a meddő eredetiségnek kedvez. A népis-
kolai könyvecske és az újság nyelve hatékonyabb és hódítóbb, mint az, amelyen az anya gyermekének az 
első mesét mondja. 



    Ezek az okai annak, hogy miért maradt a hajdani örmény nemzetből Lengyelországban alig több egy-
néhány ezernél, és hogy az egész lengyel Keletből nem látni ma egyebet e különben szívós faj mélyebb 
lelki és arcszabási sajátszerűségeinél, meg a külön örmény-katolikus szertartásnál. Ez az oka egyúttal 
annak is, miért tűnt el a lembergivel egyidőben a hajdan oly hatalmas lengyel-örmény és katolikus ams-
terdami gyarmat is a Krom-Boom-Slot mellől. Elfakult ez a „gulden bladzije in t boek von Amstels roem" 
(ez az arany lap Amsterdam történeti könyvében), és mindenkorra elszakadtak a hajdan Amsterdam és 
Lemberg közt oly serény szorgalommal szőtt szálak, amikor gyakori eset volt, hogy régi lembergi cégek 
ifjabb tagjai fiókokat létesítettek az Amstel partjain. Csupán a Szent Antalról nevezett szegények iskolá-
jának egy húsvéti báránnyal díszített szerény márvány-tábláján beszéli még ma is a fölirat, hogy ez az 
épület valamikor, az örmény időszámítás szerint 1198-ban, a mienk szerint 1749-ben állított örmény 
templom volt, melyet az ideiglenesen Galicziában is megtelepült Owanes Minas emeltetett. Alkotásának 
emlékére álljon itt jelenleg a San Lazzaro szigeten őrzött képmásának lenyomata, amely mint viseletkép 
is érdekes. 
    Dél-Tirolnak a ma már nagyon gyérülő ladin népecskében megvan a maga felötlő néprajzi különleges-
sége. Aki a grödeni völgy mesés szépségű sikátorában a szeszélyes alakzatú dolomit hegyek lábainál jár-
va, a Lionardo da Vinci tájképeihez hasonló vidékben gyönyörködik, egyszerre csak egészen más sajátsá-
gú szokásokat vesz észre és igen különösen hangzó nyelvet hall. A nagy szakállú férfiak ép olyan napsü-
tött és becsületes jóképűek, a festeni való csinos leányok ép olyan erényesek és derült tekintetűek, mint az 
itt faragott Szent Józsefek és Madonnák.  
    Ha nem ilyen költői bájjal is, de azért szintén bizonyos eredeti tájképi színezettel lep meg bennünket a 
Czeremosz melletti Kuty városka a monarchia legszélén, Galiczia legkeletibb zugában. Ez Galicziának a 
grödeni völgye, afféle néprajzi csecse-becse, egy piciny darabkája Keletnek. 
    Kuty örmény-katolikus község ma mintegy 1.200 lelket számlál. Lakóinak szláv és oláh elemekkel már 
erősen kevert szavait 1886-ban gyűjtötte össze dr. Hanusz tanár. Azonban nem ismerek népet, melynek az 
arculatát a rajzon, és nyelvét a nyomtatott betű olyan tökéletlenül ábrázolná, mint ezét a maroknyi ör-
ménységét. Ha elnézi az ember, amint földszintes tiszta házaik födött tornácain kezeiket összekulcsolva 
és szemüket félig lehunyva arról a boldog országról álmodoznak, ahol fillért vetve „vörös" aranyat lehet 
aratni: közönséges tétlenül révedező keletieknek tarthatná őket. De ha egyszer az utca közepén csoportba 
verődve negyed órákig ráncigálják és cibálják egymást jobb kezüknél fogva, hogy valami nevetségesen 
csekély üzletet kössenek, akkor bezzeg kimeresztik hosszú pilláktól árnyalt nagy szemeiket, melyeknek 
előbb lomha álmossága hirtelen ragyogó, erélyes, szinte szúró fényben csillan föl. Beszédük, mely csak 
az imént olyan lustán és ímmel-ámmal eredt ki a fogaik közül, egyszerre egymást kergető sziszegő han-
gokban csörtet rohanó hegyi patakhoz hasonlóan a hörgő torokhangokon át, s már a mindig erősen meg-
nyomott hosszú végszótagok is sajátszerűen szökellő jellemet adnak e hadaró beszédnek, melyből az em-
ber eleinte csupa kérdő mondatot vél kihallani. A szegény magánhangzók sorvadt ágakként alig bírják el 
a mássalhangzók buja sűrűségű lombozatának rájuk nehezedő terhét. 
    Az örmény lelkülethez hasonlóan e nép testalkotása is végletek közt ingadozó. De mindnyájukkal kö-
zös a sötét arcszín, a nagy, fekete, szinte ibolyásba játszó szem, melynek szúró, kicsiny a csillaga: továb-
bá az aránytalanul nagy, fölül erősen hajlott orr, a hátra hanyatló homlok, a keskeny igen csúcsos kopo-
nyaalkat, valamint a férfiaknál igen szőrös test, az arcot az egész a szemekig benövő szakáll, a szerfölött 
sűrű fekete (kivételesen vörös, de soha nem szőke) kócos haj, amely nagyon gyakran korán kihull. 
    Ezen általános jellemvonások mellett az örményeknek két élesen megkülönböztethető típusa van. A 
jóval nagyobb szám kicsiny, zömök, köpcös, de nem igen izmos alakokból áll, kiknek nagy vaskos orruk, 
húsos alsó ajkuk és kissé halvány arcszínük, aránytalanul hosszú karjuk és derekuk, továbbá apró lábai-
kon feltűnően himbáló tipegő járásuk van. 
    A második típusúak a magas szikár termetű, kissé hajlott gerincű, keskeny ajkú és ugyancsak keskeny 
orrú alakok. Ezeknek feltűnően barna arcbőréről mondotta tréfálkozva a gonosz Jan Lam, hogy „tintát 
izzadnak". Járásuk nyugodt, taglejtéseik előkelők és méltóságosak. Herkulesi termetű, tagbaszakadt, iz-
mos alakok, az örmény nép közt egyáltalában nem találkoznak. A nők közt is ritkák a feltűnő vagy épen 
meglepő szépségűek: sőt e sorok írója alig emlékszik, hogy valaha karcsú magas termetű örmény nőket 
látott volna. Egyáltalában nem dicsekedhetnek azzal, amit kivált nyugaton a lebilincselő női szépség jelé-
nek szokás tekinteni. A korán érett leányok és ifjú asszonyok közt azonban elég gyakori a sajátszerűen 
vonzó és komoly méltóságával elbájoló alak. Okos, de kissé hidegen álmodozó, bágyadt fényű szemük, 
sötét halvány arcszínük, szép fekete hajuk, vonásaiknak szembeötlő nemessége, az ősrégi és élénk szel-



lemű fajoknak e rendes öröksége, mely még férfiaknál is pótol némely igen nagy szépséghibákat, -
sokszor valóban szép egésszé egyesül. És e „szépségek" épen nem gyorsan hervadnak: ellenkezőleg, talán 
az a kár, hogy túlságosan is erősen virulnak. 
    Húsz évvel ezelőtt Kutyban elvétve és különösen ünnepi alkalmakkor férfiak még viselték az örmény 
nemzeti öltözetet. E viseleten azonban kevés az eredeti, s az oláhok és más keleti népek is nagyon hasonló 
ruházatban járnak. Azonban meglehetős pontossággal megállapíthatjuk, hogy milyen volt a múlt századi 
örmény viselet.  
    A XVI. századra nézve ott vannak a bukovinai Voronecben levő kolostor-templomnak igen nevezetes 
falfestményei (1546), melyek a gyönyörű fekvésű egyház egész nyugati oldalát borítva az utolsó ítéletet 
ábrázolják. A képek alsó sorában látható csoportok között, melyek a föltámadásra egybesereglett népeket 
tüntetik föl, a tatárok és arabok tömegében ott láthatók az örmények is (lykarminski) patriarchájuk veze-
tése alatt. Egynek kék hajtókás hosszú szürke köntöse és magas szürke süvege van, a másikon sötétkék 
ruha ugyanolyan, de fölhasított ujjakkal, a harmadikon arannyal átszőtt és piros virágokkal mintázott 
hosszú talár bő felső ujjakkal és hasított szűk ujjú, vérvörös kaftán látható. 
    A XVII. század örmény viseletét Rembrandtnak azon gazdag öltözékű remek saját arcképén tanulmá-
nyozhatjuk, melyet három évvel ezelőtt Kums kisasszony kevéssé ismeretes, de fölötte értékes antwerpeni 
magángyűjteményében látott e sorok írója. A viselet valódiságában senki sem kételkedhetik, tudván, hogy 
az efféléket nagyon szerette a nagy mester, aki ez öltözéket bizonyára a Hoog-Boom-Sloot örmény tele-
pén szerezte. Végül a XVIII. századot illetőleg a már említett Minas képére hivatkozhatunk. Hogy a galí-
ciai örmények egészen a XIX. század elejéig megtartották, vagy legalább nem vetették le teljesen ősi vi-
seletüket, azt a mellékelt képen láthatjuk legjobban, mely Kraus János 1801-ből való pasztelljének a mása 
és a galíciai Soltan Abgarowicz családból való öreg nőt ábrázol (az illető 1822-ben halt meg). 

(Folytatjuk)  
(Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Galíczia. Budapest 1898.)  

/Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal/ 
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Farsang-farka Zuglóban 
 
A Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívására február 19-én vidám farsang-pótló társasági 
összejövetelre gyülekeztünk. Jókedvű csapat töltötte meg a Zuglói Kisebbségek Házát. A műsort a Zárai 
Stúdió fiatal modell-növendékei nyitották meg egy fergeteges divatbemutatóval. Ez olyan sikeres volt, 
hogy az egyik néző azonnal rendelt egyet a különleges estélyi ruhákból. A táncot egy szép angol keringő-
vel indítottuk, melybe a közönség is bekapcsolódott. Rövid szünet után a bátor, vállalkozó szelleműeknek 
lehetőség adódott szórakoztatásunkra bármit előadni. Szárkiszján Ádám előadásában szintetizátoron szép, 
világhírű melódiákat hallhattunk, Zárug Kati - dr. Szám László által fordított - régi örmény anekdotákat 
olvasott fel, majd Becker István tanár úr - zuglói lakos - érdekes mutatványával gazdagította a programot: 
vacsora helyett „tüzet nyelt"! Erdélyi örmény szokásnak megfelelően „kosaras-bált" rendeztünk, így min-
denki hozott magával enni-innivalót. Tombola sorsolás után kötetlen beszélgetés közben kóstolgattuk és 
fogyasztottuk egymás vacsoráit. 
Igen kellemes estét töltöttünk el együtt, reméljük, hogy ezzel hagyományt teremtünk. 

Zárug Anna Zita 
*     *     * 

Dr. Szentpétery Tibor 
(1916-2005) 

 
Jogász, fotográfus, Podmaniczky-díjas városvédő - saját életrajza szerint. 
Számunkra egy kicsit több ennél. Erdélyi magyarörmény értelmiségi családban született 1916-ban, Buda-
pesten, ahol iskoláit, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi szakát végezte. 1937-ben 
doktorrá avatták. 
    A II. világháború idején a keleti fronton már haditudósító rajparancsnokként szolgál. A Don-kanyar 
véres eseményeit ábrázoló, közel 700 felvételéből 1992-ben a Legújabbkori Történeti Múzeum fotó- és 
háborús emléktárgyak kiállítását szervezte. 



    Óriási anyagot készített 1956-ban is az utcákat járva, rejtett kamerával. 1991-től rendre megjelentek az 
56-os tragédia jelenetei különböző kiállításokon. 1999-ben a Hidegkúti Galériában „Ahogy én láttam 56-
ot" címmel 70 nagyméretű fotóból, plakátból álló kiállítását, 2000-ben pedig a Máriaremete-Hidegkúti 
Ökumenikus Általános Iskolában „Budapest sebei - a forradalom nyomai Pest-Buda utcáin 1956-ban " 
címmel láthattuk dokumentumfotóit. Pótolhatatlan gyűjtemény ez történelmünk mérföldkövéről az utókor 
számára, a jelenkor számára is, hogy emlékezzünk és őrizzük a lángot, s hogy akik felejtenének, szembe-
süljenek a történelemmel. 
    1945-ben Németországban amerikai fogságba kerül, majd hazatelepülése után internálják. Származása, 
korábbi katonai pályafutása pályamódosításra késztetik. Amatőr fotósból - szaktanfolyamok elvégzése 
után - hivatásos fényképész lesz. 1980-ban ment nyugdíjba. Főállása mellett 3 évtizeden át több fővárosi 
múzeum külső munkatársa (Néprajzi-, Iparművészeti-, Természettudományi-, Budapesti Történeti Múze-
um). Muzeológusok irányítása mellett jelentős feltárások dokumentátora lett. 
    1982-től a Budapesti Városszépítő/Városvédő Egyesület alapító tagjaként a fotóscsoport városrésze-
ként feldolgozó munkáját koordinálta. 
    A 40-es évek elejétől létrejött „Budapest Photo" kisvállalkozásban rendszeresen fényképezi a főváros 
műemlékeit, látnivalóit. 
    1990-ben jelenik meg az elmúlt századok értékeit bemutató gyűjteménye az erdélyi szász erődtemplo-
mokról, majd 1995-ben A XVIII-XIX. században kihelyezett Budapesti Határkövek albuma c. könyve. 
    Egész életében vonzódott a természethez, s mint bakancsos turista a Kárpátok kétezres vonulatainak 
sziklás gerincösvényeit Orsovától Dévényig bejárta. Beszélt erről is a múlt héten, december 11.-én, a Du-
na TV-ben sugárzott portréfilmben. 
    1952-ben nősült, felesége Scossa Piroska szintén magyarörmény származású, sőt édesanyja ugyancsak 
Szentpétery volt. 3 lánya és 9 unokája van. 
    1975-től évtizedeken át segítette Kádár Dániel apátplébános munkáját, a Budapesti Örmény Katolikus 
Egyházközség gondnokaként. Precíz, megbízható munkája, elszámolásai, az irattár pontos vezetése, a 
múzeum és levéltár létrehozásában és dokumentálásában betöltött szerepe az egyházközség tagjainak el-
ismerését is kivívta. 
    Kádár Dániel apátplébános úr 1988-ban bekövetkezett halála után lemondott ezen tisztségéről, amelyet 
Mányó József főapát elfogadott. Ezután még megpróbálta az egyházközség híveit összehívni új egyházta-
nács-választás és az egyház ügyeinek rendbetétele céljából, nem rajta múlott azonban, hogy ez nem való-
sulhatott meg. Ahhoz már idősnek érezte magát, hogy felvegye a harcot az egyház ügyének intézésében 
felbukkant új emberekkel. 
    Szentpétery Tiborról 84 éves korában elmondhatjuk, hogy nemcsak a család genetikai folytatását bizto-
sította, hanem fényképezőgépével olyan életművet alkotott, amely a XX. század sorsfordító eseményeit 
hitelesen menti át a jövőnek. Tette, mert mindig a hitelességre törekedett, s mert maga is mindig hiteles 
ember volt, maradt. Ma is az magyarként, örmény gyökerű magyarként. 
És kívánjuk, hogy még sokáig így legyen közöttünk. 

Dr. Issekutz Sarolta  
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klubban 2000. december 21-én.) 

 
Dr. Szentpétery Tibor temetése március 26-án a Börzsönyben megtörtént. Emlékét kegyelettel megőrizzük, 
áldozatos munkájának eredményeit megvédjük. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

*     *     * 
Wass Albert 
Amikor örökségről beszélünk, általában arra gondolunk, ami atyáinktól hagyatékként reánk maradt. (...) 
A szellemi kincsek azonban örökkévalók. Ezek képezik (...) az egész emberi világ egyetlen elpusztíthatat-
lan valódi örökségét. Azt az örökségünket, amit nem vehet el tőlünk senki, ami nem veszhet el csupán ak-
kor, ha mi magunk lemondunk róla, megfeledkezünk róla, vagy egyszerűen restek vagyunk arra, hogy 
megőrizzük és életünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá. 

Magyar örökségünk  
Az Igazlátó - Aforizmák és bölcsességek (Kráter, 2004) 

 



*     *     * 
Bálintné Kovács Júlia 

Emlékezés régi csíkiakról 
2. rész 

 
A következő „arcképet" Borszéki Bélának ajánlom szeretettel. 
Borszéki Soma miniszteri osztálytanácsos, Budapesten élt, de szívvel-lélekkel csíki székelynek vallotta 
magát. A székely ügyeknek úgy Budapesten, mint bárhol feltétlen lelkes támogatója. Ahol valamely szé-
kely mozgalom támadt, bármi közművelődési, vagy közgazdasági lévén is az, Borszéki Soma azonnal ott 
volt az ő agilitásával. Ha egy csíki emberrel Budapesten összetalálkozott, annak ügyét azonnal magáévá 
tette, s addig nem nyugodott, míg dűlőre nem vitte. Elment és elkísérte földijét a minisztériumba, a gép-
gyárba, a ruhaboltba, avagy a rendőrségre és a kőbányai sörpincékbe, s hajthatatlan készséggel kalauzolta 
mindenütt. 
 
Czászár József Szárhegy község jegyzője és oda való birtokos volt. Az ő idejében a községi jegyzők, 
mint ilyenek, még nagyon alárendelt és befolyástalan szerepet töltöttek be. Hogy ő mindamellett egyike 
tudott lenni a vármegyei ügyeket intéző vezetőknek, az nem jegyzői állásának, hanem egyéni kvalitásának 
tudható be. Praktikus eszejárásával és hozzászólásaival sok minden - különösen Gyergyót érdeklő - ügy 
nyert helyes megoldást a törvényhatóság közgyűlésein. 
 
Dávid Antal - a csíksomlyói gimnáziumban az 1860-as években szentferencrendi hittant tanított. 
 
Dávid István a város örökös gazdatanácsosa, gazdag városi trunkus (= törzs, itt valószínűleg család jelen-
tésben B.K.J.) a Martonfalvi filiában. Ő csináltatta az erdölő hidakat s vette számba a sárprizsmákot. Mi-
kor a vártól a templom felé vezető utat nyitották (Erzsébet - út), annak irányát is ő tűzte ki 
fuszujkakarókkal és mérte duvaszkából eregetett cérnával. Az ezen út nyitása előtt sártengert képező réten 
ősz és tavasz folytán belesüllyedt lovak és bivalyok kivontatását ő eszközölte a város összes láncainak 
hivatalos rekvirálása mellett. Mint városi első gazdának neki voltak a legszebb és címeres ökrei. 
 
Eránosz Jeremiás Felcsík kerületi főesperes és rákosi plébános volt. Aulikus (= a bécsi udvar konzerva-
tív politikáját támogató -B.K.J.) hajlamai miatt a legkisebb népszerűséggel sem rendelkezett. Az ötvenes 
években a szebeni Reichsratba cs. kir. biztosnak nevezték ki, s ott hűségesen meg is jelent, amikor a meg 
nem jelenés tartozott a hazafisághoz, amit ő talán inkább aulikus kilátásokból, mint hazafiatlanságból 
cselekedett. Mint aulikus papi notabilitás, az abszolutizmus híve volt, s mint ilyen sok császári kitüntetés-
ben és rendjelben volt része. A társadalmi életben ritka bonvivant hajlamaival paptársai előtt kedveltté 
tudta magát tenni, de a civil társadalom előtt hazafias tekintélyben meglehetősen szűkölködött. Kártyás 
hajlamairól híres volt, s a falusi megyés búcsúk papi összejövetelei majdnem mindenütt egy-egy ferbli 
ütközettel végződtek. Róla szólt az az anekdota, hogy a hajnali misén p.a.a.sz-t intonált. 
 
Görög Joachim Gyergyószentmiklóson örm. kat plébános-kanonok. Messze földön ismert ékesszólású 
hitszónok. Társadalmi érintkezésben előkelő modorú és megnyerően alkalmazkodni tudó ember, kit a 
nagyközönség tenyerén hordozott. A politikában és társadalmi közügyekben a vármegye vezető férfiai 
közé tartozott. 

(Folytatjuk) 
*     *     * 

Balogh Rozália (Baby) 
(1908-2005) 

 
Váratlanul kaptuk a hírt, hogy 2005. márc. 1-én Budapesten, 97 éves korában elhunyt Cserhalmi Lajosné, 
Balogh Rozália (alias Baby), női divatszabász és szalonos. Az elmúlt évben még meglátogattam Budapes-
ten, akkor elbeszélgettem vele és akkor nem panaszkodott. Még viccelődött is, hogy ő a testvérénél fiata-
labb, tehát jól kell bírja magát. Nemzedéke az elhalt apáink nemzedékéhez tartozott. 



    Balogh Rozália 1908. szept. 2-án az erdélyi Kézdivásárhelyen született dr. Balogh Vendel (1856-1917) 
ügyvéd és Novák Teréz (1876-1938) tanítónő gyermekeként. Az édesanyja részéről volt magyarörmény. 
Apai nagyapja Balogh Ignácz 1848-as főhadnagy volt. 
    Egész fiatalon tanulta ki a női divatszabászatot és utána Kolozsvár legjobb divatszalonjába került. A 
kolozsvári évek után egy ideig Kézdin dolgozott saját szalonjában, de miután 1933-ban férjhez ment Fo-
dor Istvánhoz, nem sokkal később Brassóban helyezkedett el, mint szabásznő egy híres szalonban, ahol 
megszerezte a szakma minden gyakorlatát. Az 1940-es fordulat után Budapestre akartak költözni, de ez 
nem sikerült és végül is Kolozsváron maradtak 1944-ig. Az összeomlás után végleges elhatározással Bu-
dapestre telepedtek át, azzal a szándékkal, hogy itt majd saját szalont nyithat. A háború után nagyon ne-
hezen tengették életüket, de végül is kemény munkával átvészelték a nehéz éveket. Az 56-os forradalom 
után még gondoltak a disszidálásra is, de végül lemondtak róla. Férje 1965-ben halt meg és 6 évi özvegy-
ség után férjhez ment Cserhalmi Lajoshoz, aki pár évvel később, 1980-ban hirtelen meghalt. Ekkor Baby 
már nyugdíjas volt, de nyugdíja mellett még a 90-es évek közepén is működtette híres szalonját. Nagyon 
híres volt a szakmájában. 
    De nem csak ettől lett Ő híres, hanem attól, hogy anyai nagynénje, Novák Mária (1881-1975) alias 
„Tántika" egy szakácskönyvet adott ki „Baby szakácskönyve" címen, amelyben Ő volt a címzett. (A 
könyv második bővített kiadása 1937-ben jelent meg Kolozsváron 416 oldalon a Minerva Rt. gondozásá-
ban). Ennek kapcsán jelent meg az EÖGYKE elmúlt évi októberi számában azzal a könyvvel kapcsolatos 
észrevételem, amelyet a csíkszeredai Pallas Kiadó jelentetett meg „Marcsa néni szakácskönyve" címen. 
Ez a könyv nem más, mint a „Baby szakácskönyve" egyfajta másolt formája és itt semmibe se vették a 
szerzői jog bármilyen etikai kódexét, sőt még annyira se érdemesítették az idős Baby-t, hogy felkeressék 
és bocsánatot kérjenek tőle. 
    A Pallas Kiadó a sok díjkiosztása és öntömjénezése mellett, vajon saját magának milyen díjat osztana 
ki ezért az olcsó tettéért. Most már sajnos nincs is többet ki reklamáljon ezekért a dicstelen esetekért. De 
minek is keressük az igazságot, ha manapság a Wass Albert igazságát se tudjuk megtalálni!! 
    „Baby néni" Erdély szülöttje volt és annak is maradt szívében-lelkében örökre. Szülővárosát se tudta 
feledni egy percre sem, gondolatai mindig e széleken mozogtak egész életében. Munkás életét bizonyos 
optimizmus hatotta át és ez abból is látszott, hogy szabad idejét igyekezett saját művelődésére fordítani az 
irodalmi, avagy a kulturális berkekben. Sajátos műveltsége az utazásaiból is adódott, hiszen pl. franciául 
anyanyelvi szinten beszélt. 
    A Gondviselés jóvoltából megismerhettem, beszélhettem vele hosszú életéről, amelyet többször is 
megköszönt az Istennek. Emléke legyen áldott, az Úr adjon örök nyugodalmat neki! 

Száva Tibor Bécs, 2005. márc. 3 
*     *     * 

 
Tánccal és Wass Albert üzenetével ünnepeltek 

Szamosújvár 
 
Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapján a szamosújváriak is bekapcsolódtak a Kolozs me-
gyei rendezvények sorozatába. Idén, a helyi RMDSZ és a Téka Művelődési Alapítvány által szervezett 
ünnepi előadáson, a mintegy 150 fellépő gyerek és fiatal városunk magyarságának nagy részét bevonta a 
március 15-i megemlékezés hangulatába. 
A református ünnepi istentiszteletet követő rendezvényt Török Bálint alpolgármester nyitotta meg, aki 
beszédében kiemelte a magyarság történelmének jelentős eseményeit, amelyek üzenete a mának szól. A 
fiatalok szerepét hangsúlyozta, megemlítve a helyi cserkészcsapat vasárnapi koszorúzási ünnepségét és a 
társszervező „tékások" munkáját is. 
Ezt követően Wass Albert még ki nem adott kéziratából olvasták fel az író március 15-i üzenetét, ebben 
gondolatait a fiatalokhoz intézte: „Életrevalók vagytok. Életrevalóbbak, mint mi voltunk a ti korotokban. 
Okosabbak is vagytok, óvatosabbak és mértékletesebbek. Megértőbbek egymással és idegen ajkú ember-
társaitokkal szemben. Az élet tanított meg erre. Látókörötök szélesebbre tágult a történelem viharverése 
folytán. Minden lehetőségetek megvan ahhoz, hogy egy okosabb, emberibb és talán szebb világot építse-
tek föl magatok köré, mint amilyen a mienk volt." 
Az előadáson először az óvodások léptek színpadra: előbb a 7-es számú óvoda, majd a 6-os számú napkö-
zi apróságai. Táncaikat hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. A 2-es számú iskola V-VI. osztályosai és 



a Petru Maior-líceum diákjai verses-énekes összeállításokkal léptek fel. A IV. osztályosok az Éljen a sza-
badság! című jelenetet mutatták be. Széki táncrendet láthattunk a hatodikosok, szatmári verbunkot és 
csárdást a Kaláka néptáncegyüttes előadásában. A bemutatott műsorszámok a felkészítő pedagógusok 
alapos és lelkes munkáját is tükrözték, amelyért a szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki. A záróak-
kord a Szikra Együttesé és a kérői fiataloké volt. Zenés összeállításukban Kormorán-dalok hangzottak el, 
de a közönség lelkes tapsa más kedvelt dalokat is elővarázsolt tarsolyukból. 
    A résztvevők számára a tartalmas és változatos műsor után még igazabbakká váltak Wass Albert kö-
vetkező sorai: „Nekünk, magyaroknak, az Úristen különösen gazdag és színes örökséget adott. Az egész 
világon egyedül ez a mienk." 

Fodor Emőke  
(Szabadság 2005. március 18.) 

*     *     * 
 

Akiknek Szamosújvár tiszteleg 
 
A szamosújvári 51. számú „Czetz János " cserkészcsapat szerkesztésében és gondozásában, március 15. 
tiszteletére érdekes és ugyanakkor hasznos útmutató jelent meg. Túl 1848 szellemiségén és jelentőségén, 
a szerzők, akik ezúttal is kitettek magukért, röviden bemutatják a szabadságharcosok helyi síremlékeit, 
helytörténeti értékeit. Az olvasók megismerkedhetnek, többek között Adler Szeverin német származású 
honvédszázados, Ornstein József honvédőrnagy, Hermann János huszárőrmester, Giovanni Battista lánd-
zsás lovaskapitány és Rózsa Sándor sírjaival. A kiadvány ugyanakkor bemutatja a szabadságharc legelső 
szamosújvári mártírját, Novák Tivadart, és olvashatjuk Raff László cserkészvezető gondolatait, Mit üzen 
1848 idusának szellemisége címmel. 

Erkedi Csaba (Szabadság 2005. március 16.)  
*    *     * 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjainak 
DÍJMENTES szaktanácsadás 
• építészeti, 
• statikai 
• és ingatlanügyekben. 
30 éves tapasztalattal rendelkező okleveles építőmérnök, a Magyar Mérnöki és Építész Kamara tagja. 
Elérhetőség: tel/fax:209 2478 

*    *     * 
 

Czetz Jánosra emlékeztek Pécsen 
 

A Pécsi Magyar-Spanyol Társaságtól március 8-ai klubestjükre szóló meghívót kaptunk a Civil Közössé-
gek Háza Előadó termébe (Pécs, Szt. István tér 17.). Mint később megtudtuk, a Társaság elnöke Nagy 
Sándorné, Szilágyi Margit férjével együtt több évet töltött Argentínában, ott találkozott a Szabadságharc 
bukása után Argentínába emigrált Czetz János nevével. Róla, a szabadságharc legfiatalabb tábornokáról, 
az argentin tisztképző katonai akadémia létrehozójáról és első igazgatójáról emlékeztek meg a klubest 
keretében. A rendezvényt Prof. Dr. Fischer Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Újkori Történeti Tanszé- 
kének, és Spanyol Tanszékének vezetője nyitotta meg. Meleg hangú megnyitójában személyes élményei-
ről is beszámolt, melyből képet alkothattunk arról, milyen tiszteletben tartja az argentin nép és a hadsereg 
Czetz Jánost, a magyar szabadságharc - hazánkban már csaknem elfelejtett - tábornokát. Ezt követően a 
Társaság elnöke tartotta meg előadását, melyben részletekig menően ismertette Czetz János kalandos 
életútját az erdélyi Gidófalvától - kisgyermek korától - egészen nagy ívű pályájának végéig, 1904. szept. 
6-án Argentínában bekövetkezett haláláig. Az előadás alatt körbejárt a hallgatóság között Czetz Jánosnak 
a buenos - airesi katonai akadémia dísztermében látható olaj portréjáról készült nagyméretű fényképe, 
melyet az ottani Magyar Nagykövetség ebből az alkalomból küldött el a Társaságnak. A rendezvényt még 
színesebbé tette a „Magyarország az én Hazám "nép-énekes dalkör közreműködése, akik népviseletbe 
öltözve szabadságharcos katonadalokat adtak elő, Faltysné Újvári Anna néprajzkutató, a Magyar Kultúra 
Lovagja, a Társaság titkára vezetésével. Végezetül hozzászólások és beszélgetés következett, majd üdítő-



vel, süteménnyel és Mate nevű teával is kínálták a jelenlévőket. Ez utóbbi eredetileg indián szó, tököt 
jelent. A délamerikai indiánok és példájuk nyomán a gyarmatosítók ivótökből fogyasztották ezt a „teát". 
Mindannyian megkóstoltuk az emberi élet fenntartásához szükséges összes vitamint tartalmazó italt. E 
közben a helyszínen meg lehetett vásárolni Czetz János: Emlékezéseim, illetve Utazás Spanyolországban, 
és Nagy Sándorné, Szilágyi Margit: Diplomáciai küldetésünk Argentínában és Bolíviában c. könyveket. 
A rendezvényt követően a Társaság meghívta vacsorára, majd saját költségén elszállásolta az örmény 
kisebbségi önkormányzatoktól érkezett vendégeket. A rendezvényről beszámolt a Dunántúli Napló és a 
helyszínről riportot közvetített a Pécsi TV. 

Harmath Kálmán 
*    *     * 

Fiatalok 
Kirkósa Orsolya 

 
A fiatal drámai szopránra 2003 őszén, a Hunyadi Lászlóban figyelhettünk fel, amelyben Szilágyi 
Erzsébet szerepében nagy szakmai és közönségsikert aratott. Tavaly az Attila Odabellájaként előbb 
a Margitszigeten, majd Debrecenben nyújtott emlékezetes alakítást, decemberi bemutatkozása az 
Operaházban Lady Macbethként a reveláció erejével hatott. 
 
    - Erdélyi származású vagy, de úgy hallottam, családi gyökereid Örményországig nyúlnak vissza. 
    - Az őseim 300 évvel ezelőtt jöttek el Örményországból, Apafy Mihály erdélyi fejedelem hívta be őket 
Erdélybe. A mai Szamosújvár helyén telepedtek le. Ezt a várost az örmények építették. A családom egyik 
fele onnan származik, úgyhogy félig örmény is vagyok. Családfánk az 1700-as évek elejéig vezethető 
vissza, de őseim már 1239-ben elindultak Ani városából a tatár hadsereg elől. A nevünk régen úgy hang-
zott, hogy Kirkor Sah - külön írva. 
    - Beszélsz örményül? 
    - A nagymamám még tudott örményül imádkozni, de beszélni már ő sem. Egyszer elkezdtem járni ör-
ményórákra, de nem voltam elég kitartó. 
    - Közrejátszott-e indíttatásodban, hogy nagynénéd a híres kolozsvári szoprán, Kirkósa Júlia ? 
    - Igen, de más előzménye is van pályaválasztásomnak. A nagymamám is énekesnőnek készült, annak 
idején a budapesti Zeneakadémia hallgatója volt opera tanszakon, de a háború kitörése miatt haza kellett 
mennie Kolozsvárra. Amikor még élt, bennem látta az ő be nem teljesedett sorsát. Halála előtt úgy búcsú-
zott el, hogy „Unokám, te énekelj szépen, én mindig veled leszek". Az énekes pályán való elindulásom-
ban a nagynéném is közrejátszott, akinek minden opera-előadását láttam. Ő Budapesten is többször ven-
dégszerepelt az Operaházban. 
    - Már kiskorodban kiderült, hogy tehetséged van az énekléshez? 
    - Iskolai ünnepségeken énekeltem, de igazán 15 évesen döntöttem el, hogy operaénekesnő leszek. Kez-
detben hárfázni szerettem volna, de végül az éneklés lett életem értelme. Már gyermekkoromban „meg-
fertőződtem" az operával. Annak idején Kolozsváron a magyarság színházban, templomban és operában 
találkozott. Minden előadásra elmentünk, volt olyan, hogy az estét a Román Operában kezdtük, majd a 
szünetben átrohantunk a Magyar Operába. 
    - Zenei tanulmányaidat hol végezted? 
    - Először magánúton tanultam, majd a Zenelíceumban érettségiztem - az utolsó két évet, a XI-XII. osz-
tályt jártam ott. Ezután jelentkeztem a Gh. Dima Zeneakadémiára, ahová csak harmadjára vettek fel. 
1998-ban A denevér Rosalindájával államvizsgáztam, majd az egyéves mesteri tanfolyamra jártam, Julian 
Jurja osztályába. De azt már nem fejeztem be, mert közben megváltozott a vezetőség a Zeneakadémián. 
Nagynéném mindvégig figyelt a hangomra, de szeretettel emlékszem Papp Vilma és Dan Serbac tanára-
imra is. 
    - Az Akadémia elvégzése után nem vezetett egyenes út az Állami Magyar Operába? 
    - Jelentkeztem az igazgatónál mint frissen végzett drámai szoprán. Tudtam, hogy többen nyugdíjba 
vonultak, ezért úgy gondoltam, van esélyem. Az igazgató azonban azt mondta, hogy neki inkább megéri a 
nyugdíjasokat visszahívni vendégszerepelni, mint a fiatalokat elindítani. Így aztán nem kerültem be, és 
énektanárként helyezkedtem el a kolozsvári balettiskolában. 
    - Hogyan kerültél Magyarországra? 



    - 2000 tavaszán Kolozsváron vendégszerepelt Varga Ildikó énekesnő, aki Budapesten Maria Teresa 
Uribe művésznő növendéke volt. Elvitt a tanárnőhöz meghallgatásra. Uribe ajánlotta, hogy feltétlenül 
jelentkezzek a nyári Majki Mesterkurzusra. Részt is vettem a kurzuson, ami életem meghatározó esemé-
nyévé vált. 
    - Milyen értelemben? 
    - Otthon semmilyen klikkbe, társaságba nem tartoztam, és nem ismertek el semmilyen szinten. Majkon 
már az első napon, amikor az első koncerten énekeltem, felfigyeltek rám. Onnantól kezdve már mindenki 
ismert, én viszont egyedül voltam, nem ismertem senkit. A további koncerteken is sikerem volt, de a si-
kert nem volt kivel megosztanom, és rengeteget szenvedtem ettől. Az első külföldi meghívásomat is 
Majknak köszönhetem. A kurzus után Uribe felajánlotta, hogy tanuljak nála. Mivel Kolozsváron semmi-
lyen lehetőségem nem volt az éneklésre, 2000 októberében átköltöztem Magyarországra. 
    - Budapesten az Operaház kórusának tagja lettél. 
    - Nem rögtön, mert amikor idejöttem, nem volt hely a kórusban. Nehéz volt a kezdet, lakást, munkát 
kellett találnom. Szerencsére édesanyám átköltözött velem, hogy segítsen, és ne legyek egyedül. Egy ide-
ig magántanítással kerestem a kenyeremet. 2002 februárjában vettek fel az Operaház énekkarába. 
    - Jelenleg is félállásban kórustag vagy. Ez mennyi elfoglaltságot jelent? 
    - Ritkán énekelek már a kórusban. Az első darab, amiben szerepeltem az énekkarral, a Macbeth volt. 
Milyen érdekes, hogy ebben az operában kezdtem kórustagként, és két év alatt Ladyvé léptem elő! 
    - Ennek előzménye, gondolom, sikeres debütálásod Szilágyi Erzsébetként. 
    - 2003-ban felvettek az Operastúdióba, majd előénekeltem Szilágyi Erzsébet szerepére. Petrovics Emil 
tanár úr bízott bennem, és megkaptam Erzsébetet másodszereposztásban. A bemutató óta már négyszer 
énekeltem, kétszer beugrással. Tavaly januárban kértek fel, meghallgatás után, Lady Macbethre, s nagy 
örömömre december elején mutatkozhattam be a szerepben. 
    - Átütő sikert arattál, a sajtóban is elismerő kritikák jelentek meg rólad. 
    - Úgy érzem, az első előadás nem volt még az igazi. Izgultam, mert nem kaptam színpadi főpróbát. 
Csak házi színpadi, egy jelmezes meg egy zenekari próba volt, de az kevés. A második előadás már köny-
nyebben ment. A negyedik, az utolsó előadásomat éreztem a legjobbnak, addigra érett be a szerep. Fan-
tasztikus volt, hogy az utolsó előadásom után állva tapsolt és tombolt a közönség, amikor kijöttem a füg-
göny elé. Büszke vagyok, hogy a zenekari tagok is gratuláltak a Ladyhez, mert nekik nem szokásuk akár-
kit dicsérni. Jólesett, hogy a kórustagok is drukkoltak nekem. 
    - Sajnos, mire beérett a szerep, a darabot levették a műsorról. 
    - Én is sajnálom, mert szerettem volna többször alakítani Macbethet. Rendkívül izgalmas, színészileg  
is jó szerep; hangilag pedig nagy kihívás. Bízom benne, hogy még lesz alkalmam elénekelni. 
    - Az Attila Odabellájára mikor kértek fel? 
    - Ionel Pantea tanár úr javaslatára lementem Debrecenbe előéneklésre, de nem tudtam, milyen szerepre 
keresnek drámai szopránt. Turandot és a Lady egyik áriáját énekeltem. Három hét múlva érkezett a felké-
rés Odabellára, a szeptemberi bemutatóra. Nagy örömmel vállaltam, bár nehéz a szólam, tele van kolora-
túrákkal. Június elején volt az első rendpróba, előtte pár nappal kaptam meg a kottát. Egy hónap alatt ta-
nultam meg a szerepet. 
    - De a bemutatkozásra már nyáron sor került. 
    - Júliusban mutatták be az Attilát a Margitszigeti Színpadon, Alföldi Róbert rendezésében, ez a rende-
zés került át Debrecenbe is. Én a szigeti előadásokra nem voltam kitűzve. De amikor elkezdődtek a pró-
bák, telefonáltak, hogy be kéne ugrani. Ám akkor én is beteg voltam, mondtam, előbb megkérdem a gé-
gészemet. Végül is a harmadik előadást én énekeltem. Izgultam nagyon, mert mikroporttal kellett énekel-
ni, amit soha nem próbáltam még, ráadásul a ruháim sem voltak kész, két nap alatt varrták meg. Szeren-
csére jól sikerült az előadás. Azóta már a debreceni bemutató is lezajlott, dicsérő kritikákat kaptam. Na-
gyon szeretem a darabot, és tetszik Alföldi rendezése is. 
    - Nem félted a hangodat, hogy ilyen hanggyilkos szerepekkel kezdted a pályát? 
    - Ha az ember ésszel csinálja, akkor nem lehet baj. Sorozatban énekelni egyiket sem szabad, és párhu-
zamosan sem. Az én hangomra igazán kis szerep nincs, talán csak az egyik dáma A varázsfuvolában, de 
nem vagyok igazán Mozarthang. 
    - Két éve immár Misura Zsuzsa az énektanárod. 
    - Budapestre költözésem után két évig Uribéhez jártam énekórákra. Egy idő után azonban úgy éreztem, 
tanárt kell váltanom. Misura Zsuzsához jelentkeztem, akivel már Majkon találkoztam, s ő vállalta további 



képzésemet. Jó a kapcsolatunk, s nagy segítség, hogy a tanárnő is énekelte azokat a szerepeket, amiket 
most én. Így sok jó tanáccsal lát el a művészi kifejezés és a szerepformálás terén. Egyébként az Operastú-
dióban is kaptam segítséget tanáraimtól az új szerepekre való felkészülésben. 
    - Említetted, hogy a majki kurzusnak köszönheted első külföldi fellépésedet is. Hol és mely operában 
szerepeltél? 
    - 2001-ben a Krakkói Operaházzal Németországban, Toscaként turnéztam. Amikor Majkon az utolsó 
koncerten zenekarral Tosca imáját énekeltem, hallotta egy német karmester is. Megkérdezte, hogy tudom-
e az egész szerepet, és elvállalnék-e egy turnét. Mondtam, természetesen. Ám a szerepet nem tudtam, de 
Uribe tanárnő segítségével megtanultam. Azért is örültem ennek a felkérésnek, mert Tosca a szerepál-
mom volt, s Németországban kilenc előadáson énekelhettem, sikerrel. Bedobtak a mély vízbe, de sikerült 
kiúsznom belőle. Szeretném majd itthon is elénekelni Toscát. 
    - Mely szerepekre vágysz a legjobban? 
    - Vénuszra, Santuzzára, Ariadnére és Turandotra. 
    - Kolozsvárra nem hívtak vendégszerepelni, mióta szólista vagy? 
    - Az ottani sajtóban megjelent, hogy az Állami Operában Toscát fogok énekelni ebben az évadban, de 
eddig még nem érkezett felkérés. 
    - Milyen feladataid vannak mostanában? 
    - Január 25-én Verdi Requiemjének szoprán szólóját énekeltem a Zeneakadémián - ez segélykoncert 
volt a szökőár áldozatainak megsegítésére. Májusban vár rám Szilágyi Erzsébet szerepe négy Hunyadi-
előadásban. Boldog lennék, ha megkapnám a Turandotot. 

Jánosi Ildikó 
*     *     * 

„A telekommunikációs eszközök szorosabbra vonják a magány falait, közelséget szimulálnak, 
de mérhetetlen távolságokba taszítanak" 

 
*     *     * 

 
Fiatal vendégkarmester és rutinos zongoraművész 

 
Szergej Rachmaninov (1873-1943) II. Zongoraversenye (c-moll,op.l8) és Johannes Brahms (1833-1897) 
II. Szimfóniája (D-dur,op.73) szerepelt a Nagyváradi Állami Filharmónia csütörtök esti szimfonikus kon-
certjének műsorán. A meghívott karmester az elmúlt héthez hasonlóan ismét egy fiatalember volt,  
Flórián Gergely (Budapestről), míg a szólista a sokak által ismert és kedvelt ifj. Csiky Boldizsár. 
    Rachmaninov zongoraversenyei közül a c-moll az egyik legismertebb és legtöbbet játszott. A szerző 
életében is fordulatot jelentett, hiszen 1901-ben e versenymű által talál újra önmagára és közönségére, 
miután az I. Szimfóniája 1897-ben kínos bukást szenved. 
    A darab kihívás minden szólista számára, már csak azért is, mert Rachmaninov kiváló zongorista volt, 
így magas fokú technikai igényessége összetéveszthetetlen utóromantikus mélabúval vegyül ebben a ver-
senyműben is. Mai fordulattal élve a darab minden témája „sláger-gyanús". Ezt érezhette a közönség is 
Csiky Boldizsár zongorajátékában, aki a Kolozsvári Zeneakadémia tanára. Pontos, tapasztalt kezével 
minden hangot a helyén tartott és igyekezett lélekjelenléttel áthidalni azokat a momentumokat is, amikor 
némi tempóegyenetlenség állt be a zenekarral és a karmesterrel való együttműködésben (például a harma-
dik tétel fugatójában). Rutinossága figyelemre méltó volt. A közönség szívébe is belopta magát, hiszen 
ritka, hogy valakit két ráadásra is visszatapsolnak. A zongoraművész stílusosan, Rachmaninov életének 
amerikai éveihez kapcsolódva, a meglepően hasonló hangulatú Gershwint idézte ráadásban. 
Brahms II. Szimfóniája egy derűsebb, kedélyesebb arcát mutatja a szerzőnek, mint más súlyosabb tónusú 
szimfóniái. Az 1877-ben keletkezett mű már hangnemében is ezt a nyitottságot sugározza. A Wörthi-tó- 
parti természetélmények fényessége szól belőle, a Brahmsra egyébként oly jellemző komoran elmélkedő 
szimfonikus gondolkodás itt távol marad, helyét átveszi valamiféle elragadó báj. A mű 1877. december 
30-i bécsi bemutatója magyar vonatkozásban is fontos, mivel Richter János vezényletével zajlott. 
    A fiatal Flórián Gergely, aki egyébként Magyarországról látogatott hozzánk, Kolozsvárott végezte 
karmesteri tanulmányait Petre Sbárccanál. Nem vitás, hogy szerencsés karmesteralkat, erre ráérzett a 
váradi közönség is, amelynek elnyerte szimpátiáját, hiszen az utóbbi időben ritkán tapsoltak vissza nálunk 
kétszer dirigenst. A darabokat kiválóan ismeri, ez kétségtelenül kiderül abból, ahogyan együtt lélegzik a 



zenével, amiben olykor annyira elmerül, hogy egy-egy pillanatra elveszíti a zenekarral a szemkontaktust. 
Mindez persze a rutin hiánya lehet, mert a darabok kidolgozottsága amúgy a próbák alaposságát mutatta. 

Tóth Gábor 
(Reggeli újság Nagyvárad 2005.febr.19.) 

 
*     *     * 

Hazám és a nagyvilág 
Losonci Lilla kiállítása a Várban 

 
Március 15. tiszteletére Hazám és a nagyvilág címmel Losonci Lilla festőművész kiállítása nyitotta meg 
kapuit a Hadtörténeti Múzeum márványtermében. A tárlat különlegessége, hogy egyfajta összegzésként a 
kezdetektől egészen napjainkig mutatja be Losonci Lilla munkásságát. 
    Mint a tárlat megnyitóján dr. Holló József vezérőrnagy a Hadtörténeti Múzeum főigazgatója kiemelte, 
nagy öröm az intézmény életében, hogy ezúttal a kortárs magyar művészet egyik legkiemelkedőbb képvi-
selőjét köszöntheti falai között. Losonci Lilla munkásságát világszerte elismerik, képei a jelentős hazai és 
külföldi intézmények mellett többek között Bill Clinton és George Bush gyűjteményében is megtalálha-
tók. 
    Mint autodidakta művész, különösen igaz rá az emóciók vezérelte festészet. Vonalakban gondolkodik, 
színekben eszmél, fényekben mintáz, ahogy megragadja a megfoghatatlant. 
A magyar táj, a vidék, a magyar emberek és történelem interpretálója, még ha a világban is gondolkodik. 
Utazásai során szerzett élményeit megosztja velünk, összesűríti akár egyetlen tárgyba, egy zászlóba, vár-
ba a külhonban szerzett érzéseit. 
    Valóságelvű festészet az övé, képei hozzánk, egyszerű műélvezőkhöz szólnak és érintenek meg. Intel-
lektuálisan természethű festő, képein a szépség dominál, az áhítat, ahogyan környezete felé fordul. Me-
gannyi üzenet, élmények, érzések villódznak egyedi látásmódot közvetítő alkotásain, melyek egyedisé-
gükben is örökérvényűek, hisz intenek: őrizzük meg Magyarország szépségeit, szeressük hazánkat, mert a 
miénk! 
    Elnézve Losonci Lilla képeit a megvívott magyarság, a feltétlen hazaszeretet élménye köszön vissza. 
Újjászületés és megújulás jellemzi, miközben töretlen hittel mintáz tájat, embert, mindent, amit arra ér-
demesnek tart. Közelebb hozza a világot, összesűrítve azt akár egyetlen zászlóban, megmutatva a lénye-
get, amit nem egyszer oly sok máz takar. Vászonra álmodja a magyar történelem egyedi lelkületét, mon-
tázsaiban egész városokat, tájakat nyújt át. S teszi ezt úgy, hogy nem csupán esztétikai élményt szerez, 
hanem tanít is. 
    Köszöntője végén dr. Holló József emlékeztetett: a várhatóan május közepéig látható tárlattal olyan 
intellektuális élményt sikerült a Hadtörténeti Múzeumba hozni, melyben a határtalan hazaszeretet páratlan 
művészi interpretációját csodálhatjuk meg.  
(A kiállítás május 15-ig látogatható a múzeum nyitva tartási idejében.) 

(Várnegyed 2005. március 25. KA.) 
(Losonci Lilla festőművész anyai ágon az Urmánczy család leszármazottja, erdélyi magyarörmény. Szerk. 

 
*     *     * 

Megoldódott az Orlay utcai templomunk fűtése 
 
Az őszi fűtési idény kezdetekor Leszkovszky Pál atya jelezte, hogy gond van a templom fűtésével. Zárug 
Béla víz-gáz-központifűtés szerelő vállalkozóhoz fordult. Ő Zárai Lukács István gázkészülék szerelővel 
átvizsgálta a kérdéses készüléket és egyöntetűen megállapították, hogy az öreg és javíthatatlan. 
Ekkor Zárug Béla a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat elé vitte a problémát, ahol egyöntetű sza-
vazattal egy új készülék vásárlásáról hoztak határozatot. Több árajánlat bekérése után egy C24-es 
120000-Ft értékű kazánt vásárolt meg a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat, majd azt térítésmen-
tesen szerelte be Zárug Béla vállalkozása. 
A beüzemelést díjmentesen Zárai Lukács István végezte el. Így már 2004. december 16-ára működött a 
kazán. Azóta kellemes meleg van a szentmisék alatt és a készülék tökéletesen működik. 

Heim Pál 
 



Köszönetet mondunk a közösség nevében a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint Zárug 
Bélának és Zárai Lukács Istvánnak, hogy adományaikkal megoldották az örmény katolikus templomunk 
fűtését. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

*     *     * 
Wass Albert 

 
A megbízható embert még ellensége is tiszteli, (...) mert a megbízható ember a társadalom sziklakö-
ve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél. (...) Ezért viharzik úgy a történelem 
szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál. 

Magyar örökségünk 
 

*     *     * 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  

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

    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-
delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-

kai száma! 
    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

*     *     * 



Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
(Gyergyó, Csík, Háromszék, Kászon, Felszeg, Nádas-mente) 

 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja 2005. 

 
ÚTVONAL: Budapest - Ártánd - Kalotanádas - Sztána - Kőrösfő - Kalotaszent-király - Kolozsvár - Ma-
rosvásárhely - Kelementelke - Szováta - Bucsin-tető - Gyergyóújfalu - Marosfő - Szellő-tető - Gyimes-
bükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok - Gyergyószentmiklós - Pongrác-tető - Gyilkos-tó - Csíkszereda - 
Nyerges-tető - Kászonok - Kézdiszentlélek - Perkő - Bálványosvár - Szent Anna-tó - Tusnád - Libán - 
Homoródkarácsonyfalva - Szászfehéregyháza - Kalotaszentkirály - Dámos - Aranyos-völgye - Bélavár - 
Sebesvár - Nagyvárad - Ártánd - Budapest 
 
Időtartam: 8 nap (2005. augusztus 24-31.)  
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2300 km  
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, sportcipő, fürdőruha, fürdősapka  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 

Főbb események: 
• Magyar-örmény találkozó eseménysorozata Gyergyószentmiklóson 
• Zarándokút a Szent Anna kápolnához Gyergyószentmiklóson 
• Szent István napi búcsú színhelyén leszünk a háromszéki Perkő-tetőn 
• Szent Kristófnak, a vándorok védőszentjének kápolnája a Gyilkos-tónál 
• Székely erődtemplom Kézdiszentléleken 
• Kazettás kalotaszegi templom Dámoson 
• A legszebb szász erődtemplom Szászfehéregyházán 
• Makovecz Imre szakrális remekműve, a Millenniumi templom Csíkszeredán 
• Böjte Csaba újjászülető szeretetotthona Szovátán 
• Koszorúzás az 1849-es honvéd emlékműnél a Nyerges-tetőn 
• Szoborpark Székelyudvarhelyen 
• Kós Károly Varjúvára Sztánán 
• A csángók iskolája a Sziklára Épített Ház 
• Túrázunk: 

> a Gyimesi-hegyekben a Naskalatra 
> Kőrösfő felett a Riszeg-tetőn 
> a Gyalui-havasokban a Bélavárhoz 

• Séta a Békás-szorosban és a Gyilkos-tó körül 
• Fürdés a Szent Anna tóban 
• Gyógyfürdőzés a sósvizű Medve-tóban Szovátán és termálvízben Félixen 
• Ezeréves határ a Gyimesi-szorosban 
• Városnézés Kolozsváron és Nagyváradon 
• Kászonimpér és Kászonaltíz nevezetességei 
• Rovásírás Homoródkarácsonyfalván 
• Nyírő Józsefre emlékezünk szülőfalvában Székelyzsomboron 
• Kirakóvásár Korondon és Kőrösfőn 
• Fergeteges gyimesi néptáncbemutató Szalamáspatakon, Tímár Viktor mozsikál és Jánoska gardonyozik 
• Szíveslátás hólabdával, alivánkával és szilvóriummal Kalotaszentkirályon és Hidegségen 
• Küküllő menti borok kóstolója Kelementelkén 
• Búcsúvacsora az Agapé étteremben Kolozsváron 
• Tábortűz Gyergyóújfaluban 
• Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban Kolozsváron 
• „Három csillag jár az égen" pódiumelőadás a bujdosó írók műveiből Nagyváradon 



• Gyergyói székely és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük az erdé-
lyi emberek szeretetét és őszinte barátságát 

Részletes program: 
 
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról.  
           Határátkelő: Ártánd.  
           Látnivalók: Nagyvárad, Félix (fürdés termálvízben-fakultatív program), Nádasdaróc (1 órás köny-    
           nyű túra Kós Károly Varjúvárához Sztánára), szíveslátás Kalotaszentkirályon. 
           Szállás és ellátás: az 1., 6. és 7. napon Kalotaszentkirályon, faluturista gazdaságokban (2 ágyas    
           fürdőszobás lakások) 
2. nap Látnivalók: Marosvásárhely (városnézés), Kelementelke (Kisküküllő menti borok kóstolója - fa-

kultatív program), Szováta (Csaba testvér újjáépített Szent József szeretetotthona, fürdés a Medve-
tóban), szíveslátás Gyergyóújfaluban  

         Szállás és ellátás: az 2., 3., 4. és 5. napon Gyergyóújfaluban, székely családoknál (2 ágyas fürdő-
szobás lakások) 

3. nap Látnivalók: Szellő-tető (Gyimesek panorámája), Gyimesbükk (Ezeréves határ a Gyimesi szoros-
ban, Rákóczi vár), Hidegség (szíveslátás és néptáncbemutató Szalamáspatakon a Györgyicze por-
tán, 1 órás túra a Naskalatra), Gyimesfelsőlok (Iskolalátogatás a Sziklára Épített Házban) 

4. nap Látnivalók: Békás-szoros, Gyilkos-tó (Szent Kristóf kápolna, séta a tó körül), Gyergyószentmik-
lós (3 órás zarándokút a Szent Anna kápolnához), magyar-örmény találkozó 

5. nap Látnivalók: Csíkszereda, Nyerges-tető (1849-es honvéd emlékmű - koszorúzás), Kászonaltíz és 
Kászonimpér nevezetes helyei, Perkő (kápolna, búcsújáróhely), Kézdiszentlélek (erődtemplom), 
Szent Anna tó (fürdés), este tábortűz 

6. nap Látnivalók: Homoródkarácsonyfalva (rovásírás az unitárius templomban), Oklánd, Székelyzsom-
bor (Nyírő József szülőfalva), Szászfehéregyháza (szász erődtemplom) 

7. nap Látnivalók: Dámos (kalotaszegi kazettás templom), Aranyos völgye, Bélavár (2 órás könnyű túra 
és piknik), Kolozsvár (Szervátius múzeum, orgonahangverseny a Szent Mihály templomban - fakul-
tatív program). Búcsúvacsora Kolozsváron az Agapé étteremben 

8. nap Látnivalók: Sebesvár, Nagyvárad (séta a városban, várlátogatás, a Kiss Stúdió 1 órás előadása a 
bujdosó írókról) 

Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül 
Részvételi díj: 53 500 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 8 000 Ft) 
    Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát, kivéve a 
fakultatív programokat és a buszköltséget (amibe beletartozik a terepjáró busz teljesítménye is) = 20000 
Ft, ami a foglalót is képezi. A buszköltséget, mint foglalót a klubban, vagy előre egyeztetett időpontban 
az egyesület székhelyén lehet befizetni. 
    A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, Petőfi Sándor, Arany János, Ady 
Endre, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Lakatos Demeter, Babits Mihály és Dsida Jenő 
verseivel, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
 

*     *    * 
Szomorújelentés 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2005. március 1-én 97 éves korában elhunyt 

Cserhalmi Lajosné sz. Balogh Rozália, 
a mi felejthetetlen Babykánk. 

Temetéséről később történik intézkedés. 
 

*     *     * 
A Szociális Missziótársulat Nővérei, a Farkas Edith Szeretetotthon dolgozói és lakói a feltámadás remé-

nyében tudatják, hogy 
Kmety Károlyné Muradin Erzsébet 

2005. március 4-én, hosszú betegség után, életének 85. évében hazatért a Teremtőjéhez. 



Hamvait 2005. március 31-én 11 órakor szentmise után helyezték örök nyugalomba a Szent Gellért temp-
lom urna-temetőjében. (1115 Budapest Bartók Béla út 149.) 

Farkas Edith Szeretetotthon 1013 Budapest Krisztina krt. 61/a. 
 

*     *     * 
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

Korbuly Domonkosné sz.: Lukász Emma 
életének 77. évében 2005. március 22-én elhunyt. 

Drága halottunk - hamvasztás utáni - földi maradványait  
2005. április 11-én (hétfőn) 11 óra 15 perckor  

a Farkasréti temető központi ravatalozójából az  
örmény katolikus egyház szertartása szerint  

kísérjük utolsó útjára.  
Az engesztelő szentmiseáldozatot ugyanezen a napon délután 15 órakor tartjuk  

az Örmény Katolikus Egyházközség kápolnájában. (Bp. XI. Orlay u. 6.)  
Gyászolják: Fia és családja, testvérei, rokonai és barátai.  

Cím: 1117 Budapest Móricz Zsigmond krt. 14. II/7. 
 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
 

*     *     * 
 

Műsorajánló 
 
Fővárosi Örmény Klub 2005. április 21-én du. 17 órakor kezdődő estjén előadó vendégünk: Zsigmond 
Benedek armenológus. 
Program: Megemlékezés az örmény genocídiumról 
Örmény liturgia és egyházzene  
Az estet a Fővárosi Örmény Önkormányzat rendezi. 
 
Filmklub: Minden héten kedden, du. 17 órától Bp. V. Akadémia u. 1. IV.em. 430. ajtószám alatti klubhe-
lyiségben (Fővárosi Örmény Önkormányzat). 
Műsoron: Koltai Gábor Trianon c. 14x52 perces filmsorozata: 10. rész április 19., 11. rész április 26., 12. 
rész május 3., 13. rész május 10, 14. rész május 17-én. 
Háziasszony: Keve Mária 
 
Rendezvénysorozat a genocídium 90. évfordulójára 
2005. április 23-án, szombaton  
de. 10 óra koszorúzás  
de. 11 óra Emlékműsor  
du. 16 óra 30 perc: emlékkiállítás  
du. 17 óra örmény-katolikus ünnepi szentmise  
 

*     *     * 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
tisztelettel vár minden érdeklődőt az „ Örmény diaszpórák a Kárpát-medencében" című tudományos kon-
ferenciára. 
A konferencia időpontja és helyszíne: 
2005. április 22. 9 óra, PPKE-BTK Piliscsaba, Egyetem u. 1. Stephaneum. 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 

közösségek részére. 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 
 

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

A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat  
(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791)  

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu  
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila 
Szerkeszti: Artishus Bt. 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 
 
IX. évfolyam 99. szám  
2005. 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 

 
Részletek Narehaci Szent Gergely imájából 

 
„...Urunk és megbékítőnk..." 

 
„...Általad, aki kinyilatkoztattad az Egy Istenség hármas személyiségét, akik közül egy Te vagy, ó 
Felfoghatatlan. Általad és a Te közvetítésed által a pátriárkák, vagyis a látók törzsökének nemzet-
sége hirdetett Téged minden elmúlt és jövendő dolgok látásával..." 
 
A Szentháromság titka nem volt egészen világos az ószövetségben, mégha voltak is utalások a Lélekre, ez 
teljes mértékig az újszövetség, a kereszténység tanítása, mely pünkösdkor vált teljessé. Jólehet a Lélek 
ihlette a pátriárkákat, helyesebben a prófétákat, akik szóltak a világ teremtéséről, s jövendöltek olyanok-
ról, melyek Jézusban teljesedtek be. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

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

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

*     *     * 
Az eltitkolt genocídium 

90 éve történt: az agyonhallgatott örmény népirtás 
 
„A törökök a gondosan kidolgozott tervnek megfelelően elkobozták az örmények vagyonát, elűzték 
őket szülőföldjükről, városaikból és falvaikból, s külön csoportokban felfegyverzett hóhérok kísére-
tében haláltáborokba, Mezopotámia sivatagaiba hajtották" - olvasható azon a kiállítás tablón, me-
lyet az Örmény Genocídium 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre állítottak ki Bu-
dapesten, a MTA Vári épületében, 2005. április 23-án. 
 
    A megdöbbentő képanyag mellett a tájékoztató szöveg őszintén feltárja a 90 évig agyonhallgatott ör-
mény népirtás különböző módozatait. „1915. áprilisában a török kormány megkezdte az ország egész 
területére kiterjedően az örmény nép szervezett, felülről irányított kiirtását. Hat hónap alatt elérte az egy-
milliót a legyilkolt örmények száma. A mészárlás módjaira az újkori történelemben nincs példa" - állapí-
totta meg Herbert Adams Gibon, az USA-ból. 
    A sokak számára ismeretlen népirtást a következőképp hajtották végre: „Április 24-én egyetlen éjszaka 
összeszedték, majd száműzték és vadállati módon kiirtották csaknem az egész örmény értelmiséget - több, 
mint 800 embert: írókat, tudósokat, művészeket, tanítókat és másokat - ezzel levágták a nép fejét és meg-
semmisítették ellenállásra képes értelmét." 

mailto:magyar.ormeny@axelero.hu


    E megdöbbentő történelmi tragédiára emlékeztek örmények és nem örmények 2005. április 23-án Bu-
dapesten, az MTA Vári Kongresszusi Termében. Az Országos Örmény Önkormányzat által szervezett 
megemlékezés koszorúzással kezdődött. A tanácskozás résztvevői tisztelegtek az elhunyt áldozatok előtt 
az Örmény Keresztkőnél. 
    - A kereszténység és az üldözöttség az igazi kapocs a mi két kis népünk, nemzetünk (magyarok, örmé-
nyek) között. Mindkét nép korán elkötelezte magát a kereszténység mellett, ennek köszönhette fennmara-
dását, még ha rengeteg üldözés érte is őket a nagy távolság ellenére jórészt ugyanazon népek által - 
mondta Szongoth Gábor, az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke az ünnepi megemlékezésen. 
Hangsúlyozta: Az emlékezést méltóvá teszi, hogy az ünnepi műsort közösen tervezték és adják elő a több, 
mint 700 éve és a közelmúltban elvándorolt örmények. Mint mondta: A megemlékezéssel és az ünnepi 
műsorral tisztelettel adózunk az örmény vértanúk iránt, egyben reménykedünk, hogy a Magyar Parlament 
még ebben az évben egyértelműen állást foglal a genocídium ügyében. 
    Mádl Ferenc köztársasági elnök XVI. Benedek pápa beiktatása miatti elfoglaltsága következtében le-
vélben köszöntötte a résztvevőket: - Amikor az örménységet ért tragédiára, a népirtás során elpusztítottak 
és a szülőföldjükről elűzöttek millióira emlékezünk, nem lehet határa megrendültségünknek. Amit az ör-
mények genocídiumának nevezünk, hosszú folyamat végpontja volt - olvasható a levélben. 
    -A XIX. század vége felé a súlyos válsággal küszködő török birodalom mind gyakrabban tett kísérletet 
arra, hogy felszámolja az uralma alatt élő, de keresztény hitű örménységet. 1914. májusától már folytak 
az örménység elpusztítását célzó előkészületek. Törökország előtt nem volt ismeretlen a nagyhatalmak 
célja, hogy az egykori birodalmat érdekeltségei szerint felosszák. Ez erősítette fel annak igényét, hogy ne 
érjék be a területükön élő örmények kiirtásával, hanem 1918-ban megtámadják Kelet-Örményországot, és 
azt bekebelezzék. Európa figyelmét eközben lekötötték az I. világháború eseményei. A világ nem tudott, 
vagy nem akart tudni az örménység ellen elkövetett szörnyűségekről - állapította meg levelében a köztár-
sasági elnök. Majd így folytatta: - A háború után Törökország arra kényszerült, hogy felelősségre vonja a 
mészárlások fő bűnöseit. Sokukat elítélték, a tömeggyilkosságok felelősei közül többet kivégeztek. Ezt 
követően azonban a hallgatás évtizedei következtek. Nem csupán a török kormány igyekezett elfeledtetni 
a világgal az örménységet ért tragédiát, de miután a sztálini tisztogatásoknak közel 300 000 polgár esett 
áldozatul, évtizedeken át az 1920-ban a Szovjetunióhoz csatlakozott Örmény Köztársaságban is hallgattak 
a történtekről. Csak Sztálin halálát követően kerülhetett sor arra, hogy az örménységet sújtó, és közel két 
és félmillió áldozatot követelő népirtás 50. évfordulóján tartott megemlékezéssel és a Jerevánban emelt 
emlékművel az örménység tudatosítsa a nagyvilággal a népirtást, melynek módszereiről, mint arra sokan 
hivatkoznak, Hitler és Sztálin is ötleteket merített. 
    Mádl Ferenc levelében leszögezi: - A nemzetközi közvélemény a nyolcvanas években tudatosította a 
történteket. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 1985-ben, az Európa Parlament Politikai Bizottsága 1987-
ben, majd ennek nyomán az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, majd az orosz, belga, bolgár, 
görög, argentin, svájci parlament, a Vatikán nevében II. János Pál pápa ítélte el az örmény genocídiumot. 
Hazánk köztársasági elnöke e sorokkal zárta levelét: - Magyarország történelme során mindig készséggel 
fogadta be az örménységet is. A hozzánk származottak közössége tehetségével és szorgalmával igaz 
megbecsülésnek örvendhetett. Az örmény népet ért bűnt már nem lehet meg nem történtté tenni. Amikor 
korábban az örménységet ért mérhetetlen veszteségek előtt hajtottam fejet, II. János Pál pápának Ör-
ményországi útján elhangzott szavait idéztem: „Tekints le Urunk e Föld népére, amely már oly régóta 
beléd helyezte bizodalmát. E népre, amely nagy szenvedésen ment át, de hűsége sohasem szenvedett 
csorbát. Törölj le szemükről minden könnyet, és add, hogy XX. századi haláltusájuk után megkapják az 
örökké tartó élet aratását." Mádl Ferenc az örménység „teremtő hitében" bízva zárta emelkedett sorait. 
    Aram Barsegjan, az Örmény Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott konzul-helyettese köszönetet 
mondott a Magyar Köztársaságnak mindazért, amely az ünnepi eseményen történt. Hangsúlyozta: Számos 
ország már elismerte a genocídium tényét, amiért külön hálát mondott. Reméli: Magyarország is hamaro-
san gazdagítja ezen országok sorát. Végezetül köszönetét fejezte ki Magyarországnak mindazért, amit az 
örményekért tett, a két állam között fennálló kapcsolatért. 
    - Szeretnék hinni abban, hogy az emberiség tanul bűneiből. Szeretném remélni, hogy nem ismétlődik 
meg újra és újra a gyilkos őrültség rohama - mondta Mesterházy Attila, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális, 
és Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai államtitkára beszédében, majd így folytatta: - A XX. század a 
népirtások százada volt. E század, melyben születtünk, megteremtette az autógyártást, a komputereket és 
mindazokat a vívmányokat, melyek ma életünk meghatározó részei. De a XX. század a vér, a könny és a 



gonoszság százada is volt, mely az örmény népirtással kezdődött. Becslések szerint másfél millió ember 
kiirtásával, civilek elleni háborúval, asszonyok, öregek, gyermekek lemészárlásával. 
A politikai államtitkár kijelentette: - Az I. világháború után, az örmények ellen elkövetett gaztettek hatá-
sára született meg „az emberiség elleni bűnök" kifejezés. Úgy tűnhetett: a világ felfogta végre, hogy gátat 
kell szabni az őrületnek. Hogy többet nem engednek sehol etnikai alapú leszámolásokat, mert az emberi-
ség az ellene elkövetett bűnöket keményen megtorolja. Ha így történt volna, talán nem hiába ontják vérü-
ket az ártatlanok. De ez a halálos kor: „a gyilkos nacionalizmus járványa" mindig előbukkan. Talán orvo-
si laboratóriumoknak, kutatók ezreinek kellene keresni az ellenszerét, mert ez csakugyan nem lehet más, 
mint betegség. Valami járványos, a koleránál, himlőnél, az AIDS-nél pusztítóbb, iszonyú kor... A népirtá-
sokat nem szörnyeteg külsejű szörnyetegek követik el, hanem családapák, politikusok, katonák és egy 
ügy harcosai - állapította meg. Mesterházy leszögezte: - Nincs olyan ügy, nincs olyan eszme, amely nép-
irtást igazolhatna! Mindez nyilvánvaló a számunkra, de a gonosszal fertőzött elme számára egyáltalán 
nem az. A gonosz vírusa a hazaszeretetből nacionalizmust alakít, az idegengyűlöletet. Nincs mentség! 
Végezetül Mesterházy Attila hangsúlyozta: - Amikor emlékezünk, és nem hagyjuk, hogy az örmények 
tragédiája feledésbe merüljön, az nem csak a kegyelem gesztusa, hanem az önvédelemé is. Mert amíg 
csakugyan nem találják meg tudósok e gyilkos indulat kórokozóját, és nem tudja az emberiség oltásokkal 
megelőzni a népirtások járványát, valahogy úgy, ahogy a Pestist fékezte meg, addig nincs más fegyverünk 
ellene, mint az emlékezés. Emlékezni az áldozatokra, az őket halálba küldő hamis szólamokra, és cinikus 
parancsokra. Mert nem számokról, statisztikákról van szó, hanem emberekről, akik olyanok voltak, mint 
mi. Tudják ezt a fertőzöttek is. Ezért olyan nagy divat a történelemhamisítás a körükben olyankor, amikor 
nem vehetnek fegyvert a kezükbe. Ezért tagadják az örmény genocídium létét, ezért tagadják a Holoka-
usztot....Ahogy Lászlóffy Aladár 'Képzeletbeli ásatás' című művében írja: Ez az egyetlen, ami az ember-
nél is erősebb: 'a megőrző emlékezet'. A világ nem felejtheti el a nagy gonoszságot: az örmény genocídi-
umot. 
Ezt követően Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska történész igazságot feltáró előadása következett az örmény 
népirtás körülményeiről és okairól. - Április 24-e nem a genocídium kezdete. A népirtás már sokkal előbb 
elkezdődött. E napon tartóztatták le és fogdosták össze a konstantinápolyi örmény értelmiséget: tudóso-
kat, költőket, papokat, képviselőket, jogászokat, orvosokat, mindazokat, akik a Törökországban élő ör-
ménység elitjét képviselték. Őket egyrészt köztereken kivégezték, másokat pedig az ország belső részébe 
irányították, és ott végezték ki. Április 24-e: a törökországi örménység lefejezése - állapította meg a törté-
nész asszony. Mint mondta, maga a genocídium korábban kezdődött. Miután Törökország belépett a há-
borúba, elsősorban az örmény férfiakat hívták be katonának. De ez csak ürügy volt az összeszedésükre, 
mert fegyvert nem adtak a kezükbe. Mint munkaszolgálatosokat, miután elvégezték a reájuk bízott mun-
kát, tömegesen kivégezték. 
- Az örmény népirtás tervszerűen készült. Ezen események után kezdődött, felsőbb utasításra az örmé-
nyek kiirtása. A forgatókönyv mindenütt azonos volt. Falragaszokon hirdették ki a lakosság áttelepítését, 
amely csak az örményekre vonatkozott. Néhány órát, vagy napot engedélyeztek, hogy az ingóságaikat 
összeszedjék. Ezt követően felmálházva indultak el a sivatagba. Gyakran meg sem várták, hogy a város 
határához érjenek, már elkülönítették a férfiakat a nőktől. Leöldösték őket, legtöbbször az asszonyok és 
gyermekek szeme láttára, majd a férfi erő nélkül maradt csapatot hajtották az ország belsejébe. A szebb 
nőket kiválogatták. Vagy tömegesen megerőszakolták őket, vagy eladták háremekbe, bordélyházakba, 
vagy rabszolgáknak. A gyermekeket minden esetben elszakították a nőktől, gyakran ott helyben leölték, 
sziklákhoz csapdosták vagy folyóvízbe dobták őket. Kevesen menekültek meg. Sokan öngyilkosságot 
kíséreltek meg az Eufrátesz vagy a Tigris habjaiban lelve halálukat. A lemaradókat nem kímélték, töme-
gesen kivégezték őket. Az utakat ebben az időben a hullák sora borította - tárta fel az eddig elhallgatott 
tényeket Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska. 
A történész asszony kijelentette: - Az hogy az örmények szabadságjogokat, autonómiát akartak maguk-
nak, nem lehet elég ok arra, hogy egy egész népet kiirtsanak... 
    Az Örmény Genocídium 90. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés színvonalas kulturális 
műsorral zárult. A fellépő művészek között szerepelt Agárdy Gábor, örmény származású Kossuth-díjas 
színművész, a Nemzet Színésze, Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő, Kirkósa Orsolya, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese, valamint Várady Mária színművész. Agárdy Gábor édesapja a népirtás elől me-
nekült Erdélybe, majd onnan került Szegedre, ahol találkozott későbbi feleségével. 



    Külön említést érdemelnek az örmény művészek. Név szerint: Gurgen Hovszepjan, a Pozsonyi Nemze-
ti Opera magánénekese, Szejran Avagjan, a Jereváni Kamarakórus magánénekese, valamint Gavrus 
Hovszepjan, Hajk Jeremjan, Vacse Pasinjan, továbbá Udumjan Lilit és Flórián Antal műsorvezetők. 
    Aznap délután az Örmény Genocídium emlékére kiállítás nyílt az Örmény katolikus templomban, az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében. A megemlékezés szentmisével és Halotti 
liturgiával zárult. 
    Április 23-án délelőtt 10 órakor soha nem látott tömeg vette körül a Dunaparti Örmény Keresztkövet. 
Sok szervezet és magánszemély hozta el koszorúját, leróni kegyeletét az áldozatok emlékműve előtt Ör-
ményországból és hazánkból. Öröm volt látni a sok gyermeket és fiatalt, mert az emlékezésnek vannak 
folytatói. Nem szabad kihunyni hagyni az emlékezet lángját. 
    Április 23-án du. 16, 45 perckor nyitotta meg dr. Issekutz Sarolta az Emlékkiállítás az örmény genocí-
dium 90. évfordulójára című tárlatot az Örmény Katolikus Templom előterében. Az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület által rendezett kiállítás két részből áll. Első részében Szabó László fotó-
művész Musza Dagon készült fotói láthatók, amelyek az egyesület által kiadott emléknaptárt díszítik, 
Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő verseivel. A második részében Vákár Tibor építészmérnök és kép-
zőművész Ararát szimfónia című grafika sorozata látható másolatban, mellyel a 3 évvel ezelőtt elhunyt 
neves művészre, az egyesület egyik alapító tagjára is emlékeztünk. Zsúfolásig megtelt Isten háza az egye-
sület hívására és közösen emlékeztünk az eltitkolt népirtás áldozataira. Az ezt követő örmény katolikus 
emlékmisét - melyet Leszkovszky Pál atya celebrált - követő szeretetvendégség meghittsége kellemes be-
szélgetésekre is lehetőséget adott. 

Frigyesy Ágnes 
*     *     * 

 
Népirtás 

 
A 2004. év végén az Országos Örmény Önkormányzat elhatározta, hogy 2005 tavaszán nagyszabású 
megemlékezést tart az Örmény Genocídium 90. évfordulója alkalmából. Megemlékezést minden évben 
tartottak többet is vidéken és Budapesten, azonban közös megemlékezést még nem tartottak. Az idei em-
lékműsort közösen szervezték, finanszírozták és adták elő a 700 éve elvándorolt és Erdélyen át betelepült, 
valamint az újabban letelepült örmények. Minden méltó volt az alkalomhoz: a helyszín, a körülmények, a 
megjelentek, az előadók és főleg a művészek. A helyszín a MTA budavári palotája volt, amely számos 
országgyűlésnek adott helyet és ahol 1990-ben — Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök meghívására 
— a nemrég elhunyt II. János Pál pápa találkozott a kultúra és a tudomány hazai képviselőivel. A virá-
gokkal és zászlókkal feldíszített nevezetes teremben a Genocídium megrázó eseményeit bemutató tablók 
mellett kényelmesen elfért a több, mint kétszáz érdeklődő. Megjelent Mesterházy Attila az Ifjúsági, Csa-
ládügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium államtitkára; az örmény alkonzul; a görög nagykö-
vet; a NEKK képviselője és számos más neves személyiség. Többen érkeztek Örményországból és Er-
délyből is. Mádl Ferenc köztársasági elnök ígérete ellenére nem tudott eljönni, mivel az új pápa beiktatá-
sán vett részt, megemlékező levelét Korbuly Péter, a Magyar Rádió bemondója olvasta fel. Beszédet 
mondott Mesterházy Attila, az örmény alkonzul és az Országos Örmény Önkormányzat két alelnöke is. 
Dzsotjánné Krajcsir Piroska kiváló történeti áttekintést adott, amelyet korabeli dokumentumok vetített 
képeivel illusztrált. Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő erre az alkalomra írt esszéjét olvasta fel és ezzel 
fejeződött be az első rész. 
    A műsor második részében kiváló örményországi, erdélyi és hazai művészek léptek fel, előadásuk 
színvonala szinte egymást múlta felül. Ilyen kvalitású művészek ritkán lépnek egymás után színpadra, 
különösen örmény ihletésű műsorral. Agárdy Gábor, a Nemzet Színésze olyan átéléssel, csodálatos érett-
séggel adta elő a Musza Dag befejező részét, amire csak egy 83 éves örmény művész képes. 
    A kissé hosszúra sikeredett megemlékezést színvonalas fogadás zárta a Jakobinus teremben, ahol a 
bőséges ételek és italok mellett alkalom nyílt a baráti beszélgetésre is. 
    Reméljük ez csak a kezdet és a 100. évfordulóról is ilyen méltó keretek között emlékeznek meg a hazai 
örmények! 

Szongoth Gábor 
*     *     * 

 



Kísért a népirtás emléke 
 

Törökország továbbra sem ismeri el az örmény holokausztot 
 
Tízezrek emlékeztek meg 2005. április 24-én Jerevánban az örmények ellen elkövetett első világháborús 
népirtás kezdetének kilencvenedik évfordulóján. Az Oszmán Birodalom területén 1915-ben másfél millió 
örményt gyilkoltak meg. 
    Robert Kocsarján államfő az örmény népirtás évfordulóján rendezett jereváni megemlékezésen hang-
súlyozta, mindannyiuknak fontos, hogy a világ elismerje és elítélje a múltban történteket. Hozzátette: 
Jereván kész jó viszonyt kialakítani Törökországgal, de ehhez Ankarának is el kell ismernie, hogy az 
Oszmán Birodalom területén 1,5 millió örményt gyilkoltak meg az első világháborúban. 
    Az örmény főváros lakói hosszú sorokban vonultak végig az utcákon, így járulva a népirtás áldozatai-
nak emlékére emelt emlékműhöz, amely a főváros fölött, egy hegycsúcson magaslik. Sokan gyászruhát 
öltöttek, sírtak és virágokat helyeztek el az emlékmű talapzatánál. 
    Ankara szerint igaz ugyan, hogy török katonák megöltek az első világháborúban 250-300 ezer örményt, 
de nem szervezett, kitervelt népirtás részeként, hanem a háborús ellenséget, Oroszországot támogató, tö-
rökellenes felkelésük leverése közben. Ankara tegnap mindazonáltal csak a gallipoli ütközetről emléke-
zett meg, ahol kilencven évvel ezelőtt az ausztrál és új-zélandi hadtest, illetve a török csapatok között a 
Dardanellák elfoglalására irányuló véres csatában Törökország mintegy 86 ezer, Ausztrália több mint 
8000, Új-Zéland pedig csaknem 3000 katonáját veszítette el. 
    A berlini parlament pártjai közben ritka egyetértésben szólították fel a török kormányt, hogy fenntartá-
sok nélkül tisztázza szerepét az örmények elleni népirtásban. Több honatya a németek felelősségére is 
utalt, mivel az első világháborúban Berlin - tekintettel az Ankarával kötött szövetségre - nem vetette a 
fegyvertárs szemére az örmények elleni vérengzést és tömeges deportálást. 
 

(Megjelent a Magyar Nemzet 2005. április 25-i, hétfői számában) 
 

*     *     * 
 

Kilencven évvel ezelőtt történt az örmény népirtás 
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának levele az évfordulón 

 
Az Egyházak Világtanácsának felhívását is figyelembe véve, amely szerint április 24-e - az idén az orto-
dox egyházak virágvasárnapja - az örmény tragédia emléknapja, a Magyarországi Egyházak Ökumeni-
kus Tanácsa az alábbi levéllel fordult a Magyarországi Örmény Apostoli Egyház közösségéhez. 
    A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége március 17-i ülésén egyetértéssel fog-
lalkozott az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának azon javaslatával, hogy április 24-én a ke-
resztyén közösségek emlékezzenek meg a török birodalomban történt örmény népirtás kilencvenedik év-
fordulójáról. 
    A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának közössége kilencven esztendő távlatából is mély 
megrendüléssel és együttérzéssel hordozza imádságában az örmény milliók mártíriumát, szenvedéseit. A 
nyugati keresztyénség húsvéti ünnepe után hitben megerősödve és a keleti keresztyénség húsvétjára hittel 
készülődve a passió fájdalmas, de üdvösséget hordozó eseményeinek a felidézésével, továbbá a feltáma-
dás titkában való részesedés által különösen is nyilvánvalóvá lesz, hogy a keresztyén bizonyságtétel szen-
vedések és áldozatok árán is az egyetlen útja a Krisztust követőknek. 
    Az Örmény Apostoli Egyház a szenvedéssel és megpróbáltatással teljes bizonyságtétel útját járja egész 
történelme során. Ezzel tesz bizonyságot az atyák hitéhez való hűségéről, és ad példát a Krisztus-hívők 
számára a keresztyén misszió minden körülmények között való betöltésére. 
    A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában együttműködő protestáns és ortodox hívek imád-
ságban hordozzák az Örmény Apostoli Egyház mindenkori mártíriumát, s a feltámadás hitének közössé-
gében kérik és várják a történelem és az Örökkévalóság Urának áldott jelenlétét életük minden próbatéte-
lén. 
     
Krisztus feltámadt, valóban feltámadt! 



A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöksége nevében:  
D. Szebik Imre elnök és  

Dr. Bóna Zoltán főtitkár  
(Szerkesztői megjegyzés: A Magyarországi Örmény Apostoli Egyház  civil szerveződés, nem hivatalos 
szerve az Örmény Apostoli Egyház magyarországi képviseletének.) 
 

*     *     * 
Metz Katalin 

Az operettől a tragédiákig 
Agárdy Gábor: Kívülről is látom a szerepet, de belülről játszom 

 
Még nagyanyáink is láthatták a színpadon, hisz 65 esztendeje van a pályán. Negyvenedik évadját a volt 
Nemzetiben, azaz a Magyar Színháznál tölti, sűrű föllépésekkel, estéről estére váltakozó szerepekben, 
végletes műfajokban, fiatalokat meghazudtoló életerővel. A Nemzeti Színház örökös tagja, a Nemzet Szí-
nésze. A Kossuth-díjas Agárdy Gábor nem panaszkodhat a múzsákra. Ma is játssza A gyertyák csonkig 
égnek című Márai - regényadaptációban az egyik, megrázó szerepet, s holnap este 81 évesen lép föl 
Huszka Jenő Bob hercegében mint Pomponius. 
    - Legfrissebb szerepével mintha pályája kezdetéhez kanyarodott volna vissza, amikor is táncos komi-
kusként, operett színészként vált ismertté. 
    - Először el sem akartam vállalni de rábeszéltek; aztán elkapott a próbalendület, s mindent beleadtam: 
ugri-bugri, tánc, ének - no és a szerepet is el kell játszani. Van otthon egy tükröm, s ha abba belenézek, és 
az azt mondja, hogy hagyd abba öregem, mert ezen már nem nevetnek, csak kinevetnek - abbahagyom. 
Az már szánalmas lenne. De ezt még nem érzem. Fáradtságot azt igen, a korom is indokolja, de héttől 
tízig csak a színpadnak élek. 
    - Évtizedek múltán, annyi prózai szereppel a háta mögött, nem érzi különösnek ezt a váratlan visszavál-
tást? 
    - Hogy most rám osztották Pomponiust, az a bizalom jele. Ha viszont ezt a szerepet harminc évvel eze-
lőtt kapom meg, egészen másképp játszom. 
    - Milyen értelemben? 
    - Most már benne van az életkor adta bölcsesség is. Kívülről is látom a szerepet, de belülről játszom. 
Éreztetni kell azt is, igaza van-e ennek a szerepnek? Ma már minden mondatot másképp ejt ki az ember, 
mint évtizedekkel ezelőtt. Benne kell lennie a véleményének is, amit az évek gyöngyöztek ki. Mert miért 
bohóckodik Pomponius? A herceg miatt. Félti, vele megy a éjszakába, a mulatozásba, csakhogy óvja. 
Furcsán hangzik, de aktuális ez az operett. Mi történik Angliában? Van két herceg, s egyik sem akar ki-
rály lenni, helyette inkább boldog magánember. Én pedig ehhez szeretném hozzásegíteni. 
    - Sokan legyintenek, hogy a vígjáték, az operett könnyű műfaj, csak oda kell vetni; holott, ha színvona-
lasan művelik, halálpontosan kell az egészet eljátszani. 
    - Mennyire nehéz eljátszani! Mert ha egy komikuson nem nevetnek, az tragédia. Az operában énekel-
nek, a prózában szépen beszélnek, ám az operettben egy arasszal a színpad fölött kell játszani, különben 
mit sem ér az egész. Nem lehet olyan mélyre menni a pincébe, hogy szenet se találjon az ember, ez a mű-
faj lebegő. 
    - Mit kezdhet egy rendező azokkal a fiatalokkal, akik ezt a műfajt a főiskoláról nem ismerik? 
    - Azért vagyunk itt még néhányan, akik tanítgatjuk őket. Mert a közönség nyomban megérzi, ha valaki 
hamis. És váltani is tudni kell. Én most főpróbázom a Bob hercegben, holnap játszom a Márai előadás-
ban, ami merőben más világ, aztán föllépek a Vidám Színpadon, Az ördög nem alszikban, majd visszajö-
vök a Magyar Színházba, és Molnár Ferenc Hattyújában játszom. Ezért lettem színész. 
    - Ez esténkénti megújulást jelent, folyamatos fizikai és lelki erőnlétet kíván. 
    - Tetőtől talpig való átváltozást nap mint nap. Erre mondják azt, hogy ha egy színész elhiszi, hogy hét-
től tízig ő Anglia királya, az nem normális, de ha nem hiszi el, akkor nagyon rossz színész. Engem mindig 
a darab, az író, a figura érdekelt. Sosem tudtak rávenni, hogy műsorokban szerepeljek, „énekeljen el mű-
vész úr egy szerepet" alapon. 
    - Akkor nem lehet éppenséggel jó véleménye azokról a színészekről, akik reklámban szerepelnek... 
    - Én nem vállalnám, de a fiatalokat megértem. Színházi fizetésükből messze nem tudnak megélni, nin-
csenek komoly feladatok, sem film, sem tévéjáték, hát aprópénzre váltják a tehetségüket. Olyan világban 



élünk, ahol ha nincs márkás autód, háromszintes házad, nem vagy ember. S közben elvész az alapkérdés: 
miért is mentél erre a pályára? 
    - Persze, az is igaz, hogy alulfizetettek a színészek. 
    - Igaz, de nem csak mi. Valami félrecsúszott, valamiben tévedünk, azt is feltételezem, hogy nem rossz 
indulatból, csak rossz számításból. Azt is tudom, hogy ezt rendbehozni iszonyú nehéz. Aztán itt van a 
színház: zsúfolt házakkal játszunk, hál' istennek, működünk, de egyre nehezebben. A Metropolitan sem a 
bevételéből gazdálkodik, komoly állami dotációt kap. Most itt fölemelik a gáz-, a villanyáram árát, eltör-
lik az áfa visszatérítést, ami súlyosan érinti a teátrumokat, de nem emelik az állami dotációt. Jegyárakat 
képtelenség emelni, hisz ezt is alig tudják megfizetni. Ne emlegessük hát annyit azt az Európát, ahol jóval 
magasabbak a jegyárak, mások ott a fizetések. Vagy: méltán hirdetjük, hogy fontos a kultúra. De nincs 
kultúra oktatás nélkül, kulturált oktatás pedig nincs. De hát bírja ez a nép. Kibírta a tatárjárást, törököt és 
sok egyebet. 
    - Térjünk vissza a színházra. Miért érintette meg ennyire a Márai-atmoszféra, a figura titokzatos lénye? 
    - Márai divatba jött, negyven évig a nevét ki nem lehetett ejteni. Nekem még volt módom a 65 év alatt 
játszani a Kassai polgárokban, a Kalandban stb. Személyesen is ismertem, mert amikor 1938-ban előad-
tuk a Kalandot Szegeden, lejött a premierre. Láttam ezt a vérbeli européert, a kifinomult úriembert. Ben-
nem máig él az ő lénye. Megkaptam a szövegkönyvet, s azt mondtam magamban: kispajtás, elfelejted a 
többi szerepet, és belebújsz a Márai-szerep bőrébe. Nagyon jó volt az adaptáció, de a próbákon még sokat 
csiszoltunk rajta Pozsgai Zsolttal. A rendező, az író és az alkotóközösség: együtt dolgoztunk, bővült és 
bővült, aztán egyszer csak, majdnem az utolsó héten beállt. És benne találtuk magunkat a Márai-
atmoszférában. És ez nekünk gyönyörűség volt. A Magyar Nemzeten kívül egyetlen más lap sem közölt 
kritikát. De hát a közönség így is zsúfolásig megtölti a nézőteret. Pótszékes volt a My Fair Lady kétszá-
zadik előadása is. Jövő héten lesz A gyertyák csonkig égnek ötvenedik előadása, pár napja pedig elját-
szottuk a Balkáni gerle századik előadását. Meghívtuk Sütő Andrást, de egészségi okokból nem tudott 
eljönni, írt viszont egy gyönyörű köszönőlevelet, amit előadás előtt felolvastam. Hát ez a színész kárpót-
lása. 

(Megjelent a Magyar Nemzet 2003. november 6-i számában) 
 
Szerk. megjegyzés: Agárdy Gábor alias Arcalian Gábor 

1922-ben Szegeden született. Édesapja az örmény genocídium elől menekült Szé-
kelyudvarhelyre, ahol szabómesterséget tanult. Világot járt, majd Hódmezővásár-
helyen telepedett le. Itt ismerte meg feleségét, akivel Szegedre költözött és sza-
bóműhelyt nyitott. 4 gyermekük született. 
Arcalian Gábor 9 évesen kapta első gyermekszerepét (1930). Édesapja korai halá-
la után nevét Agárdyra változtatta (1933). 

 
Nagy szeretettel köszöntjük a Nemzet Színészét 83. évében és jó egészséget kívánunk további 
szerepeihez, mindannyiunk örömére. 

(Adatok: Kárpáti György: Agárdy -Nemzeti Könyvtár - című könyvéből) 
 
 

*     *     * 
 
Zsigmond Benedek 

Alapismeretek az örmény liturgiáról 
II. rész 

 
Az örmény egyház 
 
Örményországot a hagyomány szerint Szent Bertalan és Szent Tádé apostolok térítették meg. Miután 
hivatalos vallás lett Örményországban a kereszténység - mint említettük, valószínűleg 306-ban -, Világo-
sító Szent Gergely lett az első katolikosz. Az ő térítő munkája járult hozzá leginkább ahhoz, hogy Örmé-
nyország kereszténnyé vált. Az örmény egyház kezdetben a cézáreai metropolita joghatósága alá tarto-
zott. 



    A kereszténység államvallássá tételével azonban a térítés még nem fejeződött be. A térítések eleinte 
görög és szír nyelven történtek. Miután azonban perzsa nyomásra az örmény egyház függetlenné vált a 
cézáreai egyháztól, és a térítőknek a perzsa mazdeizmussal is meg kellett küzdeniük, amely Örményor-
szágban már a Kr. e. 5. században terjedni kezdett, szükség volt arra, hogy örményül is hirdethessék az 
igét. Ehhez azonban örmény bibliafordításra volt szükség, az örményeknek pedig nem volt írásuk.  
    Párthus Izsák katolikosz időszerűnek látta, hogy létrehozzanak egy önálló örmény írást. Ezt a feladatot 
Szent Meszrop Mastoc végezte el, aki 404-ben fejezte be az örmény ábécé megalkotását. Ekkor kezdődött 
el a Biblia örmény nyelvre történő átültetése (a már akkor is létező hat dialektus mellé megalkottak egy 
irodalmi nyelvet), majd további művek örményre fordítása, és igen rövid időn belül önálló örmény nyelvű 
művek születése. 
    451-ben, a khalkédóni zsinaton az örmények nem tudtak jelen lenni, mert az avarajri csatában védték 
keresztény hazájukat a perzsa mazdeizmus ellen. Ennek következtében a zsinaton történtekről csak hírből 
értesültek. Egy félreértés miatt elutasították a zsinat határozatát, úgy vélvén, hogy az visszaállítja a 431-
ben elutasított nesztoriánus tanítást. 
    Az 505-ös I. és az 555-ös II. dvini zsinat elutasította a khalkédóni zsinatot, innentől fogva az örmény 
egyház nem része az egyetemes és igazhitű egyháznak. Az elutasító határozatot nem minden püspök írta 
alá; az örmény egyházon belül annak története során mindig voltak khalkédónita és khalkédón-ellenes 
pártok. 
    A keresztes háborúk idején létrejött a teljes közösség Rómával, ezt azonban az északi országrész püs-
pökei nem ismerték el. A katolikus missziók (főleg domonkosok), az ún. unitorok tevékenysége nyomán 
a katolikus egyház továbbra is erős marad az örmények körében. Végül 1742-ben létrejött az Örmény 
Katolikus Patriarkátus, amelynek első elöljárója, Apraham Ardzivjan az I. Péter nevet vette fel. Ettől 
fogva az örmény katolikus pátriárkák - akik egyébként a kilikiai katolikosz címet is viselik - mindig a 
Péter nevet választják a Rómához való tartozás jeléül. A jelenleg regnáló katolikosz XIX. Péter (Nerszész 
Tarmoúní). 
    Az Erdélybe 1672-ig betelepült örmények Verzár Oxendiosz püspök missziója nyomán 1700 körül 
katolizáltak (nem a teljes erdélyi területen), az első (és máig utolsó) erdélyi örmény katolikus püspök ma-
ga Verzár Oxendiosz volt. Az erdélyi örmény katolikusok jelenleg a Romániai Örmény Katolikus 
Adminisztratúra alá tartoznak, melynek elöljárója Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. 
    A történelmi örmény egyházak, az elmondottak értelmében: az Örmény Apostoli Egyház (kb. 7 millió 
fő), az Örmény Katolikus Egyház (kb. 400 000 fő), az Örmény Evangélikus Egyház (kb. 100.000 fő) és 
az Örmény Baptista Egyház (kb. 2000 fő). 
    1996-ban II. János Pál pápa és I. Garegin, az Örmény Apostoli Egyház vezetője (minden örmények 
katolikosza) közös nyilatkozatot írtak alá a két egyház hitének alapvető azonosságáról (Krisztus isteni és 
emberi volta egyszerre). 
    2001-ben, amikor az örménység a kereszténység államvallássá tételének 1700. évfordulóját ünnepelte, 
II. János Pál pápa Örményországba látogatott, ahol közös nyilatkozatot írt alá II. Gareginnel a két egyház 
további közeledéséről. 
Az Örmény Apostoli Egyház és az Örmény Katolikus Egyház liturgiája írott formában szinte szóról szóra 
megegyezik, csupán az elhangzott forma különbözik: a két egyház eltérő módon rövidíti a kb. háromórás 
liturgiát. 
 
Liturgia 
 
A II. Vatikáni Zsinat szerint „a liturgia az a csúcspont, amely felé az egyház tevékenysége törekszik és 
egyben az a forrás, ahonnan minden ereje fakad." 
(Sacrosanctum Concilium kezdetű Rendelkezés a Szent Liturgiáról, 10). A liturgia helye a szent tér, a 
templom, amely a latin tem- 'vág' tőből származik, és kivágott területet, azaz Isten számára elkülönített 
helyet jelent. A rómaiak a fánum szót is alkalmazták rá: az a hely, ahol Isten megnyilatkozik, szemben a 
profánummal, a templomon kívüli térrel. 
    A liturgia, mint az élet több más területe, külön nyelvvel rendelkezik, ez a szent nyelv. A szent nyelv 
különbözik a beszélttől, és ez mindig így volt. A rómaiak nem értették ugyan a száli papok énekét, de a 
bibliai zsoltárok latin szövegét sem, amely tele volt hebraizmussal és egykor görögből fordították le -
ugyanúgy, mint az örmény bibliát. A szent nyelvnek, illetőleg a liturgia szent szövegeinek tehát nem kri-



tériuma a közvetlen érthetőség. A liturgikus szövegek más szinten érthetők, mint egy hétköznapi nyelven 
írott szöveg. A mélyebb értelmük pedig csak lassan tárulkozik fel, évtizedes elmélyült, liturgiával átitatott 
hitélet során. Ahogyan liturgia nincs hit nélkül, hit sincsen liturgia nélkül. 
A liturgia külön embert, saját lelkiséget igényel, amely a mai emberekből már gyakran hiányzik. A litur-
gia során Örményországban három, Grúziában négy órát állnak és térdelnek. A modern kulturális antro-
pológia bebizonyította, hogy a hit a test mozgásai által fejeződik ki leginkább, nem pedig a szavaink által. 
    A keresztény liturgia saját szent zenéje a cantus planus. A keresztény liturgikus zene a zsidó 
kantillációból fejlődött ki, így háromezer éves múltra tekint vissza. A zsidó kantillációtól abban különbö-
zik leginkább, hogy a szótagokra eső dallammotívumok rögzültek. 
 
Az örmény liturgia általában 
 
Az örmény szertartások  
Az örmény egyház szertartásai hasonlóak a római rítus szertartásaihoz:  
Szentmise. Örmény neve Szurp Badarak, amely ezt jelenti: 'Szent Áldozat', a szír kurbónó szó örmény 
fordítása. 
    Zsolozsma. Az örmények a következő imaórákat különböztetik meg: a) éjszakai, b) reggeli, c) napkel-
tei, d) tercia, e) szexta, f) nóna, g) esti, h) békességes, k) lenyugvási. A tercia, szexta, nóna úgy is ismere-
tes, mint a déli imaóra. De déli imaórának hívják az örmény mise első felét, az igeliturgiát is. 
    Szentségek. Az örmény rítus ugyanazt a hét szentséget ismeri, mint a katolikus rítus, noha a tartalmuk 
különbözhet. Például az egyházi rendben a mai napig megőrizték az ún. kisebb rendeket. Ezen kívül a 
nagy rendek közé újabb fokozatokat iktattak. De míg a katolikus egyház három nagy fokozatot ismer: 
szerpap, pap, püspök, az örmények negyedikként a katolikosz fokozatát is külön rendként ismerik el. Az 
örmény rituáléban ezeken kívül még számos szentelmény és áldás található. 
Nagyheti szertartások. Az örmény rítusban a nagyheti szertartások szorosan kapcsolódnak a zsolozsmá-
hoz, annak keretein belül végzik el a napnak megfelelő külön szertartást, például nagycsütörtökön a Láb-
mosás szertartását. 
Halotti liturgia. Az örmény rítus szerint nincs gyászmise, viszont van külön halotti liturgia. Ezt a mise 
végébe ágyazva végzik, a misét lezáró áldás elé beszúrva. 
Egyéb ünnepi szertartások. A különböző nagyobb ünnepekhez különböző egyéb szertartások is csatla-
koznak, mint pl. Úrjelenéskor (Vízkereszt) a szenteltvíz megáldása, vagy a szőlő megáldása Mennybevé-
tel ünnepén. 
 
Az örmény liturgia gazdagsága 
 
Az örmény liturgia kiemelkedően gazdagnak mondható, mégpedig az alábbi szempontok alapján. 
Az átvételek sokszínűsége. Az örmény Szent Áldozat, ahogyan jelenlegi formájában végzik, számos átvé-
telt tartalmaz, amelyek a szír, a bizánci, illetve a római rítusból származnak. 
Kidolgozottság. A mise szövegének, zenéjének, a liturgikus mozgások koreográfiájának kidolgozottsága 
szembeötlően a sok évszázados fejlődésfolyamatra vall. 
Változó részek. Az örmény Szent Áldozatban sok a változó rész, még akkor is, ha ezek időben kisebb 
arányban szerepelnek, mint az állandó részek. 
Általános kép. Ha az ember örmény liturgián vesz részt, az a benyomása támad, hogy az örmények sokfé-
le módon fejezik ki, hogy Krisztus Szent Áldozata újul meg minden egyes alkalommal. Az örmény mise 
szinte minden jelentősebb momentumánál tömjénezésre kerül sor, minden fontosabb cselekményt körme-
netben végeznek, az örmény mise során állandó az éneklés, mégpedig változatos kompozíciós stílusú téte-
lek követik egymást. 
    Az örmény szertartást a szisztrumok (kör alakú tárcsán függő csengők) hangja kíséri. A körmeneteken 
elől megy a zászlóvivő, azután jönnek a szisztrumvivők, majd a gyertyavivők következnek, végül jön a 
pap és a tömjénvivők. Ezeken kívül még számos liturgikus kellék díszíti az oltárt. A kis és a nagy füg-
gönyt meghatározott pillanatokban ki- és behúzzák, amelynek szintén szimbolikus jelentése van. 
 
 
 



Az örmény egyházzene sajátosságai 
 
Az örmény egyházzene a középkori egyszólamú egyházi zene, a cantus planus egyik keleti ága. A közép-
kor során az 5-15. századok között neumaírással rögzítették, ez azonban a mai napig nagyrészt megfejtet-
len. A 19. században az akkori éneklésmód szerint egy új örmény hangjegyírással - amely a neuma-
alakokat használja - rögzítették a dallamokat. A mise állandó részeit azonban még maguk a gyűjtők 
négyszólamusították, amely azt feltételezte, hogy a dallamokat menzuralista módon (nyugati ritmuskon-
cepció szerint) értelmezték és általában négynegyedes ütemekre tagolták. A férfikarra írt feldolgozásokon 
kívül vegyeskari feldolgozások is léteznek. Az örmény liturgia kórus nélkül nemigen végezhető. Kisebb 
kórus esetén e vegyeskari feldolgozások szoprán szólamát énekeli a kórus. 
    A dallamszerkezet alapján a következő műfajokat lehet megkülönböztetni: 
a) zsoltár-recitálás, olvasmány-recitálás (mindkettőnél lehet záródíszítés); 
b) szillabikus típusdallamok változó szöveggel (például introitus); 
c) szillabikus szerkezetű állandó papi énekek; 
d) az oktoékhosz (nyolc hangnem) dallamai (valójában húsz örmény hangnem van); 
e) oligotonikus, változó dallamú állandó énekek; 
f) melizmatikus énekek (változó részek); 
g) strofikus énekek (főleg a zsolozsmában). 
 
Az örmény egyházzene jelenlegi helyzete 
 
Az örmény papok hatéves zenei képzésben vesznek részt, amelyben egyfelől intonációt (hangképzést) 
tanulnak, másfelől a mise és a zsolozsma állandó és főbb változó részeit tanulják meg fejből, legyen az 
szillabikus vagy „hipermelizmatikus". A dallamokat egy-egy nagyobb tekintélynek örvendő püspök to-
vábbdíszítheti, de manapság inkább a dallamok egyszerűsödése az uralkodó tendencia. Sok éneknek van 
díszes (melizmatikusabb) és könnyed (szillabikus, a dallam vezérhangjainak kiemelésével szerkesztő) 
változata. Az örmény egyház központjában, Ecsmiadzinban, a világ különböző tájairól oda érkező és ott 
tanuló papok miatt lehetetlenség egységesen énekelni. Ezért II. Garegin katolikosz megbízta az 
ecsmiadzini szeminárium énektanárát, hogy dolgozzon ki egy egységes repertoárt. Az első kötetek megje-
lenése 2005-re várható. 

 
A Szent Áldozat 

 
Öltözködés (a sekrestyében végzi a pap, a diakónus segédletével) 
a) 131. zsoltár, 
b) Litánia, 12 Uram, irgalmazz, 
c) Állandó könyörgés, 
d) Változó könyörgés, 
e) Kézmosás, közben 25. zsoltár, 
f) Liturgikus ruhadarabok felvétele: az egyes ruhadarabok felöltésének könyörgései. 
 
Előkészület 
a) Bevonulás: öltözködési himnusz, templomi himnusz, kísérőének, 
b) Lépcsőima: bevezetés, bűnbánati szertartás, 99. zsoltár, 42. zsoltár, oltárhoz vonulás, 
c) Könyörgés a Szentlélekhez (főpapi liturgián), 
d) Áldozati adományok előkészítése: közben a kórus a melódia nevű változó részt énekli, 
e) Tömjénezés. 
 
Déli officium = igeliturgia 
a) Kezdő szertartás: kezdő áldás, introitus stb., 
b) Könyörgések: közben déli elővers és déli himnusz, 
c) Kis bemenet: könyörgés, triszhágion, könyörgés, 
d) Nagy litánia: közben a pap kitárt karú könyörgése, 
e) Olvasmányoskönyv: zsoltárok, olvasmányok, 



f) Alleluja, Evangélium, 
g) Hitvallás, anatematizmus, Világosító Szt. Gergely hitvallása, 
h) Békekérés: kérő litánia, könyörgés, záró áldások. 
 
Tulajdonképpeni áldozat = áldozati liturgia 
a) Nagy bemenet: hittanulók elbocsátása, az áldozati adományok felvitele az oltárra körmenettel, állandó 
és változó énekekkel (hagiódia, kerubikon stb.), 
b) Kézmosás és kézmosási litánia, 
c) Alexandriai Szt. Atanáz Anafórájának kezdete, 
d) Békecsók: békeszertartás, strofikus himnusz, 
e) Prefáció, „Az ajtókat", Szent vagy, 
f) Kánon: oratio post Sanctus, institúció; megemlékezés, felajánlás, a Szentlélek lehívása, közben a nép 
énekelt akklamációi, 
g) Megemlékezések, megemlékezési litánia (az anafora vége), 
h) Miatyánk előtti litánia, szentbeszéd, 
i) Miatyánk, Főhajtási ima, 
j) Úrfelmutatás: „Szentség a szenteknek" - „Egy a szent", további imák, szentségi áldás, 
k) Áldozásra buzdítás: Verses litánia, áldozási ének, 
1) Kenyértörés: áldozás előtti könyörgések, 
m) Szentáldozás: a pap áldozása, rövid hitvallás, a hívek áldozása, áldozási himnusz, 
o) Akklamáció, szentségi áldás.  
 
Elbocsátás 
a) Hálaadó könyörgések: közben a kórus állandó és változó énekeket énekel, 
b) Könyörgés a templom közepén: a végén: „Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké.", 
c) Utolsó Evangélium, 
d) Áldás és elbocsátás: litánia, könyörgés, ének, áldás. 
 
Hálaadás (a sekrestyében végzi a pap) 
a) Különböző könyörgések, 
b) 33. zsoltár 

(Megjelent a Keresztény Szó 2005. februári számában) 
 

A szerző végzős egyetemi hallgató Budapesten. Latin és francia nyelvet, indológiát, el-
méleti nyelvészetet, filozófiát, középkori latin filológiát, koreanisztikát, buddhológiát ta-
nult. 1997 és 1999 között Schütz Ödön, a nagyhírű armenológus tanítványa volt. Schütz 
halála után hagyatékát gondozta és katalogizálta. 1999 óta kutatja az örmény liturgiát és 
egyházzenét. Az örmény mise többféle kiadásán dolgozik. Az itt közölt írás a kolozsvári 
Liturgikus Szabad Egyetem keretében 2004. december 2-án elhangzott előadásának pub-
likálásra szánt változata. 
 

*     *     * 
 

Nagysikerű Fővárosi Örmény Klub: 2005. április 21. 
 

A 90 évvel ezelőtt történt örmény népirtásra emlékeztek 2005. április 21-én Budapesten, a Fővárosi Ör-
mény Klub szokásos csütörtöki találkozóján. 
    - Kilencven évvel ezelőtt 800 örmény értelmiségit fejeztek le Törökországban, de az örmények üldözé-
se már a XIX. században megkezdődött pogromok formájában - mondta emlékező beszédében dr. 
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületének elnöke. Beszédében rámutatott: a 
mintegy két és félmillió örmény kiirtásáról hosszú időn keresztül senki sem beszélhetett. Majd több évti-
zed elteltével Örményországban 1990-ben elítélték e rémtettet, ám 1995-ben oktatását törölték az iskolai 
tantervből. Az elnökasszony rámutatott: az „eltitkolt Örmény Genocídium kerüljön végre nyilvánosságra! 
Tudja meg a közvélemény, mi is történt ezzel a kicsi, de erős néppel kilencven évvel ezelőtt!" 



    Felidézte Talaat bej gondolatait, aki 1915-ben táviratban ezt írta az aleppói török kormányzónak: „Ko-
rábban már közöltük, hogy a kormány elhatározta a törökországi örmény lakosság teljes megsemmisíté-
sét. Azok, akik szembeszegülnek ezzel a rendelkezéssel, nem maradhatnak hivatalukban a birodalomban. 
Az örmények létét meg kell szüntetni, tekintet nélkül az asszonyokra, gyermekekre, egyéni tragédiákra, 
félretéve lelkiismereti megfontolásokat." 
    Jelenleg két és félmillió örmény él Örményországban, továbbá hatmillió diaszpórában. Az örmény klub 
tagjai egyperces néma felállással adóztak a vértanú áldozatok emléke előtt. Majd meghallgatták Zsig-
mond Benedek érdekfeszítő előadását az Örmény liturgia és egyházi zene kapcsolatáról. (Előadásának 
rövidített változatát következő számunkban közöljük.) 

(Frigyesy) 
*     *     * 

Dr. Sasvári László 
A magyarörmények egy évszázada 

3. befejező rész 
 
A vészterhes időkben P. Pungutz és P. Kádár sok üldözötten segítettek. Az előbbit az akkori nehézségek 
egészségileg megviselték, 1946-ban elhunyt. Utóda P. Kádár Dániel lett29. 1947-ben Mindszenty József 
hercegprímás újjászervezte az örmény katolikus lelkészséget30, mely 1949-ben Bp. IV. /ma V./ Semmel-
weis u. 9. sz. alá költözött31. A második emeleti többszobás lakás egyik udvari szobájából alakították ki a 
kápolnát. Hosszú időn át ez volt a magyarországi örmények egyetlen intézménye. A Magyarországi Ör-
mények Egyesülete osztozott a hazai egyesületek sorsában: megszűnt. 
    1956. október-november hónapjában a Bp. VIII. kerületében levő Corvin mozi melletti kis köz - Cor-
vin-köz - felkelőinek a parancsnoka Pongrátz Gergely. (Kilencen voltak testvérek. Édesapja, Pongrátz 
Simon - Budapestre költözésük előtt Szamosújvár polgármestere volt. Ideköltözésük után édesanyja a 
budapesti örmény katolikus közösség kántora lett.32 
    Az örmény közösség nehéz éveket élt át. 1961-64-ben P. Kádár Dániel sem állhatott a közösség élén. 
Petul Márton lelkész helyettesítette. Már idős volt, 1968. június 27-én hunyt el 81 éves korában, 57 évi 
papi szolgálat után.33 (Budapestre kerülése idején nem tudott örmény szertartású papként működni. Enge-
délyt kapott, hogy latin szertartás szerint végezhessen istentiszteleteket. A két világháború között volt 
kórházlelkész meg hittan tanár.) 
    P. Kádár Dániel, mint címzetes apát, lila öv viselésére kapott engedélyt.34 Nagyrészt a munkássága 
folytán 1973-ban megkezdődhetett a XI. Orlay u. 6. sz. alatt az örmény templom építése Azbej Sándor, 
Ybl-díjas építész tervei szerint. A területe 180 m2. Védőszentjei: Fogolykiváltó Boldogasszony (szep-
tember 24.) és Világosító Szent Gergely (Pünkösd utáni 4. szombat).35 
    1974 májusában az örmény lelkészség az Orlay u. 6. sz. alatti épületbe költözött. Az emeleten lelkész-
lakás, iroda, fogadóterem, egyházi és történeti gyűjtemény - múzeum - kapott helyet, a földszint a temp-
lomhoz kapcsolódik.36 Az építés 1978-ra befejeződött. 
    1979-ben hunyt el dr. Issekutz Béla (szül.: 1886.) orvos, egyetemi tanár, gyógyszerkutató, akadémikus, 
Kossuth-díjas. 
    1985-ben az örmény katolikus egyházközséghez tartozó családok száma: 380. (Ebből ugyan a pontos 
hívőszámot nem tudjuk meg, mert lehet olyan család, ahol csak egy fő örmény katolikus. Egyesek 1000 
főről beszélnek, de a tapasztalatok - kiemelkedőbb vallási szertartásokon való részvétel alapján - 200-300 
főről beszélhetünk, ám más a „papírforma", s más az aktív cselekvő hit, meg az aszerint való élet!) 
1988-ban elhunyt P. Kádár Dániel. Hamvait az Orlay utcai templom oldal-kápolnájában helyezték el. (Ide 
kerültek P. Pungutz exhumált hamvai is.) 
    Az istentiszteleteket ezentúl Bécsből érkező lelkészek, és P. Leszkovszky György Pál dominikánus 
szerzetes végezték. (Leszkovszky atya engedélyt kapott örmény szertartás szerinti végzésre.) 
    Az 1993. évi LXXVII. törvény (a kisebbségekről) az örményeket hivatalosan elfogadott kisebbségnek 
ismerte el38, s új lehetőség nyílt az identitás- és a hagyományőrzés terén. E feladatok a kisebbségi önkor-
mányzatokra és a megalakult kulturális egyesületekre hárultak. A legjelentősebb egyesület 1997 elején 
alakult: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület néven. Megindította a „füzeteket", klub fenntar-
tásával, könyvkiadással, rendezvények és utazások szervezésével is foglalkozik az önkormányzatokkal 
karöltve. 



Az önkormányzatokban a magyarörmények tevékenysége érintkezik az örmény anyanyelvűek működésé-
vel, de ez külön kérdés, s ennek vizsgálata hosszabb elemzést igényel, mely nem tartozik szorosan írá-
sunk témájához! 
 
Szerkesztőségi megjegyzés: 
A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének szándékában állott megíratni a magyaror-
szági kisebbségek XX. századi kronológiáját. 2000 őszén erre felkérés érkezett és a magyarországi örmények 
vonatkozásában a kronológia elkészült s leadásra is került. Eddig azonban nem jelent meg. 
A kronológiával kapcsolatos anyaggyűjtés magyarörményekre vonatkozó adatainak egy része jelen írásban 
feldolgozásra került! 
 
            29. Az esztergomi... 264.  

30. Uo.  
31. Uo. 
32. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 2000. nov., 12-15.  
33. Az esztergomi... 405.  
34. I. m. 356.  
35. I. m. 265-6.  
36. I. m. 265. 
37. Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Adattár. II. Bp. 1996. 206.  
38. A hazai kis lélekszámú /un. mikro-/ kisebbségek helyzetét, így az örményekét is elemzi Kozma István: A magyaror-

szági mikro-kisebbségekről az előzmények és a 2001. évi népszámlálás tükrében. /Bp./ H. é. n. Kézirat. 
 

*     *     * 
 
Wass Albert: Elvész a nyom 

 
Meg kell mutassam az embereknek, hogy nem a vagyon teszi az urat, hanem az erkölcs. És 
hogy nem a rendszerek a fontosak az emberiség életében, hanem a hűség, a tisztesség és a 
jóakarat. 

*     *     * 
 
Bálintné Kovács Júlia 

Emlékezés régi csíkiakról 
3. rész 

 
Lázár Kajetán Kozmáson lakott és ott gazdasága volt. Jómódú és minden téren érvényesülő kereskedő 
volt. Kortársai máig is emlegetik azt a sok száz öl bükkfát, mely kozmási belsőségén össze volt rakva. 
Halála után fia, János, négylovas hintón kezdett járni, s hamar vége lett a gazdag örökségnek, melyet az 
apa szorgos és kitartó munka árán szerzett össze. 
    Lázár Menyhért ügyvéd. A vármegyei Magánjavak igazgatója. A helyi örményszékely társadalom 
imponáló alakja. Hosszú időn át országgyűlési képviselő. A vármegye gyergyói részének vezető embere. 
Minden politikai és társadalmi mozgalom egyik fő szereplője és vezetője. Elég felvilágosodott ember 
arra, hogy örmény születése dacára a székelység aspirációival magát azonosítsa, s mint a magánjavak 
igazgatója is, annak érdekében önzetlen fáradsággal működjék. 
     Ifjúkorában Gyergyószentmiklóson műkedvelő társulatot szervezett, s annak színielőadásaival élénk 
társadalmi életet teremtett, és mint azon előadások főszereplője, közelismerést vívott ki. A Kaszinó elnö-
ke, az Önkéntes Tűzoltó Egylet főparancsnoka, s Gyergyószentmiklós minden társadalmi alakulatának 
vezetője volt. Lehetetlen volna olyan társadalmi - vagy közjótékonyságú intézményt kitalálni, melynek 
életében ne ő lett volna az irányítója. Önfeláldozó és önzetlen tevékenysége az egész vármegyében elis-
merést biztosított számára. Választások alkalmával mindig alispánjelölt volt, s hogy nem lett azzá, az csak 
rajta múlt. 
    Az Országgyűlésen a szabadelvű Deák-párt híve volt, s Székelyföld ügyeiben többször felszólalt. Erős 
ellenzéki jelöltekkel szemben pártja mindig őt állította a kerület jelöltjéül, míg utoljára kisebbségben ma-
radt. A vármegyei gyűléseken Gyergyószentmiklós érdekeinek fanatikus védője és támogatója volt. Fölé-
nyes fellépésével nemegyszer elkeseredett viták központjába került. A vármegyei központtal mindig egy 
követ fújt, ami erősítette törekvései sikerét. 



    Mánya Dávid jómódú birtokos és kereskedő Taplocán. Szappant és faggyúgyertyát gyártott. Víg cim-
bora volt, s naponta Szeredában lehetett látni. Szenvedélyes kincskereső és bányafelfedező, habár e szen-
vedélye semmit sem hozott a konyhára. A hargitai Büdöst (fürdő és mofetták) ő kezdte művelni, s azon 
bányatárnákat, melyek ott máig is láthatók, ő kezdte ásatni. Állítólag aranyat keresett ott. Nyári időben 
sokat tartózkodott a Büdös környékén, hol magának lakást is építtetett. Barátait gazdag lakomákkal látta 
vendégül. 
    Nuridzsán Gergely mészáros. Hatalmas termetével és bikahangjával imponált. A régi Deák-pártnak 
volt kitartó kortese és zászlótartója. Ezen alul lefitymált minden beavatkozást. Az ellenzékről tudomást 
sem vett. Mikor a zászlóval kezében a menet élén Éljen-t intonált, megrezegtek az ablakok. A 
csíkszentkirályi rezesbandával egész napon át fúvatta a krakoviankát a választási téren. A banda már-már 
kifulladt, de egy percet sem engedett nekik. A nótából a banda csak egynéhány taktust tudván, akkori 
publicisták kiszámították, hogy a nótát reggel 8-tól estig egyszuszra éppen 12.000-szer futták el az ő elle-
nőrzése alatt. A választási elnök közel volt az ájuláshoz, s a szomszédok mind eltávoztak hazulról. Az 
egyenként szavazni menő választókat illő távolból úgy ellenőrizte, hogy az ellenzék alig néhány választó-
ja mert a választási helyiség ajtaja felé közelíteni, mert Nuridzsán bácsi minden választó szándékát ismer-
te. A Deákpárttól elhódítani nem lehetett. 
    A magánéletben jámbor, becsületes ember volt, de annál kurucabb a politikában. 

(Következő számunkban folytatjuk 
) 

*     *     * 
Boloz Antoniewicz János 

Az örmények - Galíczia 
4. rész 

 
A Kuty-ban lakó örmények majdnem kivétel nélkül kereskedők és iparosok is egyúttal. Afféle középhe-
lyet igyekszenek elfoglalni a házi- és a nagyipar között, s a saját gyártmányaiknak összevásárlói, elárusí-
tói és külföldre szállítói is egyszersmind. Korunknak mindent különleges ágakra tagoló áramlata ez irány-
zatnak egyáltalában nem kedvez, és így nem csoda, hogy Kutyban kivált 1887 óta, a romániai határzár 
miatt a baromkereskedést teljesen abba kellett hagyniok, mind jobban pang az üzlet. Sóhajtva emlegetik 
szegények a negyvenes és ötvenes éveket, vagy amint ők mondják, - a faggyúgyertya régi jó idejét. 
    Akkoriban a Kuty-beliek kecskéiket és juhaikat a keleti Kárpátok bérelt legelőin tartották nyáron át, a 
tulajdonképeni kuty-i „évad" pedig ősszel kezdődött. A nagy számmal leölt állatok egy része füstölthús 
alakjában, mint, kozina" (adsumis) került forgalomba, amelynek finom falatjai azonban csak jó gyomrok 
és ép fogak számára valók voltak, a nagyobb részt ellenben faggyú-gyártásra használták föl. Miután az 
állatok fejét és lábait levágták és a zsigereiket kiszedték, tucatszámra óriási katlanokba dobálták és ott 
forró vízben kifőzték, a fölszálló faggyúdarabokat aztán lefölözvén, meghatározott súlyú darabokba, úgy-
nevezett „kövek"-be gyúrták. Erre következett a „magyarországi expeditio" nagy napja, mely elé örege-
ifja örömmel vegyes aggodalommal nézett. A faggyú-darabokat apró hucul lovacskákra málházták. Az 
örmények ugyan szenvedélyes lovasok, de csak amennyire az üzletük kívánja, amit igen jól jellemez e 
közmondás: „Lóháton az örmény Istenről is megfeledkezik, de mihelyt leszállt, rá sem gondol a lovára." 
    Elképzelhetjük, mennyi kéztördelés és milyen keserves könnyhullatások mellett történt a hátas és a 
teherhordó állatok fölszerszámozása és megterhelése, meg a málhák becsomagolása, micsoda jajveszéke-
lés és siránkozás a búcsúzásnál, - hiszen különben nem volnának keletiek az örmények. Egy kis 
„bastang", vagyis ajándék, amit ilyenkor az útra kelők a hátrahagyottaknak, még gyermekek is a szüléik-
nek adni szoktak, rendesen enyhítette némileg a búcsúzás fájdalmát, annál is inkább, mivel ezt csak a ha-
za viendő jóval nagyobb „bastang" foglalójának tekintették. 
    Végre általános ujjongás, kiabálás, kendők és kalapok lobogtatása közben megindult a karaván a 
„madsár jergir" (Magyarország) felé. - Ez különben már csak kisded mása volt a hajdani nagy karavá-
noknak, melyek a Fekete-tenger felé indultak a világlátott és hadi dolgokban is jártas karaván-basa veze-
tése alatt, aki jól ismerte az utat egészen az anyaországig, Etschmiadzinig, most már csak az volt lehető, 
hogy valamely magyarországi, mondjuk, szatmári vagy máramarosszigeti nagykereskedőt „fonjon be" a 
kuty-i szállító. 



    Annyi bizonyos, hogy végtelen ügyességgel és óvatossággal tudtak dolgukban eljárni, mindig szem 
előtt tartván nemzeti közmondásukat, hogy „nem üt az ember ököllel az ár hegyére", vagy „ha idegen 
városba mégy, és azt látod, hogy ott fordítva viselik a kalapot, te is úgy tégy." 
    Kuty-ba visszatérve, a kiviteli és „utazó kereskedő" változatosság kedvéért megint iparossá, még pedig 
többnyire tabakossá (tabakár) lett. Az örmény közmondás ugyan szörnyen sajnálja, hogy „egy birkáról 
csak egy bőrt lehet lenyúzni", de azért az évenként bevásárlott mintegy 30.000 birka még mindig elég 
bőrt adott, hogy 24 tabakos és szattyángyárat munkával lásson el. Hosszú téli estéken aztán a haza vitt 
magyar bor mellett olvasgatták a szerzett százasokat, hozzájuk álmodván - a milliókat. Most már ezt a 
kisipart is elnyelte a gyárszerű nagyipar, és a 24 tímár-műhelyből ma már csak egy van meg, és az is zsi-
dó kézben. 

(Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia  
írásban és képekben. Galiczia, Budapest, 1898.  

/Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal/ 
 

*     *     * 
 

A Fővárosi Örmény Klub 2005. május 19-i műsora 
Program 
I. rész: 

a Budavári Örmény Önkormányzat két képzőművészeti kiadványa 
Benedek Katalin: Művészek és alkotások I. kötet;  

Dávid Attila Emlékalbum  
Bemutatja: Troján Tünde színháztörténész-rádióriporter 

Közreműködik: Dávid Áron  
II. rész:  

Híres ember = nagy ember?  
Zenés csevegés színházi emberekről  

Bende Miklós színházi rendező előadása  
Közreműködik: Bacsó Zoltán 

Helyszín: Magyarok Háza,  
Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.  

A klubdélutánt a Budavári Örmény Önkormányzat rendezi 
*     *     * 

Keresztes Gyula 
A marosvásárhelyi örményekről 

 
Rövid történeti áttekintéssel kezdem ismertetőmet. 
    Az örmények Armeniából szétszóródás révén a XIV. században Krímián át Lengyelországban (1330), 
onnan Moldovában telepedtek le. Tovább üldöztetve 1669-ben az erdélyi havasokba kerültek, és I. Apafi 
Mihály fejedelem (1632-1690) engedélyével 1672-ben Gyergyószentmiklóson, Ditróban, Csíkszépvízen, 
Felfaluban, Bátoson telepedtek le. A XVI. és XVII. századi harci események és járványok pusztítása so-
rán Erdély népességének száma csökkent, s az örmények itteni letelepedése minden szempontból előnyös 
volt, egységbe tömörülve Erdélyben városokat is alapítottak (Szamosújvár, Erzsébetváros). 
    További szétszóródásuk folyamán Marosvásárhelyen is sok örmény család lelte meg békés lakhelyét. 
Az itt letelepedett örmények létszáma nem ismeretes, arra a helyi plébánia adhatna feleletet nyilvántartása 
alapján, mint egyháztagokról. A közeli örmény-lakta helyekről ide érkezők száma nagy volt, s a leszár-
mazottaké is figyelemre méltó. Több, mint száz marosvásárhelyi népes örmény családot sikerült név sze-
rint összeírni. A sokat szenvedett s hontalanná vált nép új hazát talált Erdélyben. 
    Az Erdélyben letelepedett örmények - őseik hitét megőrizve - a római katolikus vallást gyakorolták és 
gyakorolják, a római katolikus püspökség fennhatósága alá kerültek. 1848-ban az országgyűlés honosítot-
ta az örményeket, az ország egyenrangú polgáraivá tette. Vallásukat, családnevüket megtartották, sok név 
magyaros hangzásúvá vált. Vegyes házasságok révén, az évek során a hasonlóvá válás folytán elmagyaro-
sodtak, de örmény eredetüket nem tagadták meg. Több generáción át a leszármazottakon öröklődött a 
jellemző faji vonás: kerek arc, szép fekete szem, dús fekete szemöldök és haj. 



    Ma már az örmény nyelvet kevesen beszélik. A több, mint háromszáz év alatt a letelepedett örmények 
belenőttek a magyar kultúrkörbe. Időszaki lapjuk, az Armenia szerkesztősége Szamosújváron működik. A 
szövetség célja: felkutatni a szórványban élő kis- és nagylétszámú örményeket és egységbe tömöríteni 
valamennyiüket. Szoros kapcsolatot tartanak a Magyarországon működő Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesülettel. 
    Az örmény nép tudományszerető, irodalma, ipar- és alkotóművészete, jó kereskedelmi érzéke ismere-
tes. Az örmény kereskedő és iparos szorgalma és illemtudása révén gazdaságilag előnyös helyzetbe ke-
rült, jó anyagi alappal rendelkezett. Takarékos és vendégszerető jellemmel bír, s áldozatkészséggel segíti 
egyházát. A helyi római katolikus plébánia templomhajójának színesüveg-festmény ablakai közül az 
egyiken látható Tiridat örmény király, királyi díszben, amint Örményország apostola és első püspöke ke-
reszteli meg. A kép alatti felirat szövege: 
PROTEGE GENTEM ARMENAM (Oltalmazd örmény népedet)! Feltételezhető, hogy a helyi örmény 
családok adományából készült a szép üvegfestmény. 
    A kereskedelemmel foglalkozó örmények Marosvásárhelyen a város központjában, a piactéren vagy 
annak közelében telepedtek le, külön lakónegyedet (fertályt) nem alkottak, de a város vásáros életében 
előnyösen vettek részt. A jó anyagi alappal rendelkező családok magas, emeletes kőházakat építtettek, a 
földszinten üzlethelyiséggel. A hosszú, benyúló udvarokon hátranyúló épület raktárként szolgált, az udvar 
mélyén kocsiszín és lóistálló szükségeltetett, mivel a vásárokba lovas szekérrel mentek a (sátoros) keres-
kedők. Az emeleten a család részére biztosították a lakást, de legtöbb esetben a bérbe adható lakrész sem 
maradt el. A térre néző üzletek kirakatait és bejáró ajtóit szekrény szerűen bútorasztalos készítette. A ki-
rakatok-bejáratok üvegezett felületeit nyitható vagy leakasztható fatáblák, tömör ajtók vagy lehúzható, 
hullámos fémlemez-redőnyök védték a zárva tartás ideje alatt. Az üzletbelső asztalai, szekrényei (polcai) 
hasonlóképpen finom asztalosmunka-darabok voltak, a kor ízlésének megfelelően. 
    A XX. század első felében a Dudutz testvérek két üzlete a főtér és a Kossuth Lajos utca sarkán álló 
Lábas-házban nagyon keresett volt. A város régi lakosai ma is Dudutz-saroknak mondják a térnek azt a 
részét. A főtéren Izmael rőföskereskedőt alacsony termete miatt „Kicsi Izmaelnek" nevezték. Fogolyán 
főtéri női divat-üzletét „előkelő" jelzővel illették. A szépen berendezett üzlet alkalmazottai divatos zsakett 
öltönyben fogadták a vásárlóközönséget. Dudutz Antal bőrkereskedő főtéri üzletét "A fekete kutyához" 
cégtáblával látta el. A tömör ajtólapra a tulajdonos a címfestőtől cégérként egy fekete kutya képét kérte. 
Az alkudozásnál a címfestő a lánccal ábrázolt kutya festéséért több munkadíjat kért. A megrendelő ma-
gyarázatot kért a magas árért. A mester válasza így hangzott: „Ha lánccal festem a kutyát, nem szalad el". 
A kutya lánccal került a táblára. 
    A XIX. században ide került Csiky család vaskereskedése és ásványvíz-lerakata nagy forgalomnak ör-
vendett. A tornyos Városháza építésével egy időben, az azzal szembeni telken szép kétemeletes családi 
lakóházat építettek a szecesszió stílusában. A Gajzágó kereskedő család neoklasszikus síremléke a római 
katolikus temető legszebb sírfelépítménye, az 1894-es évszám jelzi állításának idejét. A Kárnász kereske-
dő család egyemeletes lakóháza a Petőfi Sándor téren áll, melyet az államosítás után a város polgármeste-
ri hivatala helyreállíttatott, s ott rendezte be a házasságkötő-termet. 
    Marosvásárhely város verses leírásában Mátyási József pesti ügyvéd 1791-ben, vásárhelyi látogatása 
után, a várost jellemző soraiban így írta: „Lakosai Magyarok, Oláhok, Örmények, / S ezen utolsók nem 
szegény legények". Az átutazó láthatta az örmény kereskedők anyagi jólétét. Az örmények a lakó- és az 
üzletházon kívül a Trébelyben gyümölcsös-és szőlőkertet tartottak fenn. Földműveléssel nem foglalkoz-
tak, a mindennapi anyagi jövedelmet a kereskedelem biztosította. 
    A következőkben felsorolok egynéhány itt élt (élő) örmény család nevét: Avéd, Burdács, Csath, 
Dudutz, Gajzágó, Holbach, Izmael, Kabdebó, Lukácsfy, Merza, Nuridsány, Ollender, Petelei, Süle, Száva, 
Tolokán, Verzár, Zorzi, Zsidó. 
    A Petelei családból Petelei István neves író, a Kemény Zsigmond Társaság tagja, a Marosvásárhelyi 
Füzetek szerkesztő-kiadója volt. Szülőháza a Szentgyörgy tér 16. szám alatti telek belsejében áll. A nevét 
örökítő fekete márványtábla az 1930-as években épített kétemeletes bérház térre néző homlokzatára ke-
rült. Felirata: „1852. szeptember 13-án e falak között születelt Petelei István erdélyi író. Meghalt 1910. 
január 5-én." Koporsó alakú sírköve a római katolikus temetőben található. 
A Marosvásárhelyen élő örmény családok leszármazottai magyar örmény katolikusoknak tartják magukat. 

(Megjelent a Népújság 2005. március 3-i számában) 
*     *     * 



Ki volt Baby néni? 
 
A 97 évesen elhunyt Baby néni, Balogh Rozália alakjáról szépen, méltóan emlékezett meg Száva Tibor az 
Erdélyi Örmény Gyökerek áprilisi számában. Csupán egy lényeges színnel kívánom kiegészíteni mindazt, 
ami az ő írásában szerepel. 
    Baby néni volt a széles erdélyi magyarörmény rokonság „számontartó jó szelleme". Négy évtizedre 
visszamenőleg nem emlékszem családunkban olyan keresztelőre, esküvőre, vagy temetésre, ahol ő ne 
jelent volna meg, számontartva mindenkit, megismerve az újakat és beillesztette a fejében lévő „család-
fába ", valamint rákérdezett a távolmaradottakra. 
    Fodor Istvánnal, (nekem Pista bácsi) kötött házassága gyermektelen volt. De Pista bácsinak két unoka-
öccse teljesen árván maradt a háború után Erdélyben. A legvérmesebb ötvenes évek elején, amikor a leg-
apróbb dolgot is százszorosan nehéz volt elintézni, Baby néni elérte, hogy Fodor Bandit és Pétert (talán 6-
8 éves kicsi fiúk voltak akkor) áthozassa. Ebben segítségére volt az adandó kapcsolatrendszer: a Párizsi 
utcában működő szalon határozottan a legjobb egy-két műhely közé tartozott és a Magyar Dolgozók Párt-
ja korifeusainak feleségei még a lódenkabátos időkben is szerettek öltözködni... 
    A két fiút tisztességgel felnevelte, ahelyett, hogy valamelyik hírhedt romániai árvaházban lelték volna 
csúfos végüket. 
    A szalon jövedelme anyagilag azt jelentette Baby néni számára, hogy ha egy háromszéki templom 
megsegítéséről volt szó, ha segítségre volt szükség egy ottani rokon sírjának rendbetételéhez, stb. stb., 
akkor az ő küldeménye mindig megjelent. Egy alkalommal - talán két éve - azzal hívott fel: „Ismét olva-
som apád könyvét, a Háromszéket. Gyönyörű!" (A Háromszék nem alkuszik című, 1973-ban megjelent 
történelmi regényről van szó, amelyet a szerző az elsők között Baby néninek dedikált.) Mert az efféle 
dolgokat, értékeket is számon tartotta. 
    Remélem vagyunk jónéhányan, akik az ő emlékét fogjuk számontartani. 

dcs 
*     *     * 

 
Nem jó vele ujjat húzni 

 
Mint a legtöbb testrésznév, az ujj szavunk is sok színes és érdekes kifejezéssel gazdagította nyelvünk szó-
lásanyagát. 
    Szórakoztató erőmutatvány volt az ujjhúzás, amely abból állt, hogy a két versenyző egymással szem-
ben asztalhoz ült, és középső ujjukat horogszerűen összeakasztva, egymást próbálták a helyükről elhúzni. 
A siker reményében a régiek ujjat vontak, ujjat húztak, versengésszerűen erőmutogatással erőfitogtatással 
szórakoztak. A kifejezést később lehetett átvitt értelemben is használni. Az ujjat húz átvitt értelemben 
'beleköt, összetűz' jelentésű. Ennek tagadó formája - nem jó vele ujjat húzni - konkrétan és elvontan is a 
sikertelenséggel egyenértékű. 
Nem nehéz az ujj szóval kapcsolatban egyéb kifejezéseket is találni. Itt van mindjárt az az eset, amikor 
határozattan tagadom, hogy bántottam embertársamat, kijelentem: egy ujjal sem nyúltam hozzá! Előfor-
dul persze, hogy nem is segítem nehézségei közepette, az ujjamat se mozdítom érte, mert úgy vélem, még 
arra sem érdemes. Kirívó viselkedése miatt az emberek csúfolják, gúnyolják, megszólják: ujjal mutogat-
nak rá. 
    Ha valakinek biztos tudását akarjuk hangsúlyozni, megintcsak az ujjunkra hivatkozunk: a kisujjában 
több van, mint másnak a fejében. Elvesztette valaki minden vagyonát? Elhagyta családja? Akkor: úgy 
maradt, mint az ujjam. Kitalál valaki valamilyen meg nem történt esetet? El se hisszük, úgy véljük, hogy 
az ujjából vagy a kisujjából szopta. Ha bizonyítékaim vannak, mondom: nem a kisujjamból szoptam. Ha 
egy-egy asszony azt teszi urával, amit akar, kénye-kedve szerint bánik vele: az ujja köré csavarja. Tudom, 
olyan bő és ízletes lesz az ünnepi lakoma, hogy mindenki mind a tíz ujját megnyalhatja vagy megszophat-
ja utána. S az sem megalázó dolog, ha valaki a számára szokatlan vagy éppen kellemetlen munkát is el-
végzi, mert nem esik le az aranygyűrű az ujjáról. 
Vannak az ujj szóval kapcsolatos, a fentieknél nehezebben magyarázható kifejezések. A tudását könnyen 
kimutató embert így szoktuk jellemezni: az egészet kirázza a kisujjából, régebben: kirázza az ujjából. 
Kétségtelen, hogy eredetileg a szólásban szereplő ujj valami ruhaféle ujját jelenthette. Ha tartottak benne 
valamit, főleg nagyvásárkor, bekötötték. Erről szól a népdal is: „Be van az én szűröm ujja kötve... / Az 



egyikben acél, kova, tapló, / A másikban százforintos bankó." A szűr tulajdonosa, ha tehetős volt, a ban-
kót - mint mi a biztos tudásunkat - csak úgy kirázta a szűr ujjából. A szólás később, átvitt értelmű haszná-
latban azt fejezi ki, hogy bizonyos tudásanyag átadásához nem is kell fej, ész, az illetőnek az egész a kis-
ujjában van, s ha úgy hozza az alkalom: kirázza a kisujjából. 

Murádin László 
*     *     * 

 
Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
(Gyergyó, Csík, Háromszék, Kászon, Felszeg, Nádas-mente) 

 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja 2005. 

 
ÚTVONAL: Budapest - Ártánd - Kalotanádas - Sztána - Kőrösfő - Kalotaszent-király - Kolozsvár - Ma-
rosvásárhely - Kelementelke - Szováta - Bucsin-tető - Gyergyóújfalu - Marosfő - Szellő-tető - Gyimes-
bükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok - Gyergyószentmiklós - Pongrác-tető - Gyilkos-tó - Csíkszereda - 
Nyerges-tető - Kászonok - Kézdiszentlélek - Perkő - Bálványosvár - Szent Anna-tó - Tusnád - Libán - 
Homoródkarácsonyfalva - Szászfehéregyháza - Kalotaszentkirály - Dámos - Aranyos-völgye - Bélavár - 
Sebesvár - Nagyvárad - Ártánd - Budapest 
 
Időtartam: 8 nap (2005. augusztus 24-31.)  
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2300 km  
Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, sportcipő, fürdőruha, fürdősapka  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 

Főbb események: 
• Magyar-örmény találkozó eseménysorozata Gyergyószentmiklóson 
• Zarándokút a Szent Anna kápolnához Gyergyószentmiklóson 
• Szent István napi búcsú színhelyén leszünk a háromszéki Perkő-tetőn 
• Szent Kristófnak, a vándorok védőszentjének kápolnája a Gyilkos-tónál 
• Székely erődtemplom Kézdiszentléleken 
• Kazettás kalotaszegi templom Dámoson 
• A legszebb szász erődtemplom Szászfehéregyházán 
• Makovecz Imre szakrális remekműve, a Millenniumi templom Csíkszeredán 
• Böjte Csaba újjászülető szeretetotthona Szovátán 
• Koszorúzás az 1849-es honvéd emlékműnél a Nyerges-tetőn 
• Szoborpark Székelyudvarhelyen 
• Kós Károly Varjúvára Sztánán 
• A csángók iskolája a Sziklára Épített Ház 
• Túrázunk: 

> a Gyimesi-hegyekben a Naskalatra 
> Kőrösfő felett a Riszeg-tetőn 
> a Gyalui-havasokban a Bélavárhoz 

• Séta a Békás-szorosban és a Gyilkos-tó körül 
• Fürdés a Szent Anna tóban 
• Gyógyfürdőzés a sósvizű Medve-tóban Szovátán és termálvízben Félixen 
• Ezeréves határ a Gyimesi-szorosban 
• Városnézés Kolozsváron és Nagyváradon 
• Kászonimpér és Kászonaltíz nevezetességei 
• Rovásírás Homoródkarácsonyfalván 
• Nyírő Józsefre emlékezünk szülőfalvában Székelyzsomboron 
• Kirakóvásár Korondon és Kőrösfőn 
• Fergeteges gyimesi néptáncbemutató Szalamáspatakon, Tímár Viktor mozsikál és Jánoska gardonyozik 



• Szíveslátás hólabdával, alivánkával és szilvóriummal Kalotaszentkirályon és Hidegségen 
• Küküllő menti borok kóstolója Kelementelkén 
• Búcsúvacsora az Agapé étteremben Kolozsváron 
• Tábortűz Gyergyóújfaluban 
• Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban Kolozsváron 
• „Három csillag jár az égen" pódiumelőadás a bujdosó írók műveiből Nagyváradon 
• Gyergyói székely és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük az erdé-
lyi emberek szeretetét és őszinte barátságát 

Részletes program: 
 
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról.  
           Határátkelő: Ártánd.  
           Látnivalók: Nagyvárad, Félix (fürdés termálvízben-fakultatív program), Nádasdaróc (1 órás köny-    
           nyű túra Kós Károly Varjúvárához Sztánára), szíveslátás Kalotaszentkirályon. 
           Szállás és ellátás: az 1., 6. és 7. napon Kalotaszentkirályon, faluturista gazdaságokban (2 ágyas    
           fürdőszobás lakások) 
2. nap Látnivalók: Marosvásárhely (városnézés), Kelementelke (Kisküküllő menti borok kóstolója - fa-

kultatív program), Szováta (Csaba testvér újjáépített Szent József szeretetotthona, fürdés a Medve-
tóban), szíveslátás Gyergyóújfaluban  

         Szállás és ellátás: az 2., 3., 4. és 5. napon Gyergyóújfaluban, székely családoknál (2 ágyas fürdő-
szobás lakások) 

3. nap Látnivalók: Szellő-tető (Gyimesek panorámája), Gyimesbükk (Ezeréves határ a Gyimesi szoros-
ban, Rákóczi vár), Hidegség (szíveslátás és néptáncbemutató Szalamáspatakon a Györgyicze por-
tán, 1 órás túra a Naskalatra), Gyimesfelsőlok (Iskolalátogatás a Sziklára Épített Házban) 

4. nap Látnivalók: Békás-szoros, Gyilkos-tó (Szent Kristóf kápolna, séta a tó körül), Gyergyószentmik-
lós (3 órás zarándokút a Szent Anna kápolnához), magyar-örmény találkozó 

5. nap Látnivalók: Csíkszereda, Nyerges-tető (1849-es honvéd emlékmű - koszorúzás), Kászonaltíz és 
Kászonimpér nevezetes helyei, Perkő (kápolna, búcsújáróhely), Kézdiszentlélek (erődtemplom), 
Szent Anna tó (fürdés), este tábortűz 

6. nap Látnivalók: Homoródkarácsonyfalva (rovásírás az unitárius templomban), Oklánd, Székelyzsom-
bor (Nyírő József szülőfalva), Szászfehéregyháza (szász erődtemplom) 

7. nap Látnivalók: Dámos (kalotaszegi kazettás templom), Aranyos völgye, Bélavár (2 órás könnyű túra 
és piknik), Kolozsvár (Szervátius múzeum, orgonahangverseny a Szent Mihály templomban - fakul-
tatív program). Búcsúvacsora Kolozsváron az Agapé étteremben 

8. nap Látnivalók: Sebesvár, Nagyvárad (séta a városban, várlátogatás, a Kiss Stúdió 1 órás előadása a 
bujdosó írókról) 

Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül 
Részvételi díj: 53 500 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 8 000 Ft) 
    Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát, kivéve a 
fakultatív programokat és a buszköltséget (amibe beletartozik a terepjáró busz teljesítménye is) = 20000 
Ft, ami a foglalót is képezi. A buszköltséget, mint foglalót a klubban, vagy előre egyeztetett időpontban 
az egyesület székhelyén lehet befizetni. 
    A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, Petőfi Sándor, Arany János, Ady 
Endre, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Lakatos Demeter, Babits Mihály és Dsida Jenő 
verseivel, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
 

*     *    * 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyijövedelem-adónk  



1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-
delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-

kai száma! 
    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

*     *     * 
Aprók 

 
Özv. Czetz Lukácsné 20 év óta fennálló harisnyakötődéjében készülnek a mindenki által elismert 
jóminőségű, tartós és olcsó selyemflór és gyapjú harisnyák. Férfi, női és gyermek számokban, minden 
divatos színben. Érdeklődésre ár és színmintát küld. 

Özv. Czetz Lukácsné, Gherla - Szamosújvár.  
(Szerk. megjegyzés: egy 1930-as évekbeli kalendáriumból) 

 
*     *     * 

 
1996. március 21. Megnyílt a Fővárosi Örmény Klub a VI. ker. Teréz krt. 21. szám alatti étterem hátsó 
termében, amelyet dr. lssekutz Sarolta, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, a klub megálmodója 
nyitott meg. Az áprilisi klubdélutánon Vákár Tibor építészmérnök, festőművész volt a vendégünk. 
Sokan elmentek azóta közülünk. Emlékezzünk rájuk!  
 

*     *     * 
„Amit az ember mond, az úgy is kell legyen." 

Wass Albert 
*     *     * 

 



Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 
közösségek részére.  

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. lssekutz Sarolta  
 

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

A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat és  
a Fővárosi Közgyűlés Hunamitas Givitatis Alapítvány 

(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791) 
 e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu  

Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. lssekutz Sarolta  

Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. lssekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila 
Szerkeszti: Artishus Bt.  

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 
 
IX. évfolyam 100. szám  
2005. június 
 
 
„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 

 

Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 
 

„... Urunk és megbékítőnk...” 
 
„...Istennek Lelke, Te szóltál Mózes által, Te, akit ő mint felfoghatatlan erőt szemlélt, aki a vizek 
fölött lebegtél. Te vetted körül a vizeket, gondoskodásoddal megőrizted a madarakat, és irgalmas-
ságod tartotta fenn az új teremtést..." 
 
    Visszautalás történik itt Mózesre, aki által a Tízparancsolatot kaptuk, aki tudatában volt a Lélek műkö-
désének, de teljességében azt nem tudta felfogni. De utalás történik a kezdetekre, a teremtésre, hisz ott 
mondja a Szentírás, hogy Isten Lelke lebegett a vizek felett. S bár csak a vizeket meg a madarakat említi 
az ima, mindent a teremtésben a Szentlélek tartott fenn. S az isteni irgalmasság eredményezte az új terem-
tést, vagyis Jézus eljövetelét. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon. 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *     * 

 
Örményországban járt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hivatalos küldöttsége 

 
Örményországban jártunk 

 
Először nyílt alkalom 1994 - az örmény kisebbségi önkormányzatok megalakulása óta -, hogy a magyar 
anyanyelvű örménység képviselői hivatalos bemutatkozó látogatást tegyenek az őshazában, Örményor-
szágban.  
    A 2005. május 18-30-ig tartó utazáson az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület budapesti 
képviselői és hozzátartozói vettek részt, valamint tolmácsként Zsigmond Benedek armenológus. Látoga-
tást tettünk az örmény kulturális miniszternél, a Tudományos Akadémia főtitkáránál, a Matenadaran-, a 
Genocídium múzeum igazgatójánál, Magyarország tiszteletbeli konzuljánál, az örmény nemzeti könyvtár 
igazgatójánál, a történeti múzeum igazgatóhelyettesénél, valamint az Örményország - Magyarország 
Egyesületnél. 
    A bemutatkozó látogatás során 38 kötetből álló örmény kiskönyvtárat helyeztünk letétbe a Tudomá-
nyos Akadémia, a Matenadaran és az Örmény Nemzeti Könyvtár gyűjteményében, amellyel a hazai ma-
gyar anyanyelvű örménység kulturális identitásőrzését kívántuk dokumentálni. Valamennyi kötet az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiadványa, illetve a támogatásával megjelent kötetek. 

mailto:magyar.ormeny@axelero.hu


    Hálás köszönetet mondunk Anahit Szimonján elnök asszonynak, az Örményország-Magyarország 
Egyesület vezetőjének, hogy nemcsak a protokoll bemutatkozást szervezte meg, hanem segítséget nyújtott 
arra, hogy kiállítással egybekötött műsorral mutatkozzunk be az irántunk érdeklődőknek. Ennek kereté-
ben megnyitottuk a Genocídium 90. évfordulójára megjelentetett naptár alapján készült kiállításunkat, 
Szabó László Musza Dagon készült fotóival és Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő verseivel örményül, 
valamint Vákár Tibor építészmérnök, képzőművész Ararát szimfónia című grafika sorozatát. A műsor 
előadása a hazai magyar anyanyelvű örménység történelmét, kultúráját, kisebbségi közéletben betöltött 
szerepét ismertette, majd bemutatásra került Pilinszky János Tilos csillagon című verseskötete, Vahram 
Martirosyan költő örmény műfordításában. A verseket Várady Mária magyarul és a műfordító örményül 
tolmácsolta ugyanúgy, mint Lászlóffy Aladár verseit. A műsor második részében Kátainé Szilvay Ingrid 
zongora hangversenyére került sor, Bartók Béla és Aram Hacsaturján zeneszerzők párhuzamát ecsetelve. 
Közben elénekelte a Bartók által feldolgozott erdélyi örmény húsvéti dalt, majd az előadás végén az ör-
mény Miatyánkot. A bemutatkozásra 4 televízió küldte ki tudósítóját, majd adták le a riportokat már az-
nap este a televízióban. 
    Köszönetet mondunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek, a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzatnak, az Országos Örmény Önkormányzat magyar anyanyelvű frakciójának, a II., XI., XII., 
XIII. kerületi Örmény Önkormányzatoknak, hogy az utazást anyagilag támogatták. Köszönetet mondunk 
Vahram Martirosyannak és Zsigmond Benedek armenológusnak közreműködésükért. 

dr. Issekutz Sarolta elnök 
*     *     * 

 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
 

Időutazás Aniból „Ani"-ba, avagy részletek az örményországi útinaplómból 
 
    2005. május 19. csütörtök 
 
25 év - egy emberöltő. Ennyi idő telt el azóta, hogy egy társasutazás keretében a geghardi sziklakolostort 
meglátogattam. A néphit szerint, aki a zsebkendőjét felköti a kert egyik fájára, újból visszatér erre a gyö-
nyörű helyre. Nem hittem a dologban, de azért a nálam lévő zsebkendőt én is felbiggyesztettem az egyik 
„feldekorált" fára. 
    És most... ülök a Boeing repülőgépen, amely Örményországba tart. Időutazás ez a javából. A térképen 
követem az útvonalat, amelyet - fordított irányban - őseink tettek meg 800 évvel ezelőtt. Évszázadokig 
tartott a vándorlás, amíg elértek Erdélybe, ahol 1672-ben I. Apafy Mihály fejedelem letelepítette őket, és 
Magyarhonban új hazát találtak. Mi most ezt az utat kb. 4 óra alatt tesszük meg Prágából Jerevánig. 
    Hajnali 4 órakor szállt le a gépünk a zvartnoci repülőtéren. Az utazásunkat szervező cég, a Hyur Szer-
viz munkatársai gyönyörű virágkosárral köszöntötték az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
hivatalos küldöttségének minden hölgytagját. Ez volt az első kellemes meglepetés. 
A második a szállodánk volt. A Szajat-Nova utcában található a tizennégy emeletes, ötszáz férőhelyes 
Ani szálloda. Az első emeleten étterem és presszó van, a többi emeletet pedig a szállodai szobák foglalják 
el. A szálló szolgáltatásai a legkényesebb igényeket is kielégítik. Gyors fürdés és reggeli után lepihen-
tünk. A harmadik meglepetés ébredés után ért. Az ablakon keresztül a hófödte Ararát képe ragyogott be. 
A napsütéstől csillogó hegycsúcs látványa minden reggel nagy örömet szerzett. Az Ararát az örmények 
szent hegye, a monda szerint az özönvíz után itt feneklett meg Noé bárkája. 5165 méter magas. Jelenleg 
Törökország területén található. 
    Délután nagy séta a belvárosban. Első utam a Köztársaság térre vezetett, amely az egyik legszebb tér a 
világon. Művészien megkomponált, ovális alakú térség, itt található a Kormánypalota, a Minisztériumi 
Hivatalok Palotája, az Armenia Marriott Szálló, a Postahivatal, a Történeti Múzeum és a Galéria. A tértől 
délnyugatra 2750 darab, egy vízsugarú kis szökőkútból álló szökőkútszőnyeget csodálhatunk meg. Jere-
ván fennállásának 2750. évfordulójára készítették 1968-ban. 
    Érdeklődéssel néztem a várost, mennyit változott. Mindenütt hatalmas építkezés (és a vele járó hatal-
mas méretű bontás) látható. Rendkívül sok az autó, ezért a levegő szmogos. A belváros (ahol mi is la-
kunk) szép, széles utcáin árnyas fák adnak enyhülést a tikkadt embereknek. Az épületek sok szép részlete 
gyönyörködteti a turistákat, akik kíváncsian ismerkednek Jerevánnal. 



    Ma még én is turista vagyok, de holnap már az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselőjeként, a hivatalos küldöttség tagjaként tartózkodom Örmé-
nyországban, dr. Issekutz Sarolta elnök asszony hatalmas munkával, hónapok óta szervezte ezt a bemu-
tatkozó tanulmányutat. Bemutatkozunk, mint az erdélyi örmények leszármazottai, és tanulmányozzuk az 
őshazában élő örmények kulturális életét. 
 
    Május 20. péntek 
 
    Garni Jerevántól 130 km-re fekszik. A Garni erőd a királyok nyári rezidenciájául, valamint seregeik 
állomáshelyéül szolgált. Az erőd legmagasabb pontján pogány szentély épült, amelyet a nap istenének, 
Mithrásznak emeltek. 301 után, amikor a kereszténység államvallás lett Örményországban, a pogánykori 
emlékeket minden erővel igyekeztek elpusztítani. Hogy ez az oszlopcsarnokkal körbefogott, peripteron 
típusú épület mégis megmaradhatott, annak köszönhető, hogy a királyi rezidencia területén állt. A levél-
mintás oszlopfők, a növényi alakzatokkal és relieffel gazdagon díszített párkányok, az oroszlánfős vízle-
folyók, az épület egésze és legapróbb részletei is a korabeli építőművészet magas színvonaláról tanúskod-
nak. 
    A templom Isten háza. Szakrális hely, ahol elcsendesedünk. Ezt őseink is tudták, ezért építették temp-
lomaikat a legszebb, legcsendesebb helyekre, mert maga a Természet is a megnyugvásunkat segíti elő. Az 
isteni kéz nyomát láthatjuk mindenütt, magunk körül a természet rendjében. Kitűnő példa erre a Garnitól 
mindössze 7 km-re található Geghard-kolostor. Ez a hely valaha az örmény szellemi élet egyik központ-
jának számított. A legenda szerint itt őrizték annak a dárdának a hegyét, amellyel a keresztre feszített 
Megváltó testét átszúrta az egyik római katona. Az ereklye ma az ecsmiadzini egyházi múzeumban látha-
tó. 
    Geghard most látható épület kompozíciója a 12-13. századból való. Két kis barlangtemplom gyakorolja 
a legnagyobb hatást a látogatókra. Nem kőből épültek, hanem a sziklatömbből vájta ki őket építőmesterük 
felülről lefelé haladva. A gránátvirágos reliefekkel díszített árkádsor felett ez olvasható: „Emlékezzetek 
Galdzakra, az építészre." 
    16 órára a Kulturális Minisztériumba mentünk, ahol Hovik Hovejan miniszter úr fogadta a küldöttsé-
günket. Bemutatkozásunk után örömét fejezte ki, hogy az Aniból elmenekült örmények leszármazottai 
milyen hűségesen őrzik az örmény kultúra szellemi örökségét, ápolják és fejlesztik azt. Dr. Issekutz Sa-
rolta átadta az Egyesület könyvajándékait (12 év termését) és a Genocídiumra készült falinaptárt, amelyet 
a miniszter úr meghatottan köszönt meg. Kölcsönösen fontosnak tartjuk a jövőbeni szorosabb együttmű-
ködést. 
    Este Artashes H. Blurtsyan úrral, tiszteletbeli konzullal tárgyaltunk. Kellemes, jó hangulatú, baráti be-
szélgetés részesei voltunk. 
 
    Május 21. szombat 
 
    A Szevan tó Jerevántól 60 km-re található. Joggal nevezhető Örményország gyöngyszemének. Itt talál-
ható Sevanavank, ahol két csodálatos szépségű templom napjainkig fennmaradt. Ez a Szent Apostol és az 
Istenanya templom. 
    Dilidzsán környékén építették a 12-13. században a Nor Getik kolostort. Építésében részt vett a 12. 
századi neves államférfi jogtudós és meseíró, Mechitár Gos is, akinek leghíresebb alkotása a Törvény-
könyve volt. Nemcsak az ő korában, hanem jóval később az igazságszolgáltatás alapját képezte. Mechitár 
Gos tiszteletére a Nor Getik kolostort Gosavankh kolostornak is nevezik. Az épületegyüttes leglátványo-
sabb tagja a Világosító Szent Gergely templom. Belső díszítése nagyon gazdag. Gondot fordítottak arra, 
hogy a templom kívülről is szép legyen. Rozettás díszítése csipke-finomságú munka. A kolostor könyvtá-
rában nemcsak tanítottak, hanem könyvmásolással és írással is foglalkoztak. 
    Több művészi kivitelezésű hacskhart is láttunk. A legszebbek Pavgosz kőfaragómester munkái, külö-
nösen az 1291-ben készített hacskar. A bal oldali alsó csillagban olvasható a készítés évszáma. 
Erdőktől rejtett smaragdzöld térségben találjuk a 12-13. század folyamán épült Hagharcin kolostor mű-
emlék együttesét, amelyet az építőmesterek keresztkupolás, illetve kupolás megoldással hoztak létre. A 
kolostor ebédlője különleges elrendezésű. A helyiséget két masszív oszlop osztja két négyzet alakú részre. 
Sejtelmesen világítja meg a belső teret a mennyezeti nyílásokon át beáramló fény. A falak mentén kőpad 



húzódik. Déli falának egyik kapukövén az építőmester, Minasz neve olvasható. Kézjegyét más köveken is 
megtaláltuk. 
 
    Május 22. vasárnap 
 
    Az Örmény Apostoli Szentegyház központja, Szent Ecsmiadzin Jerevántól nyugatra fekszik. A székes-
egyházat a 4. században emelték egy pogány templom helyén. A mai kolostort a fellegvár helyén építet-
ték. A katedrális nemcsak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégibb alapítású 
temploma.   301-ben (303-ban?) építette az örményeket keresztény hitre térítő Világosító Szent Gergely 
apostol. A legenda szerint maga Krisztus jelent meg az apostolnak, hogy kijelölje a katedrális helyét. Az 
apostol ezek után saját kezűleg helyezte el az első alapkövet. Az Ecsmiadzin szó jelentése: „Itt szállt alá 
az Egyszülött." 
    A főoltárán kívül még három oltára van. A pompázatos belső festés Hovnathan Nagas mester munkája. 
A kiállítási tárgyak között igen értékes relikviák szerepelnek. Itt látható annak a dárdának a hegye, amely-
lyel a megfeszített Krisztus szívét átszúrták, Krisztus keresztjének egy darabja, Noé bárkájának egy da-
rabja, valamint Világosító Szent Gergely jobbkarja. 
    A kolostor udvarán kereszteskövek (hacskharok) láthatók. Az egyik 1279-ből, a másik a 17. századból 
való. A harmadik kereszteskő az örmény genocídium áldozatainak emlékére készült. 
    A Szent Hripszime templom építését 618-ban Komitasz katolikosz fejeztette be. Kosztan Zarjan író így 
jellemezte ezt a tökéletes templomépítészeti alkotást: „a kövek zenéje". A szent hamvai az oltár alatti sír-
kamrában nyugszanak. 
    A Szent Gajane templomot 630-ban Jezr katolikosz parancsára építették egy 4. századi kápolna helyén. 
A szent hamvait a déli oltárapszis melletti síremlék rejti. 
    Ecsmiadzintól 5 km-re található Örményország legnagyobb középkori templomának, a Zvartnoc szé-
kesegyháznak a romjaiban is impozáns maradványa. A legenda szerint itt találkozott Világosító Szent 
Gergely és III. Tiridat király. A 10. században földrengés pusztította el a székesegyházat, ami pedig 
megmaradt, azt az arab hódítók tették a földdel egyenlővé. Az Aniban végzett ásatások során előkerült 
Zvartnoc kőből faragott makettje. A Zvartnoc székesegyház új fejezetet nyitott a középkori templomépí-
tés történetében. Egyedi formája és szerkezete hatással volt nemcsak az örmény építészetre, hanem más 
országokéra is. 
    A sok szépség után visszatértünk a mába, délután megtekintettük a Vernissaget, a Bolhapiacot. 
 
    Május 23. hétfő 
 
    A Szaghmoszavank-kolostort Vacse Vacsutjan herceg építette. 1235-ben épült fel az Asztvacacin kis 
templom. A belső világítását a mennyezeten kialakított nyílással oldották meg. Főoltára felett a relief a 
felkelő napot és annak sugarait ábrázolja. 
    Astarak városa elsősorban kora keresztény kori templomairól híres. Legismertebb a 7. század derekáról 
való 6 méter szélességű és 7, 5 méter hosszúságú, jó állapotban fennmaradt Karmravor (Vörös színű) 
templom. Kicsiny méretéből arra lehet következtetni, hogy előkelő családi sírkápolna volt. 
    A 10-13. században a Pahlavuni hercegi család tagjai emeltették az Amberd várkastélyt. Magaslaton 
épült, és hatalmas bazalttömbök tették megközelíthetetlenné. A herceg parancsára a várban egy puritán 
kis templomot is emeltek. 
    A vár közelében található a fürdő, amely tipikus képviselője a középkori keleti fürdőknek. Az ásatások 
során a fürdő meglepetéssel szolgált: a vízmedence helyiségeinek padlólapjai alatt megtalálták a 
Pahlavuni hercegek egyik udvari bolondjának csontvázát. Mellé temették hűséges társát, a kakasát is. 
Hogy biztosan a bolond földi maradványaira bukkantak rá, azt a csontváza tanúsítja. Még gyermekkorá-
ban szándékosan eltorzították. 
    16 órára a Tudományos Akadémiára voltunk hivatalosak. Vladimir Barhudarjan, az Örmény Nemzeti 
Akadémia alelnöke, a Diaszpóra Történeti Osztály vezetője fogadta küldöttségünket. 
A Tudományos Akadémia épülete gyönyörű. Széles díszlépcső vezet az ötárkádos loggiába, amelyen ke-
resztül a főbejárathoz lehet jutni. A díszítés visszafogott. A freskókat Hacsatrjan festette, Meszrop 
Masztocot és az örmény történetírás atyját, Movszesz Chorenacit ábrázolják. 



    Az alelnök úr meghatottan fogadta Egyesületünk ajándékait, a hatalmas mennyiségű könyvanyagot és a 
Genocídium évfordulójára készített naptárt. Kifejezte, mennyire fontosnak tartja, hogy a diaszpórában élő 
örmény leszármazottak kapcsolatot tartsanak az óhazával. 
 
    Május 24. kedd 
 
    A mai program Gyumri városának megtekintése. Egy bronzkori település helyén épült, neve többször 
változott. Hívták Alexandropolnak, Leninakánnak, majd a rendszerváltás után ismét visszakapta ősi ne-
vét. 
    Az 1988-as földrengés sok emberéletet követelt, mérhetetlen anyagi károkat okozott. Charles 
Aznavour, (akinek szülei a Genocídium után menekültek el Örményországból) sok-sok év óta komoly 
anyagi támogatást küld az óhazának. Nagyméretű szobrot emeltek hálából neki a város lakói. 
    A múlt egyik tanújaként maradt fenn a Megváltó temploma. Belső és külső díszítése egyaránt gazdag, 
különösen a freskói jelentősek. 
Elmentünk a tájmúzeumba is, a gazdag gyűjtemény a letűnt időkről mesélt. 
    Szerettük volna megnézni Ani város romjait, ahonnan őseink 1239-ben menekültek el. A középkor leg-
jelentősebb városa volt Ani. Az általános örmény sors jutott osztályrészéül: ellenség dúlta és pusztította. 
Fennmaradt műemlékei még romjaiban is beszédesen bizonyítják a hajdanvolt szellemi és anyagi kultúra 
színvonalát. A mai Törökország területén lévő Ani már évszázadok óta romváros, de még mostani állapo-
tában is csodálatot vált ki a szemlélőből. Sajnos, adminisztratív okok miatt, nem mehettünk el a török 
határra és nem nézhettük meg a helyet, ahonnan származunk. 
 
    Május 25. szerda 
 
    Jerevánnal ismerkedtünk a mai nap. Először a Kaszkádot és a rajta lévő emlékművet tekintettük meg, 
majd a Matenadaranba, a Kézirattárba mentünk, ahol a főigazgató úr várta küldöttségünket. Sarolta 
ajándékozólevél kíséretében átadta könyv ajándékainkat és elmondta, mennyire örül annak, hogy ebben a 
világhírű intézményben a kutatók tanulmányozhatják azt a gazdag információs anyagot, amelyet az álta-
lunk vitt könyvek rejtenek magukban. A látogatás után megtekintettük a csodálatos kiállítási anyagot. 
    Az épület előtt Meszrop Masztoc szobra áll. Kőtáblát tart a kezében, amelyen az örmény írás betűi ol-
vashatók. Az emeletre vivő lépcsős feljáró tetején nagyméretű mozaik képben gyönyörködhetünk, a per-
zsák ellen 451-ben vívott csatát örökíti meg. A Kézirattárban több, mint 16 ezer kódex és egyéb kéziratos 
munka található. Ezeket a kincseket a menekülő lakók sokszor a saját testükre erősítve menekítették meg 
az elpusztulástól. 
    Némelyik kódex akkora, hogy egy-egy pergamenlapját egész borjúbőrből készítették. De van olyan is, 
amelynek mérete 3x4 cm, súlya 19 gramm. Ezeket csak nagyítóval lehet elolvasni. A könyvek az örmény 
miniatúrafestészet remekeit tartalmazzák. A legrégebbi miniatúra az 5. századból való. A Matenadaran 
nemcsak páratlan értéket képviselő kéziratgyűjtemény, hanem tudományos műhely is. 
    Ebéd előtt a Genocídium emlékmű megtekintése. Megrázó élmény. Állandóan gyászzene szól, örök-
mécses ég. Sem felirat, sem díszítés nincs sehol. Megkoszorúzzuk az emlékművet, Zsigmond Benedek és 
Ingrid eléneklik az Örmény Miatyánkot, majd Benedek elénekli Charles Aznavour világhírű dalát, az Ils 
sont tombés-t, amelyet erről a tragikus eseményről írt. 

„Elhullottak, anélkül, hogy tudták volna, miért, 
Férfiak, nők és gyermekek, akik nem akartak mást, csak élni, 
Nehézkes mozdulatokkal, mint valami részeg emberek, 
Megcsonkítva, lemészárolva, rémülettől kitágult szemekkel. 
Elhullottak, hogy belépjenek az éjszakába 
Örök időkre, bátor kitartásuk végén, 
A halál lesújtott rájuk, nem kérdezvén a korukat, 
Mivel volt egy bűnük: gyermekei voltak Örményországnak." 
 

    1995-ben az emlékhely közelében múzeumot létesítettek. Döbbenetesek a népirtás dokumentumai. Az 
emlékkönyvbe bejegyeztük, hogy itt jártunk. Sarolta átadta az Igazgatónak a Genocídium emléknaptárt, ő 
pedig megkapta a Múzeumról készített dokumentum összeállítást. 



    Iszonyú melegben másztunk fel az Arinberd-dombon lévő Urartu-kori civilizáció megtekintésére. Si-
került a Múzeumba is bejutnunk, bár már közeledett a záróra. 3000 évvel ezelőtti kultúra maradványait 
őrzik itt. Korabeli kerámiaművészet tárgyaiban, bronz tárgyakban gyönyörködtünk, és megtekintettük 
Argisti király harci jeleneteket ábrázoló finommívű sisakját is. Az Urartu-korú erőd monumentális várfa-
lai, a fellegvár maradványai, a templom maradványai elkápráztattak bennünket. 
    Bár már nagyon fáradtak voltunk és késő is volt, mégis elmentünk a Sengavit bronzkori falu maradvá-
nyaihoz is. Itt 6000 év előtti civilizáció nyomait őrzik a kövek. 
 
    Május 26. csütörtök 
 
    Ma is zsúfolt volt a programunk. 10 órára az Örmény Nemzeti Könyvtár igazgatójához, Davit Sargsyan 
úrhoz voltunk hivatalosak, aki szintén meghatottan köszönte meg a részére vitt nagy mennyiségű könyvet. 
Viszonzásul átadta Saroltának a Könyvtár 3 nagyméretű kötetből álló katalógusát. Megtekintettük a 
nagyértékű, páratlan műveket, majd siettünk, hogy a délutáni kiállítás anyagát még időben felrakjuk. 
    Délután 14 órakor kezdődött meg az a rendezvény, amelyet az „Örményország-Magyarország" Kultu-
rális és Együttműködési Társasággal közösen szervezett az EÖGYKE, az Abovján utca 3-ban. A Társaság 
elnök asszonya Anahit Szimonján eddig is nagy segítséget nyújtott nekünk a protokoll programokon, most 
is segített abban, hogy a média is tudósítson a rendezvényünkről. 4 TV állomás sugározta még ma este az 
anyagot, de a rádió és a sajtó képviselői is megjelentek. Vendégünk volt Vladimír Barhudarjan akadémiai 
alelnök úr, Vahran Babáján, Vacse Pasinyan és Levon Csausjan zeneszerzők és az örmény kulturális élet 
számos jelentős személyisége. 
    Kiválóan sikerült Pilinszky János „ Tilos Csillagon " című, örmény nyelvű antológiájának bemutatója, 
amelyet Vahram Martiroszjan fordított örmény nyelvre, most is ő olvasott fel belőle, Várady Mária 
színművésznő megrázó erejű versmondása után. Nagy sikert aratott Kátainé Szilvay Ingrid is, aki orosz 
nyelven mondta el prózai szövegét, majd Bartók Béla és Aram Hacsaturján darabjait adta elő zongorán. 
    Vacsora után Máriával (Várady) megtekintettük az Operát, és volt szerencsénk az éppen akkor elhang-
zó ARAMO és EMMA jazzkoncert második részét is meghallgatni. 
 
    Május 27. péntek 
 
    Az Ararát vidék déli részén találjuk Artasatot, amelyet a Krisztus előtti 2. évszázadban alapítottak. A 
város megerősített része kilenc dombon terjeszkedett. A királyi palota a fellegvár területén állt. Itt építet-
ték fel a Khor Virap kolostort (Mély Verem kolostor), ahol Világosító Szent Gergely 14 évig raboskodott. 
Megtekintettük azt a mély tömlöcöt is, ahol az apostolt őrizték. 
    Fantasztikus élményt jelentett számomra a Noravankh kolostor is. Fontos egyházi és kulturális központ 
volt a 13-14. században. Itt látható az a családi kripta, amelyet 1275-ben az Orbeljan család számára ké-
szített Sziranesz építőmester. Ebben a kolostorban dolgozott Momik, a híres építőmester is, akit annyira 
szerettek és tiszteltek ezen a vidéken, hogy halálának körülményeiről legendát is szőttek. 
    Este Operába mentünk Anahittal és Saroltával. Ez a gyönyörű épület Szpendiarjan zeneszerző nevét 
viseli. Mindig a nemzeti kultúra fellegvára volt, számtalan világhírű énekes és karmester lépett fel itt. 
Ebben az épületben énekelt a világhírű Gohar Gaszparjan is. 
Ma hasonlóan nagy tehetség, Isabel Bayrakdarian szerepelt a „Sevillai borbély" női főszereplőjeként. 
Szenzációs előadást láthattunk, amelynek a végén lementünk gratulálni a művésznőnek, megajándékoztuk 
őt is könyvvel és a Genocídium emléknaptárral, amelyet meghatottan vett át. Köszönetképpen dedikálta 
az előadásra készített programfüzetben lévő fényképét. 
 
    Május 28. szombat 
 
    A mai nap is sok szépséget tartogatott számunkra. Elmentünk Noraduzba, ahol egy nagyon régi temetőt 
tekintettünk meg. A VII.-XII. századból származó hacshkarok régi időkről meséltek nekünk. Különleges-
ségük, hogy 3-4 m magas bazaltkőből faragták őket, több tonna súlyúak. Szépszemű, széparcú gyermekek 
szaladtak elénk, sok-sok tarka virággal ajándékoztak meg bennünket, és hálásan mosolyogtak a simogatá-
sért, a pusziért. Én a rengeteg virágot - kegyeletem jeléül - elhelyeztem a régi, különlegesen szép síremlé-
keken. 



Tsaghkadzorban ebédeltünk, és megemlékeztünk az örmény nemzeti ünnepről is: május 28-án kiáltották 
ki az I. Örmény Köztársaságot. Ilyenkor az a szokás, hogy az Aragac hegy körül körtáncot lejtenek fiata-
lok-idősek egyaránt. Mi is megfogtuk egymás kezét és egy ici-pici Aragac hegyet alakítva, körtáncot lej-
tettünk. 
    Este nagy séta a Meszrop Masztoc sugárúton. 
 
    Május 29. vasárnap 
 
    Utolsó napunk Jerevánban. Délelőtt az Opera melletti parkban gyönyörködtem a festők kiállított képei-
ben. Finom ebéd után látogatás az Örmény Állami Történeti Múzeumban, ahol az igazgatóhelyettes várt 
bennünket. Először a Krisztus előtt 13. századi település, Lcsasen maradványait néztük meg, többek kö-
zött azt a 3500 éves faszekeret, amely a budapesti kiállításon is látható volt. Az Urartu-kori városok em-
lékanyaga szintén ebben a múzeumban van kiállítva. 
    Különleges élményben volt részünk: az igazgatóhelyettes úr kizárólag nekünk kinyittatta azokat a ter-
meket, ahol az ősi főváros, Ani kiállítási anyaga látható. Ezek a termek jelenleg nem látogathatók. Sőt, 
megengedték azt is, hogy azt a makettet, amelyet a romjaiban is impozáns ősi fővárosról készítettek, He-
im Pali lefényképezhesse. Az ékszerek, a ruhák, használati tárgyak magas szintű szellemi kultúráról ta-
núskodnak. 
    Este szép hangversenyen örmény népzenét hallgattam meg, amelyen Örményország legismertebb éne-
kesei és hangszeres művészei léptek fel. 
 
    Május 30. hétfő 
 
    Végetért az utazásunk. Hajnalban indulás Zvartnocba, ahonnan egy órás késéssel indult el a gépünk. 
Prágán keresztül visszatértünk Budapestre. 
    Lelkileg feltöltődve, szellemileg meggazdagodva, fizikai valóságunkban halálosan fáradtan hazaérkez-
tünk. Az időutazás véget ért. De magammal hoztam a táj szépségét, az emberek kedvességét, a gyerme-
kek mosolygó, tiszta tekintetét. Magammal hoztam a töretlen élni akarásukat, a lángoló hazaszeretetüket. 
Magammal hoztam az Óhazát. 
    „Harmónia szólt, zengett a tökély. Nagy, hősi idők fennkölt tanúi, Lelkünk, igazunk még bennetek él." 
(Avetik Iszahakjan) 
 
    Utóirat (helyett): 
 
    Felejthetetlen élményben volt részem, ezért köszönettel tartozom: dr. Issekutz Sarolta 
elnökasszonynak, Szongoth Gábor országos alelnök úrnak, Anahit Szimonjánnak, Zsigmond Benedek 
örmény tolmácsnak, Balogh Réka angol tolmácsnak, Heim Pál képviselőtársamnak, a Hyur Szerviz ide-
genvezetőjének, Krisztinának, valamint minden kedves útitársamnak, aki szeretetével, tehetségével, fi-
gyelmességével hozzájárult ahhoz, hogy ez a diplomáciai kapcsolatfelvétel az óhazával ilyen remekül 
sikerült. Köszönöm. 
 

*     *     * 
Stefka István 

Búcsú a parancsnoktól 
 

2005. május 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Pongrátz Gergely, a Corvin köz '56-os főpa-
rancsnoka. Május 28-án, 9.00 órakor az elhunyt lelki üdvéért búcsúztató szentmisét mutattak be a 
Szent István Bazilikában. Ezt követően gyászmenet kísérte a koporsót a Corvin közbe, ahol a déli 
harangszó után bajtársi búcsúbeszédek hangzottak el. Itt tiszteleghetett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőse előtt a világ magyarsága. 
    Pongrátz Gergely földi maradványait május 29-én, délután 15.00 órakor helyezték végső nyuga-
lomra Kiskunmajsán, az 56-os Kápolnában. Az 1956-os szabadságharc egykori „élő legendája" 
nem hagyott itt bennünket: emlékét, hitét kegyelettel megőrizzük. 
Wittner Mária: Ha ötvenhatot eladjuk, eladjuk a mártírjainkat 



    Mégsem lett hivatalosan nemzeti gyásznap Pongrátz Gergely temetése, mint ahogyan a Pongrátz 
Gergely Kegyeleti Bizottság és a Corvin közben összegyűlt tömeg kívánta. Holott jelképes alakja 
volt a magyar forradalomnak. Sokan azért látták, láttatták megosztónak a személyiségét, mert élete 
végéig, megalkuvás nélkül vallotta: 1956 szellemisége nem eladó, ötvenhat a magyar nemzeté, a 
magyar népé. Pongrátz Gergely a forradalom szimbóluma volt, a bátor Corvin közi harcosok, a 
pesti srácok jelképe, akik szembeszálltak a sokszoros szovjet túlerővel. 
 
 
    A felszentelésének századik évfordulóját ünneplő, zsúfolásig megtelt Szent István-bazilikában a múlt 
szombaton délelőtt kilenc órakor egyszerre szólaltak meg a harangok. A Corvin köz '56-os főparancsno-
kának lelki üdvéért a gyászmisét Szabó Géza kanonok tartotta. Olyan segítőtársai voltak a búcsúztatás-
nál, mint Vazul atya - 1956-ban, a budai Vár védelmének parancsnoka -, akit az oroszok csak Barna 
pópának neveztek, vagy Kozma atya, aki a katolikus-egyház hitét adta vissza bátorságával, amikor 1989-
ben parókiáján ételt és fedelet adott sok ezer keletnémet menekülőnek. A második világháború után Sza-
mosújvárról áttelepülő Pongrátz család sohasem tagadta meg örmény származását, az örmény vallást. 
Nem véletlen tehát, hogy a búcsúztató gyászmise utolsó harmadában Pongrátz Gergely földi maradványa-
it az örmény katolikus liturgia szerint szentelte be egy Bécsből ide érkező örmény katolikus pap. Az 
ökumené azonban nem volt teljes. A felravatalozott koporsó előtt az Egyesült Államokból hazaérkező 
népes Pongrátz család, az ötvenhatos bajtársak és a tisztelők hosszú sorából hiányzott az előre bejelentett 
Szili Katalin szocialista házelnök, köztársasági elnök-jelölt és a kormánypárti koalíció másik tagja, az 
SZDSZ sem képviseltette magát. A Gyurcsány-kormány is távol tartotta magát a szertartástól. Ott volt 
viszont a pártoskodás felett álló Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a 
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség elnöke, Pokorni Zoltán és Schmitt Pál alelnökök, Kövér László, a 
választmány elnöke és természetesen barátok, közéleti személyiségek. 
    A rekkenő hőségben tizenegy órakor elindult gyalog a többezres gyászoló menet a Szent István-
bazilikától a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Károly körúton, a Múzeum körúton és az Üllői úton át a Corvin 
közbe. Elöl haladt lépésben az '56-os forradalom hőse koporsóját vivő halottaskocsi, majd utána a 
Pongrátz-család népes tábora és az ötvenhatos szervezetek képviselői. Mögöttük lyukas zászlókkal fello-
bogózva haladt egy korabeli Csepel teherautó, a platón '56-os forradalmárokkal. Mögötte végeláthatatlan 
sorokban magyar emberek, akik tudták, hogy kit gyászolnak. A járdákról a tapssal tiszteletüket kifejező 
járókelők közül is sokan csatlakoztak a menethez. Az autósok nem dudáltak, nem türelmetlenkedtek, a 
fővárosnak ezen a szakaszán önkéntelenül is teljesült a nemzeti gyásznap. Sokat elmond az emberek vé-
leménye, amit a gyaloglás közben mondtak Bajuszról, a Corvin köz főparancsnokáról. Papp Lajos szív-
sebész professzor: - Ő jelentette számunkra az élő forradalmat. Megint csak azt tesszük, amit sok esetben 
eddig tettünk nemzetünk nagyjaival: meg kell ahhoz halnia valakinek, hogy elismerjék nagyszerű tetteit. 
Gutay László nukleárisfizikus-professzor az Egyesült Államokból: - Én a Magyar Rádió előtt harcoltam, 
de Pongrátz Gergely volt az, aki vezette a Corvin közieket. Az ellenállási gócok többségét szét tudták 
verni, de a Corvin köziek tíz napig tartották magukat. Gergelyt sajnos csak Amerikában ismertem meg, 
igaz bajtárs volt. Az viszont szégyen, hogy a magyar kormány még egy koszorút sem küldött. Szégyen, 
hogy Kuncze belügyminisztersége idején egy tüntetésen bilincsbe verték. A pesti srácok közül Máriássy 
György Mihály: - Tizennégy évesen a harcostársa voltam, kétszer is megsebesültem. Bajusz nem örült 
volna, ha a jelenlegi hatalom embereiből bárki is eljött volna a temetésére. Szöghy István: - Én is harcos-
társa voltam. Mondanak olyanokat, hogy nem volt kemény harcos, jó parancsnok. Ezzel be akarják mocs-
kolni ötvenhatot, Gergely emlékét és bennünket is. El akarják venni a még élő forradalmároktól ötvenha-
tot. Bánkúty Géza, Széna téri harcos, az 56-os Történelmi Alapítvány alapítója: - Gergely egymagában 
jelképezte a forradalmunkat, 1956 tanítását, az együvé tartozást. Sándorffy Györgyné dr. Kelecsényi 
Erzsébet, az 56-os Világszövetség alelnöke: - A Corvin köz nagyon hamar meg fogja kapni azt az elis-
merést, amit megérdemel. Egy nemzetnek szüksége van szimbólumokra, és szerintem Pongrátz Gergely 
már életében legendává vált. Ifj. Pongrátz Ernő: - Nagybátyámat nemzeti hősnek tartom, családon belül 
is példamutató volt az élete. 
    Megérkezésünkkor már tele volt a Corvin köz előtti tér, a gyászolókból a Ferenc körútra is jutott jócs-
kán. Egy őszes hajú idősebb úr könnyezett, amikor felravatalozták a mozi főbejárata előtt Pongrátz Ger-
gely koporsóját. Mezey Szilárd elszorult torokkal kereste a szavakat: - Amíg Pongrátz Gergelyek fegy-
verrel harcoltak, én fényképezőgéppel. Sikerült kijuttatnom egy tekercs filmet a Corvin közi harcokról 



Nyugatra, amelyeket aztán a világ nagy sajtóorgánumai címlapon hoztak. Ezért kis híján majdnem fel-
akasztottak. Gergelyt már akkor is őszinte, tiszta szívű, erdélyi, magyar hazafinak tartottam. 
    A Ferenc körúti metró felüljárójánál négy fiatalember várakozott egy-egy fehér szegfűvel. - Egy nem-
zeti hős halt meg - mondta az egyik. - Azért vagyunk itt, hogy egy szál virággal kifejezzük megbecsülé-
sünket. Sajnos, a fiatalok keveset tudnak erről a korról. Szerencsére az apám sokat, mivel ő részt vett a 
forradalomban. A másik fiatalember sem rejtette véka alá véleményét: - Ha van valaki ebben az ország-
ban, aki előtt kötelesség fejet hajtani, akkor ez Gergely bácsi volt. Búcsúzáskor a nevüket is megtudtam. 
A huszonhét éves Nagy Bálinttal és Rozsa Flores Eduardo költővel beszélgettem. 
    A Himnusz éneklésével kezdődött a gyászszertartás az 1956-os forradalom legnagyobb harcainak hely-
színén. Egymást követték a felszólalók. Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács volt 
elnöke a parancsnok életének második szakaszáról beszélt, aki nemcsak harcolt a szabadságért, de '56-os 
múzeumot, kápolnát épített, és történelmi ifjúsági tábort hozott létre a határon túli magyar fiataloknak. 
Hazafiságából, önzetlenségéből tanulhatnak a hazai pénzemberek - mondta. Az idősebb testvér, Pongrátz 
Ödön emlékeztetett arra, hogy a sokszoros túlerőben lévő szovjetek háromszor is tűzszünetet kértek, és 
tárgyalást javasoltak. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, hogy Pongrátz Gergely helytállá-
sán is múlott, hogy 1956 forradalma az európai szabadságküzdelmek legszebb lapjaira került. Megszólal-
tak még az ötvenhatos szervezetek képviselői és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének 
elnöke. A Pongrátz család kérésének eleget téve felszólalt Bayer Zsolt, lapunk főmunkatársa, aki szemé-
lyes élményektől áthatva emlékezett meg Pongrátz Gergelyről. Ahogyan fogalmazott: - Ha egyszer hős-
nek kell lenni megint, én Pongrátz Gergely szeretnék lenni. Végül így fejezte be mondandóját: „Még nem 
veszett el minden..." 
    A gyászbeszédek közben a Corvin közt körbevevő házak ablakai közül jó néhány kinyílt és megtelt 
emberekkel, akik a gyászünnepség végén együtt énekelték el a tömeggel a Szózatot és a székely him-
nuszt. Mintha újra együtt lettünk volna. Talán a volt harcostárs, a halálra ítélt, a tizenhárom évet ült 
Wittner Mária szavai illenek ide a leginkább, aki estig ott maradt a koporsónál a Pongrátz családdal és a 
bajtársakkal. Wittner Mária szerint sok mindent eltemettek Pongrátz Gergellyel most. Kérdésekkel teli 
állításokat fogalmazott meg: - Temetjük az álmainkat, temetjük a hitünket? Nem tudom. De minden egyes 
emberrel valami meghal bennünk. Ötvenhatot már hamisítják, mi pedig igazáról beszélünk a fiataloknak. 
Nem hiszem, hogy az, aki meghallotta egyszer az igazságot, el fogja fogadni a hazugságot is. A legtisz-
tább szocialista forradalomnak akarják kikiáltani ötvenhatot, de 1956 a függetlenségért, a semlegességért 
volt. Abban igaza volt Gergelynek: '56 nem eladó! Mert ha ötvenhatot eladjuk, eladjuk a mártírjainkat. 

(Megjelent a Magyar Nemzet 2005. május 30-i számában) 
 

*     *     * 
 
Bálintné Kovács Júlia 

Emlékezés régi csíkiakról 
4. rész 

 
Pototcky Kristóf A terjedelmes Pototzky család nesztora és vezető tagja. Előbb kereskedő, azután a Ta-
karékpénztár igazgató-pénztárnoka volt. Pedáns pontosságáról volt ismeretes, mely mellett a szigorú köte-
lességtudás vezette lépéseit. Jó modora, kevés szereplési viszketege, alkalmazkodó megjelenése közked-
veltséget biztosított neki. Mint legényember élénken részt vett a város társadalmi mozgalmaiban. A szín-
társulatoknak egyik fő mecénása, s az itt rekedt primadonnák állandó udvarlója és útiköltség - előlegezője 
volt. 
    Pototzki Alajos Kristóf testvére, kedélyes örmény kereskedő. Szeretett az embereknek gúnynevet adni, 
amiért barátai őt elnevezték „Szilvaíz"-nek, s nem igen emlegették más néven. Mint a vándorszínészek 
mecénása volt ismeretes, miért a színészek hálából csak nála kontóztak, s nála adósodtak el, de ő mindig 
megtalálta a módját a kontó felhajtásának. 
    Száva Lukács* Mánya Dávid veje. (Íme a családi összefonódások az örmények között! B.K.J.) 
Taplocai birtokos. Ott is lakott, de életének jelentős részét a csíkszeredai intelligencia körében töltötte el, 
mert a társadalmi mozgalmakban élénken részt vett. A gazdálkodás mellett középületek, utak és hidak 
építését vállalta el, s mint ilyen, szakértelemmel tett eleget kötelezettségeinek. A vármegyei élet mozgal-
maiban is részt vett, s a bizottságokban, mint a kereskedelmi érdekeltség képviselője működött közre. 



• Gyergyócsomafalva monográfiájának első kötetéből ide kívánkoznak a következő sorok: „A megnövekedett 
lakosságú község 1878-ban 44000 Forinttal megépíttette a mai fényes templomot, amelyet Fogarassy Mi-
hály erdélyi püspök Szent Péter és Pál tiszteletére felszentelt. A munkálatokat csíktaplocai Száva Kristóf 
örmény kereskedő vállalta, aki maga mellé vette a gyergyószentmiklósi Kiss Sándort, mint munkavezetőt, 
akiből később építőmester lett."(255. lap) „Az anyagot a község maga ígérvén meg, a követ maga horda ki. 
Téglát maga vettetett. (...) Kivette haszonbérbe a vaslábi mészkő hegyet, haza hordták a mészkövet 
Csomafalvára, s itt égették ki a szükséges meszet. A kő, porond, tégla és fa összehordásánál minden igásba-
rommal bíró gazda tett 72 napot, azaz hetvenkétszer kellett elmenni, a merre parancsolták. Vagyis egy-két 
kőműves és építőmester irányítása mellett (...)mindent maguk végeztek, beleértve a fuvarozást is." (252. lap) 

 
*     *     * 

 
Margittal Gábor 

Hétezer fej 
 
Betelt a pohár 1915. július 14-én. Ahmed Dzsemal, Szíria katonai kormányzója Resid pasához, az 
észak—mezopotámiai Diyarbakir parancsnokához fordult: nyomatékosan kéri, vessenek véget az Eufrá-
tesz szennyezésének. Három hete ugyanis megállás nélkül özönlenek lefelé az örmény hullák a folyóban, 
valósággal eltorlaszolják, és elviselhetetlen bűzt ontanak a környékbeli településekre. Dzsemal a környe-
zetkímélőbb hamvasztást javasolja a tábornoknak. A déli tartományok katonai parancsnokai eközben ar-
ról tájékoztatják a belügyminisztériumot, hogy a patakokat, tavakat, országutakat ellepik az asszony és 
gyermekhullák, mivel a csapatmozgások miatt nincs idő a tetemek elégetésére. Sok százezer oszló hulla 
szerte az Oszmán Birodalomban. 
    Hogy mi ösztönözte a törököket arra, hogy teleszórják örmény holttestekkel az anatóliai, szíriai utakat, 
hogy hol nyilvános főtéri akasztásokkal, a bebörtönzött értelmiség, papság agyonverésével, sivatagba, éh 
és szomjhalálba deportálásokkal, szabadcsapatok tömegmészárlásaival eltüntessenek a becslések szerint 
másfél millió örményt és csaknem félmillió asszírt - tetszik, nem tetszik, ez ma a török történelem egyik 
kulcskérdése. Természetesen nem tetszik: az örmény holokauszt kétségbeesetten leplezett bűne és elfojtott 
bűntudata egyike azoknak a rothasztó erőknek, amelyek homállyal és zűrzavarral töltik meg a törökök 
történelmi identitástudatát, mely már amúgy is eléggé megingott Atatürk és az ifjútörökök óta. 
    Törökországban manapság mindenki a legnagyobb erőbedobással felejt, csak a kurdok nem. Sőt, ők 
kénytelenek egyre élesebben emlékezni nagyapáik véres történeteire. Elég indokot találnak azokban arra, 
miért nem érdemes feszegetni a nemzeti függetlenség problémáját a XXI. századi Törökországban sem. A 
kurdkérdésre adott török feleletekben, ha ezerszer fojtottabb brutalitással is, de ugyanaz a könyörtelen 
történelemszemlélet és többségi nemzettudat munkál, ugyanaz a nagybirodalmi homogenitás igény és 
oszmán ösztön, mint egykor az örmények mozgolódására adott válaszokban vagy korábban a délszláv és 
görög lázongások leverésében. 
    Hitler „szellemeskedése" olyan mértékben igazolódhat, hogy talán maga is meglepődne. 1939. augusz-
tus 22-én, pár nappal Lengyelország lerohanása előtt beszédet tartott a katonai parancsnokoknak 
Obersalzbergben. Utasított „minden lengyel vagy lengyelül beszélő férfi, nő és gyermek irgalom és könyö-
rület nélküli meggyilkolására" - ezzel a mondattal egészítve ki a parancsot: „Ki emlékszik már az örmé-
nyek kiirtására?" Tényleg: ki emlékszik ma már az örményekre? 
    Törökországban jóformán senki és mindenki. A történelemkönyvek, a helybéli útikalauzok, a műemlé-
kek tájékoztató táblái mélyen hallgatnak róluk. S minthogy képesek úgy szólni Akhilleuszról, Héraklész-
ről vagy a preszokratikus filozófia bölcsőiről, a kis-ázsiai hellén gyarmatvárosokról, hogy közben meg 
sem említik a görögöket, nem meglepő, hogy Van vagy északkeleti határvidék történelmi városai a lehető 
legbiztonságosabb távolságra kerülnek az örmény kontextustól. A törökök gyakorlatias katonanépként a 
múlt homogenizációjára is ugyanazzal a hévvel törekednek, mint egykor Armenia megtisztítására és 
eltörökösítésére. Ugyanolyan konok és ravasz hadjáratot folytatnak ma is a történelem megszállásáért és 
elhódításáért, mint amikor a megszálló cári csapatokat verték ki Erzerumból vagy Trabzonból. Az örmény 
jelenlét, az örmény kultúra mégis ott kavarog a megtisztított felszín alatt, veszélyt jelentve Törökország 
tűzzel-vassal megteremtett szellemi egységére. 
    Ettől persze még nem lesz kevésbé halott a másfélezer éves anatóliai örménység. Az ellenség likvidált 
és láthatatlan. Láthatatlan városokban, láthatatlan utcákon, zugokban folyik tovább élete, s bár a hozzájuk 
köthető épületek, térszeletek pusztulnak, azért az örmény múlt: a bazárok zárkózott kereskedő népének, a 
mozlim áradatban élő keresztény parasztságnak és a nyugati iskolákban nevelkedett értelmiségnek az 



emléke még nem halványult el egészen. Hat még, de már alig érezhető: furcsa kis mellékízként van jelen 
a kultúrák kis-ázsiai piláfjában. Aki sétát tesz Aleppo vagy Damaszkusz örmény negyedében, a gyanak-
vó, védekező pökhendiségbe burkolózó kaukázusi arcokat szemlélve kitapinthatja, milyen hangulata lehe-
tett az örmény világnak Törökországban. 
    Sokféle bevált módja van a függetlenségi törekvések elaltatásának, de a törökök megtalálták a legpre-
cízebb, leghatékonyabb technikát. Mestermunkát végezve kiküszöbölték az apelláta, a revízió, a kárpótlás 
és a visszatérés minden lehetőségét. Jóval mozgékonyabbak voltak, mint a németek: a végelgyengüléssel 
küszködő, többfrontos háborút vívó Oszmán Birodalom néhány nap alatt könnyedén szervezte meg a ha-
lál logisztikáját, s egyetlen év leforgása alatt megoldotta az örménykérdést. De ehhez már kevesek voltak 
a szultán elpuhult vezírjei és agái: ide az ifjútörökök hideg szenvedélye, cinizmusa és körültekintő intel-
lektusa kellett, amely példaértékűvé tette a genocídium megszervezését. És a lekötelezettek adósságtudata 
kellett ide, azoké, akiket az örmények korábban mélyen leköteleztek: a török forradalmárok számtalan-
szor kaptak tőlük menedéket és pénzsegélyt, miközben a szultán elleni puccsuk tervét szövögették. 
    Minden holokauszt csoda: az elemi, az olajozott - Hannah Arendt szavával élve, a banális csodája. 
Mindig fölfoghatatlan marad, hogy egy pár zokni engedelmes összehajtogatása és bőröndbe csomagolása 
miképpen indíthatja el azt a könyörtelen szükségszerűséggel zajló folyamatot, amelynek végén a gázkam-
ra vagy a sivatagi éhhalál áll. Hogy irodisták unott strigulái vasúti alkalmazottak, fuvarosok, rendvédel-
miek, orvosok kötelességtudó serénykedése miképp vezethet el milliók köddé válásához. A pogrom a 
hamis elégtételt követelő, szenvedélybeteg csőcseléké. A népirtás a türelmesen, makacsul karrierista al-
kalmazottaké. Ebben az esetben még a katona vagy a felfegyverzett fegyenc is a mészárlás hosszú távú, 
gondos erőbeosztást igénylő, mindennapos ritmusú technikájára rendezkedik be. Gondoljunk csak 
Szrebrenicára! 
    Ám az örményirtás, mint minden „etnikai tisztogatás", ennél is több: bürokratikus és rituális elemek 
szennyes keveréke. A hatalmas kiterjedésű birodalom szétszórt örmény közösségeit Konstantinápolytól 
Vanig összegyűjteni, a vezetőket és az értelmiséget elkülöníteni, a hadsereg örmény származású katonáit 
leszerelni és munkaszázadokba osztani, majd az útjavító munkálatok elkészültével e csapatokat likvidálni, 
az irreguláris cheték fosztogatásait és tömegmészárlásait országszerte koordinálni, végül az összes transz-
portot a sivatagi Deir-ez-Zorban összpontosítani tiszteletre méltó adminisztrációs feladatsor. Hiszen a 
mennyiséggel meg kellett birkózni; ám a törökök nem maradtak alul e küzdelemben. Csak egy példa: 
1915. novemberében Schacht doktor, a törökökkel szövetséges német hadsereg katonaorvosa tárgyszerű 
jelentést küldött a szíriai sivatagból - az Eufrátesz partján összesen hétezer levágott örmény fejet számlált 
meg. Vagy emlékezzünk meg Aleppo nehéz helyzetbe került deponálási biztosáról, aki a belügyminiszté-
rium anyagi támogatását sürgette, jelezvén, hogy a tartomány önerőből képtelen fedezni az árván maradt 
örmény gyermekek elpusztításának költségeit. Végül az efféle gondok megoldódhattak valahogy, mert 
1916. április 15-én, amikor az orosz hadsereg elfoglalta a Fekete-tenger menti Trapezuntot (a mai 
Trabzont), ahol hónapokkal azelőtt virágzó keresztény közösség élt, a városban már nem találtak élő ör-
ményt. 
    Csakhogy a matematikai lelkiismeretesség nem volt elegendő a feladat eminens végrehajtásához. A 
genocídiumok szertartásos mélyrétegén az emberben lappangó misztikus állat élősködik: a templomégető, 
az asszonygyalázó, a papgyilkos, a tanárakasztó, a faj- és vértisztító. Minden népirtási folyamatban hem-
zsegnek a szakrális jelképek: a nemzeti-felekezeti büszkeséget felmutató, a törzsi összetartozást és akció-
egységet, valamint a hódítás/pusztítás történelmi jogfolytonosságát bizonyító harci lobogók és légionárius 
jelvények, mindhalálig védett szent helyek rajzai; a tömegsírok fölé szvasztikák, égi szimbólumok emel-
kednek - a legsárosabb, legpokolibb tettek igazolásául. Jelkép feszül jelkép ellen, megindul az attribútu-
mok, a városnevek, a múltak cseréje: megkezdődhet a nagyszabású kultúrafalás. 
    Két nagy mitológia ütközött össze abban az elhúzódó folyamatban, amelynek végére az örménység 
együttműködő kisebbségből az Oszmán Birodalom leggyűlöltebb népévé vált. De nem pusztán Jézus és 
Mohamed életmódparancsa vagy etikája szegeződött egymásnak. 
    Hogy mi az örmények mítosza? 
    Az örmény birodalomnak nem volt szerencséje: a mienkénél is robbanékonyabb ütközőzónában igye-
kezett különállását, létét fönntartani. Nomád és városi civilizáció, terjeszkedő hordák és hanyatló nagybi-
rodalmak, keresztények és tűzimádók, hittérítők és hittartók csaptak össze Armenia területén. A Nagy 
Sándor halála óta csatatérré vált ország lakói a szakadatlan menekülésben, akár a gyakran megtizedelt és 
pelyvaként szétszórt zsidóság, kizárólag műveltségükbe, szellemi identitásukba kapaszkodhattak; bárhová 



vetette is őket a sors. Annak tudatába például, hogy 301-ben az örmény birodalom lett a világ első keresz-
tény állama, amelyet soha nem sikerült hitében megingatni: hiába ostromolták a perzsák Zarathusztra-
tanukkal, s a perzsákat megtérítő mozlim hódítók sem tudták jobb belátásra bírni őket. (Ahogy később az 
iszlamizáció vagy halál alternatíváját kínáló törökök sem.) És kapaszkodhattak annak emlékezetébe is, 
hogy egy szerzetes, bizonyos Mastoc, aki később Meszrop néven vált ismertté, az egyházfő megbízásából 
400 körül megalkotta a teljes örmény ábécét, az egyik legtökéletesebb fonetikus írásrendszert. Valószínű-
leg ennek köszönhető, hogy a nyelv, s vele a történelmi önazonosság tudata fennmaradt, így az örmény 
kultúra nem folyt egybe a perzsákéval vagy a szírekével. Még ki sem hűlt az új alfabétum, Meszrop és 
tanítványai sebtiben lefordították mindazt, amit olvasni érdemes az antik görög irodalomból. Nehéz el-
képzelni ezt a szellemi ősrobbanást: egy nemzet büszkeségből, önvédelemből, polgári civilizáltságból 
saját írást teremt a semmiből; s alig kezd csírázni a hazai irodalom, amikor már rendelkezésre áll Homé-
rosztól Hippokratészig  a világkultúra. Ez az egyetemesség próbája - amint Gábriel Liiceanu román 
filozófus írja esszéjében. Ennek tudatába valóban jó kapaszkodni. 
    Nem csoda, ha a nagybirodalmak közötti lavírozásban a betű, a kulturális önérzet mitológiája tartotta a 
lelket ebben az ingatag történetű és fátumú népben. Csakhogy azzal elválaszthatatlanul egybeforrt a 
diaszpóralét, a bolyongás, az üldöztetés mitológiája is. Mindezt a kívülálló ellenszenves tulajdonságok 
sztereotípiáivá is átértelmezhette: felfuvalkodottsággá, elkülönüléssé, élősködéssé, könyvmolyi esetlen-
séggé vagy beteges gyanakvássá. A zártság és elszigetelődés mítoszai könnyedén átváltódhatnak a titok-
zatosság, a cselszövés ezoterikus mítoszaivá, egész közösségeket borítva be a boszorkányság, a vérvád 
pogrom közeli légkörével. Persze az igazsághoz hozzátartozik az is, amit egy rabbi fogalmazott meg: so-
sem tudni, kívülről vagy belülről építik-e elszántabban a gettó falait. 
S akkor még nem szóltunk az örmény mitológiában lappangó, annak végső értelmet adó megváltástanról: 
a régi függetlenség, a revízió vágyálmáról... 
    Hogy mi a törökök mítosza? 
    Magától értetődően megalapozó a nomád lovas katona létfelfogása, amely sokkal mélyebben gyökere-
zik az iszlámnál, a dzsihád és a határ menti harcos, a kardjával vallást terjesztő, a kereszténységet mind 
nyugatabbra visszaszorító gázi eszméjénél. A törökök az első világégés alatt - a birodalmi létért küzdve - 
már csak a dicső lófarkas múlthoz fordulhattak vigaszért és harci kedvért: míg az örmények az önállóság, 
ők a nagyság álmait álmodták, nem fojtván el az uralom reflexeit. S bár nem kell szégyenkezniük háborús 
teljesítményükért, úgy tetszik, a hódító, bekebelező, lerohanó, ütő és futó könnyűlovas múlt fogságában 
ragadtak, az örmények és asszírok kiirtásával afféle második nomád honfoglalást hajtva végre. Mindezt 
valójában elfedte az oszmán kor monumentalitása, a világhódító nép áhítatos képe önmagáról, a soknem-
zetiségű impérium egyeduralkodó, harcias népéről. Noha manapság az atatürki örökség hangsúlyos része 
az oszmán múlttól, a hódító szemlélettől való makacs távolságtartás, Törökország kisebbségpolitikájában 
és militáns életfilozófiájában nem lehet észre nem venni a leigázott népekkel, a ráják-kal való birodalmi 
bánásmód nyomait. Nem meglepő hát, hogy a török mitológia lényege is a kiválasztottság tudata, akár az 
örményé; ám az egyik katonai, a másik értelmiségi eszmény. Ezt a különbséget két amerikai örmény úgy 
fogalmazta meg az örmény holokausztról folytatott beszélgetésünkben, hogy szerintük nem tehettek 
semmit az örmények a deportálások során: „Csak nézzenek rájuk: a törökök vérbeli harcosok (warriors), 
míg mi - mondjuk - szellemi emberek" - mondták csodáló irtózattal és némi öniróniával. 
    Persze előfordulhat, hogy a két mitológia küzdelme nem más, mint maga is mitológia, s a népirtásban 
csupán nyersen és célratörően megfogalmazott etnikai érdekek érvényesültek - mindenféle mélykék meta-
fizika nélkül. Csak Törökországban és az események pontos ismeretében győződhet meg az ember ennek 
ellenkezőjéről. Arról, hogy az anatóliai népirtásban az egyik mitologikus „mi"-tudat tört a másik teljes 
megsemmisítésére, mert nem szenvedhette azt a kulturális természetű lázadást, amellyel a törökországi 
örmények megpróbálták az oroszokat fölhasználni az oszmánok ellen. A katona halálos veszedelmet látott 
az agyafúrt intrikusban, a mozlim gázi megundorodott az amúgy sem túlságosan rokonszenves Jézus hitű-
től, mert hazáját világméretű keresztény összeesküvéstől féltette - talán nem is alaptalanul. Az ellentétes 
nemzetkarakterek leszűkültek a másik fél tudatában: a szellemi zártság örmény mitológiájává vált a törö-
kök szemében, míg a hódító képét elnyomta a hóhéré az örmények rémálmaiban. 
    Ezt a szellemi bizalomvesztést, ezt a törést súlyosbította s tette halálossá egy idegen áramlat, amely az 
ifjútörökök ereiben sűrűsödött holokauszt ideológiává.  

Folytatjuk (Megjelent a Magyar Nemzet 2005. május 7-i számában) 
 



*     *     * 
„ Az igazság olyan mint a napfény. Sem köd, sem füst, sem felleg nem képes örökre rejtve tar-
tani. Minden homályon és minden sötétségen keresztülcsillan egyszer, ha ideje eljő." 

Wass Albert 
*     *     * 

Boloz Antoniewicz János 
Az örmények - Galiczia 

5. rész 
 
A Kuty-ban, meg a még Sniatynban lakó örmények a többi „lengyel" örményektől abban különböznek, 
hogy nemcsak a felekezetükhöz ragaszkodnak szívósan, mint ezek, hanem ősi szokásaikat, hagyományai-
kat és megrögzött balvéleményeiket is híven őrzik, melyek közül itt néhányat meg akarunk említeni. A 
szülők a megkeresztelendő csecsemőt egy hosszú zsinórral kötözik körül, melynek a bogait a keresztelés 
szertartása alatt a keresztszülőknek kell föloldaniuk. A jegyeseknek a templomban kihirdetésükkor nem 
szabad jelen lenniök. Az eljegyzésnél (sanwág), mely mindig a menyasszony házában - és csak a hossza-
dalmas, sokszor igen nehéz menetű tárgyalások, vagyis a hozományt illető alkudozások után - történik, 
pap szenteli meg a jegygyűrűt. 
    Az esküvő előtti estén a vőlegény házában egybegyűlnek ennek barátai és rokonai. A zene víg nótákat 
játszik, s eközben beköszönt a borbély s az összes jelenlévőket megborotválja vagy megnyírja (thegin), és 
mialatt a vőlegény fejét veszi munkába, két ifjú legény égő gyertyával áll mellette. 
    Pisztolydurrogás jelenti, hogy a menyasszony ajándékait szállító követek megérkeztek. A ruhákból, 
fehérneműkből és egy pipából álló ajándékot azonban csak tréfás alkudozás után adják ki, melynek a vé-
gén az előbb igen magas követelést valami csekély „baschtang"-ra kell leszállítaniuk. Ugyanekkor a vőle-
gény is átküldi menyasszonyának a maga ajándékait. 
    A lakodalom napján a férfiak előbb a vőlegény házában gyülekeznek; onnan indul a hosszú menet; elöl 
a céhek haladnak, melyeknek legidősebbje magas pálczán (kawazán) kendőt lobogtat, utánuk megy a pap, 
végül pedig a vőlegény barátaival a menyasszony házába, ahol édességekkel, borral és zeneszóval fogad-
ják őket. A menyasszony öltöztetését csak ekkor fejezik be. 
    A szoba közepén álló székre egy nagy vánkost tesznek, erre ül a menyasszony; a nyoszolyóleányok 
köréje állnak és egy, néha igen értékes (gyakran csak kölcsön kért) brilliántos koronát tűznek a hajára és 
földíszítik a mirtusos fátyollal. A menyasszony erre föláll és a nyoszolyóleányoknak, akik utána sorban 
leülnek a vánkosra, azt kívánja, vajha mennél elébb hasonló szerencsében részesüljenek. Mialatt a 
gyászmenet a kocsikra vagy szánokra fölszáll, a mátkapárt mindenfelöl cukorkákkal s édességekkel haji-
gálják. Az esketés alatt a vőlegény és a menyasszony feje fölé kis koszorúkat (byság) tartanak. A lakoda-
lom utáni napon a meghívott vendégeknek a maradékból mindenféle ételneműt (darás) küldenek. 
    Kevésbé illendőnek tetszhetik a mi szemünkben a halotti torok (hokuház) kétségkívül ősrégi szokása, 
melyeken a megholtnak barátai és rokonai késő éjszakáig együtt maradnak, miközben az elhunyt a szom-
széd szobában ravatalán fekszik. A toron részt nem vevőknek egy rustá nevű süteményt és mézzel kent 
tejes kenyeret (ambráwe) küldenek. Hajdan a halottnak egy kis pénzt tettek a szájába és fehér vásznat a 
koporsójába. A zsinórt, mellyel a koporsóra mértéket vettek, a szoba mennyezetének valamely hasadéká-
ba szokták dugni. 
    Karácsony első napján a czéhek házról-házra járnak és az awedis-t (alleluját) éneklik. E több szólamú 
ének igen komoly és méltóságos dallamú; naivan tréfás és elbeszélésszerű szövege a késő középkor kará-
csonyi énekeivel egyező és későbbi keletkezésűnek látszik a dallamnál. 

Ma van a születés ünnepe, alleluja!  
Mária szülte fiát, Jézust, alleluja!  
Jézust a Szentlélektől, alleluja!  
Három napja nem múlt még el, alleluja! 
Háromszor nem kukorékolt még a kakas, alleluja!  
Ekkor így szólt az Úr az Anyához, alleluja! 
„Mária, Anyám, én a te szolgád vagyok, alleluja! 
Mária, adj engem iskolába, alleluja!  
Taníttatni akarom magamat, alleluja!  
Mária, ne tartsd vissza a világosság fiát, alleluja! 



A világosság fiát és a Szűznek fiát! Alleluja!" 
Elment és ama kolostorok egyikébe lépett, alleluja! 
Az anyja pedig aranyat vitt a tanítónak, alleluja! 
És a fiát beíratta az iskolába, alleluja!  
Fölírták neki az abc-t, alleluja!  
De ő nem olvasta az abc-t, alleluja!  
„Talán a zsoltárt olvasná?" alleluja! 
Fölírták neki a zsoltárt, alleluja!  
De nem olvasta a zsoltárt, alleluja!  
„Talán már a hymnusokat olvassa? " Alleluja! 
Fölírták neki a hymnusokat, alleluja!  
De nem olvasta a hymnusokat, alleluja!  
Mivel talán bizony már az evangéliumot olvassa, alleluja!  
Fölírták neki az evangéliumot, alleluja!  
De nem olvasta az evangéliumot, alleluja! 
Mert a theológiát olvasta, alleluja!  
A theológiát (olvasta) mohó szájjal 
(folyékonyan), alleluja!  
Mint a szerzetesek és egyháztanítók.  
Alleluja!  
És számos nemzedék jött és ment, alleluja! 
És írtak (sok) könyvet, vékonyat és vastagot, alleluja!  
És elküldtek Máriáért, alleluja!  
(És mondának neki) Mária, vidd el a fiadat, alleluja!  
Nem tanítanunk kell őt, alleluja!  
Hanem tanulnunk kell tőle. Alleluja! 

 
    A legnagyobb ünnepélyességgel vízkereszt napját ülik meg, melyen a vízszentelés után a pap egy fe-
születet szokott a szenteltvíz-tartóba meríteni. A hitközség valamely vagyonosabb tagja ilyenkor azért a 
tisztességért, hogy ő vehesse ki a vízből a feszületet, bizonyos összeget szokott megajánlani, ami után a 
papnak "Ki ad többet?" kérdésére olykor igen tetemes összegig emelkedő árverés következik. 
 

(Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. Galiczia, Budapest, 1989.)  
/Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal/ 

 
*     *     * 

Frigyesy Ágnes 
Szeretetből épül magyar iskola Moldvában 

Lerakták a moldvai csángómagyar iskola központ alapjait Rekecsinben 
 
„Úgy érzem, jelenleg a csángó testvéreink folytatnak legelkeseredettebb harcot a megmaradásu-
kért. Álljunk melléjük, vállaljunk szolidaritást velük! Osszuk meg velük mindazt a szellemi, anyagi 
értéket, melyet Isten nekünk adott, de ugyanakkor alázatos szívvel tanuljunk is tőlük, hisz csendes 
elzártságukban, a megmaradásért vívott névtelen harcukban olyan értékeket birtokolnak, mely az 
egész magyar nép újjászületésének alapja" - e gondolatokkal hívott minden jóakaratú embert Böjte 
Csaba ferencrendi szerzetes, sokak Csaba testvére a Béke Királynője, moldvai csángómagyar iskola 
központ ünnepélyes alapkőletételére 2005. május 15-én, Rekecsin határába. 
 
    A rendkívüli esemény a csíksomlyói búcsút követő Pünkösd vasárnapján Gyimesfelsőlokon, Berszán 
Lajos atyánál ünnepi szentmisével kezdődött. Ezt követően a több száz hívő és ünneplő autóba ülve az 
építkezés helyszínére, a Bákóból Bukarest felé vezető főút melletti Rekecsin község határához sietett, 
ahol lerakták és megszentelték az új magyar iskola alapkövét. 
    Csaba testvér kérése szerint mindenki hozott magával egy-egy követ az épülő iskola alapjaihoz, így 
Mádl Dalma asszony, Magyarország köztársasági elnökének hitvese Esztergomból vitte az „élő követ". 



Ünnepi beszédében hangsúlyozta: „ Köveinkkel, figyelmünkkel, adományainkkal, szeretetünkkel mindany-
nyian hozzájárulhatunk az új iskola felépüléséhez. Ifjúságot és jövőt csak közös erővel és összefogással 
építhetünk. Köveink beépülnek az új iskolaközpontba, és szeretetünk jeleiként itt maradnak." Dalma asz-
szony, aki előző nap részt vett a Csíksomlyói búcsún, majd meglátogatta Csaba testvér árváit Szovátán, 
hangsúlyozta: -„Múltunk nélkül nincs jövőnk. Minden építkezéshez szükségünk van szilárd alapokra, elő-
deink tapasztalatára, hitére, s szükségünk van a jelenkor embereinek erejére, bizakodására, és felelősség-
teljes áldozatvállalására." A „középkori téglát" Esztergom városából hozta, a Szent István király által 
alapított Szent Adalbert székesegyházból. A templom első épülete egyidős lehetett az érsekség alapításá-
val, azaz ezer esztendős. Mádl Dalma hangsúlyozta: „Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta 
a magyarokat. Kívánom, hogy a Szűzanya tiszteletére nevezett újonnan épülő iskolaközpontba hozott kö-
vek 'élő kövekké' váljanak, s ne csak egy épületet építsünk fel belőle, hanem valódi közösség alakulhasson 
és növekedhessen." 
    Dalma asszony rámutatott: a csángómagyar iskola épülésével egy értékes, szeretettel és hittel őrzött 
kultúra, egy kis magyar közösség kap lehetőséget arra, hogy nyelvét, hagyományait, kultúráját megtartva 
nevelhesse gyermekeit. Mert tanulni, tudóssá lenni minden nemzet a maga nyelvén tudott, s ahogy Köl-
csey Ferenc írta unokaöccsének szánt intelmeiben és buzdításában: „...idegen nyelveket tudni szép, a ha-
zait pedig lehetségig mívelni kötelesség." 
    Az ünnepi eseményen beszédet mondott Benke Pál, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének alel-
nöke, Ichim Vasile, Rekecsin község polgármestere, Takács Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség ügyvezető elnöke, Berca Gabriel, Bakó megye prefektusa, valamint Böjte Csaba, a Szent Ferenc 
Alapítvány elnöke. Továbbá felolvasták a csángómagyarok ügyéért sokat tevő Tytti Isohookana-Asunmaa 
volt európa tanácsi képviselő levelét. 
    Csaba testvér elképzelése szerint 2005 folyamán szerzik be az építkezési engedélyeket, majd maga az 
építkezés 2006 tavaszán kezdődne meg. Böjte Csaba atya hisz az összefogás erejében. Közadakozásból 
kívánja felépíteni az iskolát. Ennek érdekében nemzeti összefogásra, szólított fel minden jóakaratú em-
bert. Tervéről oly könnyedén beszél, mintha a világ legtermészetesebb eseményéről szólna. Az Ő eseté-
ben persze már többször megtapasztalhattuk: Isten közreműködésével minden lehetséges. „Arra gondol-
tam, hogy amíg az építkezés tart, minden ősszel egy-egy autóbusznyi csángó gyermek néhány pedagógus-
sal meglátogatná azokat a közösségeket, városokat, településeket, amelyek elvállalták egy-egy osztályte-
rem megépítésének költségeit. Egy-egy ilyen alkalommal szentmisét tartanánk, a gyermekek szerepelné-
nek, beszámolnánk az addig elért eredményekről...S így nemcsak az iskola épülne fel, hanem valamilyen 
módon a csángó-magyar közösség is beépülne az összmagyarság tudatába, érzelmi világába." 
    Csaba testvér vallja: - Csángó-magyar testvéreink nem üres kézzel kopognak szívünk, nemzetünk ajta-
ján, hanem a maguk mérhetetlen gazdag népi kultúrájával, életerejével, vitalitásával mindannyiunkat gaz-
dagíthatnak... Hiszi: a szeretetből fakadó szolidaritás az egyetlen út, mely nem csak a mi népünket, hanem 
világunkat is előrébb mozdíthatja. A szeretet nemcsak az egyént, hanem a nemzetet és az emberiséget is 
megszenteli, erkölcsi tartást, önbecsülést, közösségi érzést ad, s így többszörösen igaz: moldvai-csángó 
testvéreinken segítve, önmagunkon segítünk. 
    Az ünnepi eseményen részt vett Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, 
Dávid Ibolya, az MDF elnöke, valamint Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 
    A moldvai csángómagyar gyermekek jelenleg csak a román iskolai tanítás után, magánházaknál tanul-
hatnak magyar nyelvet. Ez a lehetőség csak négy éve adott. A moldvai csángók földjén 13 faluban 800 
gyermek tanul ilyen körülmények között. 2002-től néhány településen hivatalosan is bevezették választ-
ható tantárgyként a magyar nyelvet, heti két órában a román állami iskolában. Ez azonban kevés a magyar 
nyelv és kultúra megőrzésére. Ha felépül a rekecsini új iskola, jelentősen javul a csángók magyar nyelvű 
oktatása. 
    A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány közösen álmodta meg a 
moldvai csángómagyar iskola központ tervét Moldvában, ahol az óvodától az általános-, majd a szakkö-
zép iskoláig magyarul tanulhatnak a csángó magyar fiatalok. 
    A „Köszönöm Istenem május 15-ét" című levelében Csaba atya így ír: „Szívem csordultig van örömmel, 
jókedvvel. Úgy érzem, a Szentlélek Moldvában kiáradt, és megismétlődött a nyelvek csodája: románul, 
magyarul dicsőítettük a szeretet Istenét. Moldvaiak, erdélyiek, magyarországiak, különféle pártokhoz, 
világnézetekhez tartozó emberek szeretettel egyetértettek, és ugyanarról beszéltek: Iskolát akarunk építeni 
a csángó-magyar testvéreinknek, mert szeretjük őket. Együtt voltunk, és a segíteni akarás elmosott min-



den szakadékot, határt. Van előttünk egy szép nagy cél, amelyet meg kell valósítanunk. Minél többen tesz-
szük oda a vállunkat, annál hamarább épülhet meg, és annál szebb lesz a Béke Királynőjének Moldvai 
otthona. Milyen jó, szép lenne, ha Románia 2007-es Európai Uniós csatlakozásának egyik ünnepi állomá-
sát, a Rekecseni Csángó-magyar iskolaközpont felszentelése jelentené!"  
    Úgy legyen! 

A Béke Királynője moldvai csángómagyar iskola központ 
támogatható az alábbi számlaszámon: 

10300002-20145639-70213285 
 

*     *     * 
100. szám 

 
Már maga a szám is sok, megtölteni tartalommal nem kevésbé.  
    12 oldalas kis füzetecskével kezdtük 9 évvel ezelőtt, ma már az évkönyvek évenkénti két vastag kötete 
bizonyítja fejlődésünket. S mindez rendszeres támogatás nélkül. Innen-onnan mégis sikerült annyit össze-
szedni, hogy fenntartsuk a lapot. Hiszen sokan igénylik. Kezdetben 200 példányban jelent meg, ma már 
rendszeresen 1600 példányban, sőt kiemelkedő alkalmak esetén 1800 példányban. S nem adtuk fel az 
ingyenességét sem. Eljut szinte a világ minden tájára (a visszajelzések szerint), hiszen olvasható a honla-
punkon is. 
    Büszkék vagyunk rá, hogy sokan keresik a könyvtárakban kutatás céljából, ezért juttatjuk el kb. 70 
közgyűjteménynek valamennyi számunkat, évkönyvünket. Öröm számunkra, hogy éppen a 100. számban 
tudtunk hírt adni az első örményországi bemutatkozásunkról, amelynek során a jereváni főbb közgyűjte-
ményekben elhelyezhettük az eddig megjelent számokat, évkönyveket, és ezután rendszeresen megküld-
jük az őshazába is lapunkat. Bizonyítja a sokezer kinyomtatott oldal, hogy van mondanivalója az erdélyi 
örmény gyökerűeknek múltról, jelenről, jövőről, szeretetről, összetartásról, hitről, hazáról, az ősök tiszte-
letéről, kultúránk és hagyományaink iránti ragaszkodásról. És még lesz a jövőben is. 

dr. Issekutz Sarolta 
 

*     *     * 
 

Fővárosi Örmény Klub a kultúra és művészet nevében 
2005. május 19. 

 
A Fővárosi Örmény Klub május 19-i programján két színvonalas kötet bemutatása szerepelt. 
    Benedek Katalin: Művészek és alkotások című kötetét, valamint Dávid Attiláról szóló Emlékalbumot 
Tróján Tünde színháztörténész-rádióriporter mutatta be. Benedek Katalinnal, a Magyar Nemzeti Galéria 
főmuzeológusával történt beszélgetése során a hallgatóság megtudhatta: Benedek Katalin családjában a 
nemzeti elkötelezettség, az európai kultúra, a polgári értékrendet tisztelő szellemi légkör mindig termé-
szetes közeg volt. „Emberként, művészettörténészként ennek az örökségnek, hagyománynak folytonossá-
gában hiszek. Számomra az érték időtől, kultúrától függetlenül állandó. Ez az értékközpontú szemlélet 
vezet, midőn véleményt alkotok művészről, művészetről" - vallja a kötet szerzője. Megtudhatjuk: Benedek 
Katalin orvos szülei családfája „apai ágról háromszéki lófőszékely rangú, örmény beütésű elődöket je-
gyez". Anyai részről kötődéseit „a legendás magyarságú kárpátaljai görögkatolikus püspök, Sztojka Sán-
dor jelzi." A művészettörténész hiszi: „Magyarként, azaz székelyként, erdélyi magyarörményként és kár-
pátaljai görögkatolikusként is arra törekszem, hogy tisztán lássak, elfogulatlanul, jó lélekkel engedelmes-
kedjem belső törvényeimnek. Nyitott, befogadó szívvel találjak rá a számomra hiteles és őszinte művészet-
re..." A kötetben Benedek Katalin művészeti írásai olvashatók. 
    A Dávid Attila Emlékalbum (1967-2002) az örmény származású, fiatalon elhunyt díszlet-
jelmeztervező, festőművésznek állít emléket. A festményeivel gazdagon illusztrált albumban, kortársain, 
barátain, munkatársain túl saját gondolataival is megismerkedhetünk: „Mint mindenkié, az én életem is 
korszakolható. Nagyon gyötör az anyagi szabadság hiánya. Szenvedélyesen dolgozom, tanulok, élem az 
életem...szerencsésnek mondhatom magam, nagyjából művészeti munkával keresem a kenyeremet. Nem 
kellett eddig eladnom magam, mint az igavonó, de ez a pallos folyamatosan inog felettem..." 



    Mindkét albumot a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat jelentette meg, az utóbbit támogatta a 
Budavári Lengyel Önkormányzat is. 
    A májusi klubnapon Bende Miklós színházi rendező „Híres ember = nagy ember? Zenés csevegés szín-
házi emberekről" című előadásával szórakoztatta közönségét. Dávid Áron közreműködése az est folya-
mán emlékezetes marad számunkra. A találkozót a Budavári Örmény Önkormányzat rendezte. 

(F. Á.) 
*     *     * 

 
A gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templom harangjai 

 
Gyergyószentmiklós Csíkszeredától 50 km-re északra a Gyergyói medence középpontján terül el. A város 
első írásos említése a pápai tizedjegyzékben, 1332-ből való. Más székely településekhez hasonlóan gya-
logos és lovas katonai szolgálatot viselő szabad székelyek laktak itt, de fokozatosan katonai szolgálattal 
megszerzett szabadságjogaikat elveszítik. 
    János Zsigmond fejedelem idejében fellázadnak és az 1562-es első székely felkelés után Gyergyó-
szentmiklós lakosainak jó része a szárhegyi Lázár grófok jobbágya lesz, így szerepel 1567-ben 10 szabad 
székely telek mellett 78 jobbágycsalád, amely csak 1599-ben válthatta meg magát. A XVI. század máso-
dik felében, az 166l-es tatárdúlás után, Moldvából áttelepült örmények erősítik a helység kereskedelmét 
és indítják el annak városiasodását. A gyergyói örmények, Moldvából telepedtek ide, miután az 1552-es 
örmény kivándorlás során a moldvai fejedelemség területén találtak menedéket. 1671-ben, miután a törö-
kök Moldvára támadtak, az örmények egy része bebocsátást kért az Erdélyi Fejedelemségbe, melyre az 
engedélyt Apafi Mihály fejedelem meg is adta. 1868-ban az örmények számát 1200-ra becsülik 
Szentmiklós akkori 7000 lakosából. Ma Erdély legnagyobb örmény közössége, a gyergyószentmiklósi, 
600 tagot számlál. 
    A gyergyószentmiklósi örménykatolikus templom egy régi gótikus templom helyén épült, amelyet 
1730-ban bontottak le. Három év alatt 1733-ban készült el az új templom, majd egy évvel később épült 
hozzá a torony. A templom ékessége a barokk szószék, a fő- és mellékoltárok, valamint védőszentjük, 
Világosító Szent Gergely 1752-ben Velencében készült oltárképe. Bástyákkal és lőrésekkel ellátott várfa-
lát 1748-ban készítették. A templomkertben, amely a régi temető helye is, óriási Ammonites csigákat tar-
talmazó vörös mészkőből készült sírkövek láthatók. 
    Négy harangját az 1848-49-es szabadságharc idején ágyúöntésre ajánlották fel, majd 1872-ben újabb 
négy harangot öntöttek Andrasovszki Efraim brassói harangöntő műhelyében. Ebből három harangot az 
első világháború idején hadi célokra elvittek. Helyükbe 1929-ben öntettek új harangokat az örménykato-
likus hívek Kauncz Frigyes harangöntő mester nagyszebeni műhelyében. A 27 méter magas toronyban 
négy harang lakik. A délidőben megszólaló nagyharang öt és fél mázsás. Felirata szerint: „Áldott emlékű 
lelkipásztoruk Görög Joachim címzetes kanonok iránti hálás kegyeletből Szent Joachim tiszteletére öntet-
tek a gyergyószentmiklósi katolikus hívek 1929. évben.” 
    Görög Joachim, a századforduló, egyik legjelentősebb egyházi elöljárója és közéleti személyisége volt. 
Szamosújvári örmény családban született, teológiai tanulmányait Bécsben folytatta a mechitarista szerze-
teseknél. Hazajövetele után magyar-latin szakos tanári diplomát szerzett Kolozsváron. Római tanulmá-
nyokra javasolták, de ő inkább a kis gyergyói plébániát választotta. Nagyban hozzájárult a gyergyószent-
miklósi Magyar Állami Királyi Gimnázium megalapításához, amely jelenleg a Salamon Ernő Gimnázium 
nevet viseli. Nagy tudása, szónoki képessége, kedvessége és humora révén a város egyik legszeretettebb 
egyénisége és vezetője lett. Támogatója volt az Erdélyi Kárpát Egyesület indította természetjáró mozga-
lomnak. Egyike volt annak a Csík vármegyei küldöttségnek, amely képviselte Gyergyó népét IV. Károly 
koronázási ünnepségén, 1916-december 16-án. 1920 után az Erdélyi Magyar Párt tagja volt. 1928-ban 
hunyt el. A helyi örmény temetőben temették el. Baldachinos, stilizált sírhelye a temető egyik látványos-
sága. Halála után öntettek hívei a három harangot, amelyből a legnagyobbal emlékének adóztak. 
    A három kisebb harang, amelyből egyik 1872-ből maradt meg, g-mollban hangolt. A nagyságban má-
sodik harang 1872-ből való, latin feliratú harangot Andasovszki Efraim brassói műhelyében öntötték, a 
harmadik felirata: Isten dicsőségére Szent Matild tiszteletére öntette Mélik Istvánné Lázár Matild 1929-
ben, és a negyedik: Drága halottaink emlékére Világosító Szent Gergelyt tiszteletére öntette az örmény 
katolikus egyház 1929-ben. 



Forrás: Domus História, Puskás Attila örmény-katolikus vikárius, Zárug Aladár gondnok, Gyergyó tör-
téneti leírása  

Összeállította: Oláh-Gál Elvira 
*     *     * 

 
A Fővárosi Örmény Klub 2005. június 16-i műsora 

Program 
I. Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár) az 'Arménia' Örménymagyar Baráti Társaság elnöke 

„ Pillanatképek Aranyosszék magyarörményeiről" címmel tart előadást 
II. Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  

budapesti képviselői örményországi hivatalos látogatásáról  
Előadó: dr. Issekutz Sarolta elnök és képviselőtársai 

Időpont: 2005. június 16-án, 17 órakor 
Cím: Magyarok Háza, Budapest, Semmelweis u. 1-3.  

A klubdélutánt a Budapest Főváros II. kerületi  
Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi 

 
*     *     * 

 
Rövid hírek 

 
Az örmény népirtásra emlékeztek Szamosújváron 
A régi Armenopolisban, azaz Szamosújváron április 24-én, vasárnap délelőtt emlékeztek meg a 90 évvel 
ezelőtti örmény népirtásról. A főtéri székesegyházban tartott szentmisét Szakács Endre plébános celebrál-
ta, aki beszédében kitért az 1915-ös örmény genocídium következményeire. Az örmény holokausztra em-
lékezve a szamosújvári egyházközség lerótta kegyeletét az április 22-ről 23-ra virradó éjszaka véres ese-
ményeinek áldozatai előtt. A vasárnapi szentmisén közreműködött az örmény székesegyház kórusa, 
amely örmény saragánokat és vallási énekeket adott elő. 

(Megjelent a Szabadság 2005. április 26-i számában) 
 
Világosító Szent Gergely napi búcsú 
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség mindenkit szeretettel vár Világosító Szent Gergely ünnepén 
június 11-én, szombaton. Az Orlay utca 6. sz. alatti templom búcsúnapján ünnepélyes örmény szertartású 
szentmisét mutatnak be 17 órakor. Előtte 16 órától szentségimádást, közös rózsafüzér-imádságot tartanak. 
Az ünnepi eseményre mindenkit hív és vár P. Leszkovszky Pál O. P. plébániai kormányzó. 
 
Ugyancsak 2005. június 11-én 11 órakor Világosító Szent Gergely napi búcsút tartanak a szamosújvári 
örménykatolikus székesegyházban. Mindenkit szeretettel várnak! 
 

*     *     * 
Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
(Gyergyó, Csík, Háromszék, Kászon, Felszeg, Nádas-mente) 

 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja 2005. 

 
ÚTVONAL: Budapest - Ártánd - Kalotanádas - Sztána - Kőrösfő - Kalotaszent-király - Kolozsvár - Ma-
rosvásárhely - Kelementelke - Szováta - Bucsin-tető - Gyergyóújfalu - Marosfő - Szellő-tető - Gyimes-
bükk - Hidegség - Gyimesfelsőlok - Gyergyószentmiklós - Pongrác-tető - Gyilkos-tó - Csíkszereda - 
Nyerges-tető - Kászonok - Kézdiszentlélek - Perkő - Bálványosvár - Szent Anna-tó - Tusnád - Libán - 
Homoródkarácsonyfalva - Szászfehéregyháza - Kalotaszentkirály - Dámos - Aranyos-völgye - Bélavár - 
Sebesvár - Nagyvárad - Ártánd - Budapest 
 
Időtartam: 8 nap (2005. augusztus 24-31.)  
Autóbuszos útvonalhossz: kb.: 2300 km  



Utasbiztosítás: Credit Suisse Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, sportcipő, fürdőruha, fürdősapka  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 

Főbb események: 
• Magyar-örmény találkozó eseménysorozata Gyergyószentmiklóson 
• Zarándokút a Szent Anna kápolnához Gyergyószentmiklóson 
• Szent István napi búcsú színhelyén leszünk a háromszéki Perkő-tetőn 
• Szent Kristófnak, a vándorok védőszentjének kápolnája a Gyilkos-tónál 
• Székely erődtemplom Kézdiszentléleken 
• Kazettás kalotaszegi templom Dámoson 
• A legszebb szász erődtemplom Szászfehéregyházán 
• Makovecz Imre szakrális remekműve, a Millenniumi templom Csíkszeredán 
• Böjte Csaba újjászülető szeretetotthona Szovátán 
• Koszorúzás az 1849-es honvéd emlékműnél a Nyerges-tetőn 
• Szoborpark Székelyudvarhelyen 
• Kós Károly Varjúvára Sztánán 
• A csángók iskolája a Sziklára Épített Ház 
• Túrázunk: 

> a Gyimesi-hegyekben a Naskalatra 
> Kőrösfő felett a Riszeg-tetőn 
> a Gyalui-havasokban a Bélavárhoz 

• Séta a Békás-szorosban és a Gyilkos-tó körül 
• Fürdés a Szent Anna tóban 
• Gyógyfürdőzés a sósvizű Medve-tóban Szovátán és termálvízben Félixen 
• Ezeréves határ a Gyimesi-szorosban 
• Városnézés Kolozsváron és Nagyváradon 
• Kászonimpér és Kászonaltíz nevezetességei 
• Rovásírás Homoródkarácsonyfalván 
• Nyírő Józsefre emlékezünk szülőfalvában Székelyzsomboron 
• Kirakóvásár Korondon és Kőrösfőn 
• Fergeteges gyimesi néptáncbemutató Szalamáspatakon, Tímár Viktor mozsikál és Jánoska gardonyozik 
• Szíveslátás hólabdával, alivánkával és szilvóriummal Kalotaszentkirályon és Hidegségen 
• Küküllő menti borok kóstolója Kelementelkén 
• Búcsúvacsora az Agapé étteremben Kolozsváron 
• Tábortűz Gyergyóújfaluban 
• Orgonahangverseny a Szent Mihály templomban Kolozsváron 
• „Három csillag jár az égen" pódiumelőadás a bujdosó írók műveiből Nagyváradon 
• Gyergyói székely és kalotaszegi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük az erdé-
lyi emberek szeretetét és őszinte barátságát 

Részletes program: 
 
1. nap Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról.  
           Határátkelő: Ártánd.  
           Látnivalók: Nagyvárad, Félix (fürdés termálvízben-fakultatív program), Nádasdaróc (1 órás köny-    
           nyű túra Kós Károly Varjúvárához Sztánára), szíveslátás Kalotaszentkirályon. 
           Szállás és ellátás: az 1., 6. és 7. napon Kalotaszentkirályon, faluturista gazdaságokban (2 ágyas    
           fürdőszobás lakások) 
2. nap Látnivalók: Marosvásárhely (városnézés), Kelementelke (Kisküküllő menti borok kóstolója - fa-

kultatív program), Szováta (Csaba testvér újjáépített Szent József szeretetotthona, fürdés a Medve-
tóban), szíveslátás Gyergyóújfaluban  

         Szállás és ellátás: az 2., 3., 4. és 5. napon Gyergyóújfaluban, székely családoknál (2 ágyas fürdő-
szobás lakások) 



3. nap Látnivalók: Szellő-tető (Gyimesek panorámája), Gyimesbükk (Ezeréves határ a Gyimesi szoros-
ban, Rákóczi vár), Hidegség (szíveslátás és néptáncbemutató Szalamáspatakon a Györgyicze por-
tán, 1 órás túra a Naskalatra), Gyimesfelsőlok (Iskolalátogatás a Sziklára Épített Házban) 

4. nap Látnivalók: Békás-szoros, Gyilkos-tó (Szent Kristóf kápolna, séta a tó körül), Gyergyószentmik-
lós (3 órás zarándokút a Szent Anna kápolnához), magyar-örmény találkozó 

5. nap Látnivalók: Csíkszereda, Nyerges-tető (1849-es honvéd emlékmű - koszorúzás), Kászonaltíz és 
Kászonimpér nevezetes helyei, Perkő (kápolna, búcsújáróhely), Kézdiszentlélek (erődtemplom), 
Szent Anna tó (fürdés), este tábortűz 

6. nap Látnivalók: Homoródkarácsonyfalva (rovásírás az unitárius templomban), Oklánd, Székelyzsom-
bor (Nyírő József szülőfalva), Szászfehéregyháza (szász erődtemplom) 

7. nap Látnivalók: Dámos (kalotaszegi kazettás templom), Aranyos völgye, Bélavár (2 órás könnyű túra 
és piknik), Kolozsvár (Szervátius múzeum, orgonahangverseny a Szent Mihály templomban - fakul-
tatív program). Búcsúvacsora Kolozsváron az Agapé étteremben 

8. nap Látnivalók: Sebesvár, Nagyvárad (séta a városban, várlátogatás, a Kiss Stúdió 1 órás előadása a 
bujdosó írókról) 

Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül 
Részvételi díj: 53 500 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 8 000 Ft) 
    Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát, kivéve a 
fakultatív programokat és a buszköltséget (amibe beletartozik a terepjáró busz teljesítménye is) = 20000 
Ft, ami a foglalót is képezi. A buszköltséget, mint foglalót a klubban, vagy előre egyeztetett időpontban 
az egyesület székhelyén lehet befizetni. 
    A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, Petőfi Sándor, Arany János, Ady 
Endre, Reményik Sándor, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Lakatos Demeter, Babits Mihály és Dsida Jenő 
verseivel, valamint a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
 

*     *    * 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) egy százalékát 
erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánl-
hatjuk.  

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

    Kilencedik 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 pályáza-
tok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolásá-
ra, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jöve-
delemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen tagságunk 
azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szel-
lemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk ezzel tehetsé-
ges, 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 Egyhá-
za. 



Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs önálló techni-
kai száma! 

    Ezért javasoljuk, hogy másik rendelkezési lapján tüntesse fel kedvezményezettként a Magyar Katoli-
kus Egyházat, amelynek technikai száma 0011 
    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le. 
Írja a borítékra a saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az adó-
bevallásához. 
    Köszönjük, hogy gondol ránk.  

   Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
 

*     *     * 
 

                   „Aki rest áldozni a jövendőért - nem érdemel jövendőt." 
                                                                                   Wass Albert 

*     *     * 
Szomorújelentés 

„A szeretet soha el nem fogy" (I.Kor. 13:8.) 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SZÁVA ISTVÁN 
rövid szenvedés után, életének 80. évében 2005. április 21-én elhunyt.  

Földi maradványait hamvasztás után a Farkasréti temetőben  
2005. május hó 27-én 11 óra 15 perckor a  

katolikus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra.  
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.  

Közeli és távoli rokonai nevében: Gyászoló fiai: Tibor és István,  
unokái: Álmos, Anna és Orsolya  

Menyei: Katalin és Erzsébet  
Cím: 1114 Budapest, Könyves György u. 4., 1121 Budapest, Eötvös u. 20. 

 
*     *     * 

Helyreigazítás 
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 
Szerkesztősége 
Budapest 
Tisztelt Szerkesztőség! 
A füzetek 2005. áprilisi számában, a 3. oldalon közölt kép aláírása: „II. János Pál pápa és II. Garegin 
minden örmények katolikosza közös miséje a jereváni Világosító Szent Gergely székesegyházban 2001. 
szeptemberében." 
Ez az, ami szerintem nem helytálló megfogalmazás. Nem minden ájtatosság egyházi szertartás mise. Kö-
zös imádságot, közös ige-istentiszteletet végzett a pápa és a katolikosz testvéri egységben és szeretetben, 
de a keresztáldozat kenyér és bor színe alatt történő megújítását jelentő szentmisét együtt csak egyházuk 
teljes (hit- és egyházközösségbeli) egysége alapján mutatnak be. Ez a teljes egység - a feléje vezető eddigi 
nagy és örvendetes lépések ellenére - még nem valósult meg a római katolikus és az örmény apostoli egy-
ház között. A pápa és a katolikosz nem misézett együtt. A felvétel más vallásos szertartásról, könyörgő 
ájtatosságról vagy ige-liturgiáról készült. Erre utal egyébként az is, hogy a képen egyik főpap sem visel a 
szentmiséhez előírt teljes liturgikus öltözéket. 
Ismételten elnézést kérve, kiváló tisztelettel: 

2005. május 25-én P. Leszkovszky Pál O. P. 
plébániai kormányzó Örmény Katolikus Lelkészség 1114 Bp., Orlay utca 6 

 

 



Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 
közösségek részére.  

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 
 

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

A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat és  
a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791)  

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu  
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila 
Szerkeszti: Artishus Bt.  

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 
 
IX. évfolyam 101-102. szám  
2005. július-augusztus 
 
 
„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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

„... Urunk és megbékítőnk..." 
 

„...Te nyilatkoztattad ki a keresztvíz misztériumát is, szimbólumként mintegy szárnyaid terjeszted 
a vizek fölé..." 
 
    Gondoljunk Jézus keresztségére a Jordánban: ekkor szólt az Atya az égből, s víz felett lebegett galamb 
képében - kiterjesztett szárnyakkal - a Szentlélek. Krisztus mennybemenetele előtt adott parancsot a ke-
resztségre, s felmenve küldte el a Szentlelket, hogy elvezessen az igazságra. S ahogy Jézus 
Nikodémusnak mondta, nemcsak vízből, hanem a Szentlélek által is újjá kell születnünk. S erre van külön 
szentségünk is, mely a Szentlélek működését bennünk teljessé teszi: a bérmálás. 

Dr. Sasvári László 
*     *    * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon olvasható 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *     * 

Margittai Gábor 
Gyilkos pékek 

Kilencven éve történt az örmény genocídium  
Láthatatlan városok Kelet-Anatóliában  

(2. rész) 
 
Ha nem mitológiák, világok harca vezet a népirtáshoz, hanem puszta nemzeti, gazdasági szükségszerűség, 
a lázadások leverői feltehetően megelégedtek volna néhány százezer örmény kirablásával, elpusztításával 
imitt-amott fellángoló pogromokban - ahogy ez a XIX. század végén lezajlott. De az Ittihad ve Terakki 
Jemiyeti, azaz az ifjútörökök Egység és Haladás Bizottsága, élén Ismail Enverrel, Mehmet Talalhattal és 
Ahmed Dzsemallal, Endlösungra, végső megoldásra törekedett a megvetett nép ellen. 
    A nemzetkarakterek leszűkülése a XIX. század végén gyorsult fel, noha a szakadatlan iszlám-türk ost-
romban a szerepek meglehetősen régóta rögzülhettek: a XVI. században a perzsa sahok örmény gárdákat 
állítottak fel seregeikben az oszmánokkal folytatott háborúik során. S az örmény „árulások" a XIX. szá-
zadban már komoly fenyegetést jelentettek a birodalom keleti határvidékére. 1828-ban az oroszok meg-
szállták Ecsmiadzint, az örmény egyházfő, a katholikosz székhelyét. A cárok ebből a hídfőállásból haté-
konyan befolyásolhatták a birodalom örmény kisebbségét. A protestáns és katolikus örmények istápolása 
pedig Nagy-Britanniának és Franciaországnak biztosított jó ürügyet a beavatkozásra, de a britek a grego-
rián egyház híveit is pártfogásukba vették. 
    A törökök egyezkedésre kényszerültek, nemzetiségi jogokat ígértek az örményeknek cserében a függet-
lenségi álom feladásáért. Ám a kormány hallgatólagosan továbbra is támogatta a kurdok támadásait az 
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örmények ellen. A konfliktus eldőlt: az 1878-as török-orosz háborúban a cári csapatok az örmény lakos-
ság egyöntetű rokonszenvével találkoztak, megindult a nemzeti szervezkedés az orosz fennhatóságú terü-
leteken, megalakult az örmények radikális nemzeti mozgalma, a Dasnak, vele számos gerillaegység, ami 
aztán kiváltotta az örmény lakosság pogromszerű mészárlását. Ám ezek csupán bevezető taktusok voltak 
a nagyszabású szimfóniában, amelyet már az ifjútörökök hangszereltek elképesztő szakszerűséggel és 
rituális túlfűtöttséggel. Nézzük a halálkronológiát! 
    1914 szeptemberében a török hatóságok elrendelik Zeitun város örmény lakosságának lefegyverzését, 
beleértve a konyhakések beszolgáltatását is. Az ősz folyamán megkezdődik az oszmán hadsereg örmény 
származású katonáinak leszerelése, illetve munkaszázadokba csoportosítása. Túl a biztonsági óvintézke-
déseken, egy hagyományosan katonai-heroikus kultúrában, amilyen a török is, ez csupán kezdet - ha mé-
goly megszégyenítő is - a megaláztatás szertartásrendjében, amely hamarosan örmény katonák nyilvános 
főtéri akasztásában tetőzik. Párhuzamosan folyik a fölszabadított, mindenre kapható fegyencek felfegy-
verzése, akik portyázó chetékbe tömörülve betörnek Kelet-Anatóliába, hogy „háborús adó beszedése" 
címén falvakat, városnegyedeket fosztogassanak, perzseljenek fel, gyereklányokat erőszakoljanak meg. 
Eközben az örmény közösségek még mindig lojálisan sietnek eleget tenni a kormány felkérésének: ado-
mányokat gyűjtenek hadikórházak építéséhez, háborús beruházásokhoz. Valójában ugyanaz a cinikus 
undor munkálhat a terv kiagyalóiban, mint később Hitlerék Endlösung-koncepciójában, amely kidolgozza 
a deportálások, elgázosítások önfinanszírozását. Népirtás - saját zsebből. 
    1915. január 5-én „vérvádi" eljárás indul: a hatóságok vádat emelnek Sivasban a hadsereg örmény 
származású pékjei ellen, miszerint azok mérget szórtak a kenyérbe, hogy orvul legyilkolják a török sere-
get. Brutálisan elbánnak velük annak ellenére, hogy orvosok bizonyítják: a kenyér jó, sőt esznek is belőle. 
Íme, kirajzolódnak az összeesküvők kontúrjai. 
    Január 22-én Enver pasa Konstantinápolyban köszönetet mond az örmény önkénteseknek hősies erőfe-
szítéseikért a kaukázusi fronton. Az ifjútörök hadügyminiszter, a genocídium egyik szellemi atyja az éle-
tét köszönheti az örmény utóvédek önfeláldozó harcának. A fővárosban egyelőre viszonylagos béke ho-
nol, mert még túlságosan sok az európai szemtanú.  
    Február 19-én Talahat és más Ittihad-vezetők tanácskozást tartanak, amelyen elhatározzák: ha ellensé-
ges hajók támadást intéznek a Dardanellák ellen, habozás nélkül felgyújtják Konstantinápolyt, fölrobbant-
ják a Hagia Szophia-székesegyházat, és lemészárolják a keresztény lakosságot. E cél érdekében kerozinos 
hordókat osztanak szét a város rendőrőrsein, hogy veszély esetén azonnal cselekedni lehessen. Hiába a 
büszke modernizmus és nyugatosság, az ifjútörökök vérében is ott lobog a gázik pusztító szenvedélye, a 
nomád Timur Lenk dühe a másik vallási kultúra szimbolikus értelmű szentélyei iránt. A fenyegetéssel 
megkezdődik az újrahódítás, a történelmi tisztogatás nagy szertartása. 
    Március 9-én a reguláris erők és a chetek megtámadják az ostromra berendezkedő Zeitun városát. 14-én 
Szahag, Cilicia katholikosza azt tanácsolja híveinek, akármi történjék is, függesszék fel az ellenállást. 18-
án a török fegyveres erők letartóztatják a harcokat túlélő városi előkelőségeket és értelmiségieket, akiket 
megkínoznak, majd kivégeznek. 26-án Szahag ismételten az ellenállás beszüntetésére szólít föl. Ugyane-
zen a napon újabb harminc vezetőt tartóztatnak le a törökök. 31-én végre megkezdődhet a zeituni örmé-
nyek deportálása a Konya melletti maláriamocsárba vagy a szír sivatagba, Deir-ez-Zor községbe.  
    Április 8-án megérkeznek az első boszniai török menekültek Zeitunba és környékére, majd a macedó-
niaiak, mivel a kormány új lakhelyüket a megüresedett házakban jelölte ki. Még ezen a napon fölgyújtják 
a város büszkeségét, a kolostort. Egy örmény településvilág, kulturális övezet likvidálása befejezettnek 
tekinthető. 
    Április 24-e ma az örmény genocídium napja. Konstantinápolyban 250 közösségi vezetőt és értelmisé-
git letartóztatnak, deportálnak, később kivégzik mindnyájukat. Ez idő tájt már országszerte javában zajla-
nak a letartóztatások, a tárgyalás nélküli nyilvános akasztások, az örmény orvosok, papok, tanárok, jogá-
szok elhurcolása és agyonverése a fogságban. Mint tudjuk, a hullákat előszeretettel hajítják a Tigrisbe 
vagy az Eufráteszbe. 
    Június 23-án Mardinban örmény keresztényeket, marónitákat, nesztoriánusokat, európaiakat, katoliku-
sokat és mindenféle nem mohamedán polgárt gyilkolnak le a törökök dr. Residnek, Diyar-bakir katonai 
kormányzójának a kifejezett utasítására. Egy nappal később Trapezuntból kísérnek értelmiségi fogoly-
szállítmányt Samsunba, ám útközben egymáshoz kötözik, majd a hajóról a Fekete-tengerbe hajítják őket. 



    Július l-jén Sivas örményeit deportálják a szír sivatagba. A városi kormányzó, a kádi és két parlamenti 
képviselő búcsúbeszédet tart a lakosságnak, amelyet biztosítanak arról, hogy csupán a háború idejére te-
lepítik át őket, megakadályozandó bármiféle ellenállást. 
    Július 13-a a ramadán hónap kezdete: a muzulmánok szakrális időszakában a legádázabb és legkiterjed-
tebb az örménygyilkolás Törökország minden tartományában. A mészárlásokkal, deportálásokkal párhu-
zamosan sürgető táviratok ékeznek Konstantinápolyból: a deportálási útvonalakat beborító holttestek el-
égetésére utasítják a helyi hatóságokat. Ugyanakkor Anatólia kiürített örmény településeire megérkeznek 
a török, arab és kurd telepesek. 
    Július 21 én megkezdődik a Musza Dagh ostroma. 
    Augusztus 1-én az örmény nőket, akinek férje török származású, rendeletben fosztják meg az örökösö-
dési jogtól. 
    Augusztus 13-án befejeződik a ramadán, elkezdődik a háromnapos bajrám ünnep. Ez a pihenés, a nyu-
galom ideje, nincs hír gyilkosságokról. 
    Augusztus 31-én Talahat belügyminiszter bejelenti, hogy megoldották az örménykérdést. 
    Szeptember 10-én a Musza Dagh örmény ellenállóit kimenekíti az ostromból három angol és egy fran-
cia csatahajó. A következő napokban sürgönyök mennek Deir-ez-Zorba, a valamilyen csoda folytán élve 
megérkező örmény deportáltak, férfiak, nők, gyerekek kivégzésére, elégetésére utasítják a katonaságot. A 
kormány ebben a hónapban véglegesíti az „elhagyott javakra" vonatkozó törvényt, amely szentesíti az 
örmény vagyon eltulajdonítását. 
    Október 8-án Talahat a tartományi hivataloktól dokumentum gyűjteményeket rendel, amelyek igazol-
ják az „örmény hazaárulás" vádját. Megtiltják a házasságot örmények és törökök között. 
    December 14-én a hatóságok parancsot adnak az örmény papok meggyilkolására. Egy nap múlva kör-
telegram tisztázza, hogy a deportálások valódi célja a teljes megsemmisítés. Ha valamely örmény iszlám 
hitre kíván térni, azt csupán a deportálások végállomásán, a szír sivatagban teheti meg. 
    December 25-én, a keresztény karácsonyon a kormány utasítja a helyi hatóságokat minden gyermek 
deportálására, kivéve azokat, akik nem emlékeznek szüleikre. Telegramok mennek szerte a birodalom-
ban: a rendvédelmi szervek feladata megakadályozni azt, hogy fényképfelvételek készüljenek a deportál-
takról. Az intézkedést kis híján siker koronázza. 
    1916. január 24: Enver hadügyminiszter utasítása, hogy a török hadsereg életben maradt örmény kato-
náit azonnali hatállyal térítsék iszlám hitre és metéljék körül. A többség ezt megtagadja, kivégzik őket. 
Másfél hónappal később a szír sivatagból jelentik, hogy a deportáltaknak már csupán 25 százaléka van 
életben, azok sem sokáig. Az iszlamizáció és törökösítés során minden papot meggyilkolnak. 
    Augusztus l-jén a belügyminisztérium eltörli az örmény patriarkátust és a „millet ermeni" (a törökor-
szági örménység) törvényes jogait, arra hivatkozván, hogy nincs többé örmény közösség Törökországban. 
Ősszel az életben maradt örmény árvák török nevet kapnak. Decemberben az Ittihad deklarálja, hogy 
színtiszta török fajú állam megteremtésére törekszik. 
    1918 szeptemberében a török hadsereg kaukázusi kiruccanása során harmincezer örményt gyilkol le 
Bakuban. 
    1920-ban nemzetközi nyomásra folyik a genocídium végrehajtóinak pere; eközben több tízezer ör-
ményt gyilkolnak meg török nacionalisták Marras-ban és Hadjin-ban. A marrasi „csatát" egy Musztafa 
Kemal nevű tehetséges katonatiszt irányítja. 
    1923 szeptemberében - az örmény holokauszt záróakkordjaként - török hadak szállják meg Szmirnát, a 
mai Izmirt, legyilkolják a helybeli örményeket és görögöket, kifosztják a házakat és a vallási intézménye-
ket, majd fölgyújtják a várost. 
 
A washingtoni Örmény Nemzeti Intézet 
ANI honlapján (www.armenian-genocide.org) olvasható kronológiából a kitüntetett jelentőségű napokat 
ragadtuk ki, az örmény kultúra eltörlésének rituális mérföldköveit. Döntő pillanatok ezek a tömeggyilkos-
ság érzelmi, jogi, szellemi alapjainak mitikus megteremtésében. Az országot keresztül-kasul bejáró pa-
rancstelegramokat vérbeli holokausztlogika és retorika hatja át. Az örmény népirtás kísérteties előképe a 
zsidóság megbélyegzésének, majd mechanikus kipusztításának. Hamis ígéretek, amelyek hiú reményekbe 
ringatják és halálos tétlenségre kárhoztatják a közösség vezetőit; faji-felekezeti alapú megkülönbözteté-
sek, „örménytörvények", a kivégzések demonstratívan kegyetlen módozatai és a tömegpusztítás tökéletes 
technikái - e forgatókönyv minden etnikai tisztogatás kézikönyve lehetne. A Van-tótól Erdélyig vagy a 



mór Andalúziáig minden kultúrafalásban perdöntő szerepe van a szimbolikus épületek szimbolikus mó-
don végrehajtott letarolásának, a templom- vagy zsinagógaégetésnek, a névváltoztatásnak és a kisebbségi 
nyelvhasználat szigorú büntetésének. 
    Az örmény pátriárka 1912-ben még készségesen összeállította az Oszmán Birodalom területén található 
örmény műemlékek jegyzékét, abban bízva, hogy ezzel lehetőséget kap az állami műemlékvédelemre. 
1915-ben a regionális török katonai parancsnokok e listák alapján semmisítették meg az épületeket: a 
2200 helyszínt tartalmazó listából 2150-et pusztítottak el vagy rongáltak meg. Ami akkor nem dőlt rom-
ba, azt az 1923-as ifjútörök állam „rekonstrukció" címén rontotta le, ugyanakkor a földrajzi neveket átne-
vezte azzal a céllal, hogy kiradírozza az örmények „történetileg bizonyítható" jelenlétét Kelet-
Anatóliából. De nyilván az a gyakorlat sem volt véletlen, hogy a kínhalálra szánt örmény értelmiséget és 
katonaságot medreszékben, szeldzsuk épületekben börtönözték be, mint Sivasban például, vagy éppen-
séggel erőszakkal körülmetélték őket. 
 
A kép persze itt sem ennyire fekete-fehér: számos török és kurd paraszt tagadta meg a gyilkosságok 
végrehajtását, bújtatta el a menekülőket, vagy fogadta örökbe az árvákat. Az örmény lányokat például 
pillanatok alatt törökké változtatták: állukat tetoválták, bugyogót adtak rájuk, hogy felcseperedve meg-
próbálják felkutatni hozzátartozóikat. Az örmények pedig nem mindannyian mentek birkamód a vágóhíd-
ra; szórványosan ellenállást fejtettek ki olyan nagyobb városokban, mint Urfa, Van vagy Zeitun. De a 
Musza Daghgal ellentétben mindenütt elmaradt a deus ex machina, s pusztulás várt a magukat védőkre. A 
genocídium paradoxona, hogy a végrehajtók is megsínylették a deportálásokat: 1916-ban és 1917-ben 
több tízezer török katona halt éhen a kaukázusi fronton, mert akadozott az ellátás. Az örménység likvidá-
lása gazdasági válságot idézett elő: a térség mezőgazdasága romba dőlt, az örmények kezében összponto-
suló kereskedelme megszűnt. Az ifjútörökök azonban végül megoldottak minden problémát. 
    Csakhogy a géniuszok a szenvedélyes nagytakarításban a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is: 
egyúttal hatalmas pusztítást végeztek a saját hagyományvilágukban. Sokak szerint Törökország ma ennek 
köszönheti fennmaradását, modernitását, hatalmát. Mások szerint minden lelki-intellektuális ingatagságát 
és orvosolhatatlannak tetsző belpolitikai válságát. Atatürk-kel nem új korszak kezdődött, hanem a régi 
folytatódott - csak a modernizáció mázával bevonva. Ami bizonyos, a változásokat kulturálisan mélyen 
idegen áramlat hozta; s akárcsak a mai fundamentalista iszlám terrorizmusban, éppen azzal alakult ki a 
legrobbanékonyabb ideológiai elegy, hogy a legősibb ellenség szellemisége beszivárgott a korábban sok-
elemű, de egynemű kulturális esszenciába. A Nyugat szelleme. 
    „A türbedár: [...] Azt mondod, a kormány az oka a véres igazságtalanságnak. De ez valójában nem a 
mi kormányunk, hanem a tietek. Tőletek tanult. Ti támogattátok szent értékeink elleni bűnös harcában. A 
ti tanításotokat és nézeteiteket hajtja most végre. Fel kell tehát ismerned, hogy nem mi, oszmánok, hanem 
Európa és Európa szolgái felelősek annak a népnek a sorsáért, amelyért harcolsz. És az igazság éri utol 
az örményeket, mert ők kívánták vissza az országba a hitszegő bűnösöket, pártolták őket, és hódoltak ne-
kik, hogy azok most felfalják őket. Nem látod ebben Isten ujját? [...] 
A fiatal sejk: Ez igaz, efendi. Nem tagadhatod le, hogy a ma nálunk uralkodó nacionalizmus idegen mé-
reg, és Európából jött. Néhány évtizede még a mi népeink, törökök, arabok, kurdok, lázok és sokan mások 
hűségesen éltek a próféta zászlaja alatt. A Korán szelleme kiegyenlítette a földi, vér szerinti különbsége-
ket. Ma már az arabok is, akik igazán nem panaszkodhatnak, nacionalistákká és ellenségeinkké váltak." 
    Ez a beszélgetés Franz Werfel A Musza Dagh negyven napja című könyvében játszódik le: Johannes 
Lepsius német lelkész minden követ megmozgat, hogy megállítsa a deportálásokat, s így kerül egy ha-
gyománypárti, ifjútörök-ellenes dervisrend titkos sztambuli tanácskozására. Feltehetően sokkal esetlege-
sebb, nyersebb, így eredménytelenebb lett volna az örményirtás, ha Enverben, Talahatban és Dzsemalban 
nem lobog ugyanakkora hévvel a felvilágosult európai racionalizmus, a technokrata szemlélet és valami-
féle jakobinus düh, mint a keleti fanatizmus meg a kollektivitás mértéktudata. 1915. augusztusában Henry 
Morgenthau amerikai nagykövet beszámol Talahat szavairól: a belügyminiszter találkozásukon hangsú-
lyozza, hogy az Ittihad az örmények likvidálását alaposan megfontolta, csakúgy a végrehajtás hivatalos 
módszereit és politikáját. Talahat azzal is dicsekszik, hogy Bitlisben, Vaniban és Erzurumban már egy fia 
örményt nem találni. 
    Egy gázi nem tesz ilyet: szent haraggal telve nekiront a keresztény harcosok falának, gyilkol a Korán 
nevében, akár polgárokat, nőket is (amiben tökéletesen megegyezik a keresztes lovagokkal, talán valami-
vel még kíméletesebb is azoknál) - de hiányzik belőle a tervezgetésnek ez a hatékony és rémisztő banali-



tása, amely automatizmusokká, elidegenített mozzanatokká silányítja - szekularizálja a szent háborút. Ez 
a hétköznapiság, a Örményország Egyesület elnöke szent jelképek sovén kisajátítása és fegyverként al-
kalmazása törölte el az anatóliai örményeket a föld színéről. A dzsihádlogika holokausztlogikává torzult. 
És sokkal erősebb logika lett. Ma az örmények, köszönhetően az ifjútörökök körültekintésének, belekény-
szerültek az igazolás és a számháború patthelyzetébe. Nekik kell bizonyítaniuk a népirtás tényét, másfél 
millió ember, templomok, városok láthatatlanná válását, olyannyira, hogy Franciaország is csak 2001-ben 
ismerte el a genocídiumot. A törökök természetesen körömszakadtáig tagadnak, újabb örmény hazugság-
nak titulálva a felvetéseket. Lehetséges, hogy néhány évszázad kérdése, és Hitler igazsága tökéletesen 
igazolódik? Vagy amint egy titkos tanácsos kérdezte Lepsiustól Werfel könyvében: „Sohasem tette fel 
magának a kérdést, doktor, hogy a nemzeti kisebbségek vajon nem jelentenek-e fölösleges nyugtalansági 
tényezőt, és nem az lenne a legjobb, ha eltűnnének?" 

Folytatjuk  
(Megjelent a Magyar Nemzet 2005. május 14-i számában) 
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Boloz Antoniewicz János 
Az örmények - Galiczia 

6. rész 
 
Az örmények kedvelt ételei közé tartozik mindenekelőtt a hurútos gantscbúr, vagyis a sajtszerű főzelék-
péppel és húsos derelyével főtt leves. A háromszögű derelyék közé egy négyszögűt is vágnak és ennek 
dolwát (szerencse) a neve; akinek ez jut, az még abban az évben férjhez megy, illetőleg megházasodik. 
Továbbá rizskásás leves (prindze abúr), valamint a már említett füstölt birkahús (adzumis vagy búsén), 
valamint különféle tészták, mint a tutmáls és chatlamá, mindenekfölött azonban befőtt gyümölcs, ami-
lyennel az embert Keleti-Galicziában a napnak ily eledelre legkevésbé alkalmas szakaszaiban is mindun-
talan erőnek-erejével kínálják. 
    Íme tehát Galiczia legkeletibb zugába kellett mennünk, hogy egy kis hamisítatlan örmény népéletet 
lássunk. Kuty-nak és környékének örmény lakossága azonban, mint már mondottuk, legnagyobbrészt 
csak a múlt században vándorolt be Romániából; tehát sem testi, sem lelki tekintetben nem képviselője a 
tisztább és nemesebb örmény jellegnek. Ez csak ama legrégibb bevándorlók utódaiban található meg, akik 
kevéssel Ani város elpusztulása után és az ezt követő három évszázadon át hagyták el hazájukat. Hogy 
ezek a politikai okokból elmenekült örmények a nemesség és a főbb rangúak köréből valók voltak, az 
világos és már a dolog természetéből következik. Ezek a maguk virágkorában büszkén őrzött nemzetisé-
gük jellemvonásait a művészetek különféle ágaiban is tudták érvényesíteni. Míg a Kuty-ban álló, 1756-
ban alapított örmény egyház a többiekhez hasonlóan, minők például a Tysmienica (1759-1791), Sniatyn 
(1718), Horodenka (1706), Stanislan (1748-1772) és Lysiec (1785) községbeliek, akárcsak a többi kisvá-
rosi lengyel templom, bágyadt és ellapult barokk stílban épült: addig a lembergi érseki székesegyházban a 
bizánczi-örmény építkezésnek látjuk, bár szerény, de mégis érdekes emlékét. 
    A kelet felé néző régi épületnek három, kívülről is föltetsző szentély-záradéka (apsis) van; a középső 
mely félkör-alakú (nem sokszögű, mint amilyenek a bizánczi templom építkezésnek a délnyugati vidéke-
ken levő példáinál többnyire láthatók), majdnem háromszor oly széles, mint a két keskenyebb, melyek 
láthatólag később kifaragott falaikkal ma is csak 1,6 méter szélesek. E két fülkeszerű és üresen álló, mert 
oltár befogadására keskeny kerek apsisoknak a nyugati oldalon két, ugyanolyan keskeny fülke felel meg; 
ezek a kereszthajók felé nyíltak, a nyugati hajótól pedig két idomtalan falpillérrel és fönn egy ugyanoly 
vastag fallal vannak elválasztva, mely egy 4.07 méter széles és csak 5.2 méter magas, tehát igen tompa 
csúcsíven nyugszik. (Ilyen íveket gyakran láthatni Texier Dubois és P. Alischan műveiben.) 
    A hajók kereszteződése fölé meglehetősen magas, négy kerek ablakkal áttört, kívül sokszögű, belül 
ellenben kőralakú, alul tizenkétszögű keretbe foglalt kupola borul, melynek a hajlata nem valami ügyesen 
előre tolt téglákkal van megszerkesztve. Különös figyelmet érdemel, hogy a hosszanti hajó keleti és nyu-
gati szára egyenlő hosszú, a kereszthajó szárai ellenben rövidebbek, úgy hogy a templom alaprajza sem 
nem a latin, sem nem a görög, hanem a sajátos örmény keresztet ábrázolja. 
    A kereszthajó szárainak ez a sajátságos aránya, a kupola dobjának sokszögű kerete és külseje, a két 
oldal-apsis fülkeszerű keskenysége és a nekik megfelelő hátsó helyiségek, valamint a két tompa csúcsív 
alakja mind arra vallanak, hogy itt az egyetemes késő-bizánczi építkezésnek egy sajátszerű örmény alaku-



lata van előttünk. Az épület különben is kétségtelen hasonlóságokat mutat az Ararát hegyén fekvő Arkuri 
helység örmény templomához, csakhogy ott a hagyományos örmény derékszögű alaprajzot az 
oldalapsisok derékszögű alakja és a fő szentélyzáradéknak kívül szintén derékszögű elmetszése hívebben 
megőrizte. 
    Az örmény világi építkezés emlékeit azonban már hiába keresnők Lembergben;  sőt az örmény utcák 
takaros házai inkább azt a törekvést mutatják mind, hogy birtokosaik a késő-renaissance gazdag díszítmé-
nyeit a többi lembergi patríciusokkal   versenyezve alkalmazzák lakásaikon. Csak műveltségtörténelmi, 
de egyáltalában nem művészettörténeti érdekűek. Eredetüket csupán örmény pénznek, de aligha örmény 
kezeknek köszönhetik. Másként van a dolog a történelmi és tájképi szempontból egyaránt oly érdekes 
Jazlowiec városkában (buczaczi kerület). Hosszabb idő óta meg lévén telepedve, még a XVII. században 
is kiterjedt kereskedelmükkel a város tekintélyes és uralkodó elemeként látjuk itt őket szerepelni, kiknek 
külön püspökük és törvényszékük is van. A bennszülött lengyeleket és ruténeket ugyan nem túrhatták ki a 
vásártéren álló faházaikból és vályogkunyhóikból, de a főtérről villaalakban elágazó két főutcát majdnem 
kizárólag ők foglalták el. Ezekbe az utczákba építették sűrűn egymás mellé csinos földszintes házaikat, 
melyeket eleinte finom ízlésű és egyszerű, később azonban a lembergi kőfaragók szembetűnő 
beleártakozása folytán túlságosan cikornyás kapu- és ablak-keretekkel díszítettek. Csodálkozva láthatjuk 
ma is e házakban, melyekben most a nép legszegényebb része lakik, a tágas termeket és pitvarokat, ahol 
szép keresztboltozatok, választékos kődíszítmények és a szobák alatt tág, boltozatos pincék mutatják a 
hajdani lakók jómódúságát. Lembergben a féltékeny hatóság szigorúan megszabta házaik magasságát és 
szélességét, s részint ezekből, részint azonban abból a helytelen nagyravágyásból, hogy a leggazdagabb 
patríciusokkal versenyezzenek, ízléstelenségekre ragadtatták magukat és lassanként egészen elvesztették 
az építkezésben is nyilvánult hajdani sajátszerűségüket. Itt ellenben, ahol minden ilyen korlátozástól és 
szorongató szomszédságtól menten, egészen saját tetszésük szerint rendezhették házaikat és udvaraikat, 
az építkezésben is szabadon nyilvánulhatott saját szükségleteiknek és ízlésüknek megfelelő alkotóérzé-
kük. De, valamint gyakran ugyanazon a sírkövön ölelkeznek az örmény és a barokk vonaldíszek, úgy az 
örmény és latin fölirat is szépen megférnek egymás mellett ugyanazon a kőtáblán. Kiválóan érdekes egy 
1611-ből való kútfölirat, melyen csodálatosan keveredik a barokk szőlőfüzér a sajátosan örmény szalag-
dísszel (mely a lembergi székesegyháznak 1463-ból való alabástrom tábláján még teljes tisztaságában 
látszik); hogy pedig a „milál", vagyis a bennszülött keresztény, akire különben, ha nem valami nagy úr, 
kicsinyléssel néznek le, szintén érdeme szerint becsülhesse e közhasznú alkotást, a fölirat első sora latinul 
mondja el neki a mű eredetét: „Jacobus Armenus bono publico fecit 1611", míg a következő három sor 
örmény nyelven folytatja: E kereszt és e kút állíttatása Jakab úrnak és testvérének, Istvánnak a műve. Be-
fejeztetett az örmény számítás szerinti 1000-ben és 60-ban Aprahem (a kőfaragó!) hajtotta végre e mun-
kát hűségesen. 
    Néhány évtizeddel később magasan a város fölött, ahol a buczaczi fönsíkról a völgyhasadékba vezető 
út hirtelen bekanyarodik, fölállították az (1800 táján lebontott) örmény kaput, s ugyanez időben saját 
nemzetőrségük vitézül védelmezte az Örményországból csak nemrég érkezett Selerowicz Bohdan vezérle-
te alatt 1648-ban a kozákok és tatárok, később pedig a törökök ellen a várost. Megvető gőggel tekintenek 
e háromnegyed-örmények őrtornyuk tetejéről a város kispolgáraira, és csak a Koniccpolskiak, Jazlowice 
hatalmas urai, kik a völgykatlan másik oldalán büszkén és dacosan álló sziklavárában laknak, tudják őket 
tiszteletre kényszeríteni. 

Megjelent: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, 
 Galiczia, Budapest 1989.  

/Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal/ 
*     *    *  

 
Jakab Gábor pápai káplán 

Bibliai szövegek 
Világosító Szent Gergely „búcsúján" a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban 

 
Szentlecke Pál apostolnak a Korinthusiakhoz irt második leveléből (2 Kor 4,5-9) 
 
Testvéreim! Mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus Krisztust, az Urat, magunkat pedig, mint Jézus 
kedvéért szolgátokat. Isten ugyanis, aki azt mondta: A Sötétségből támadjon fény, világosságot támasztott 



a mi szívünkbe is, hogy felragyogjon nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán. Ezt a kin-
cset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonít-
suk. 
    „Mindenfelől szorongatnak, de össze nem szorítanak. Kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk. Üldö-
zést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem pusztulunk. Testünkben Jézus 
kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön." 
 
    Evangélium Szent János könyvéből (Jn 12,35-36a) 
    Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz: „Már csak rövid ideig van nálatok a világosság. Járja-
tok a világosságban, amíg a tiétek, különben elborít titeket a sötétség. Amíg veletek van a világosság, 
higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek." 

Szamosújvár, 2005. június 11. 
Világosító Szent Gergely 

     
    Krisztusban Testvérek! 
    A felolvasott bibliai szövegekben a „világosság" szó többször is előfordult. „Kulcsszó". Lényeges 
mondanivalót hangsúlyozni akaró jelzőként a ma ünnepelt Szent nevében is szerepel, aki „világosító " 
Szent Gergelyként lett (elsősorban az örmény egyházban) közismert. 
    Hogy a „világosság" kulcsszóval ki is nyithassuk a bibliai szövegekbe zárt mai isteni üzenetet, elmél-
kedésünket egy Pál apostoltól kölcsönvett imádsággal kezdem: „Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség 
Atyja, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg 
lelki szemeteket, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag a szentek fönséges 
öröksége, és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma fölöttünk, akik hívőkké lettünk" (Ef 1,17-18). „Va-
laha ugyanis sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban " (Ef 5,8) Az idézett mondatok megcá-
folhatatlan indoklása így olvasható Szent János evangéliumában: „Aki nappal jár, nem botlik meg, mert a 
világosságban lát. De aki éjszaka jár, megbotlik, mert nincs világossága" (Jn 11,9a-10). 
    Világosító Szent Gergely a kaukázusi Örményországnak, illetve a nagyon sokat szenvedett és sok vi-
szontagságot átélt örmény népnek a köztiszteletben álló nagy szentje, nemzeti apostola. Örményország, 
amely a Kr. e. 6. századtól ARMENIA néven volt ismert az ókori világban, „hivatalosan" már 301-ben 
kereszténnyé lett. Néhány évvel korábban tehát, mint a Római Birodalom egésze, amely csak 313-ban 
ismerte el (ugyancsak „hivatalosan") a keresztény vallást, illetve a keresztény hitet. 
    Egy legenda szerint: Abgár örmény király levelet váltott magával az Úr Jézussal; meghívta őt, jöjjön el 
hozzá, és megosztja vele országát. Jézus azt válaszolta, hogy ő nem, de valamelyik apostola elmegy he-
lyette. Így is történt. Szent Tádé és Szent Bertalan (utóbbit éppen ma ünnepli a római katolikus egyház) az 
első pünkösd után lelkesen útra keltek, elmentek Örményországba és megérkezésük után nyomban neki-
láttak a hittérítő munkának. 
    Mint minden legendának, természetesen ennek is van valóság-magva, hiszen már a 2-3. században te-
kintélyes számú keresztény élt Örményországban. Ám ennek ellenére a legnagyobb hatású misszionárius-
nak még sem őket, hanem Világosító Szent Gergely püspököt tartják az örmények, aki - úgymond - 
„megvilágosította" (persze nem a maga emberi, hanem az Evangélium isteni világosságával) az addig 
pogányságban, tehát lelki sötétségében élő örmény népet. Az apostolok közvetítésével átvett jézusi taní-
tást olyan lelkesen és olyan eredménnyel hirdette, hogy még az emberi méltóságából korábban teljesen 
kivetkőzött és ösztönei rabjaként teljesen elállatiasodott gonosz királyt, Tiridatot is sikerült megtérítenie, 
aki aztán elkötelezett krisztushívőként, akárcsak később Pannóniában a magyar Szent István, az egész 
népet keresztvíz alá vezette, s a keresztény vallást államvallássá tette. És a nép az új hitet nemcsak kés-
zséggel elfogadta, de őszintén magáévá is tette, tanúságtevően megélte, amit kézzelfoghatóan bizonyít 
súlyos megpróbáltatásokkal teli, tizenhét évszázados viharos történelme. 
    Bárhová is vetette századok során a keserű sors az örményeket, zömében az Ararát hegye környékén 
élő nép fiait és leányait, mindvégig töretlenül megőrizték hitüket, és soha nem veszítették el. Itt Erdély-
ben sem: Erzsébetvároson, Gyergyószentmiklóson, Besztercén vagy Szamosújváron, ahol most vagyunk, 
ahol ég felé mutató jelként oly impozánsan áll a város közepén ez a sok vihart látott, természeti csapáso-
kat átélt, nagy történelmi múltról és gazdag kultúráról tanúskodó gyönyörű barokk templom. 
1671 után családok százaival érkeztek az örmények Erdélybe, a török fennhatóság elől Moldván át mene-
külve, akiket szívesen fogadott be Apafi Mihály akkori fejedelem. Ha a tovatűnt tizenhét évszázad alatt 



történtek megoszlások a nép körében, és alakultak különféle csoportok, a megtartó közös gyökerek mind-
végig érintetlenül, épek maradtak. Tulajdonképpen a Világosító Szent Gergely hirdette jézusi hit tartotta 
meg az örményeket létükben, szétszórtságuk ellenére is (mindenütt a nagyvilágban) mind a mai napig. 
Megboldogult II. János Pál pápa 200l-es örményországi látogatása alkalmával a 17-ik centenáriumi ün-
nepségek egyikén ezért elismerőleg ezeket a szavakat mondta: „Buzgón őrzitek sok-sok vértanú emlékét 
és a vértanúság az örmény nép és egyház sajátos jegye maradt." 
    A sok-sok megpróbáltatás közül egyről itt és most kifejezetten meg kell emlékeznünk: az úgynevezett 
örmény genocídiumról, a 20. század első holokausztjáról. Kilencven esztendővel ezelőtt, 1915. április 24-
én kezdődtek Isztambulban a másfélmilliós emberáldozatot követelő törökországi népirtások. A leírhatat-
lan tragédiának, mint köztudott, A Musa Dagh negyven napja című regényével Franz Werfel osztrák író 
állított szellemi természetű emlékszobrot. Az idei esztendőben ezért mindenütt, ahol jelentősebb számban 
élnek örmény népcsoportok, az akkor elpusztultakért (is!), a Gábriel Bagradjanokért szólnak az örmény 
harangok. Egyfajta szemléltetésként és hangulati „betétként" a regény utolsó három sorát idézem: „Gáb-
riel Bagradjannak szerencséje volt. A törökök második golyója szétzúzta halántékát. Amikor lezuhant, 
belekapaszkodott a fejfába és magával rántotta a földre. És fiának a keresztje ott feküdt a szívén." A ke-
reszt kifejezte mély fájdalmát az örmény egyházi énekek hallgatása közben. Személy szerint magam is 
érzem, valahányszor eljövök ide ünnepelni a nagy szentet, Világosító Szent Gergelyt. 
    Hadd mondjam el itt római katolikus papként bizonyos büszkeséggel, hogy jelenlegi Szentatyánk haj-
dani névelődje, XV. Benedek, 1915-ben fölemelte szavát a halálra szánt örmény nép védelmében, amely 
népet túlzás nélkül a teljes megsemmisülés szélére sodortak az akkori kegyetlen vérengzések. Az akkor 
elszenvedett szörnyűségek önmagukban is elégséges magyarázatát adják annak a ténynek, hogy miért él 
olyan mélyen ma is e nép lelkében Jézus keresztjének tisztelete. Sajnos, az illetékesek a pápa figyelmezte-
tését nem vették tekintetbe, és így Európában néhány évvel később újabb szörnyűségek, újabb holokausz-
tok (a szovjet Gulág, majd a zsidó shoáh, s egyebek), következtek. És mint szomorúan tapasztaljuk, a 
rettenetes szörnyűségeknek azóta sincs vége. Ma már egy világméretűvé nőtt ördögi terrorizmus tart féle-
lemben egyre több népet és nemzetet. Világosodni nem akaró, sőt, egyre sötétebbé váló világunkban, 
melyben egyre fáradtabbak, egyre reményvesztettebb és egyre zavartabb lelkiállapotúak az emberek (és 
nem utolsó sorban ma is szülőföldjük más és más okokból történő kényszerű elhagyása miatt: mert nincs 
elegendő kenyérkereseti lehetőség, mert kizsákmányolják és személyi méltóságukban pusztán nyelvük és 
kultúrájuk mássága miatt megalázzák sőt, megverik őket), ugyan mit kérhetnénk leginkább a gondviselő 
Istentől, ha nem a mielőbbi szellemi és lelki megvilágosodást, a belső világosságot, a mielőbbi észhezté-
rést és kijózanodást, a szűnni nem akaró („mi majd megmutatjuk" jeligéjű) bosszú és erőszak helyett a 
kölcsönös kiengesztelődést és a kibékülést?! 
    Rá kell végre döbbennie a saját levében fortyogó világnak arra, hogy bár sokféle út van, „kiút" csak 
egy lehetséges: a békesség útja! Más úton (mint a kölcsönös kiengesztelés és a békességteremtés útja) 
nem lesz jövője a jobb sorsra érdemes világnak. Ennek a világosságnak azonban, hogy a sötétségben va-
lóban fényt gyújtani tudó világosság lehessen, először az egyes emberekben, tehát bennünk (bennem, 
benned és benne) kell fölfénylenie, belőlem, belőled és belőle kell kisugárzódnia közvetlen környezetünk-
re, a mellettünk élő emberekre, a kisebb-nagyobb közösségekre, saját kis családunkra és népeinkre első-
sorban, közvetve pedig az emberiség nagy családjára! 
    Hadd idézzük fel itt emlékezetünkben néhány pillanat erejéig a Bibliának azt a közismert részletét, 
amely szerint a már említett Ararát hegye az a nevezetes földrész, ahol a hagyomány szerint Noé bárkája 
szárazra ért. Miként akkor a kibocsátott galamb a béke és a szeretet olajágával (a vízözön megszűnése 
után) visszatért, úgy kell visszatérnie a gyűlölködő népek életébe a béke szellemének. Ez ma már több 
mint korparancs, ez ma már életben maradásunknak sine qua non-ja, elengedhetetlen feltétele. 
    Van hát miért összekulcsolnia kezét, fohászkodnia és esedeznie a harmadik évezred elején mind az 
egyes embernek, mind az egyetemes emberiségnek. Ám hogy imádságba foglalt vágya teljesülhessen, 
mindennapi életében az önös érdekek mindenáron való érvényesítése helyett a szeretet parancsa önzetlen 
megélésének kell bekövetkeznie! Nem annak tehát, hogy ki tud többet szerezni, ki tud nagyobb gazdasági 
vagy politikai befolyásra és hatalomra szert tenni, ki tud még jobban meggazdagodni, hanem annak, hogy 
ki tud jobban szeretni, ki tudja a másikat jobban megbecsülni, ki tudja az Istentől ajándékba kapott életet 
a legnagyobb fokban értékelni. 
    A konkrét teendőket és buzdításokat az elhangzott bibliai szövegekben Jézus Krisztus és Pál apostol 
fogalmazták meg. Krisztus így buzdít ma mindnyájunkat: „Járjunk világosságban, (mint a világosság 



fiai) hogy el ne borítson a sötétség! " Pál apostol pedig a remény nélkülözhetetlenségéről és megtartó 
erejéről beszél. Bármilyen helyzetben is legyünk: „Kétségeskedhetünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést 
szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem pusztulunk!" Ugyanezeket a gondo-
latokat öntötte művészi formába mindnyájunk vigasztalására Hovhannész Tumán örmény költő, aki sokat 
szenvedett nemzettársaihoz címzett versében ezeket a sorokat vetette papírra: „Életben maradtál, talpon 
maradtál bajaidban, a múlt és a jelen titokzatos útján: talpon bölcsen, gyötrődve és szomorúan a te Iste-
neddel. És eljön a hajnal, ahol majd boldog lesz az élet: végül a világosság, ezer és ezer lélekben, és a te 
Ararát hegyed szent ormain végül fellobban a jövendő tüze. Akkor majd, azon a hajnalon új énekek és új 
költemények fakadnak költőid ajkán." 
    Ez a hang már nem csupán innen, a földről, de egy kicsit „odaátról" felcsendülő hang, égből érkező 
üzenet, a bibliai „új ég és új föld" isteni üzenete a hitben, a reményben és a szeretetben! 
    Befejezésül a száz éve született József Attilát idézem: „Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni." Máskép-
pen mondva ugyanezt: valami nagy-nagy világosságot kellene gyújtani! Hol? A fejekben és a szívekben! 
Világosságot a lelkileg korán megrontott gyermekek fejében és szívében, világosságot az erkölcsileg sú-
lyosan veszélyeztetett drogfüggő fiatalok fejében és szívében, világosságot az elbizonytalanodott-
tanácstalan felnőttek fejében és szívében. És nem utolsó sorban világosságot az egyház meg a világi társ-
dalom irányítóinak, a politikusoknak és az egyház vezetőinek a fejében és szívében, hogy köldöknéző, 
üres retorikával önmagát és másokat is ámító, s ezért egyhelyben-topogó körbejárás helyett valóban meg-
találhassák a kivezető és előre vivő egyenes utat, hiteles választ keresve Az ember tragédiájában föltett 
Madách-i kérdésre: „Megy-e előbbre majdan fajzatom, nemesbedvén, hogy trónodhoz közelegjen, vagy, 
mint malomnak bánna, holtra fárad, S a körből, melyben jár, nem bír kitörni." 
    Töprengéseinkben egyet semmiképpen se feledjünk Testvérek! Az idő kezdetén, in illo tempore, a nagy 
univerzum Isten által történt létbeszólítása is, maga a TEREMTÉS, a világosság megteremtésével kezdő-
dött! A Biblia legelső lapján szó szerint ez olvasható: „Isten szólt: Legyen világosság! És lett világosság!" 
    És most mi is imádkozzunk és fohászkodjunk: Világosító Szent Gergely, ebben az ünnepi órában Hoz-
zád fordulunk és kérve-kérünk, égi közbenjárásoddal eszközöld ki mindnyájunk számára a világosságot, a 
belső megvilágosodást, hogy a bennünket körülvevő külső sötétség ellenére is a lehető legtisztábban lás-
sunk, hogy az élet labirintusában el ne tévedjünk, meg ne botoljunk, hogy Isten velünk kapcsolatos egy-
személyes tervét felismerhessük és azt a magunk helyén (nem szavalatokkal és szónoklatokkal, hanem) 
becsületes munkával meg is valósíthassuk. 

(Elhangzott a Szamosújvári Örmény Katolikus Székesegyházban  
2005. június 11-én) 

*     *    *  
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 

Ismét eltelt egy év 
avagy tudósítás a szamosújvári búcsúról 

 
„Szamosújvár az örmények Mekkája " -írta Petőfi erdélyi utazásai során. Az erdélyi örmények leszárma-
zottai - köztük jómagam is - magyarnak vallják magukat, hiszen őseink 1672 után házasságot kötöttek 
székelyekkel, magyarokkal, de örmény eredetüket soha nem tagadták meg. Kettős identitásunkat –
azonosság-tudatunkat - büszkén vállaljuk. Feltekintünk arra a népre, amely 301-ben, a világon elsőként 
vette fel államvallásként a kereszténységet, melyet a világtörténelem a kultúrateremtő népek közé sorol. 
    „Szamosújvár az örmények Mekkája" - írta Petőfi. Mit tudnak ma erről a városról az emberek? Megle-
pődve tapasztaltam, nagyon sokan csupán a híres betyár: Rózsa Sándor nevével kapcsolják össze a város 
nevét. (Itt raboskodott a börtönben, itt végezték ki, és itt található sírja a temetőben.) Bízom benne, hogy 
pár érdekes dologgal sikerül a nyájas olvasó érdeklődését felkeltenem és kedvük támad majd személyesen 
is ellátogatni ebbe a szépséges barokk városkába. 
    Szamosújvár várát Fráter György püspöksége idején, az 1500-as évek első felében kezdték el építeni, 
1540-re készült el. A törökverő egri hőst, Dobó Istvánt Ferdinánd király azzal jutalmazta, hogy kinevezte 
Erdély vajdájává, székely ispánná és Szamosújvár kapitányává. Dobó itt is bebizonyította kiváló hadvezé-
ri képességét, azonban irigyei és személyes ellenségei cselvetése következtében Kolozsváron vád alá he-
lyezték, és családjával együtt 1556. decembertől egy évig a szamosújvári vár börtönében raboskodott, 
ahonnan romantikus körülmények között szökött meg. 



    A vár a XVII. században jól megerősített, biztonságos fejedelmi lakóhely volt. Szívesen tartózkodott itt 
I. és II. Rákóczi György fejedelem is. (Utóbbi innen indult el 1657-ben a lengyelországi hadjáratra.) 
1665-ben került I. Apafi Mihály fejedelem kezébe, ám békeidőben Szamosújvár hadi fontossága háttérbe 
szorult, leginkább, mint politikai börtön volt jelentős. (Jókai „Törökvilág Magyarországon" című regé-
nyének cselekménye itt játszódik.) 
    A túlnyomóan kereskedő örményeket I. Apafi Mihály telepítette le Erdélyben. I. Lipót beleegyezésé-
vel, amikor az örmények egy csoportja megvásárolta a szamosújvári vártól délre eső részt, Gerla falu 
helyét, városépítés céljára. Az alapkövet 1700-ban tették le. A város felépítése mintegy 15 évig tartott. Az 
1717-es tatárpusztítás nyomait az örmények hamar eltüntették és 1719-ben fallal körülvéve, három kapu-
val ellátva, biztonságos települést teremtettek maguknak. Az 1726-os királyi oklevél szerint a város az 
Armenopolis, azaz Örményváros nevet kapta. 1759-ben a nagyszebeni országgyűlésen kimondták: a tele-
pülés a szabad királyi városok közé emelkedett. II. József is meglátogatta erdélyi utazása során és 1786-
ban új oklevélben foglalta össze a város jogait. Hetenként két vásár, évenként 4 országos vásár tartását 
engedélyezte és pallosjoggal (ius gladii) ruházta fel. A jogokat a város azonban csak 1833-ban tudta elis-
mertetni. Időközben az örmény lakosok kezdtek elmagyarosodni és a tekintélyes családok magyar nemes-
séget szereztek. 
    1841-ben kiszárították a szamosújvári várárkot és a helyén sétányokat alakítottak ki. 1846-ban a ma-
lomárok és a kis-Szamos gátjai közötti területen üdülőparkot létesítettek, melyet a szépségéért és a nagy 
bécsi parkkal való hasonlatosságáért „Kis-Schönbrunn''-nak neveztek. 
    Péntek délután szeretetre méltó házigazdánkkal, Lengyel Marikával sétát tettünk a parkban, ahol a 150 
éves fák lombjai rég elmúlt idők eseményeiről susogtak nekünk. Itt volt a korzó hajdanán, a fiatalok itt 
korcsolyáztak télen, a zene pavilonban szép zenét hallgattak a gyönyörű barokk városka lakói. Békét és a 
hajdani jólétet sugározza a park még most is, pedig sok hatalmas fa pusztult el az utóbbi években és 
szemmel látható, hogy a közeljövőben további fák sorsa lesz a szomorú enyészeté. Sétánk során megte-
kintettük a Pongrátz házat is. Pongrátz Simon törvényszéki bírónak az 1956-os forradalomban 6 fia har-
colt a budapesti barikádokon. A legnagyobb testvér, Pongrátz Gergely a Corvin-köz parancsnoka volt, 
ahol egy gyalogosezreddel azonos erejű felkelő haderőt vezetett. A „Corvin-köz 1956". című könyvében 
így vall önmagáról: „Büszke vagyok örmény eredetemre, amit megtartottam a vallásunkban is, ugyanis a 
vérem és vallásom örmény maradt. Ellenben a szívem magyarként ver." Szamosújvár gyászolja nagy szü-
löttét, a 2005. május 18-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Pongrátz Gergelyt. 
    Az örmény nagytemplomot 1748-ban kezdték el építeni, 1800-ra épült fel teljesen. 1804. június 17-én 
szentelte fel Mártonfi József rk. püspök a Szentháromság tiszteletére. Az építési költség 600.000 forintba 
került, ebbe benne foglaltatik Mária Terézia királynő 1200 aranyforintja is. 7 oltára van, a Nagyoltár 
1842-ben készült el Jakabfi Gergely költségén, aki a kivitelezésért 9 000 ezüstforintot fizetett. Az oldal-
kápolnában őrzik Rubens festményét a „Levétel a keresztről" című alkotását, melyet 1806-ban I. Ferenc 
király adományozott a szamosújváriaknak. 
    Ebben a templomban tartják minden évben a Pünkösd utáni 4. szombaton a Világosító Szent Gergely 
búcsút. Idén június 11-én került erre sor. A 11 órakor kezdődő szentmisét Dr. Puskás Attila vikárius úr 
celebrálta. Jakab Gábor pápai káplán mondta a szentbeszédet, amelyben a fény, a világosság fontosságát 
hangsúlyozta. Világosító Szent Gergely 301-ben térítette meg az örményeket és III. Tiridat király ekkor 
tette államvallássá a kereszténységet Örményországban. Gergelynek az Ige fény alakjában jelent meg. 
Fény - világosság - meleg nélkül nincs élet. A káplán úr beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a televí-
ziós csatornák pusztító szellemisége által elbutított gyermekek, a drogozó fiatalok, a depressziós felnőt-
tek, az életunt idősek szívében-lelkében a fény és a világosság uralkodik majd. A mise alatt a szamosújvá-
ri kórus, az áldozás közben Kirkósa Orsolya operaénekesnő szép énekét hallgathattuk. A szentmise végén 
Szakács Endre plébános úr köszöntötte a megjelenteket és hívta meg őket a hagyományos ünnepi ebédre. 
    Erdély minden pontjáról érkeztek zarándokok erre a nevezetes ünnepre. Itt volt Gyergyószentmiklós, 
Erzsébetváros, Torda, Brassó, Székelyudvarhely, Szatmár, Nagyvárad küldöttsége, az Erzsébetvárosban 
szolgáló plébános, sőt, külföldről is érkeztek oda elszármazott magyarörmények. Budapestről a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) képviseletében 
hárman, dr. Issekutz Sarolta elnök asszony, Heim Pál alelnök és jómagam vettünk részt a búcsún. 
    Az ebéd hagyományosan előételből, finom angadzsabur levesből és harmadik fogásként sült húsból, 
krumpli körettel és káposztasalátából állt. A régen látott ismerősök-barátok örömmel köszöntötték egy-
mást és folytattak eszmecserét az eltelt egy esztendőről. Ebéd után Sarolta átadta Puskás Attila vikárius 



úrnak az EÖGYKE ajándékát: három kiállítási anyagot. (Genocídium kiállítás, Vákár Tibor Ararát szim-
fónia című rajzsorozata, és Gross Arnold képei). A vikárius úr örömmel és köszönettel vette át az ajándé-
kot, amelyet Erdély számos helyén, vándorkiállítás formájában fognak bemutatni a közeljövőben az ér-
deklődőknek. 
    A búcsú tiszteletére kiállítást rendeztek a Karácsonyi palota épületében örmény liturgikus tárgyakból, 
amelyet szombat délután tekintettünk meg. Az épület középső részét az emeleti erkély és a Madonna szo-
borral koronázott háromszögű oromzat hangsúlyozza. A szamosújvári barokk építészet egyik legszebb 
épületének nagyméretű, díszes kapuját kétoldalt atlaszok díszítik. A kiállításon páratlan értékű örmény 
miseruhák, egyházi ereklyék láthatók üveges tárolókban. Döbbenten tapasztaltam, hogy az üvegszekré-
nyek oldala nyitott volt, (nincs beüvegezve!!!), tehát bárki kiveheti a több száz éves relikviákat. Bár vé-
leményem szerint a levegő nedvességtartalma, hőmérséklete és a por szintén sokat árthat a szépséges mű-
tárgyaknak. Bízom benne, hogy a kiállítás rendezői csak a megnyitó előtti sietségben hagyták figyelmen 
kívül a fent felsoroltakat. 
    A mise és az ünnepi ebéd után meghívást kaptunk a Simay házba is. A Simayak Szamosújvár alapító 
családjai közé tartoznak. A városnak 7 Simay főbírája volt. Mindegyiket többször is megválasztották. Dr. 
Simay Gergely (1823-1907) a Magyar Országgyűlés jeles politikusa és képviselője volt. Fia, dr. Simay 
Gyula a budapesti örmény közösség elnöke volt. Mint politikus és parlamenti képviselő, nagymértékben 
hozzájárult Szamosújvár és az örmény hagyományok felújításához. 
A ház még ebben a lepusztult állapotában is gyönyörű. A régi fényes időket idézi: minden szobában a 
hatalmas cserépkályha színével megegyező, féldrágakővel díszített kilincset csodálhattunk meg. Tehát a 
zöld kályhához zölddel díszített, a kék kályhához kék, a bordó kályhához bordó kilincs dukált. 
    Szombat este útra keltünk és elutaztunk Kolozsvárra, ahol a Bálint Tibor kúrián vendéglátónk Bálintné 
Kovács Júlia és párja, Vencel nagy szeretettel és finom vacsorával ajándékoztak meg bennünket. Vencel a 
kertben sütötte a finom flekkent, melyhez krumplipürét ettünk új hagymával, új fokhagymával, vörösbor 
kíséretében. Széles jókedvünk támadt, ezért este 23 órakor felpróbáltuk Julika kalapgyűjteményének min-
den egyes darabját és a Bálint kúria még éjfélkor is visszhangzott a kacagásunktól. 
    Számomra nagy élményt jelentett, hogy a kiváló író személyes tárgyai, bútorai között tölthettem az 
estét és az éjszakát. Reggel napsütésre ébredtem, az ablakon keresztül körben a hegyek mosolyogtak rám, 
békét és nyugalmat sugárzott minden. 
    Reggeli után egy csokor virággal kimentünk a Házsongárdi temetőbe, ahol Bálint Tibor örök álmát 
alussza. Elmondtunk egy Miatyánkot a lelki üdvösségéért, aztán irányunkat Budapest felé vettük. Útköz-
ben megálltunk annál a háznál, amelyben Szervátiusz Jenő és fia Tibor élt és alkotott. A műterem ma is 
üres, a ház egy részében laknak. Megnéztük közelebbről a ház falát, ahová beépítettek három 
dombormíves követ, Szervátiusz Jenő munkáját. Bementünk a kertbe, és lelki szemeim előtt megjelent az 
idős művész szikár, magas alakja, úgy, ahogyan 1983. február 18-án Budapesten, a Vigadó Galériában 
volt szerencsém őt látni a kiállítása megnyitóján. Fia, Tibor (hála Istennek) élő legendaként tartózkodik 
közöttünk. Nagy élményt jelentett számomra a két szobrászművész otthonának megtekintése. 
Aztán visszaültünk az autóba és megállás nélkül jöttünk: OTTHONRÓL -HAZA. 

(Budapest 2005. június 13.) 
*     *    * 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 
 

„...Urunk és megbékítőnk..." 
 
„...Te teremtetted örök és megmásíthatatlan akaratoddal a teremtményeket, és adtál létet minden 
létezőnek..." 
 
A keleti emberek ezt talán jobban érzik: a teremtés nem csupán az emberre vonatkozik. Abban megvan a 
szerepe mindennek, legyen az élőlény, legyen az élettelen. Csak mi erre nem mindig gondolunk, s nem 
látjuk át a nagy célokat, mert csak a pillanatnyiakat keressük. Felelősek vagyunk hát környezetünkért, a 
világért, az egész teremtésért, mert az mind Isten akaratából történt! 

Dr. Sasvári László 
*     *    * 



Meghívó 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

 
MIKLÓSI ANDRÁS orgonaművész és VÁRADY MÁRIA színművész 

HANGVERSENYÉRE 
„Megemlékezés az örmény genocídium 90. évfordulója alkalmából"  

Műsoron: Félix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach,  
Liszt Ferenc és Henry Mulet művei,  

valamint szemelvények az örmény irodalom évszázadaiból.  
Helyszín: Pécs, Belvárosi Plébániatemplom (Dzsámi), Széchényi tér 

Időpont: 2005. július 22-én 20 óra 
 

*     *    * 
Bálintné Kovács Júlia 

 
Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar 

családokról 
Szeretve tisztelt Hallgatóság! 
 
Rövid előadásomat Merza Gyulának, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület egyik alapító tagjának 
a 19. század végén írott versrészletével kezdem, melynek külön időszerűséget ad az 1956-os forradalom 
és szabadságharc nemrég elhunyt Corvin-közi főparancsnokára, a szamosújvári születésű Pongrátz Ger-
gelyre való emlékezés, kegyeleti főhajtás. 
 
A vers címe: 

MAGYAR-ÖRMÉNY HAZAFISÁG 
 
Maroknyi nép él e földön  
Több mint kétszáz éve,  
Érzelemben annyi öltőn  
Színmagyarrá érve. 
 
Oly magyar az örmény lelke,  
És a szó az ajkán,  
Hogy örömét ország lelte  
E derék népfajtán. 
 
S míg oltárán örmény maradt  
Kegyelet és rítus:  
A szívében, lám ezalatt  
Nőtt a magyar virtus...) 

 
    Amint e kis versrészlet is vallja, az Erdélybe települt örmények hazára leltek itt, és mind anyagi, mind 
szellemi erőforrásaikat arra használták, hogy e kis országot felvirágoztassák. Örménymagyar Baráti Tár-
saságunk, az ARMÉNIA és a budapesti székhelyű Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja, 
hogy töredékekből, mozaikokból összerakja a történelmet - mely tulajdonképpen Erdély magyar törté-
nelme is -, megismerje, majd megismertesse azt a ma emberével, mert egyrészt Vörösmarty Mihállyal 
együtt valljuk: „Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék", másrészt Nemeskürty tanár úrral hirdetjük: 
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a mienk, ha ismerjük." 
    Konferenciáinkon, az 1997. évi márciusától havi rendszerességgel megjelenő folyóiratunkban, a Füze-
tekben és egyéb kiadványainkban kísérletet tettünk már eddig is arra, hogy bemutassuk egy-egy tájegység 
örménymagyar családjait. 
    Talán a mi munkánknak is köszönhető, hogy az amatőrök mellett, a történész szakemberek figyelme is 
e kis erdélyi népcsoport felé fordult, hisz elmondhatjuk: e kutakodás napjainkban reneszánszát éli. Ezek 



egy része, például dr. Száva Tibor-Sándor: Szépvizi magyarörmények nyomában - Bécs, 2003 - című 
könyve alapos kutatásokra támaszkodva módosítja az örmények Erdélybe településének idejét, módját és 
a betelepülő családok számát. 
    A szépvizi és gyergyói örmény családok mellett képet alkothattunk a radnóti, szilágysági, kézdivásár-
helyi, sóvidéki, főleg szovátai, kolozsi, marosvásárhelyi örménymagyarok egy részéről. Dr. Bajusz Ist-
vánnak a 4. jubileumi konferenciánkon elhangzott előadásából: Két örmény botanikus: Wolff Gábor és 
Gyula, Aranyosvidék két neves alakjával is megismerkedhettünk. Egyedül a Wolff családról több órás 
előadást lehetne tartani, hiszen nem csak mint botanikusok és gyógyszerészek jelentősek, hanem a köz-
életnek is fontos szereplői voltak. Még Orbán Balázs is számon tartja az apát Torda jeles emberei között. 
Időkeretünk nem teszi lehetővé, hogy többet szóljak róluk. 
    Elmondom viszont, hogy a Füzetekben közöltük a tordai Darkó Aladár önéletírását - Amberboj gyöke-
rek -, Sas Péter megemlékező írását Darkó László festőművészről, és a magyarörmény művészek soroza-
tában bemutattuk a szintén tordai születésű Albert Annamáriát. 
    A 2005. júniusában megrendezésre kerülő Aranyosszékről szóló konferencia arra ösztönzött bennün-
ket, hogy egy-egy pillanatképben felvillantsuk ennek a vidéknek néhai és mai örménymagyarjait. Mikor 
megkezdtem az adatgyűjtést, nem hittem, hogy a bőség zavarával kell majd megküzdenem, csak azt tud-
tam: számíthatok barátaim, dr. Maros Dezsőné Albert Annamária, a Kolozsvári Állami Magyar Opera 
örökös tagjára, és Bogdánffy Botond helytörténész, lelkes örménységkutató segítségére, valamint bizo-
nyos forrásmunkákra. E két barátomnak olyan bőséges adathalmaz, szöveg és fényképanyag van a birto-
kában, melyet érdemes lenne könyvalakban feldolgozni. 
    Ha örmények után kutatunk, Aranyosszéken is a római katolikus plébániák anyakönyveit kell fellapoz-
nunk, hiszen örmény katolikus plébánia legközelebb csak Szamosújváron működött, és az örmények leg-
többször a helyi plébániák szolgáltatásait vették igénybe, ha esküvő, keresztelő vagy temetés volt a csa-
ládban. 
    A tordai római katolikus anyakönyvek névmutatóiban több tucat örmény családnévvel találkozunk, 
némelyikkel több változatban is. Ezek: Alexa, Amberboj, Ambrus - aki Szentpéteri Máriával kötött há-
zasságot, Amirás, Babcsák, Betegh, Biluska, Bocsánczy, Bogdán, Bogdánffy, Bulbuk, Csiki, Dániel, 
Duha, Esztegár, Fogolyán, Gajzágó, Gogomán, Gopcsár, Hacskuj, Harmath, Issekutz, Kapdebó, Kar-
ácsom, Karácsonyi, Karátson, Karátsoni, Káringetz, Kazatsai, Kazatsay, Korbuly, Kovrig, Lászlóffy, 
Lengyel, Markula, Marosán - aki Szentpéteri Rebekát vette feleségül - Miron, Murádi, Nuridzan, Nurisán, 
Nurizsán, Ostián, Osztián, Ötves, Pap, Patrubán, Patrubány, Pattantyús, Placsintár, Pongrác, Retezár, 
Szappanos, Szentpéteri, Szentpétery, Todorffi, Tömlő, Tucsek, Tucsik, Tutsek, Tutsik, Vertán, Verzár, 
Wolff, Zakariás. 
    Ezek között szerepelnek olyanok, akiknek leszármazottai ma is élnek Tordán, mint például az Amirá-
sok, Bogdánffyak, a Tömlő család, de nagyrészükkel csak az ótordai temető sírkövein találkozhatunk, és 
ugyanott csodálhatjuk meg idősb Szentpéteri János családi sírboltját. 
    Örmény családnevek olvashatók Aranyosszék majd minden helysége temetőjében. Felvincen a Nevelits 
család, Várfalván Sáhin Mária tanítónő volt Nagy Domokos református lelkész felesége. Harasztoson 
Murádin Lukács kántortanítóként szolgálta a közösséget, és fiai is ezt teszik, Murádin László, mint 
nyelvművelő - elsőként tüntették ki a nyelvápolók díjával - és Murádin Jenő, mint ismert és elismert mű-
vészettörténész. És ott voltak Egerbegyen a Szentpéteriek, most is ott vannak Nagyossyék. Aranyosgyéres 
külön kutatást érdemelne, de legalább Péter Károly EMKE-díjas közéleti mindenes tanárt említem, a va-
lamikor Torockón tanító Harmath László mellett. E kis felsorolásban Torockószentgyörgy az utolsó állo-
más, ahol Csiki Aranka kriptája látható, rajta a felirat: „Aki az Úrban hisz, örökké él." Hozzáteszek ehhez 
egy sokat idézett gondolatot: „ Csak az hal meg, akit elfelejtenek." Ezért emlékezünk most is rájuk, hogy 
ne váljanak holtakká. 
    Első forrásmunkám Orbán Balázs: Torda város és környéke című munkája, (Budapest. 1889). Lássuk, 
tesz-e említést az örményekről? Bizony igen! Mindjárt az előszóban köszönetet mond dr. Szentpéteri Já-
nosnak, a munkájához nyújtott segítségért, és a könyv lapjain később is gyakran felbukkannak az örmény 
családnevek. 
    Természetes, hogy Torda és vidéke vonzotta az örményeket, hiszen 1889-ben ez a hely nagyvárosnak, 
kereskedelmi központnak számított, s korábban is „ igen nagy kereskedést űző, virágzó, gazdag város 
volt, mely egyebek mellett sójával egész keletet elárasztó világkereskedelmet űzött". Orbán Balázs mun-
kájának megírásakor népességben Tordát csak Kolozsvár, Brassó, Szeben, és Marosvásárhely előzte meg. 



Könyvében a szerző Keleti Károly 1882-ben készült statisztikáját idézi. E szerint Tordán 16 férfi és 2o nő 
vallotta magát örmény anyanyelvűnek. Ebben az időben azonban az örmények integrálódása nagyon elő-
rehaladott volt kis hazánkban. Pomogáts Béla például így ír a Petelei István válogatott elbeszéléseihez 
írott utószavában: „Petelei István gazdag örmény kereskedőcsaládban született (1852-ben), és az erdélyi 
örmények akkor már réges-régen magyarrá váltak, a magyar kultúrát gazdagították, és öntudatos magyar-
ként képviselték az erdélyi magyarság érdekeit." 
    Tehát bátran megállapíthatjuk: a 16 férfin és 20 nőn kívül, számosan voltak örménymagyarok, akik 
házasság révén vagy más okból integrálódtak, és akárcsak mi mai örménymagyarok, csak származástuda-
tukban, hagyományaikban tartották számon és ápolták gyökereiket. Orbán Balázs egyébként meg is jegy-
zi a statisztika után: „az örmények, egyéb hazai és külföldi nyelvűek az oláhok rovatának levonásával 
mind magyar anyanyelvűek." 
    Más, 283. lap:,, A Pápayak egyik házat eladták Betegh Gábornak, akitől dr. Szentpéteri vette meg, ki-
nek fia János most is bírja." 286. lap: „A Szaniszló család birtokai sokfelé oszlottak, az ősi curiát az 1840-
es években Virág nevű örmény kereskedőnek adta el Szaniszló József." 
    Orbán Balázsnál még olvashatunk egy számunkra itt és most figyelemre méltó mondatot: „A Szanisz-
lók most iparosok s leginkább a kordoványos mesterséget űzik," Márpedig köztudott, hogy a kordovány-
készítés örmény titok volt. Tehát valószínűleg beházasodás történt. 
    Visszatérve a „Virág" névre, itt jegyzem meg, hogy Virág Tamás kereskedő és Katringecz Mária fia 
volt az 1830 körül született Virág Benedek, a későbbi tordai orvos. Szamosújvárról nősült, sajnos fiatal 
felesége valószínűleg gyermekágyi lázban hunyt el, a szamosújvári örmény temetőben nyugszik, a kápol-
na közelében, a bejárattól jobbra. A Benedek név az örményekre nem jellemző, tehát irodalmi műveltség-
re, tájékozottságra vall, hogy a kereskedő család a néhai költő nevét adta fiának, aki aztán alighanem visz-
szatért az örmény hagyományokhoz, mikor újra nősült, s ha már az „eredeti" Flóra névből Virág lett, utó-
da már az örményeknél gyakori Antal nevet kapta, mert Orbán Balázsnál a 353. lapon ez áll: „Torda ter-
jedelmes piacát mindkét oldalán csinos emeletes házak szegélyezik - az udvarházakon kívül -... Wolff 
Gábor, Virág Antal, Bogdánffy Dániel, Nagy Miklós emeletes házai... " 
Bogdánffy Dániel egyébként a piaci nagytemplom gondnoka is volt, és valószínű, hogy György Ferenc: 
A tordai katolikus egyház és templom történetéről szóló előadásában bővebben is hallhatunk róla, mint 
ahogy meggyőződésem szerint Bartha Katalin Ágnes: „Tapsos Torda" -Torda XIX. századi színházi éle-
téről szóló írásában is bőven találkozunk majd örménymagyarokkal . 
    Visszatérve a forrásmunkához, idézet következik: „Itt a vásártéren van a város három gyógyszertára, 
négy vas- és fűszer, 9 fűszer- és anyag, 9 szövet, 1 üveg, 1 papírkereskedése, 39 nyílt üzlete" - írja a szer-
ző. 
    Hogy az első világháború idejére hány üzlet működött Tordán, nem tudom, és azt sem, hogy Trianon 
után mennyi maradt, de Albert Arturné dr. Amirás Ilona gondoskodó szeretete, majd később lánya An-
namária kegyelete megőrzött számunkra egyebek mellett egy olyan dokumentumot, amelyből képet al-
kothatunk az 1935-ös helyzetről. 
    Mielőtt rátérnék e kis előadás gerincét képező családra, a Hacskuj - Tutsek Nemzetségre, amelynek 
tagjai minden év májusában összegyűltek, eleinte a Gellért szállóban majd a Benczúr utcában és ott tartot-
ták a családi összejövetelt, felvillantok még egy képet Torda város kereskedőinek életéből. 
Az írás címe: 

REKLÁM ESTÉLY 
Előadva a tordai Magyar Kereskedők Egyesületének 1935. év március 2-án tartott táncestélyén. 

Írta és elmondta: NAGY MIHÁLY 
 
Volt banktisztviselő, zálogház tulaj, volt műmalom tulaj, volt hadifogoly 6 éven át Oroszországban, fő-
könyvelő, cégvezető, legutóbb szőrme nagyáruház tulajdonos és szűcs: jelenleg, mint javíthatatlan költe-
kező, mint „Úr és költő". 
Részletek:    

1. cég: Első helyen áll a jubiláns cég Tutschek! 
  Vasas! Hogy mit árul?... Jaj, ne is kérdjétek!  
  Vasnál erősebbet!! Kész ágyúcsöveket!  
  Amelyeket tisztán - acélból öntöttek,  
  Hogy a mai estén - a szép nem körében  



Azoknak szívében - háborúság legyen!  
Mert ágyúcsövek ők, a három Tutschekek  
Akiket a lányok ma mind szeretnének  
Rohammal bevenni - hálójukba fogni  
S az éltükön át oltalmukban élni  
Próbálják meg lányok...szép tordai lányok,  
Csicseregjen nekik az Aranyos szátok,  
Feri, Laji, Sanyi - mind fenegyerekek  
És jó a márkájuk! Vasgyúrók! Tutschekek! 

       
      7. cég: Az Amirás cégnek kétféle gazdája 
                 Míg itt Tordán a selymet árulja,  
                 Addig Kolozsváron Ő Layda utódja  
                 A sok édességbe a krémet Ő tolja. 
                 Pártoljuk a céget - Vass Bandi a feje  
                 Singes ugyan - s mégis édességgel tele.  
                 A pultjánál áll két régi cimboránk  
                 Amirás Bandi és Rakits Adriánkánk. 
   
   11. cég: Meglátják Uraim, a jövő csillaga 
                 Lesz Albert Marcinak - Anna Máriája  
                 Van-e kérem ki őt eddig nem ismerte  
                 Bemutatom tehát a reklám keretbe.  
                 Édes kicsi lányka - édes mint a család  
                 Édes mint a boltjuk - a Wolff sikátornál.  
                 Ha keserű élted, s édességre vágyól  
                 Menj be csak Marcihoz, ott minden jót kapol.  
                 Íme bemutatjuk az élő reklámját  
                 Anna-Máriának mosolygó tatáját. 
 
  14. cég: Megtörik a napnak felkelő sugara 
                Amint reá süt a Harmath portára  
                A Harmatocskáknak drága csillogása  
                Büszkén fénylik. Boldog háza tája  
                Boldogság országa - harmatok hazája  
                Büszke lehet erre jó barátunk Béla.  
                Nála virág nyílik, virágzik a boltja  
                A jó Isten őket sokáig fenntartsa.  
                S hogy elősegítsük Harmath ragyogását  
                A drága Harmathok örök csillogását  
                Vigyük oda mindig pénzünket cserébe  
                Menjünk a boltjába reggel, délbe, este. 
                Íme bemutatom az élő reklámját  
                A Harmathok drága gondos Apukáját. 
 
                           A vers 30 céget mutat be. 
 
Részletek: „Irta és előadta Fogolyán Sándor a Tordai Magyar Kereskedők Egyesületének 1932 Novem-
ber hó 12-én tartott Gombos László, Polonyi Sándor és Miron Kajetán nagymultú Elnökeinek képleleple-
zési ünnepélyén." Az előadásból megtudjuk egyebek mellett, hogy 1908-ban megalakult a „Tordai keres-
kedők és kereskedő ifjak társas és olvasó köre, melynek megalapításához nagyobb összeggel járult hozzá 
Miron Kajetán, és olyan népszerűségnek örvendett úgy a főnökök, mint az ifjak előtt, hogy nagy lelkese-
déssel egyhangúlag őt választották meg ezen olvasó és társas kör elnökének. 



    Ezen tisztséget majdnem egy negyed századig viselte, és ezen idő alatt az ő segítő munkás társaival a 
legmagasabb színvonalra emelte. Az egyik célja volt az ifjúságot nevelni és kultúrában fejleszteni, amit 
könyvtár megalapításával, lapokkal és időnkénti szakszerű előadásokkal el is ért. Volt olyan időszak ami-
dőn ezen olvasó és társas kör nem csak a tordai kereskedő és kereskedő ifjak, hanem Torda város közép-
osztályának kedves találkozó és olcsó szórakozó helye lett." 
    A 6 oldalas „emlékbeszéd" tartalmazza a társaság „himnuszát" is: 
                   „Akinek az inge gyolcs  
                   Az nagyon sokkal adós.  
                   Az én ingem fehér vászon  
                   De nincsen is adóságom." 

Folytatjuk 
 

*     *    * 
 

Örményországban járt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hivatalos küldöttsége 
 

Örményországi élménybeszámoló a Fővárosi Örmény Klub délutánján 
 
2005. június 16-án két izgalmas téma vonzotta a Fővárosi Örmény Klub látogatóit. Bálintné Kovács 
Júlia Kolozsvárról érkezett a fővárosba, hogy megtartsa előadását az Aranyosszék magyar-
örményeiről. Izgalmas előadásának első része olvasható július-augusztusi lapszámunkban. 
A klubdélután második felében az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület budapesti kép-
viselői számoltak be örményországi hivatalos látogatásukról. Az élménybeszámolók alapján meg-
tudhattuk: az örmény nép sok szenvedésen ment keresztül, ám szegénységüket és sokszor tragikus 
sorsukat méltósággal és öntudatosan viselték és viselik ma is. Az örmények számára az egyik leg-
fontosabb érzés a hazaszeretet. Az alábbiakban két résztvevő: Kátayné Szilvay Ingrid Jerevánban 
elhangzott beszédét és Várady Mária élménybeszámolóját olvashatják. 
 
Kátayné Szilvay Ingrid köszöntő beszéde Jerevánban * 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
A valóság megismerésének két módja van: a tudományos és a művészi, dr. Issekutz Sarolta imént elhang-
zott rövid történelmi áttekintése után engedjék meg, hogy egy művész eszközeivel közelítsek az erdélyi 
örménység történetének bemutatásához. 
    Az emlékezetben élő múlt egyik legtalányosabb kérdése: hogyan szövődik benne össze az ember sze-
mélyes történelme közösségei, nemzetek és az egyetemes kultúra történelmével. Hogyan történt, hogy a 
magyar és örmény nép között évszázadokra visszatekintő sorsközösség alakult? Mint tudjuk, Magyarhon 
már a X-XI. századtól kezdve menedéket adott a történelmi körülmények következtében hazájukat el-
hagyni kényszerülő örményeknek. Erdélyben a XVII. század végén igazi hazára lelt az örmény nép, ahol 
rövid idő alatt integrálódott: munkájával, szorgalmával, keresztény hitével, kultúrájával. S ha kellett, vé-
rével bizonyította, hogy cselekvő, hasznos közössége választott hazájának. 
    Sok közös vonás fedezhető fel e két nép történelmében, lelki alkatában, kultúrájában. Közösek keresz-
tény gyökereink: Világosító Szent Gergely, a nagy hittérítő - párthus származású. Régi magyar egyházi 
iratainkban párthus eleinkről emlékezünk meg. Tragikusan hasonlatos vonása az örmény és magyar törté-
nelemnek, hogy valamikori területének töredék részét mondhatja csak magáénak, s az elszakított területe-
ken lakók iszonyatos elnyomásnak vannak kitéve. Történelmünk folyamatos „retusálása" a tények figye-
lembe vétele nélkül - szintén közös. Erdély a magyaroknak olyan, mint Karabah az örményeknek: szelle-
mi szuverenitását, kulturális függetlenségét őrző terület. Érdekes a Szent Koronánk körül kialakult viták 
hosszú sora mégis elvitathatatlan: a zománcberakások kaukázusi mesterek kezemunkáját dicsérik. Sőt, 
ismert olyan történet is, mely szerint Koronánk - örmény eredetű. 
    Egy nép lelkületét leginkább és legközvetlenebbül zenéjén keresztül érzékelhetjük. A magyar népzene 
számos közös vonást mutat az örmény népzenével: mindkettő egyszólamú, csodálatos hajlításokkal díszí-
tett. Hangulatukban megérint egy megfoghatatlan mélabú még akkor is, ha történetesen vidám tartalmú 
szöveghez kapcsolódik. Gyakran hallhatjuk külföldiek szájából, hogy a magyar „sírva vigad", keveset 



mosolyog, az örménynek pedig szomorú a nézése. Ugyanakkor ezek a testvéri népek sokszor voltak képe-
sek főnix-madárként újjászületni, és bizalommal, reménnyel telve tekinteni a jövendőbe. 
    A XIX-XX. század fordulóján két kiváló örmény muzsikus - Komitasz (Szogomon Szogomonjan) és 
Alekszandr Szpendiarjan népzenét gyűjtött, majd rendszerezte, feldolgozta és népszerűsítette. A magyar 
zenei etnográfia szintén két nagy zenei egyéniség nevéhez köthető - ők is „párban" jártak: Bartók Béla és 
Kodály Zoltán. Ők is olyan területeken gyűjtöttek magyar népzenét, amely területek ma más országok 
fennhatósága alá tartoznak. Komitaszhoz hasonlóan, aki a mai Törökország területén fekvő Kutinában 
született, a mi Bartókunk szülővárosa a Trianonban elcsatolt Nagyszentmiklós. Komitasz az 1915-ös ör-
mény genocídium elől menekült Párizsba, ahol 1935-ben hunyt el. Bartók New York-ban halt meg 1945-
ben, kényszerű emigrációban. Hamvaik ma mégis hazájukban pihennek. Ezek a kiváló emberek - két tra-
gikus sorsú nép gyermekei - maguk is tragikus árnyakat hordoztak lelkükben, de művészetükben elevenen 
buzog az őserejű humor kiapadhatatlan forrása. E kettősség telve van szenvedélyesen forró lírával, drámai 
víziókkal, nemesen férfias melankóliával. Univerzális egyéniségek: zeneszerzők, zenetörténészek, folklo-
risták, kiváló előadóművészek, pedagógusok, mindenben újítók. További közös vonás alkotói pályájukon, 
hogy nemcsak a saját népük zenéjével foglalkoztak, hanem célul tűzték ki a környező népek muzsikájá-
nak tanulmányozását is, különös tekintettel azok közös vonatkozásaira. Ebben a nemzeti önérzet mellett 
egyértelmű a más népek kultúrája iránti őszinte alázat és tisztelet. Magányos óriások ők, akiknek megada-
tott az átjárás a múlt, jelen és jövő küszöbén. 
    Annak illusztrálására, milyen szellemi közegbe kerültek az örmények, amikor Apafi Mihály letelepítet-
te őket Erdélyben, hallgassák meg, Bartók Béla három kompozícióját! Ezek a remekművek erdélyi ihleté-
sűek - részben népdalfeldolgozások, részben pedig saját szerzemények „Három csíkmegyei népdal", az 
„Este a székelyeknél", majd a „Romániai magyar táncok". Az utóbbi sorozat hat részből áll, melynek ne-
gyedik tagja, a Bucsumi tánc, egy erdélyi örmény húsvéti dal feldolgozása. Ennek szövege ismert, a nagy 
erdélyi örmény néprajzkutató, Szongott Kristóf jóvoltából. 
    Aram Hacsaturjan, a XX. század egyik legtöbbet játszott és legnépszerűbb zeneszerzője. Ő a XX. szá-
zad lelkének nevezte a most felcsendülő dallamot, aki sírva fakadt a duduk hangjától, aki mindig népe 
kifogyhatatlan zenekultúrájából „mentett", amikor csodálatosan gazdag életművét megalkotta. Ő - hason-
latosan Bartókhoz -, tudta, hogy csak az válhat egyetemes értékké, amely kifejezően egyedi és nemzeti. 
Egy ősi, tragikus sorsú nép fiaként nem félt közérthető és derűs maradni, miközben kora kortárs zenéjé-
nek eszköztárát szabadon használta. Szóljon most két zongoradarab: „Két néptánc", majd egy zenekari 
átirat, a híres „Keringő" Lermontov „Álarcosbál" című drámájához. 
    Kérem, felállva énekeljük el együtt az örmény „Miatyánk"-ot! 
 
(Elhangzott 2005. május 26-án az Örményország-Magyarország Kulturális és Együttműködési Társaság 
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közös estjén.) 
 
Várady Mária 

Egy estém az Örmény Nemzeti Színházban 
 
A jereváni örmény Nemzeti Színház Gábriel Sundukian nevét viseli és akadémiai rangú. Szakmai kíván-
csiságomnak engedve megnéztem Tennessee Williams: A vágy villamosa című előadását az igazgató-
főrendező Vahe Shahverdyan színházában és rendezésében. 
    Az előadás kamaraszínházi produkció, a játék- és nézőteret egyaránt a hatalmas Nemzeti színpadán 
helyezték el. Zsúfolt házzal játszották az amerikai témájú darabot. Szerencsémre a szöveget jól ismerem, 
többször és több rendezésben láttam, így követni tudtam a cselekményt. 
    Számomra először az volt meglepő, hogy nem a darab szerinti francia és lengyel bevándorlókat láttam 
a színpadon, hanem amerikai örményeket. Egy örmény lakás faragott, politúros, kopottas, csipkével díszí-
tett bútorzata közt mélyfekete szemű, fekete hajú Blanche (!) és sistergő, mély nézésű, „matcho" Stenley 
közt zajlik a két órára szabott párbaj. 
    A Nép Művésze kitüntetéssel elismert művészeti igazgató Vahe Shahverdyan a neves filmrendező 
Paradzsanov tanítványa, nem is tagadhatná le, oly erős a rendezés képi ereje. 
    Amilyen dobogó szívvel léptem be a színházba, olyan kitüntetett kedvességgel oldották kezdeti zava-
romat a vendéglátók. Már az előadás szünetében megismertettek az igazgatóval, aki irodájába invitált. Az 
előadás végén fogadást adott, így pompás sütemények, örmény csokoládé és az elmaradhatatlan Ararát 



konyak mellett mondhattam el a jelenlévő színészeknek, hogy milyen nagyszerűen, szívből játszottak. 
Nyomasztó nagy csendek és ideget tépő kiáltások, jól felépített, átgondolt szerepmegoldások és bizarr-
bátor gesztusok teszik számomra feledhetetlenné az előadást. A rendező kiválóan alkalmazta a posztmo-
dern látványelemeket, szigorú funkcionalitás indokolja megjelenésüket. Ilyen a rózsákkal beültetett-
beszórt VÁGY útja, vagy a Blanche számára végső és egyetlen megoldásként távolban feltűnő Halál: a 
vasfüggöny fölmegy és a színház vörös-bársony nézőterének közepén a sejtelmes hófehérruhás Halál 
Blanchera vár. 
    Hasonló képi kifejezési eszközöket tartalmazhatnak a G. Sundukian Nemzeti Akadémiai Színház elő-
adásainak többsége, főként azok az előadások, melyek Vahe Shahverdyan rendező keze munkáját dicsé-
rik. Mindenképpen tanúsítják ezt a színház 80. évfordulójára kiadott katalógusban megjelent fotográfiák. 
Az örmény Nemzeti Akadémiai Színház műsortervének gerincét az örmény drámaköltészet képviseli. 
Nagy fontosságot tulajdonít a kortárs örmény darabok színrevitelének és a pályájukat új szellemben az 
örmény nemzeti érzülethez kötődő és azt kifejező fiatal drámaírókkal való kapcsolattartásnak. 
    Hogy még aznap interjút készíthettem a Moszkvától Washingtonig ismert rendezővel, azt Melikyan 
Ilonának köszönhetem. Az első hívó szóra taxiba ült, és ott termett a színházban. Már több, mint harminc 
éve él Jerevánban, az utóbbi években szenvedéllyel tanítja magyar nyelvre az örmény gyerekeket. Őt 
Anahit Szimonján, az estét megszervező figyelmes vendégszeretete által ismertem meg. Ilona jött és tol-
mácsolt. 
    Aztán műsorpolitikáról, gazdasági problémákról, tervekről kérdeztem a szívélyes, ám szűkszavú mű-
vészt, Vahe Shahverdyan igazgatót. Meglepett amikor elsősorban az örmény történelmi darabok sikeréről 
beszélt. Tizennégy éve folyamatosan teltház előtt játszanak egy Karabahról szóló színművet, és ugyan-
csak teltházas a Genocídium témáját feldolgozó színmű. Lépést tartanak a világszínházzal, hiszen a Cse-
resznyéskert mellett legújabban Sarah Kane-t is játszanak. Mégis, a legfontosabb érzelem: a hazaszeretet. 
Ezt a közélet minden területén fontosnak tartják, így a színházban is. A gazdasági problémákról csak eny-
nyi volt a véleménye: nem minden a pénz körül forog. Más itt az értékrend. 
    Amikor terveiről kérdeztem, megemlítette, hogy Grigor Narekatzi estet készül rendezni. Ettől teljesen 
lázba jöttem, hiszen Náreki Szent Gergely könyörgéseit sokszor mondtam már kiállítás megnyitón. Vahe 
Shahverdyan igazgató hitetlenkedve nézett rám. De igen - mondtam -, a huszadik század egyik legna-
gyobb költője, Weöres Sándor fordította magyarra. Kérte, hogy mondjam el. Életem gyöngyszem percei a 
versmondás alatt peregtek. A végén felállt, íróasztaláról egy Róla szóló könyvet vett el és azt dedikálva 
átadta. 
    Hogy megtudjam mi van a könyvben, most tanulhatok örményül!  

 
(A szerző színművész, III. kerületi képviselő) 

 
*     *    * 

Jankovics Marcell 
                                                                                               Zodiacus nyár 

A négy sarkalatos erény 
IV. 

 
Az Erővel (Bátorsággal) zárul be az Erények téridőt, évszakokat (Sine Morbó-i sorrendben), mindent át-
fogó köre. Miért „Bátorság" az Erő, ami - ha jól érte(lmeze)m - az Okosságot és az Igazságosságot köti 
össze, más szavakkal: a Bölcsességből merítve az Igazságossághoz vezet? Merthogy nemcsak a szóban 
forgó erény latin elnevezése (Fortitudo) „kétértelmű", hanem pozitív és negatív tartalmat egyaránt kifeje-
ző görög neve is, és annak összes szinonimája. 
    Így például az iszkhüsz jelentései a következők: „testerő", „erő", „hatalom", „tehetség", „erkölcsi erő", 
„szilárdság", „tartósság", „nehézség", „teher", „nyers erő", „erőszak", „hatalmaskodás", „erősség", „ellen-
állás", „bátorság", „vitézség", kartos (kratosz) annyi mint „erő", „bátorság", „hatalom", „erőszak", „ural-
kodás", „uralom", „fennhatalom", „nagyobb erő", „győzedelem". 
    A menosz jelentése: „erő", „testi erő", „bátorság", „vadság", „hatalom", „hatás", „élet", (!), „életerő", 
„lelki erő", „tetterő", „hadi bátorság", „kívánság", „akarat", „érzelem" (!), „szenvedély", „hevesség", „ha-
rag", „düh". Ez utóbbi igei alakja -menó - azt is jelenti: „helytáll", „tűr", „állhatatosan kitart valami mel-
lett". Lásd még a „nem", „nemzetség", „eredet", „születés", stb. jelentésű genosz szóból származó 



gennaiosz jelentéseit, úgy mint „veleszületett", „nemes(fajú)", „derék" (!), „erős", „hatalmas", „vitéz", 
„hős". (A régimódi szóhasználat oka a forrásom: az 1875-ös Soltész-Szinyei féle Ógörög-Magyar Szótár 
reprint kiadása.) Itt jegyzem meg, hogy a mi ótörök eredetű bátor szavunk hasonló jelentésű volt eredeti-
leg: ,,merész"(!), „hős", „biztos", (megbízható, támasz értelemben). A felkiáltójelekkel megjelölt jelenté-
sekre később még kitérek. 
    E szavak összes jelentését felsorolni azért nem tartottam szükségtelennek, mert belőlük érthető meg, 
hogy Platón mire is gondolhat, amikor „A bátorság"-ról ír (i. m. 72-74). Az erény Platón szerinti „hatal-
mi": köz-, illetve államhatalmi jellege ugyanis e szótári segítséggel nyilvánvaló. Lásd például a kratosz 
utótaggal képzett olyan ma is élő fogalmakat kifejező szavakat, mint a demokrácia (mely szó szerint 
„néphatalmat" jelent), arisztokrácia (az „előkelők uralma"), autokrata („kényúr"), Pantokrator („Minden-
ható"). Platón Szokrates neve mögé bújva „bátor államról" beszél Dialógusában, s e tulajdonságot „azon 
csoporton figyeli meg, amely az államért síkra száll és harcol", vagyis az uralkodó, vezető (katonai) réte-
gen, osztályon, nem pedig - mint mondja - „a benne lakozó többi polgár dönti el, hogy maga az állam 
gyáva-e, vagy bátor". 
    Ha már itt tartunk, Szókratész fenti példasorba illő neve is fölkelthetné figyelmünket. Talán a szókosz 
(„erős", „megmentő", „áldást árasztó" jelző és a krateo igéből képzett melléknév („erős", „hatalmas", 
„nagyon tisztelt", „uralkodó", „hatalmába kerítő", „erősen tartó", „meggyőző", „felülkerekedő" -vitában is 
- „érvényt szerző" - az igazságnak például (!), „akinek igaza van") összetétele ez a beszélő név. Az olva-
sóra bízom, milyen Szokratészhez (Platónhoz) illő magyar névváltozatot kreál belőlük. 
    Platón az előbb említett csoport bátorságáról kijelenti, hogy a „megőrzés egy neme", ama hit mindená-
ron való megőrzése, amely a „törvény által - a nevelés útján - támad arról", hogy mely dolgoktól kell tar-
tózkodniuk. Példa gyanánt a korábban idézett hasonlatot hozza fel a „színtartó" hitről, amit nem tudnak 
kimosni belőlük „a szörnyű, hatékony lúgok”…”a gyönyör", ... „a fájdalom, a félelem és a vágy". (L. a 
menő ige jelentését.) Talán nem túlzott leegyszerűsítés a részemről, ha azt állítom, hogy önuralomról, 
önmegtartóztatásról lehet szó, a rossz ösztönök nevelés útján és törvényi előírás szerint féken tartásáról; 
ez mindenesetre magyarázná, miért tette a keresztény filozófia a magáévá Platón tanítását az erények ter-
mészetéről és gyakorlásáról. E magyarázatot látszik igazolni a Tarot XI. számú, Fortitudót ábrázoló lapja, 
mely rendszerint oroszlánt féken tartó, előkelő öltözetű hölgyet ábrázol. Az oroszlán - ez közismert - ma-
ga is az Erő és Bátorság szimbóluma, de ez esetben negatív értelemben a féktelen rossz erőket, tulajdon-
képpen az állati ösztönöket jelképezi, amelyeket az érzelmek, szenvedély, harag, düh (menosz) irányíta-
nak. 
    A mi Erényünket ezzel szemben, mint a másik három Erény esetében is, a nőalak: az oroszlánt megfé-
kező hölgy testesíti meg. Azt az Erőt (erény szavunk maga is az erő szóból képzett nyelvújítási szárma-
zék), mely az ösztönöket - értsd: a Bölcsesség és Önmérséklet híján mértéktelenné vált Erőt (a merszet, 
vakmerőséget) féken tartja. Platón gondolatait és a késő középkori Tarot kártya lapját összevetni szintén 
merészségnek tűnhet, de - szerencsémre - rendelkezésünkre áll az Erő ilyetén ábrázolásának egyik legko-
rábbi görög példája: egy oroszlánt megzabolázó felsőbbrendű nőalak képe a Platón előtti időkből, a Kr. e. 
7. századi méloszi vázáról. (A motívum kevésbé egyértelmű formában Kis-Ázsiától Indiáig mindenütt 
elterjedt az oroszlán ókori élőhelyein; oroszlánon taposó, lovagló istennőket tiszteltek a hettiták, a sémita 
és iráni népek, a hinduk.) 
    Mit olvashatunk Ripánál az Erőről, vagy ahogy ő nevezi: Fortezzáról? 
    Mint írja: „Páncélos nő. Ruhájának színe az oroszlánéhoz hasonlít, s ilyen módon az erőre utal. Osz-
lopra támaszkodik, mert az épület részei között ez a legerősebb, s ez tartja az összes többit. Lábánál 
oroszlán hever, amelyet az egyiptomiak ebben az értelemben alkalmaztak, mint azt sok helyütt olvassuk". 
Majd alább, másik címszó alatt: „...azért festjük nőnek..., hogy a nyelv szabályaihoz igazítsuk a figurát" 
(ti. az Erények latin és olasz elnevezései mind nőneműek), „másfelől pedig azért, mert minden erény az 
intellektus révén élvezett igaznak, szépnek és kívánatosnak egy fajtája, s így illő dolog az erényt ezekkel a 
tulajdonságokkal ábrázolni. Márpedig a szépséget közönségesen a nőkhöz társítjuk. Azért is ábrázolhat-
juk nő alakjában, mert amiként a nők, ha lemondanak a gyönyörökről, amelyekkel szemben a természet 
különösen sebezhetővé tette őket, ritka nagy és tisztességes hírnévre tehetnek szert." (Vö. azzal, amit Pla-
tón ír gyönyörrel, vággyal szembeszegülő bátorságról.)... Ugyanakkor nem szabad mindenfajta életve-
szélynek kitennie magát, mert az eltökélt erő gyakran csap át vakmerőségbe... 
    Ezért mondják, hogy az erő a középúton való eltökélt kitartás s igaz megfontolása annak, mikor lehet 
és mikor nem szabad súlyos és félelmetes dolgokba fogni.  



    Ripa említi még a tölgyfaágat, a gerelyt és a pajzsot is az Erő attribútumaként. Az oszlop, a páncél, a 
pajzs, de még a gerely is - legalábbis Ripa felfogása szerint - védőfegyverek, a platóni eszme, a megtartó 
erőt kifejező jelképei. Ennek természeti jelképe a szeleknek ellenálló, legkeményebb fájú tölgy is „főkép-
pen" - mint írja - „mert latin robur elnevezése miatt nevezzük robusztusnak az erős embereket". (A tölgy 
fája ősidők óta a védelmet szolgálja épületfaként, mindenekelőtt oszlopként (!), és mint a kapuk, ajtók 
alapanyaga.) Az indoeurópai nyelvekben a keménység és az ajtó neve a tölgy nevére megy vissza. Lásd 
latin durus, „kemény"; szanszkrit dier, „ajtó", görög drusz, „tölgy". (Bővebben lásd A fa mitológiája című 
könyvemben.) Említésre méltó, hogy a mi derék, derekas szavunk szláv eredetű, s bizonyosan ugyane 
szóbokorhoz tartozik (jelentett többek közt „fatörzset", „termetest" „fegyverderekat", azaz „páncélt", a 
cseh nyelvben „nyelet", „szárat", „rudat" is - vö. Fortezza gerelyével, és aminek alább látjuk majd jelentő-
ségét: „folyót" is!) 
    Itt említem meg, hogy Vitéz János esztergomi palotájának reneszánsz falképe az Erőt formázó buzogá-
nyos nőalakot úgy ábrázolja, amint épp elkap és erősen megtart egy dőlni készülő oszlopot. (Szó, ami szó, 
a buzogány semmiképpen sem minősül védőfegyvernek!) Arra nézvést, hogy vajh melyik évszakba illik 
Fortitudo, nem lenne tisztességes részemről már csak kizárásos alapon is „nyári" Erénynek tekinteni 
őnagyságát. (Mármint annak alapján, hogy a többi Erény és évszak már korábban egymásra talált.) De 
nem is kell, mert e párosítás mellett bőségesen találunk érveket. Kezdjük akár az oroszlánnal, mely a leg-
forróbb nyári hónap csillagképe volt az ókorban, s lett annak névadója is, mint állatövi jegy. (Oroszlán 
hava: július 23-24-augusztus 23.) Vagy lássuk a tölgyet, mely a kelta fanaptárban a június 10—július 7-e 
közötti holdhónap jelképes fája volt, és amely - párban a fenyővel, a télközép (december 24.) fájával - a 
„világfát", azaz a Tejutat is jelképezte. Tudni való, hogy a Nap éves pályája során kétszer keresztezi a 
Tejutat, egyszer a tél közepén, ekkor, mint ahogy azt a régiek mondták, a világfenyő ágai között jár, 
másszor meg nyárközépen, amikor a világtölgyfa koronájában tartózkodik. 
    A tölgyfa mellett a nyári Tejutat asszociálja Fortitudo többi, hozzá hasonló attribútuma: a (tölgyfa) 
oszlop, a (tölgyfa) gerely, a (tölgyfa) rúd, legfőképpen pedig a derék (cseh drik) „folyó" jelentésben, hi-
szen a Tejút - neve is ezt mutatja - elsődlegesen nem, mint égi fa, hanem, mint égi folyam élt eleink kép-
zeletében. 
    Végül az, hogy a nyár, e legderűsebb, legélettelibb évszak egyúttal az, amelyben a nap, a földi termé-
szet és minden élő ereje teljében van, a legkézenfekvőbbé teszi e párosítást.(Vö. a menosz idevágó jelen-
téseivel: „élet", „életerő", „tetterő" stb. 
    A mondottak kapcsán érdemes körülnézni a magyar erő és élet szavak háza táján. Az erő - belőle kép-
ződik például erély, erény, erjed, érv és talán ernyeszt szavunk - ótörök eredetű, és alighanem köze van a 
szintén ótörök eredetű "férfi" szóhoz, melynek azonban - legalábbis a hivatalos nyelvészeti álláspont sze-
rint - nincs köze a mi ember szavunkhoz. (Vö. latin vir, „férfi", virtus, „erény", ami kiválik, azaz kivirít, 
továbbá virgo, „szűz", virga, „új hajtás", ami ered. 
    Az erény férfias voltát emlegetni az eddigiekkel szemben nem ellentmondás. A legrégibb ismert Tarot, 
az 1370-es évekből való, úgynevezett Visconti tarokk az Erőt férfiként ábrázolja, amint bunkójával -1. az 
esztergomi Fortitudo buzogányát - egy oroszlánra készül sújtani. Ripa is szóba hozza: „az erős férfi is 
nagyra becsült hírt és nevet szerezhet magának testének és tulajdon életének kockáztatásával.") A hangzá-
sában és jelentésében is rokon erkölcs, érdem (erkölcsös, érdemes lényegében annyi, mint erényes) szin-
tén ótörök eredetű szavunk. Vitatott (tehát vagy finnugor, vagy ótörök) eredetű ér szavunk összes jelenté-
sében, beleértve a belső magyar fejleményeket (elér, érdekel, érdes, érez, érik, ért, továbbá ér mint érték, 
érme, érc, valamint ér mint patak, erezet, verőér, gyökér, a példák sora folytatható). Finnugornak mond-
ható eredetű az ered (erdő, ereget, eresz, ereszt, lásd görög genosz). Él szavunk - ugyancsak mindkét alap-
jelentésében (élet, eledel, élve, illetve éles, éle) szintén finnugor eredetű a nyelvészek szerint, a rokon-
hangzású és bizonyos, tárgyunkhoz illő értelmük szerint jelentésükben is rokon el (elé, elő, elég, eleve, 
ellen, elegy, elem, elnök, előd, első, elül, elv, előtt) úgyszintén. Finnugornak mondott eredetű az ellik 
(„szül" értelemben, lásd ismét a görög genosz idevágó jelentését), az elv (ami hegyeken, folyón túli föld-
rajzi helyet jelöl a régiségben, lásd Erdély, Havaselve). 
    Ismeretlen eredetű az elme szavunk. Az r-l hangváltás szabálya megengedi, hogy a két szócsoportot, 
mint a magyar gondolkodásmód nyelvi forrásvidékének „összefolyó ereit" együtt elemezzük. Csak példa-
ként említem, hogy egyfelől az értelem, érv, érzelem, illetve az ered, eredet, másfelől az elv, elme, illetve 
az él, eleve, ellik szavak nyilvánvaló fogalmi összefüggéseket fejeznek ki, és ez az összefüggés az él és az 
erő szavak közt is erőltetés nélkül kimutatható. Ereje a magyar nyelvi logika szerint csak élőlénynek van, 



vagy olyan jelenségnek, amit régente elevennek gondoltak, illetve olyan élettelen tárgynak, például egy 
éles eszköznek, amelynek a segítségével élőlény erőt fejt ki. 
    (Szélsőséges példával élve: mondhatjuk egy faágra, hogy elég erős, hogy megtartson, vagy egy oszlop-
ra, hogy elég erős ahhoz, hogy megtartsa a födémet, de az előbbi élő, az utóbbit ember alkotta. És mond-
hatjuk a szélre is, hogy erős, hiszen azt is mondjuk, amikor nő az ereje, hogy megélénkül.) 
    Hogyan illeszkedik Erényünk fogalmilag, illetve naptári-csillagászati helyét tekintve az Erények sorá-
ba? Mindkét vonatkozásban társaitól elválaszthatatlan. Ha az Erő gyakorlásának Platón és a keresztény 
gondolkodás szerint helyes módját, egyúttal görög elnevezéseinek jelentéseit nézzük, ez a napnál világo-
sabban kiderül. Az Erőnek erényes természete szerint, miközben a mértéktelenséget fékezi, vagyis az 
igazságossághoz hasonlatosan egyensúlyoz, bölcs önmérsékletet tanúsít; „helytáll", „tűr", „kitart" (menó), 
ami Temperantiához, „igaza van", „érvényessé tesz", „meggygőz", ami viszont Iustitiához és 
Prudentiához is illő cselekedet. Ami pedig az Erények egymáshoz viszonyított naptári-csillagászati helyét 
illeti, az ovasót talán meglepi, hogy ezek mind igen kitüntetett helyek az év körén, ott találhatók, ahol az 
asztrológia szerint a Nap „méltóságai és gyengeségei": az Igazságosság és a Mérleg jegyében, ahol a Nap 
„romlásban" van (casus), a Mértékletesség a Vízöntő jegyében, ahol a Nap „száműzetésben" van (exili-
um), az Okosság a Kos jegyében, ahol a Nap „erőben" van (exaltatio), az Erő pedig az Oroszlán jegyében, 
ahol a Nap „uralomban" van (domicilium). 
    A régiek szemében ez így volt természetes, hiszen a (megszemélyesített) Napot tisztelte mindenekfe-
lett, úgyis mint mintaadót, példaképet az erények gyakorlása, a „hősi élet" megvalósítása terén. 

(Sine morbo VI. évf. A nyár) 
 

*     *    * 
Korom Imre 

Az erdélyi örmény katolikusok 
 
A moldvai örmények nemzeti, autonóm és független vallásukkal jöttek Erdélybe. Erdélyt azért választot-
ták menekülési helyüknek, mert I. Apafi Mihály megengedte nekik vallásuk gyakorlását. Ekkor jött be 
Erdélybe az addig Suceaván székelő örmény püspök is: Zilifdakian oghlu Minász, s vele a moldvai ör-
mény egyház papjainak nagyobb része. Püspökségük első székhelye Besztercén volt. Területi szempont-
ból a püspökség négy plébániára oszlott: Beszterce, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz Kantával, és 
Ebesfalva. 1712-után a püspökség székhelye Beszterce helyett Szamosújvár lett. 
    1684-ben az erdélyi örményeket is elérte a katolizálási mozgalom. Ekkor Besztercére érkezett 
Oxendius Verzirescu (1655-1715) örmény katolikus hittérítő pap. Moldvai származású család gyermeke 
volt, aki Rómában tanult. A fiatal pap kezdetben heves ellenállásba ütközött. Az örmények azonban las-
san rájöttek, hogy a katolizálás számukra szükségszerűség, hiszen nincs olyan hely tőlük nyugatabbra, 
ahová menekülhetnének. A hittérítő pap anyagi előnyökkel is nyomósabbá tette érveit -
adókedvezményekkel, örmény városok létrehozásával, sőt a papok házasodási jogának megtartását is 
megígérte nekik. Hatévi szorgalmas és kitartó munka után Verzirescunak sikerült meggyőznie Minasz 
püspököt, a papokat és a híveket arról, hogy vegyék fel a katolikus vallást. 1690-ben jelentette Rómába: 
„Harmincezer régebbi és újabb erdélyi örménynek a katolikus vallásra való térítése befejeződött." 
    A hivatalos eskü szövegét, amely az eseményt igazolja, 1691-ben írták alá a lembergi örmény katolikus 
érsekség székhelyén. Az erdélyi küldöttséget Éliás Mendrul főpap, nyolc pap, valamint hét civil örmény 
képviselte. Kiváló munkájáért Oxendius Verzirescut - Aladai címzetes püspöki rangjával - az erdélyi ör-
mény katolikusok vezetőjévé tették. Rómában a püspököt Flos Catholicitatis (a katolicizmus virága) név-
vel illették. 
    Verzirescu püspök halála után, 1715-ben a hazai örménység képviselői még az év május 20-án 
Görgényszentimrén gyűltek össze püspökválasztásra, de nem tudtak megegyezni, ezért a Szentszékre bíz-
ták, hogy számukra örmény püspököt nevezzen ki. Az apostoli szentszék azonban püspök helyett 1716-
ban Budákovich Lázárt nevezte ki az erdélyi örmények papszentelő joggal (cum iure ordinandi) bíró vi-
káriusává. Ebben az időben foglalta el báró Mártonffy György az erdélyi püspöki széket, aki arra hivat-
kozott: ha a latin szertartású püspök hiányában boldogemlékű Oxendius örmény püspök kormányozhatta 
a római katolikus egyházmegyét, akkor most örmény püspök nemléte miatt - a viszonosság okán - ő is 
adminisztrálhatja az elárvult örmény szertartású katolikus egyházat. (Történelmi tény, hogy a protestáns 



túlsúlyú tordai országgyűlés 1697. július 30-án száműzte az országból Illés András erdélyi püspököt, aki-
nek kezdeményezésére Verzirescu igazgatta a latin szertartású örmény egyházmegye ügyeit.) 
    Ettől kezdve az erdélyi örmények egyházi életét formailag a latin szertartású püspök vezette, a tulaj-
donképpeni vezetés azonban örmény vikáriusok kezében volt. 1911-ben az erdélyi örmény katolikusok 
beadvánnyal fordultak gróf Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspökhöz és azt kérték: „amint minden ha-
zai egyháznak saját szertartású feje van, s a paritás elve alapján egyenjogúságot és önkormányzati sza-
badságot az örmény katolikus egyház kivételével valamennyien régóta háborítatlanul élveznek, ezt kérel-
mezik most újból a magyar örmények, hiszen ősi rítusuk kegyeletes fenntartása és biztosítása miként a 
múltban, a jövőben sem fogja őket hazafias kötelmeik gyakorlásában akadályozni, sőt talán még kimagas-
lóbb lesz saját főpapjuk révén a követésre méltó, magasztos példa, amely rítust a hazafisággal örök idők-
re egybekapcsolja." 
    A beadvánnyal az első világháború kitörése miatt nem foglalkoztak. 
 
Az örmény katolikus apostoli kormányzóság 
Erdély az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés értelmében Románia része lett a katolikus örménység-
gel együtt. Románia 1927. május 10-én megkötötte a Szentszékkel a konkordátumot. A román óhajok 
egyike volt, hogy magyar püspökségeknek ne legyenek nem-magyar hívei. Ez a feltétel kedvezett az év-
százados örmény katolikus törekvésnek, hogy a Verzirescu püspök halálával elvesztett önálló egyházi 
szervezetet visszaállítsák. Így született meg 1930. június 5-én a Romániában élő Katolikus Örmények 
Ordinariátusa (a szamosújvári örmény kormányzóság), amely akkor még a bukaresti örmény katolikus 
missziót és mechitarista rendházat, valamint a bukovinai csernovici plébániát is magába foglalta. 
    Az ordinariátust felállító szentszéki döntést XI. Piusz pápa hozta meg, Sollemni consuetudine kezdetű 
bullájával: „Végül azt akarjuk, hogy a román területen lakó örmény hívek lelki irányítása az Apostoli 
Szentszék által kinevezendő ordinárius joghatósága alatt álljon, aki közvetlenül neki van alárendelve és 
az örmények apostoli kormányzójának nevezik és rendes székhelye Szamosújvár városában lesz." 
    Majláth püspök tudomásul vette az örmény kormányzóság felállítását, és mindenben támogatta. A két 
egyházmegye  - az erdélyi püspökség és az örmény ordináriátus - egymás papjainak joghatóságot adott. A 
latin rítusú papok az örményeknek kiszolgáltatott szentségekről a legközelebbi örmény plébániáknak tet-
tek jelentést anyakönyvezés céljából.  
    1947 után, amikor kikiáltották a Román Népköztársaságot és a katolikus egyházat üldözni kezdték, az 
örmények helyzete egyre nehezebbé vált. 1951-től a kommunista állam nem ismerte el egyházjogilag az 
1931 óta fennálló örmény ordinariátust. 1953-ban Lengyel Zoltán apostoli kormányzó átadta az örmény 
plébániákat a gyulafehérvári római katolikus püspökségnek közigazgatásra, de fenntartotta „a jogható-
ságból folyó és lelki jogokat az örmény szertartású katolikus papokra és hívekre vonatkozólag." Lengyel 
kormányzó halála után, 1964-ben a Szentszék nem tudott újabb kormányzót kinevezni, de a helyzetet 
azzal törvényesítette, hogy a gyulafehérvári római katolikus püspököt bízta meg az ordinariátus vezetésé-
vel. Ezzel gyakorlatilag visszaállt a konkordátum előtti helyzet. 
    A kommunizmus bukása után Bálint Lajos gyulafehérvári érsek kérésére a Szentszék 1991. június 13-
án Jakubinyi György gyulafehérvári segédpüspököt örmény apostoli kormányzónak nevezte ki „ad nutum 
Sanctae Sedis". Azóta az örmény katolikusok jogi helyzete Erdélyben változatlan. Örmény hívek Erdély-
ben már nagyon kevesen vannak, örmény szertartású pap az egyházmegyében nincs. Ezért átmeneti meg-
oldásnak kínálkozik a birituális papok kinevezése. Ezek olyan latin szertartású papok, akik megtanulják 
az örmény liturgiát, és kiszolgálják az örmény szertartású híveinket, ápolva ezáltal hitüket, hagyományai-
kat, kultúrájukat. 

(Megjelent a Keresztény Szó - Kolozsvár 2005. februári számában) 
 

*     *    * 
„ Sokadalmak lelke " 

Az örmények betelepedése Erdélybe 
 
Az örmény népesség jelentős része a középkor óta diaszpórában él. Szétvándorlásuk különböző idősza- 
kokban és útvonalakon történt. Európában és Ázsiában szinte nincs fontosabb kereskedelmi telephely, 
ahol ne élt volna néhány örmény család az elmúlt évszázadokban. Régiónkban először a Krím-félszigeten 
telepedtek le, ahonnan később továbbvándoroltak főképp Lengyelország felé. 



    Miután Kaffát elfoglalták a törökök, a 15. század második felében a krími örmények nagy része Len-
gyelországba menekült, ahol jelentős kiváltságoknak örvendtek, és fokozatosan a kezükbe került Len-
gyelország keletre irányuló kereskedelme. Galíciában a 13. század óta folyamatos az örmények jelenléte; 
központjuk Lemberg volt, ahol az örmény püspök is székelt. Valószínűleg Galícia volt a kiindulópontja 
az örmények továbbterjedésének a régióban. 
    Moldvában az örmények megjelenését igen korai időszakra tehetjük; feltehetően már a 14. században 
fontos tényezőt jelentettek az akkor alakuló állam életében, főképp ami a kereskedelmet illeti. Az örmé-
nyek Erdélybe való telepedését ennek ellenére egyesek a vallási üldözések számlájára írják; mások szerint 
a fő indítóok politikai vagy gazdasági természetű lehetett. 1672-ben és a közvetlenül megelőző években a 
török-lengyel harcok Moldva területén is zajlottak, s a dúlások szintén hozzájárulhattak az örmények átte-
lepüléséhez. Ráadásul a török támadások miatt a Fekete-tengert a Balti-tengerrel összekötő kereskedelmi 
útvonal bizonyos időre Erdély területére tevődött át. 
    A történelmi hagyomány az örmények erdélyi megtelepedését az 1672. évhez köti, és a fent említett 
események hatására a moldvai örmények egy nagyobb csoportja ekkor költözött be Erdélybe. Azonban 
nem jöttek ismeretlen országba: kereskedelmi kapcsolataikra Erdéllyel jóval korábbi időszakról vannak 
emlékeink. 1399-ben IX. Bonifác pápa már említette - más „hitetlenek" mellett - a brassói örményeket is, 
akik valószínűleg a levantei kereskedelemben érdekelt szász kereskedőkkel álltak kapcsolatban. A törö-
kök balkáni előretörését követően aztán egyre inkább részt vettek Erdély külkereskedelmében. Az 1529-
30-as években a brassói számadáskönyvekben több örmény név is felbukkan, viselői szintén külkereske-
delemmel foglalkoztak. 
    A fejedelemség korában aztán egyre gyakrabban történik említés róluk. 1600  november 4-én az erdélyi 
országgyűlés elfogadta a „görögök, oláhok, dalmaták, örmények" elleni törvénycikkelyt, amely büntetést 
helyezett kilátásba azokkal szemben, akik közülük áruikat máshol, mint a kijelölt helyen árusították. 
1632-ben szintén törvényben szabályozták az örmények, görög, szerb, bolgár, dalmata és más kereskedő 
elemek részvételét a fejedelmség kereskedelmében, a fejedelemre és tanácsosaira bízva, hogy a körülmé-
nyekhez képest engedjék vagy tiltsák a szabad kereskedelmet. 
    A bevándorlás tehát nem köthető csak egyetlen időponthoz; jóval korábban megkezdődött az 1672. 
évnél, és sokáig lassú beszivárgás formájában történt. Ilyen előzmények után jött át valószínűleg az ör-
mények egy nagyobb csoportja 1672-ben, vagy a közvetlenül megelőző években, Moldvából az általuk 
jól ismert szorosokon, és telepedett le kezdetben ezek közelében (Besztercén, Gyergyószentmiklóson, 
Csíkszépvizen, Görgényszentimrén, Petelén, Marosfelfaluban és az Apafi-birtokon, Ebesfalván), de kap-
csolatban maradva moldvai rokonaikkal. Apafi Mihály fejedelem szívesen fogadta őket; egy részüket 
ebesfalvi birtokán telepítette le, és ezek tőle, valamint fiától, II. Apafi Mihálytól különböző kiváltságokat 
is kaptak: a szabad bíróválasztás jogát, szabadon kereskedhettek, kereskedelmi ügyekben a görög kompá-
niához fellebbezhettek. Besztercéről azonban, ahol az örmények vezető rétege telepedett le - köztük 
Minász püspök is -, a szászok egy pestisjárvány ürügyén 1712-ben kiűzték a nemkívánatos konkurenciát. 
Az itteni örmények - a vezető réteggel együtt - a kiűzést követően költöztek át Szamosújvárra, és itt alapí-
tották meg az erdélyi „örmény metropolist". 
    Bár kezdettől fogva élveztek kiváltságokat, nem sikerült általános privilégiumot szerezniük. A 18. szá-
zad elején megpróbálták nációként való elismerésüket kieszközölni az udvarnál, ez azonban nem járt si-
kerrel. Szamosújvár 1726-ban, Ebesfalva 1733-ban kapott kiváltságlevelet III. Károlytól - ez utóbbi tele-
pülés akkor kapta Erzsébetváros nevét is. Szamosújvár 1736-ban zálogba vette a szamosújvári uradalom 
maradékát. 1758-ban pedig Erzsébetváros vette meg - a rendek tiltakozása ellenére - az ebesfalvi uradal-
mat Bethlen Gábor kancellártól. 
    A kezdetben egységes örmény compania előbb kettévált, belső (Szamosújvár) és külső (Erzsébetváros 
központtal) companiára, majd a 18. század végén ez utóbbi is szétforgácsolódott. A székelyföldi örmé-
nyek hosszú ideig az erzsébetvárosi örmény bíró joghatósága alatt álltak, de már az 1715. évi összeírás 
külön említette a gyergyószentmiklósi és a csíkszépvízi örmény bírót is, fellebbezési fórumuk azonban a 
18. század végéig az erzsébetvárosi tanács maradt. Bár e két kisebb helységnek nem sikerült a Szamosúj-
váréhoz és Erzsébetvároséhoz hasonló privilégiumokat elérniük - amelyek II. Józseftől szabad királyi 
városi rangot kaptak -, a széktől való bizonyos fokú önállóságukat viszont elismerték. 
    Az előzmények után tekintsük át az erdélyi örmények lélekszámának alakulását. A hagyomány 3000 
örmény család beköltözéséről tud. Még a nemrég megjelent munkákban is a fenti számot találjuk vagy 
ennek némileg a „józan ész" alapján mérsékelt változatát. A betelepedés idejéből, sajnos, összeírások nem 



maradtak ránk, így a 18. század eleji összeírások alapján kell következtetnünk a néhány évtizeddel koráb-
bi állapotokra is. Anélkül, hogy az örmények szerepét Erdély gazdasági életében csökkenteni kívánnánk, 
a 3000-es számot alaposan mérsékelnünk kell: a beköltöző családok száma 300 alatt lehetett, hiszen 1715-
ben mintegy 220-240 örmény család élt Erdélyben, és a 3000-et valószínűleg soha nem érte el a családok 
száma. Ezzel összefüggésben talán érdekes megjegyezni, hogy a 3000-es szám más mitikus történetekben 
is előfordul, így például Kézai Simon krónikája nyomán a székelyek hun eredetének mítosza is Csaba 
királyfi 3000 hunjáról tud, akik a vesztes csata után a Csigla mezején húzták meg magukat és ők lettek a 
székelyek ősei. 
    Az örmény lakosság fluktuációja kezdetben meglehetősen magas volt. A II. Rákóczi Ferenc vezette 
szabadságharc pusztításai demográfiai hanyatlást vontak maguk után. Ebesfalva leégett, és a szájhagyo-
mány szerint a lakosság egy része visszaköltözött Moldvába, Szépvizet pedig a hagyomány szerint a tatá-
rok dúlták fel a 17. század végén, akik elhurcolták a lakosságot. A népességmozgás nagyon erős lehetett a 
17-18. század fordulóján, és később is jelentős maradt egész a 18. század közepéig. Ha a századfordulón 
alighanem a Moldvába visszatelepülök voltak többségben, a harcok lecsendesülésével az ellenkező irányú 
mozgás, az Erdélybe való bevándorlás lett sokkal jelentősebb, mely folyamatosan zajlott a 18. század első 
harmadában, de még utána is a század közepéig. Sőt szórványosan még később is, miközben 1710 után a 
kivándorlás már nagyon csekély lehetett. A betelepülők túlnyomó többsége Moldvából jött, valószínűleg 
a családi összeköttetések révén, néhányan pedig Lengyelországból. 
    Érdekes megemlíteni ebben az összefüggésben, hogy 1768-69-ben Mária Terézia környezetében felme-
rültek tervek az orosz-török háború kapcsán örmény menekültek letelepítésére Máramarosban. Az örmé-
nyek odacsalogatása kezdeti sikereket ért el, 1769-ben néhány lengyelországi örmény család tényleg átte-
lepedett a máramarosi városokba. Bécsnek azonban még vérmesebb tervei voltak: máshová is kívántak 
örmény menekülteket letelepíteni, ezért a királynő jelentős kiváltságokat ígért nekik. Az udvar különösen 
pártfogolta őket: részben nagyon jól beleillettek a merkantilista gazdaságpolitikába, előnyt jelentett kato-
likus vallásuk is, másfelől a zsidókat és a török alattvalókat kívánták velük kiszorítani a keleti kereskede-
lemből. Az erdélyi Kincstartóság is foglalkozott a kérdéssel, de az örmény települések túlnépesedésére 
hivatkozva nem akartak újabb örményeket befogadni. Végül a telepítési akció a kezdeti kisebb sikerek 
után eredménytelen maradt: részben azért, mert a harcok lecsendesülésével az örmények sem akartak tö-
megesen áttelepedni, részben pedig a hatóságok passzív ellenállása miatt. 

(Folytatjuk)  
Pál Judit történész 

*     *     * 
„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen." 

Széchenyi István 
*     *     * 

 
Erdélyi Géza püspök az idei Tőkés-díj kitüntetettje 

 
- A rendszerváltás megnyomorított, megalázott és mindenéből kiforgatott, a kommunista csehszlo-
vák rendszer által gyors, két-három évtizeden belüli teljes elsorvasztásra ítélt református egyház-
szervezetet talált a Felvidéken. Katasztrofális paphiány, elkobzott és államosított ingó- és ingatlan 
vagyonok, államosított templomok! egész sora, befagyasztott könyvkiadás és sajtó, tiltások, köz-
igazgatási- és államrendőri felügyelet, vallás- és egyházellenesre hangolt tömeg. Trianon és Párizs 
utáni évtizedeket és a kommunista uralom közös hozadékát örökölte püspökünk, Erdélyi Géza - 
mondta laudációjában Koncsol László, a Szlovákiai Református Egyházkerület főgondnoka 2005. 
június 26-án, a Tőkésdíj átadásán Kisvárdán.  
 
Koncsol László méltatásában rámutatott: - Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyház püspöke a ne-
hézségek ellenére immár második ciklusában irányítja „Déva várát", a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyházat. Hatalmas építő, szervező és irányító munkát végez. Erdélyi Géza életében fontos szerepet ját-
szik a lelkészi-, teológiai- tanári- és egyházszervezői szolgálat mellett a tudomány és a korábban végzett 
könyvtárosi- és művészettörténeti munkássága. Cseh nyelven írt habilitációja Ravasz Lászlóról szól. 
Gömör klasszicista építészetéről monográfiát írt. 



    Az eredményekről szólva a méltató megállapította: Sorra nyíltak meg iskoláik az utóbbi években, így a 
rozsnyói, a rimaszombati és a lévai. Koronájuk a révkomáromi teológia, mely a tavaly megnyílt Selye 
János Egyetem első teljesen kiépített kara. Leginkább az itt végzett oktatásnak köszönhetően megszűnt a 
Szlovákiai Református Egyház lelkészhiánya. 
    A díjátadó ünnepségen maga az ünnepelt, Erdélyi Géza hirdette Istennek Igéjét. Prédikációjában meg-
állapította: Igazmondókra van szükség, akiknek látomásuk van a jövendőt illetően. Mint mondta, imád-
koznunk kell azért, hogy eggyé lehessen az, ami összetartozik. 
    A felvidéki református püspök vallja: Soha nem történhet meg, hogy megtagadjátok önmagatokat! 
Mert soha nem felejthetitek el, kik vagytok, honnan jöttetek, kikhez tartoztok! Becsüljetek meg másokat, de 
érjétek el, hogy titeket is megbecsüljenek! Semmi más eszközzel, csak azzal, hogy megadjátok a tiszteletet 
másoknak, és megkövetelitek a tiszteletet magatoknak. 
    Erdélyi Gézának, a „magyarság érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként" adta át a Tőkés-
díjat és a Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész által készített emlékplakettet Lengyel Szabolcs, 
a Tőkés László Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
    Lapunk érdeklődésére a kuratórium elnöke kifejtette: a Tőkés László Alapítványt 1989-ben alapították 
Tőkés László tiszteletes védelmére. Kisvárdán már 1989. december 12-én néma tüntetést szerveztek a 
hívek, hogy a Romániában akkor még tomboló diktatúra ne tehessen kárt a bátor magyar lelkész, családja 
és gyülekezete életében. A Tőkés-díjat minden évben kiosztják, így a kitüntetettek között találhatjuk 
Ágoston Andrást, Sára Sándort, Duray Miklóst, Nemeskürty Istvánt, Orbán Viktor volt miniszterelnököt 
valamint Tonk Sándort. 
    A Tőkés Alapítvány 2005. január 1-től tíz-tíz határon túl élő, szülőföldjén tanuló, magyar iskolába járó 
diák támogatását kezdte meg. Az ötezer forintos ösztöndíjat a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent Erzsébet 
líceum, valamint a Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium tanulói kapták. A további felaján-
lások lehetővé teszik, hogy Nagyváradon és Szatmárnémetiben is megkezdjék a legrászorultabb diákok 
megsegítését. Az alapítvány támogató munkáját Kárpátalján és Felvidéken is szeretné folytatni. 
    Az ünnepi eseményen részt vett Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspö-
ke, Bölcskei Gusztáv, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkész-elnöke, valamint Gulácsy Lajos, 
nyugalmazott kárpátaljai püspök. 

Frigyesy Ágnes 
*     *     * 

Daczó Dénes 
Argentínai magyarok Csíkban 

 
Tizennégyezer kilométerről érkeztek vendégek az elmúlt napokban, magyarországi látogatás után, Er-
délybe. A Regős Néptánc-együttes tagjai az erdélyi magyar kultúrával, hagyományokkal ismerkednek, 
miután távoli otthonukban sikerült megőrizniük nyelvüket, kultúrájukat. Az argentíniai magyar közösség-
ről, az utazás élményeiről Bonapartianné Graul Beatrixszel és fiával, Bonapartian Eduárddal, a Regős 
Néptánc-együttes vezetőjével beszélgettünk. Az argentínai magyarok éppen a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes vendégei voltak. Együtt próbált, táncolt a két csapat. 
    Beatrix: - Vegyes házasságban élek, de könnyű, egyszerű volt megtartani a nyelvet, mert a férjem na-
gyon vad örmény vezető volt, én meg nagyon vad magyar vezető, minden lében kanál. Valahogy nagyon 
egyszerűen megegyeztünk, hogy ha lesz gyerek, akkor te örményül, én meg magyarul szólok hozzájuk. 
Lettek gyerekek. Hét örmény iskola van, viszont magyar iskola hivatalos, állami nincs. Ilyen részről egy-
szerű volt, hogy járnak az örmény iskolába. Megtanultak örményül, spanyolul, angolul, és egy kicsit ola-
szul, viszont hétvégeken magyarok vagyunk. 
 
Hét közben örmények, hét végén magyarok 
 
A cserkészet terén a gyerekek kellett válasszanak: jártok hét végén magyar iskolába, hét közben meg ör-
mény iskolába, a cserkészetet, melyiket akarjátok? És akkor ők azt választották: - Ha már egész héten 
örményeskedünk, akkor hét végén magyarkodjunk, s így járnak most hét végén magyar aktivitásra. Bead-
tuk óvodába, egy szót sem tudtak spanyolul, és akkor jött a tanárnő, hogy tanítsuk meg őket spanyolul. 
Mondtuk, hogy nem, mert spanyolul úgyis megtanulnak két-három hét alatt, úgy is volt. És így sikerült, 
hogy otthon mind a három nyelv folyik állandóan, mert automatikusan csak magyarul beszélnek hozzám, 



örményül a papához. Amikor nagyon nehéz témákat kell megbeszélni, akkor spanyolul tesszük, hogy 
mindenki egyetértsen, de különben mind a két hazai nyelv anyanyelv. 
    Sokszor tárgyaljuk otthon, Buenos Airesben, hogy mennyire azonos módon van a határon túli magya-
roknak az élete, hogy idáig magyar vagy, aztán meg nem vagy magyar. S december 5-e nagyon lesújtó 
volt a mi részünkre, hogy miként lehet az, hogy egy nemzet a saját embereit nem fogadja be úgy, hogy a 
dupla állampolgárságot felvehessék. Mindenesetre sokszor vannak olyan viták is, hogy ki a jobb magyar, 
aki itt van, aki ott kint, délen, Észak-Amerikában, vagy Ausztráliában, vagy az, aki otthon maradt Magya-
rországon. Azt hiszem, erre válasz nincs. Mindenki a saját módján teszi, amit kell, amit a szívében érez, 
hogy tennie kell. Azt hiszem, a kapcsolatok közös erőt adnak mindannyiunknak, hogy érezzük, nem va-
gyunk egyedül ott „lent" Argentínában, és látjuk azt is, hogy itt is ugyanolyan gondoktól szenved az erdé-
lyi nép, mint mi otthon. Megtartani, megpróbálni erőt adni, állandóan mutatni azt, hogy vagyunk, élünk 
és hiába akarnak felszippantani! 
Bonapartian Eduárd: - A második világháború után nagyon sok magyar menekült Dél-Amerikába, töb-
bek között Argentínába, Buenos Airesbe és megalakult ez a magyar közösség. A nagyszüleim is ekkor 
menekültek ki. Nagyon sokan menekültek Magyarországról, több tízezren. Itt már voltak az első világhá-
ború és Trianon után kimenekültekből magyarok, és most megalakult egy újabb magyar közösség. 
Megalakult a magyar iskola szombatonként, a magyar cserkészet, a magyar néptáncegyüttes. Ez az ötve-
nes évek körül volt, és azóta szüntelenül működik ez a magyar mozgalom. A fiatal mozgalmon belül van 
ez a magyar iskola, a magyar cserkészet és a Regős Néptáncegyüttes, ami 1959-ben alakult. Jelenleg 18 
táncos van a nagycsoportban, és van még két gyermekcsoportunk, összesen 40 fiatal, gyerek táncol most 
Buenos Airesben. A fő célunk az, habár harmadgenerációsok vagyunk, szüleink is ott születtek, mi ma-
gyarnak tartjuk magunkat. Argentinok vagyunk, ott születtünk, de tudjuk, bennünk megvan a magyar vér. 
Ezt próbáljuk ápolni, továbbadni a gyerekeknek és próbáljuk megtartani minél több időre. 
 
Ezt az utazást pályázatnak köszönhetik  
 
Bonapartianné Graul Beatrix: - Ezt az utazást a Regős csoport úgy nyerte meg, hogy egy pályázatra be-
jelentkezett a magyarországi Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok főosztályánál. A pályázat 
útján útiköltséget és az egészségügyi biztosítást fedezte a pályáztató, a többit saját zsebünkből álljuk. A 
csapat február 1-én érkezett Budapestre, a nagyobb álmuk az volt, hogy Erdélybe is átjöjjenek. Ez február 
11-én sikerült is. Az erdélyi látogatás annyiban fontos, hogy tudatos, hogy Erdélyben tudjuk megkapni 
vagy megismerni egyáltalán a valódi, eredeti magyar kultúrát, népi hagyományokat. Ez volt az álmunk. 
Sikerült elmenni falukba és megállítania a néniket, bácsikat az utcán, akik egyből azt mondták, hogy 
gyertek holnap reggel át hozzánk, és majd én énekelek nektek. Ez meg is történt, beállítottunk és énekelt 
a bácsi nekünk, több mint másfél órán keresztül. Ezt magnóra vettük, vagy felírtuk. Ezek a kapcsolatok 
egy életre szóló élményt jelentenek, mert az ember bárkivel tud beszélgetni, és az kinyitja a háza ajtaját, 
tessék, gyertek, fogadunk benneteket. Nem beszélve a pálinkázásról... 
    A Hargita Együttessel tényleg olyan váratlanul szép kapcsolat alakult ki, több együttesnél voltak a gye-
rekek. Megvolt a kapcsolat, kaptunk anyagot, zenét, stb, de ez, hogy együtt gyakorolhatnak egy profi 
együttessel, ez azt hiszem, szintén egy életre szóló élmény a részükre, mert nem is gondolták, hogy ennyi-
re mélyen fogadják őket. 
    Argentínában a Hungária Egyesületet mondjuk a központunknak. Ott van egy könyvtár, amit több, 
mint 25 éve Haynalné Kesserű Zsuzsanna vezet, több, mint ötezer kötete van, magyarságról, helyekről. A 
világ minden részével ő tartja a kapcsolatot, úgyhogy az újságokat kapjuk, és küldjük mi is a mienket. 
Nekünk van egy havi elektronikus lapunk, ami két nyelven, magyarul és spanyolul jelenik meg. Március-
ban megindul ismét egy év kimaradás után a papíron kiadott Argentínai Magyar Hírlap. Mélyebb kapcso-
latok a határon-túlikkal általában rokonság által vannak. Mármint olyanok, hogy sokszor kapunk olyan 
híreket az interneten, az újságunkon, hogy kerestetések folynak. Tegnap kaptam például egy családnak a 
kerestetését, állítólag ott vannak Argentínában. Minden lehetőt megteszünk, hogy amennyire csak lehet, 
felkutassuk, mint egy polip, az embereket összetartsuk. 
 
Erdélyben az örmény kultúrával is sikerült találkozni  
Amit csak lehetett, fölkerestük, lefilmeztük, beszélgettünk, bementünk a templomba. Ez nagy élmény lesz 
a Buenos Aires-i örmények részére. Mindent, ami örmény származású, be fogjuk adni az örmény cent-



rumba is. Nagyon megható és egy még nehezebben fölfogható dolog, hogy az ember Argentínában szüle-
tett magyar, de hát örmény a papa és eljönni Erdélybe, magyar táncot tanulni és örmény családdal talál-
kozni. 
    Találkoztunk egy bácsival, aki alighanem el is sírta magát, hogy egy harmadgenerációs, Argentínában 
született nem egészen örménnyel tudott örményül beszélni. Zakariás Péter bácsiról van szó. Nagyon 
megható volt. Kár, hogy nagyon rövid idő volt, mert mutatott könyveket is, meg mi minden van ott nála, 
és sok mesélnivalója van, de hát reméljük, még lesz alkalom, hogy valamelyik gyerek átjöjjön. 
    Ott, Dél-Amerikában sem könnyű fenntartani a kapcsolatot. Központilag, akik Buenos Airesben va-
gyunk, találkozunk, összetartozunk. Rengetegen vannak, akik külvárosokban vagy más vármegyékben 
élnek, de manapság az interneten meg az újságon keresztül sokkal könnyebb a kapcsolatot tartani a többi 
déli országban élővel. 

Folytatjuk 
(Megjelent az argentínai magyarok lapjában  

és a Romániai Magyar Szóban) 
*     *     * 

Puskely Mária 
Örmény szentek 

Június 11. utáni szombat 
B. IGNATIUS CHOUKRALLAH Maloyan (1869-1915) érsek, vértanú 

 
A törökországi Mardiné városban született 1869. április 19-én. Apja, Melkon, látva fiában az egyházi 
hivatás csíráit, a libanoni Bzommar kollégiumába küldte tanulni. Tanulmányai végeztével 1896-ban pap-
pá szentelték. A nagy antióchiai vértanú tiszteletére ekkor vette fel az Ignatius nevet. 
    1897-ben Alexandriában és Kairóban teljesített lelkipásztori szolgálatot. Szabad óráiban nyelveket ta-
nult, köztük a hébert, hogy jobban megértse a Szentírást. 1904-ben XII. Boghos Bedros Sabbaghian pátri-
árka maga mellé vette magántitkárként. Néhány év múltán visszakerült szülőföldjére: 1911. október 22-
én, az örmény püspökök Rómában tartott szinódusa idején XIII. Boghos Bedros Terzian pátriárka 
Mardine érsekévé szentelte. A mardine-i egyházmegye plébániáit járva, az új főpásztor gondoskodása 
kiterjedt az örmény katolikusok anyagi és szociális gondjaira is. Jó kapcsolatokat ápolt az ország vezetői-
vel, maga a szultán is becsülte őt, sőt egy alkalommal kitüntetésben részesítette. 
    Az első világháború kirobbanásakor a Németországgal szövetséges Törökország területén lakó örmé-
nyekre elmondhatatlan szenvedés zúdult. 1915. április 24-én kezdődött módszeres kiirtásuk. 1915. április 
30-án a török katonák körbevették Mardine templomát és az érsekség épületét, rejtett fegyvereket keres-
tek. Minthogy semmit sem találtak, nekiestek a levéltárnak, s megsemmisítették a dokumentumokat. 
Május elején a főpásztor összehívta egyházmegyéje papjait, tájékoztatta őket az örményeket fenyegető 
veszélyekről. Arra kérte őket, imádkozzanak, és minden körülmények között maradjanak állhatatosak a 
hitben. Aztán bátorításul felolvasta nekik végrendeletét, amelyben már a lehetséges vértanúságról is írt. 
    1915. június 13-án török tisztek Maloyan érseket és az örmény közösség huszonhét képviselőjét tör-
vényszék elé hurcolták. Mahmud bej, rendőrfőnök azt követelte az érsektől, adja át a házában elrejtett 
fegyvereket. Maloyan érsek hivatkozott a szultántól kapott kitüntetésére és az állam iránti lojalitására. A 
rendőrfőnök azt javasolta: ha meg akarja menteni életét, térjen át az iszlám hitére. Az érsek erőteljes ta-
gadó válaszára egy katona durva ütése következett, Mahmud bej pedig pisztolyával verte a fejét, miköz-
ben hallania kellett az érsek szavát: «Uram, irgalmazz! Uram, adj erőt!» S mivel azt hitte, ez a vég, han-
gosan kiáltott: «Kedves atyáim, ha valaki hall engem, adjon feloldozást!» Ekkor a katonák leszaggatták 
lábujja körmeit, s járásra kényszerítették. A rendőrfőnök hirdetett ítéletet az egész csoportnak: «Az állam 
sok kedvezményben részesített titeket..., ti pedig elárultátok az országot. Ezért halálra vagytok ítélve. Mé-
gis, ha valaki moszlim lesz, kiszabadul és visszatérhet Mardinba. Ellenkező esetben az ítéletet végrehajt-
juk. Készüljetek fel a végső válaszra.» 
    Valamennyiük nevében Maloyan érsek válaszolt: «Soha nem voltunk árulók..., de ha azt kéritek, hogy 
vallásunkhoz legyünk hűtlenek, soha. Soha. Meghalunk, de Krisztusért halunk meg.» Egy keresztény férfi 
közelebb lépve az egyik katonához, ezt kiáltotta: « Öljetek meg, meglátjátok, hogyan hal meg egy keresz-
tény a hitéért!» 



   Az érsek s vele valamennyi fogoly letérdelt. Hangosan imádkoztak erőért, s hogy méltók legyenek a 
vértanúság pálmájának elnyerésére. A papok feloldozást adtak. A török katonák értetlenül nézték a jelene-
tet. 
Mahmud bej Maloyan érsekhez lépett, s ismét felajánlotta a szabadságot... A megkínzott érsek válasza: 
«Ajánlatod meglep. Már megmondtam, hogy igaz hitemért élek és halok. Uram, Istenem keresztjében az 
én dicsőségem.» A rendőrfőnök dühében előrántotta pisztolyát és tüzelt. A nyakán talált érsek összeesett, 
s mielőtt meghalt volna, ezt kiáltotta: «Uram, irgalmazz nekem! Kezedbe ajánlom lelkemet.» 
    Az örmények vértanú főpásztorát II. János Pál pápa 2001. okt. 7-én boldoggá avatta. 
 
(Megjelent Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei – Az öreg földrész hagiográfiája című 
kötetben) 

*     *     * 
 

Könyv az erdélyi örmények múltjából 
 
A csíkszeredai születésű, Kolozsvárról elszármazott, ma Bécsben élő szerző - Száva Tibor-Sándor - neve 
nem ismeretlen az erdélyi örményekről szóló szakirodalomban. A csikszépvízi Száva család történetét, 
geneológiáját felvázoló munkája két kiadást is megért. 
    A családtörténeti visszatekintésben 170 rövid életrajz olvasható. Majd 2003-ban megjelenteti a Szépvízi 
magyarörmények nyomában című könyvét, benne 35 törzscsalád családfájának megrajzolására vállalko-
zik. A most megjelent, a tőle megszokott tudományos igénnyel megírt könyve a fellelhető írásos adatok 
alapján felsorakoztatja azokat az örmény származású személyeket, akik katonaként - ilyen-olyan beosz-
tásban - részt vettek az I. világháborúban. Egyetérthetünk a szerzővel: „A háborúban számtalan örmény 
származású magyar is részt vett. [...] (Ők is, mint az erdélyi magyarok, a mozgósításkor vonultak be a 
különböző ezredekbe. Soha nem vetődött fel származásuk kérdése, mert ők ízig-vérig magyarok voltak, és 
a harcokban becsülettel vállalták a magyar sorsközösséget." 
    Kissé elfogódottan kérdem: Van-e valami értelme a tizenkilenc erdélyi gyalogezred több tízezres kato-
nájának sorsából kiemelni az örmény származású magyarokat? Ha utánagondolok, némi örmény vérrel 
ereimben, úgy érzem, van. A hajdani örmény közösség érzelmileg még ma is valami közös és ködös 
származástudat bűvöletében él. Bennük van a kettős identitás tudata: örmények voltunk, magyarok va-
gyunk, de ma is él bennünk az a tény, hogy hajdan különálló közösség voltunk, s e közösségnek múltját 
ismernünk kell! 
    Kötetében a szerző 186 olyan magyarörményt mutat ki, akik katonaként részt vettek az I. világháború 
csatáiban. A szöveg olvasmányként is leköt. Többek között ilyen örmények viselte „ismerős" nevekkel 
találkozik az olvasó: Ajvász, Ágopcsa, Avéd, Czárán, Dajbukat, Donogán, Duducz, Esztegár, Gajzágó, 
Gámentzy, Jagamas, Kabdebő, Kirkósa, Korbuly, Lázár, Merza, Nurídsány, Patrubány, Pungutz, Sáska, 
Száva, Tolókán, Vertán, Vikol, Zakariás stb. A betűrendben felsorakoztatott nevek alatt megtaláljuk a 
szóban forgó személy születésének és halálának helyét és idejét, hogy mikor vonult be, milyen katonai 
egységben szolgált, melyik harctéren küzdött, milyen kitüntetéseket kapott. 
    A helységnévmutató már azért is érdekes, hogy a négy örmény központból (Szamosújvár, Gyergyó-
szentmiklós, Szépvíz, Erzsébetváros) hova, milyen településekre széledtek szét az örmény családok. Egy-
szer ennek okait, folyamatát is megvizsgálja valaki. 
    Az olvasó, ha kézbe veheti a csupán kétszáz példányban megjelent, nem túlságosan vaskos, de formá-
jában ízléses kötetet, elgyönyörködhet Kövér Gyula csodálatos harctéri rajzaiban, amelynek témáit a bu-
dapesti Hadtörténeti Múzeum szolgáltatta. 

Murádin László 
Dr. Száva Tibor-Sándor: Magyarörmények az I. világháborúban  

– Magyar-Örmény Könyvtár 12. szám. Budaörs, 2003. 
 

(Megjelent a Szabadság 2005. február 9-i számában) 
 

*     *     * 
 

 



Párbeszéd 
 
Napjaink ökumenizmusának tiszta és szép példáját tapasztalhatjuk meg, ha a katolikus egyház és az ör-
mény apostoli (gregoriánus) egyház közötti problémák és vitás pontok megoldását vesszük szemügyre. 
    A II. Vatikáni Zsinaton részt vett megfigyelőként a későbbi I. Karekin, minden örmények ecsmiadzini 
apostoli katholikosza, aki később, II. János Pál pápa pontifikátusának idejében, 1996-ban Rómába látoga-
tott, ahol a Szentatyával december 13-án Közös Nyilatkozatot írtak alá, amely a teológiai megosztottság-
nak - a jelentősebb, hitre vontakozó részeken - bizonyos szempontból véget vetett. A párbeszéd tehát 
megindult már a század közepén, de az utóbbi években érett igazán be, melyhez II. János Pál egység irán-
ti elkötelezettsége is fontos mérföldkövet jelentett.  
    A legújabb események között tartható számon II. Karekin katholikosz római látogatása a Szentévben: 
2000-ben, amikor november 10-én közösen celebrált szentmisét II. János Pál pápával a vatikáni Szent 
Péter Bazilikában. Az örmény apostoli egyház delegációja november 8-11-e között tartózkodott az Örök 
Városban. II. Karekin látogatást tett a Szentszék egyes intézményeiben is, így a Pápai Keleti Intézetben, 
ahol Héctor Vall Vilared SJ., az intézmény rektora köszöntötte. Ugyanebben az évben történt XIX. Nerses 
Bedros kilikiai örmény pátriárka látogatása Rómában, amelynek során ünnepélyes vesperást tartottak a 
Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikában. 
    II. János Pál pápa 2001 szeptember 22-27-e között látogatott Kazahsztánba és Örményországba. Ör-
ményországi látogatása az út második részén történt, 2001. szeptember 25-én érkezett Jerevánba, a láto-
gatása során járt Ecsmiadzinban, és a Khor Virap-i kolostorban is. Ekkor fogadta őt az ecsmiadzini apos-
toli palotában II. Karekin katholikosz.  
    A párbeszéd elindult, bízzunk a további folytatásban! 

-kb- 
*     *     * 

 
A Fővárosi Örmény Klub meghívója 

2005. július 21-én du. 17 órakor  
Műsor: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület budapesti képviselői hivatalos látogatása 
Örményországban - videofilmek vetítése. 
 
2005. augusztus 18-án du. 17 órakor  
Műsor: 1. Fejér Ákos: Megnyitottam előttetek Európa kapuját! Székely kerékpárosok a nagyvilágban 
című kötetét bemutatja Fejér Anikó (Sepsiszentgyörgy)  
              2. Örmény kultúra és művészet Szamosújváron - filmbemutató. Készítette Azaduhi Varduca-
Horenian (2005) 

A klubestet a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  
rendezi. 

Helyszín: Magyarok Háza, Budapest V. Semmelweis u. 1-3. I. emelet Bartók terem) 
 

*     *     * 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2004. évi pénzügyi beszámolója (e Ft) 

2003 évi maradvány  1641 
Összes bevétel  4143 
Bevételek részletezése: 
Országgyűléstől    600 
Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA)  1000 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma    350 
Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Alap    200 
Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatok    624 
Egyéni támogatások    520 
APEH 1%    409 
Országos Örmény Önkormányzat    200 



Tagdíjbevétel    101 
Egyéb bevételek (kamatbevétel)    138 
 
Összes kiadás  4895 
Személyes juttatás és járulékai        0 
Dologi Kiadások összesen  4295  
Dologi kiadások részletezése 

Közüzemi díjak (gáz, víz, villany, stb.)        0 
Bérleti díj (terem és iroda)    382 
Kommunikáció    505 
Útiköltségek és szállítások    439 
Anyag és készlet beszerzések    286 
Szolgáltatási kiadások  2683 

Fejlesztés és beruházás    528 
Egyéb kiadások (adók, díjak, stb.)      72 
 
Az egyesület a pályázati támogatásokkal határidőben elszámolt. 
A személyi jövedelemadó 1 %-át 2004 évben az alábbi feladatokra fordítottuk: 
1. Dinyés József: Ismeretlen 1848-49-es dokumentumok könyv kiadása 
2. Az örmény Szamosújvár kötet kiadásának támogatása 
3. Az Egyesület adományba kapott XIX. század eleji női portré olajfestmény restaurálása 
4. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek évkönyv 2004. II. félévi kötetének kiadása 
 
Az Egyesület köszönetet mond valamennyi pályáztatónak, adományozónak, hogy működésünket, felada-
tainkat támogatásban részesítették. Hálásan köszönjük a magánszemélyek jövedelemadó 1 %-a felajánlá-
sát, amellyel Egyesületünk célkitűzései megvalósítását segítették. 
Az EÖGYKE 2004 évi tevékenységéről a szöveges beszámoló a Füzetek 2005. januári számában a 12-15. 
oldalon olvasható. 

Dr. Issekutz Sarolta 
elnök 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

*     *     * 
Egy vendég szubjektív megjegyzései az örmények május 19-i klubnapjáról 

 
Rendkívül érdekes műsorra kaptam meghívót. Főleg nekem érdekes, hiszen sajnos nem vagyok örmény 
származású. Ráadásul elkéstem. Terepgyakorlatról estem be, kissé dagonyszagú nadrágszárral, így a mű-
sor első részének felét - nagy sajnálatomra - lekéstem. (Remélem, egyszer megismétlik.) A Fővárosi Er-
délyi Örmény klub május 19-i találkozóját a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezte. 
Kedves öreg barátomnak, Bende Miklós színházrendezőnek köszönhetően, aki maga is a Budavári Ki-
sebbségi Önkormányzat képviselője, kaptam a meghívót, amit, mint Nagyváradról ide érkező és itt tanuló 
egyetemista, megtisztelőnek éreztem. 
    Bende Miklós a MAGUNK KÖZÖTT című műsor második részében Híres ember = Nagy ember? cí-
men mesélt olyan ismert emberekkel megtörtént találkozókról, mint Kodály Zoltán, Krencsey Marianna, 
Sebestyén Mihály, Örkény István, Elbert János, Páger Antal, és dr. Németh Antal, Bessenyei Ferenc, il-
letve Béres Ilona, de szó esett a TV hőskoráról és benne Takács Marikáról és a savanyú Vargáról, no meg 
a Micimackóról. 
    A közönség nagy figyelemmel kísérte a történeteket, a klub többsége részese volt e kornak, és szívesen 
elevenítették fel egykori emlékeiket. Nekem, mint fiatalabb korosztálybélinek, olyan korszakot idézett fel, 
amikor a nehéz idők ellenére egy neves írókból, művészekből álló baráti társaság kivívta magának azt a 
lehetőséget, hogy hadat üzenve a konvencióknak, kedvükre „dzsemborizhattak" egymás lakásán. S ők ma 
már legendákká váltak. 



    A zenei betétek olyan nagyságok hangját elevenítették fel, mint Edith Piaf, Mario Lanza, Psota Irén, 
Páger Antal és Koncz Zsuzsa. Egy nagyszerű táncospár Sas Gábor és párja Bea táncában is gyönyörköd-
hettünk, akik e kor mozdulatvilágával lejtették ámulatba az emberek képzeletét. 
    A műsor első felében, amikorra sikerült befutnom, Dávid Attila emlékalbuma szerepelt egy rádióműsor 
keretén belül. Rendkívül tehetséges emberről, egy nagyszerű ember életéről mesélt édesapja, akit korán 
ragadott el a sors, gyönyörű munkákat hagyva hátra. 
    A műsor után rengeteg finomsággal leptek meg bennünket. Házilag készült csodálatos sütemények, 
szendvicsek, és zamatos házi bor szerepelt a műsoridőn kívüli programban. 

Szöllösi Tünde 
(biológus hallgató) 

 
*     *     * 

 
A II. kerület Napján idén ismét bemutatkozott az örmény kisebbség 

 
Június 11-én ismét sikeres bemutatkozást tartott a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Mille-
náris Parkban. A Fogadó színpadán pódiumműsor várta az érdeklődőket. Flórián Antal színművész és 
rendező, Szabó Anikó színművésznő és Kirkósa Orsolya operaénekesnő remek hármasa ismét sikert ara-
tott. Zongorán kísért Magda Tünde. 
    Műsoruk az erdélyi örmények betelepülésének rövid történetével kezdődött, majd Dávid Csaba, 
Kányádi Sándor versei mellett örmény népmonda részletek, anekdoták hangzottak el magyarul, erdélyi 
örmény nyelvjárásban. A kellemes délelőttöt koronázta az Izek utcája évek óta nagy érdeklődésre számító 
örmény sátra ételkínálata. Ismét több száz adag került kiosztásra a finomságokból. 

M 
*     *     * 

Bálintné Kovács Júlia 
Emlékezés régi csíkiakról és másokról 

(Befejező rész) 
 
Száva Zakariás: Közönségesen csak Zakinak hívták. Divatkereskedése Csíkszeredában a mai Európa 
vendéglő helyén állott. Egyedül nála lehetett vásárolni divatos női kalapot, glasszékesztyűt, parizolt és 
brünner-cipőt. Mikor ezeket kiszolgáltatta, szeretettel megsimogatta egyenként, s ő maga pakolta fel a 
szekérládába. Ezek mellett - természetesen - fanyelű bicskát, faggyúgyertyát és subickos kefét is kellett 
áruljon, mert a divatcikkek azon néhány vevőjének igénye távolról sem fedezte egy külön divatkereske-
dés befektetését, mert a falusi asszonyok összes divatigénye egy sing főkötő pántlika, vagy galand volt, 
melyet a lányok hajukba fontak, az asszonyok pedig főkötőre kötöttek. Ezeket is a cigányasszonyok Bras-
sóból hozták, s a szatyor fülére kötve, házról házra árulták. 
 
Zakariás Antal: Dulló volt a szépvízi járásban. Tipikus örmény alak. Úgy viselkedésében, mint szokásai-
ban egy bohém örmény alakot látunk benne, hivatalát inkább patriarchális alapon, mint a modern igények 
alapján szokta kezelni, de azért rátartós volt hivatalára. Szépvízi örmény atyafiai máig számtalan anekdo-
tával emlékeznek rá. 
 
Ezúttal eddig tartanak az „arcképek". Bizonnyal vannak még a könyvben örménymagyarokról szóló ré-
szek, de annak kiderítéséhez további kutatómunka kelletik. Ezt a jövőben igyekszem elvégezni, de addig 
is arra kérem a kedves olvasókat, egészítsék ki saját emlékeikkel és bővítsék ki, tegyék maibbá ezt az 
arcképcsarnokot. 

*     *     * 
Egyházi híreink 

Köszönet az Örmény Katolikus Lelkészség plébániai kormányzójától 
 

P. Leszkovszky Pál O. R, az Örmény Katolikus Lelkészség plébániai kormányzója több levélben köszöne-
tét fejezte ki több kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak (VI. ker., XI. ker., XIII. ker., XIV. ker., 
továbbá a Székesfehérvári Örmény Önkormányzat felé), nagylelkű támogatásukért. 



    Az egyik levélben például hálás köszönetet mondott, hogy „új miseinget, és a papi kereszt illetve evan-
géliumos könyv kézbevevéséhez való díszes kendőt szereztek be templomunk számára. Köszönöm, hogy 
hozzájárultak az ünnepi szertartások fényének emeléséhez, együttműködnek az egész Egyházzal Isten 
dicsőítésében " - írta a VI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat vezetőinek. 
    Egy másik levélben P. Leszkovszky atya hálát mondott a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
vezetőinek és tagjainak, hogy a templom júniusi búcsúján megszervezték és lebonyolították a szeretet-
vendégséget, és áprilisban, az örmény vértanúk emléknapján tartott ünnepi szentmise után a vendéglátás 
anyagi terheit is csaknem teljesen vállalták. Az Örmény Katolikus Lelkészség 30 ezer forintos támogatást 
kapott a Székesfehérvári Örmény Önkormányzattól, továbbá a XI. kerületi Örmény Önkormányzat 200 
ezer forintos támogatást nyújtott a Lelkészségnek. A XIII. kerületi Örmény Önkormányzat egy fontos 
körlevél közzétételét támogatta anyagilag. „A jó Isten áldását kérem életükre, tevékenységükre " - írta 
levelében az Örmény Katolikus Lelkészség plébániai kormányzója. 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 

közösségek részére. 
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 

 
ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK - füzetek  

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa  
A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat  

(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791)  
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 

és a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila 
Szerkeszti: Artishus Bt. 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 
 
IX. évfolyam 103. szám  
2005. szeptember 
 
 
„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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 
 

„... Urunk és megbékítőnk...” 
 
„...Te alkottál minden embert, a feltámadás által Te újítasz meg mindenkit, és amikor az utolsó 
napját jelzik majd ennek az életnek, az élők világában Te jelzed az elsőt..." 
 
Azért a teremtésben a legfontosabb az ember, aki ugyan elbukott, de halála nem örök, mert jön a feltáma-
dás, s ez az új teremtésnek a beteljesedése: teljes megújulást jelent. Ennek a világnak, s benne az evilági 
életnek vége szakad, de a Szentlélek átvezet minket az élők, vagyis az üdvözültek világába. 

 
Dr. Sasvári László 

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

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

Elhallgatott örmény genocídium  
Lászlóffy Aladár 

Örmény Rekviem 
 
A zsoltár szavaival mondom: „Nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok... " 
    Ó, hogyha Egervár, Masszada vagy Muszadag védőinek lett volna egy kalasnyikovja! Ezt a kort annyi 
mindenért, a szívfacsarásért főleg, nevezem keserű szófacsarással: KALASNYIKORNAK. Túl nagy sze-
repe volt és van szellemi és fizikai létünk szép hosszú képregényében a handzsárnak, a vasmaroknak, a 
húzdmeg-ereszdmegnek, a fellélegzésnek és a keserű csalódásnak ahhoz, hogy megbocsátók lehessünk.      
    Nem tanácsos kenyérrel dobni vissza, de aki kézigránáttal dob vissza, az maga sem különbözik már - 
sérelmek ide, sérelmek oda - a megvádolható agresszív féltől. De a másik arcomat sincsen kedvem oda-
tartani, mert szépen, okosan, türelmesen végigolvastam, elolvastam a kódexlapok másik oldalát is.  
    Úgy tűnik éppen a VAE VICTISNEK, a JAJ A LEGYŐZÖTTEK korának végét jelzik ezek a számve-
tések mindenütt, mindenkivel! Éppen ez mutatja, hogy volt, hogy van kiút. Mi, ma élők túlélők de ma-
gyarként, lengyelként, írként, lettként, ébredők - egy kiút eredményei és bizonyítékai vagyunk. Mivel 
eleve és mindig a határon, emberi létünk annyi száz határán történik meg, a másság nevében a tragédia. 
    Az örmények elleni irtóhadjáratot három lépcsőben követték el, és a nemzetközileg nehezen kivehető 
vérnyomok ellen nem igen lesz valaha is egyszerű folttisztítót találni, akár Európa későbbi nagylelkűsé-
gében sem. A holocaust kifejezést is először a genocídium első fázisa kapcsán használták 1894-ben. Sú-
lyosbító körülmény, hogy éppen a későbbi áldozatokat, a kurdokat használták gyilkolóeszköz gyanánt. A 
kurdok politikai okokból történő kiirtása Törökországban máig tart.  



    Ami 1915. április 24-hez kapcsolódik és bizonytalan, de milliós nagyságrendű számokról regél, azért 
egy még belátni, megvallani, megbeszélni sem akaró mai állam nem olvadhat bele a közbejött gyilkosok 
sűrűjébe, miközben mindenkinek, szamurájnak, komitácsinak, nácinak, nyilasnak, bolseviknek kötelező 
kanosszát járni. 
    Ez a szabadság egyik legfontosabb jelképe és megtestesülése lett napjainkban. A fejét végleg felemelni 
látszó tanítás a békéről és toleranciáról ebbe halna bele, nem a múlt miazmás légkörébe! Az etika többé 
nem viselheti se műszemérem, se hazug tagadás nagyhatalmi fátylait. Veronika örök kendőjén figyelmez-
tetően ott a szenvedő arcunk. 
    Az úton Athénből Gutenbergig, Wallenbergig az amerikákba, a folyton egyik a másikba maró népek, 
jelképesen és valóságosan is egyszer bajtársi, máskor háborús bűnösei egymásnak. Különben ki-ki egy 
darab hús csupán, egy adag DNS, az útszélen hagyva. 
    Mit fog kezdeni velünk, s bennünk önmagával a történelem? „De várhatott-e rájuk furcsább jövő, mint 
amilyen a múltjuk volt?" - tűnődik Chateaubriand. Várhat-e ránk más jövő, mint amilyen a megélt, meg-
szenvedett múlt volt? Hellénként, etruszkként, vizigótként és gepidaként, örményként, magyarként, zsi-
dóként, írként. Mi akiknek ősei székelyként ismerték meg a „magyarok istenét", Isten ostorát és felemelő 
diadalérzeteit a győzelmekben, eredményekben, már nem is a Musza Dagért nézhetnénk görbén 
Jumurdzsák nációjára, és tudjuk, hogy testben, testszerint szakadtunk bele az anyanyelv-váltásba, a jani-
csárrá vagy aradi vértanúvá válásban. Ezen már nem sokat retusálhatnak a félfarulag helyreigazított hang-
súlyok, félénk engesztelő gesztusok, nem Kisázsia, de Recsk és a Duna-csatorna miatt sem. Nekünk 
Szamosújvár így is, úgy is újkori bölcső és a rettegés zárkájának lázálma marad. 
    Ha már mindenki mindenért engesztelődik, valakinek a török Gulág-ért, oszmán Auschwitzért is helyt 
kell állnia. Arra az egyetlen percre pedig újra és megint múzeummá, mauzóleummá kell alakítani az élő, 
az éppen alakuló jövőt. 
Hunyadi, Dugovics Titusz, Jurisics, Zrínyi, Damjanich ... Magyarország olyan tágkeblű paradicsom volt a 
nemzetiségei számára, hogy ugyebár ott még a magyaroknak is volt esélye némi szerepre. Bizony ilyen 
volt a szentistváni Magyarország és az OMM lakosságának nagy és folytonos többsége, végig a történel-
men, végig az intolerancián. Befogadó és vallásszabadság megálmodó. Néhanap kikiáltó. Egy halott bará-
tom szerint csak jobb embereknek jön létre, alakul ki ilyen többszörös identitásuk: Siculus transilvanus és 
valachus transilvanus és germanus transilvanus, magyarok, örmények, zsidók, lengyelek, ruszinok. Ép-
pen ezt vetették szét, kicsinyes nacionalizmusuk aknáival, kézigránátjaival pontosan azok a politikusi 
szerepkörök, fellengzős szerepálmok, melyek ma a globalizáció éppenhogy Európaellenes ideológusait 
szállítják, adják ezekben a térségekben, megkínzott anyamedencékben, mesebeli arany - és rézerdőkben. 
A kettős, hármas identitást bíró hősöket, mint Szibinyáni Jánk és Kőműves Kelemen, Ludas Matyi és 
Mátyás, az igazságos. A mai hazai viszonyok közt itt, szomszédságszerte, a romlások, földindulások, mű-
lavinák után, hol a helye a kettős identitást intellektuálisan és gyakorlatilag is bíró, viselő népességnek, 
lakosságnak? Honnan jöhetne akkora erejű, értékű vonzás, amitől szószerint is avarba olvadnak itt korai 
gepidák és legkésőbbi népvándorként az örmények? Ezért nem tekinthető a globalizált ember jövőbeli 
ideálnak. Nem ilyen nyugtalan álmok és keserű ébredés után. És semmiképpen a kezeügyében vigasz és 
igazságszolgáltatás nélkül terjengő KALASNYIKORRAL. 
    Eleve a másság határain törtek ki a tragédiák, és ott várhat ránk a diadal is. Az exodusé Egyiptomban, a 
Jézusé Róma alatt, Indiából a cigányságé, titokzatos mélyében egy mindent mozgató múltnak. 
    Kultúrák, vallások, másság elfogadása vagy kioltása, beolvadása, meg és eltérítése indul be köztünk, 
fakad fel azonnal, folyton, szüntelenül és elállíthatatlanul, mint szent folyamaink, a Jangcekiángok, Jor-
dánok, Missziszipik, eme rejtelmes sűrűségű Rubiconok - emberi természetünk tükre gyanánt és reflexe-
képpen. Beindul, kezdetét veszi, a gének után a gémeké, a darvaké, seregélyeké, a legendás lemmingeké 
és az emberi népek közül a folyton megkínzott, próbára tett örményeké, ki tudja honnan ez a földönfutás, 
hiszen mindenki másnál mesésebb és ősibb hegyi fészkükhöz, vagy annak romjaihoz gyémántfejű és fáj-
dalmas aranyrajzszögek rögzítik őket végig, máiglan?... 
    Pedig tele van mindenkivel, tele van a világ, a Földgolyó minden sarka. Igen, mert közben Kolumbu-
szok is lettünk. Azok helyett az eredeti Prométheuszok helyett akik most is Ulan-batorhoz, Gyergyóhoz, 
Kiskunhalashoz és Jeruzsálemhez láncolva beteljesítik a mélabús sorsunk és viselik ezer virágként pom-
pázó örökre eleven jelképeinket. 
    A zsoltár szavaival mondom: „Nappal Kiáltok, éjjelente előtted vagyok... " Tanúm Aram Hacsaturjan. 
A Gajané éj-sötétben villogó muzsikáját hallom, de ez már nem a kardtánc, hanem a fényeké. Tanúk van-



nak velem: atyai barátom, William Saroyan, ízig-vérig amerikai író... Lengő trapézon az ifjú vitéz, Char-
les Aznavour, európai nemzedékek bálványozott párizsi háttérzenéje. Eminescu, a románok legnagyobb 
költője, Ajvazovszkij, a legnagyobb orosz tengerfestő, Czecz János tapasztalt katona, argentin generális 
innen a csucsai visszavonulásból, és családfám felmenő ágán ittebei Kiss Ernő, vértanú honvédtábornok. 
Bizony mondom, semmi más, csak „emberi kísértet esett rajtatok", de hát nappal a világosság és annyi 
minden elvakít, elveszi a tisztánlátásomat, megzavarja az igazságérzetemet. A sötétben elháríthatatlanul 
vallani és vállalni kell, hiábavaló a buzgó fohász: „Ne vígy minket a kísértésbe", éjszaka tudjuk, milyen 
sötét az ember. 
    Legyetek tanúim, hogy virrad, az összes bárka befutott, megérkezett, felvenni, kimenteni a túlélőket, a 
Santa Maria, a Nina és Pinta, Péntek pirogja, Sólyomszem lélekvesztője, a Medusa tutaja, a Titanic, és 
persze Noé bárkája is. 
    Alattunk az Ararát, alattunk a Muszadag, végre eloszolhatnának a rossz álmaim, csakhogy a zsoltár 
szavai szerint én nappal kiáltok... Kiáltozom... 
(Elhangzott 2005. április 23-án az Eltitkolt Genocídium című megemlékezésen az MTA Vári Kongresszusi 

Termében) 
*     *     * 

 
Erdélyi örmény közmondások 

 
Csak akkor veszi el házastársul a nőt, ha talál természetük. 

Icshu cshi zarnévin, na cshin arnévi. 
 

A kevés elég, a sok elmegy. 
Khicshé g'okti, sádé getha. 

 
A jóllakott (ember) az éhesnek apró szeleteket vág. 

Gusté khághezhádzin mándre gi pérte. 
 

A mondónak hallgatóra van szüksége. 
Aszoghin leszogh. 

 
Görbe lyukhoz, görbe csap. 

Dzur dzagin, dzur csép. 
 

Lukutz kutyája Lipcsében járt és mint kutya jött vissza. 
Lukutzin sune Lipszkán khálile, u jéd énder sun tárczile 

. 
Beküldi: Kolozsi Gergely István 

*     *     * 
 

„Ahhoz, hogy a húr tisztán szóljon, egy pontig feszíteni kell.  
Ezt a pontot keresem." 

(Székely Kornél A. D. grafikus-, festőművész) 
*     *     * 

Margittai Gábor 
Gyalogmenet 

Kilencven éve történt az örmény genocídium 
 Láthatatlan városok Kelet-Anatóliában 

3. rész 
 

A halál tava 1830 méter magasan fekszik, és ötször akkora, mint a Genfi-tó. Akár forróság árad az ala-
csonyan járó felhőkből, akár jeges szélviharok tombolnak a fennsíkon - a hatalmas víztükör csöndes, 
mindig egykedvűen és fenyegetően csöndes. A mozdulatlanság drámái határolják a halál tavát. Szétrob-
bant, kitépett belű vulkánok, szétfröccsent, majd feketére dermedt lávatömegek, a földtörténet minden 
fagyos mocska zárul örök partvidékké a kelet-anatóliai Van-tó körül. Patkó formájú, megközelíthetetlen 
öblök, több száz méteres mélységek szélén húzódó, alattomosan sekély mocsarak, tófenékből kibuggyanó 



kénes források, meghökkentő alakú szigetecskék - a Van alkálisós vizéből nincs kilépés, csak odaátra, a 
szép közöny világába. Van a felejtés tava, Van az eltemetett királyság. 
    A déli part magas hegyláncairól pillantjuk meg a szeptemberi víztükröt: Mezopotámia sivatagi forrósá-
gából érkezünk a nyirkos, szeles télelőbe. A szürke, a türkiz és a kobaltkék hideg, másvilági lobogása 
szemünkbe ég, amint leereszkedünk a hágókon. Elhagyjuk Bitlist, ezt a sötét, dicső oszmán emlékein rá-
gódó szurdokvároskát, el a Nimród hegyet, a kialudt vulkánt, amely sok százezer évvel ezelőtt kitörésével 
megállította és tóvá terelte a fennsík folyóit; s Tatvan ellenszenves, lerobbant kis városa után döbbent 
csend telepszik a buszra. A fejkendős, fekete szakállú, összenőtt szemöldökű kurd férfiak és a tetovált 
állú öregasszonyok, bár százszor végigjárhatták a Diyarbakir és Van közötti ősi országutat, most az ab-
lakhoz tapadnak, lélegzet-visszafojtva, babonás ámulattal keresik a túlpartot. A Van Gölü még most is 
parancsokat küld: megszelídíthetetlen, vérszomjas kis természetistenek, Hasamelisek, Kumarbik, 
Hannahannák nyomasztó diktátumait. 
    Csakhogy a partokat két istenkirály uralja: az északit a magabiztos szeldzsuk Allah, a délit az elhalkult 
örmény Jahve. Kard és könyv. Van városa felé menet kopár hegygerincen, végtelenül kihalt partvidéken, 
egy-egy jelentéktelen vízparti falucska mellett vezet a déli út. Egy-két üres lélekvesztő táncol a part szé-
lén, életjelet sehol sem látunk, csupán meredek hegyoldalakon kúszó birka- és kecskenyájakat; de azok is 
vontatottan némán közlekednek - mintha a földből nőttek volna ki mozdulatlanul támaszkodó bazaltpász-
torukkal együtt. 
    A 2200 méteres Kuskunkiran-hágóról ereszkedve aztán meglátjuk az örmény isten romvilágát: Akta-
mar szigetét, mögötte pedig Csarpanakot. Gagik Artzuni király jó ezer éve épült palotájából, kolostorá-
ból, templomából nem sok maradt. Messziről csak a légvédelmi rakétaformájú torony látszik, meg a vörö-
ses falcsonkok, amelyekhez a világ örményei évről évre elzarándokolnak. Efféle templom- és vártornyo-
kat látunk majd az Ararát felé menet: mindinkább beleolvadnak a magas sziklafalakba, amelyekből más-
fél évezrede, az örmény birodalom fénykorában előléptek. Nem kell sok idő, és teljesen láthatatlanná vál-
nak. 
    A két part gyökeres ellentéte egymásnak. Aktamar, a civilizáció, az áhítat, a könyv szigete még mindig 
óvja a déli partot a lovas nomád kultúra ostromaitól - pedig hol vannak már a szeldzsukok, és persze ki 
emlékszik az örményekre. A tótól alig ötven kilométerre, északra fekszik Malazgirt városa, régi nevén 
Manzikert, ahol 1071-ben Alp Arszlán szeldzsuk szultán egyetlen csatában romokba döntötte a bizánci 
birodalmat, miután lerohanta az örmények „ezertornyú" fővárosát, Anit. Amikor a szultán szétszórta 
Romanus Diogenes elavult taktikájú légióit, nemcsak a nyugati világ, de az iszlám kultúra sorsa is eldőlt 
csaknem egy évezredre. A türkmén nomádok az elpuhulás és a hanyatlás útjára léptek, akár néhány száz 
évvel korábban az arabok: a barbár és a poliszlakó, a vérszomjas hadúr és a kényelemszerető polgár ve-
szedelmes kölcsönhatásba került, amint a sztyeppi hordák foglalni, alapítani kezdtek. A szeldzsukok a 
Van-tótól nyomultak nyugat felé, hogy megszervezzék Rum szultánságát Konya fővárossal, széles utat 
nyitva a közép-ázsiai pusztákról és Perzsiából bevándorló gázi harcosok előtt. Manzikertnél dőlt el, hogy 
Bizánc s vele Asia Minor többé nem tudja Európát, sem európaiságának emlékét megvédeni a Kelet pri-
mitív pusztai kultúrájától, s hogy Ázsia egyszer majd Bécs kapuin dörömböl, miután az oszmánok átlép-
ték a Magyar Királyság hulláját. De a Keletrómai Birodalom még négyszáz esztendőnyi haladékot kapott 
a végső összeomlás, Konstantinápoly bevétele előtt. 
    A nomádság határvonala nyugatra tolódik. A nyugatosság pedig oldani kezdi Keletet. 
    A Van-tó északi partja a szeldzsukok felvonulási területe a manzikerti csata előtt. Az országútról is 
látni szeldzsuk temetők vöröses színű sírköveit, ezt a turbános, kufi betűkkel telerótt, ma már kissé tán-
torgó kőhadat, amint mozdulatlan rohamban, némán menetel az örökkévalóság felé. 
 
    A Van-tó felé menet Diyar-bakirnál lépjük át a Tigris folyót; egy darabig még a gyapotföldekkel, do-
hányültetvényekkel, pisztácialigetekkel szabdalt, sivatagos északmezopotámiai síkságon buszozunk, az-
tán beérünk a hegyek közé. Az út hol szűk völgyekben, hol a sziklás hegyoldalban kanyarog: karavánsze-
rájok romjait, szeldzsuk és oszmán íves kőhidacskákat látunk, melyeken birkanyájakat terelnek át szurtos 
pásztorkölykök; a zsebkendőnyi teraszokon pedig buggyos gatyájú asszonyok kapálgatnak vagy ücsörög-
nek a csenevész fák alatt. Minden kanyarban, kiugró sziklatetőn terepszínre mázolt katonai barakkok szö-
gesdrót kerítéssel, géppisztolyos őrszemekkel, a nagyobb kereszteződésekben homokzsákos lőállások, 
betonakadályok, tankok, páncélautók. A katonák lebámulnak buszunkra, állukat vakargatják, ujjuk a ra-
vaszon. A készültség, a latolgatás ijesztő nyugtalansága a szemükben. Az ellenőrzési pontokon megállíta-



nak, fölszáll egy tiszt, keze a csontberakásos pisztolymarkolaton, beszedi a helybeliek személyijét, útleve-
lünket lapozgatja. Feszült csend, lehajtott fejek a buszon. Megszállt övezet. 
    Van városa azonban megdöbbentő. A sóstó túloldalán vadonatúj, gazdag, modern szemléletű kereske-
dővárost találunk. Nem illik bele ebbe a lefojtott kurd világba. Nyugatiasabb ritmusú, mint Isztambul. 
Szelídebb és engedékenyebb, mint Urfa. Kiszámíthatóbb, mint Diyar-bakir. Sétálunk a késő délutáni su-
gárutakon, mindenütt illemtudóan nyüzsgő, jól öltözött tömeg, kéregetőket elvétve látni. Fényes ékszer-
boltok, kebabfüstben úszó lokantasik, falatozók diszkrét pincérekkel a bejárat előtt, telt házas fodrászsza-
lonok, szökőkutas parkok teaházakkal, farmeres lányokkal, mobilozó menedzserekkel. Befordulunk egy 
mellékutcába, hirtelen recsegés-ropogás - bekapcsolták a müezzin hangszóróját. Amikor felharsan az első 
„Allah akbar!", a borús égből egyszerre fénycsóva metszi át Van városát nyugatkelet irányban. Lángolni 
kezd az utca, megtorpanunk, a müezzin most dallamosabban hívja imára az igazhitűeket, miközben a mi-
naret csúcsa fellobban a lemenő napban, mint egy gyufaszál. A kereskedők kilépnek boltjuk elé, a 
kebabosok elmélázva eresztik le a kést, s Van egy szempillantásra elszakad a földtől, a hegyek fölé emel-
kedik. 
    Aztán lebukik a nap, lebukik a város. 
    Van nyugalma, harmóniája, szelídsége valójában mesterkélt. A modernség atatürki hártyája feszül egy 
gyökértelen kereskedőtelep, egy burkolt gyarmatvilág és egy kiürített, foghíjas tér közé. Itt ékszerboltok, 
amott a sóstó partjainál pusztuló vár, itt tolongó tömeg, perzsa vásár, amott eltűnt utcák, szétvert tornyok, 
csontokkal tömött kutak. Itt Van, valaminek az árnyéka, a buborékváros, ott pedig egy háromezer éves 
polisz, amelyet éppen csak a közelmúltban tettek a földdel egyenlővé - a régi, az eredeti Van, a hajdani 
örmény királyság virágzó települése. A két hely között nincs átjárás. 
    A valódi kultúraváltás nem Alp Arszlán szeldzsuk hordáival jött el, hanem amikor Van tartományba 
betették a lábukat a legelső chetekötelékek, hogy megbüntessék az „árulókat". Az első világháborús kurd, 
arab, cserkesz, török szabadcsapatok görbe karddal, elöltöltős mordállyal érkeztek - az örmény holoka-
uszt, a Nagy Emésztés nyitányaként. De az ifjútörök perisztaltika akkor gyorsult föl pánikszerűen, amikor 
a cári hadsereg bekopogtatott a városkapun: mielőtt az oroszok 1915-ben elfoglalták volna Vant, az osz-
mánok porig rombolták a várost meg néhány évezredet Urartutól Armeniáig. A muszkáknak nem maradt 
más dolguk, mint elégetni azt az ötvenötezer örmény hullát, amelyekkel a cheték és a török hadsereg tele-
szórta az utcákat, országutakat. Csak 1918-ban, Van visszafoglalása után küldhették a törökök a maradék 
örménységet gyalogmenetekben a szír sivatagba, ahová soha nem érkeztek meg. 
    Van ma új város, új élet: ugyan ki emlékszik az örményekre? 
 
    A. semmikép nem akar bemenni. Hiába rimánkodom, hiába mondom neki, hogy vérig sértünk minden-
kit, fintorogva csóválja a fejét: ő ugyan le nem veszi a cipőjét ebben a bikaszaros sárban. Kezd tragikomi-
kus lenni a helyzet: odabent toporognak vendéglátóink, s karunknál fogva igyekeznek bevontatni a házba, 
mi ketten pedig a küszöb előtt megvetjük lábunkat, és udvarias kifogásokat motyorászunk. A fölázott 
udvaron bokáig áll az emberi, állati húgy meg fekália, bugyborékol, pezseg a zuhogó esőben. Menjünk 
még egy kört - mondom A.-nak dideregve, lazítsunk. 
    Bazaltkockákból összehányt, primitív kőkunyhók szétszórva a kopár lapályon, tezekből, vagyis szárí-
tott trágyalepényből emelt kerítéssel, mecset, középület sehol, csak egy-egy asszony egyensúlyoz a fején 
tejeskannát vagy tálcát a távolban - így fest egy isten háta mögötti kis kurd falu az Ararát lábainál. Mo-
gorván cuppogunk a sárban körbe-körbe. Jártunk már elég koszfészekben, de a nyomornak ez a foka lé-
legzetelállító. A reménytelenség, az elszigeteltség, a kezdetlegesség nyomasztó szaga terjeng mindenfelé. 
És ami mindig beivódik a földbe meg az ösvényekbe: a pusztításé. 
    Az Ararát ma szutykos ködbe burkolózik: nincs esélyünk arra, hogy megpillantsuk az ötezer méteres 
havas csúcsot. A falu fölött csak enyhén emelkedik a síkság, nyoma sincs magashegységnek, aztán egy-
szerre föltornyosul a bizarr csipkézett sziklakúp, mintha valaki fölcsippentette volna kis darabon a földab-
roszt. Amerre a szem ellát, átjárhatatlan, szeszélyes formájú, zöldesfekete bazaltpüré a mezőkön: az Ara-
rát telekakálta lávájával a környéket. Olyan az egész, mintha viharos óceán fagyott volna meg házmagas-
ságú hullámaival, örvényeivel, megvadult áramlataival. Hirtelen megrántja valaki a karomat: "Ne arra, 
mutatni akarok valamit" - mondja Hasszán, fiatal kísérőnk. Fölmászunk egy dombra, ahonnan jól belátni 
a települést. Most vesszük csak észre, hogy az egymástól jó távolra épített kunyhók között alapfalakig 
lerombolt házmaradványok állnak, a szobák, a bejárat, a gazdasági épületek még jól kivehetők. A látha-
tatlan, a megevett falu. Ezekből épülhetett a mai település. De Hasszán nem ezt akarta megmutatni. A 



domb tetején koromfekete bazalttömbök süppedeznek a sárban. Megállunk az egyiknél: vékony, reszke-
teg kézzel karcolt kereszt látható rajta. Már csaknem teljesen elmosódott. „Ez az utolsó örmény sír - 
mondja Hasszán, aki a faluban született, - itt volt a temetőjük, a templomuk, de a többi sírkő már a föld 
mélyére süllyedt. Jó gazdagok voltak - teszi hozzá, és legyint - nézzék meg, mekkora házakat tudtak építe-
ni." 
    „Hová lettek?" - kérdem. 
    Kalauzunk megrántja a vállát, nem felel. 
    Itt az idő, figyelmeztetem A.-t különben baj lesz; legfeljebb lecseréled a zoknidat. Megint ott topor-
gunk Hasszánék kunyhója előtt, ha nem lépünk valamerre, befolyik a szaros sár a bakancsunkba. Meg-
szabadulunk tőlük, mély lélegzetet veszünk, és a lehető legdiszkrétebb lábujjhegyezéssel betipegünk a 
fogadószobába. Az ünnepi párnákon már ott üldögél három házbéli férfiú, barázdált arcú, fehér fejkendős 
kurdok; sofőrünk a sarokban teázik az expedíció vezetőjével, a szarkalábas, nagy bajuszú Mehmettel, 
velük szemben pedig ott kuporog a padlón összehajtogatott lábakkal, nem kevésbé megilletődve a két 
amerikai, Matthew és Róbert. A legnagyobb jóindulattal is csak odúnak nevezhető helyiség berendezése 
egy ócska szovjet televízió, egy ruhásláda, néhány koszlott vánkos meg sok ezer vérszívó légy. Teát, va-
lami tésztafélét kapunk, de már a látványtól tekeregni kezdenek a beleink. 
    - Igazán szép falu - köszörülöm meg a torkomat, s igyekszem lefegyverzően mosolyogni a kurdokra. 
Meg se rezzen a tekintetük... - Hogy megy az élet errefelé? - szegezem Hasszánnak az egzisztenciális 
mélységű kérdést angolul. - Kicsit mintha kihalt volna a község... 
    - Az emberek mind fönt vannak az Agri Daghon, az Ararát hegyen - felel kísérőnk. - Legeltetnek, há-
romezer méter magasságban; de lassan lebontják sátraikat, mert le kell hozni a juhnyájakat a rossz idő 
miatt. 
    - A falu mostanában kezd újra életre kelni - veszi át a szót Mehmet. - A török kormány telepítéspoliti-
kája nemrégiben megváltozott: korábban szorgalmazta a környező falvak kiürítését, a lakókat a városokba 
kényszerítette. Hosszú évekre elnéptelenedett a kurd pásztorvidék, csak nemrég kezdődött a visszaszál-
lingózás. 
    - Miért akarták a törökök, hogy a kurdok elhagyják lakhelyüket? 
    Mehmet máskülönben vidám fickó, a kényes kérdéseket szereti elbliccelni, de most gúnyosan felhúzza 
a szemöldökét. Egy másodpercig töpreng, hogy mondja-e, mondhatja-e. 
    - Attól féltek, hogy az Ararát menti kis falvak támogatják a hegyekben bujkáló partizánokat, a PKK 
gerilláit. Azt hitték, a kitelepítéssel megfosztják őket utánpótlási bázisaiktól. Ám amióta Öcalant elfog-
ták, viszonylagos csend van a hegyekben. Folynak harcok a katonasággal, de egyre ritkábban. 
    - Ha sorkatonákat is bevetnek a partizánok ellen, nem fordulhat elő, hogy egy helybéli kurd fiatal a 
saját falubelije ellen fog fegyvert? 
    - Itt még az is előfordul, hogy fivér az öccsére lő, és korántsem véletlenül - legyint Mehmet keserűen. - 
A törökök több kurd falut lefizettek, hogy vadásszanak azokra a gerillákra, akik az ő függetlenségükért is 
harcolnak. Lassan több a vadász, mint a partizán. A törökök ebben nagyon rafináltak: most is ugyanúgy 
történik, mint az első világháborúban. 
    Nincs mese, félreteszem az udvariaskodást. 
    - Elmondanák, mi történt a falu örmény lakosságával? Ők is az 1915-16-os török vérengzéseknek estek 
áldozatul? 
    - Az oszmánok vérengzésének - helyesbít Mehmet, és a szeme megvillan. 
    - A szultánok bűne volt, hogy kiirtották Törökország örményeit. 
    - A hadsereg hajtotta végre a népirtást a faluban vagy helybéliek? 
    - Minket, kurdokat is szép számmal felhasználtak ezen a vidéken, azt mondták, az örmények uzsorá-
sok, a ti pénzetekre fáj a foguk, kereskedőik kizsebelnek benneteket. Ha segíttek, lesz jó házatok, jószága-
itok, és többet nem kell szűkölködnötök. Ezzel a szöveggel meg jó fizetséggel lázították a nomád kurdo-
kat az őslakos örmények ellen. Alig páran maradtak életben. A túlélők leszármazottai most valahol Ame-
rikában, Örményországban meg Szíriában élnek szétszórva. Nem jönnek vissza még látogatóba sem. 
    - Hány török élt itt eredetileg? - kérdezi most Matthew, az amerikai. 
    - Egy se. Kelet-Anatóliában: a Van-tó, az Ararát, Kars és Ani környékén egyetlen török sem élt az első 
világháborúig. Csak kurdok meg örmények. Ma már csak kurdok - és persze a török rendfenntartók. 
    - Hogyan tudták és tudják ma is felhasználni a törökök a kurdokat saját céljaikra? - értetlenkedem. 
    Mehmet megint elhúzza a száját, tömött bajsza jobbra-balra billen. 



    - Nézzék, ha maguknak a nap minden órájában a Török Köztársaság nemzeti nagyságával, katonai ere-
jével mosnák az agyukat katonai szolgálat közben; ha szünet nélkül sulykolnák, hogy Kemal pasa minden 
törökök atyaistene, s aki a nemzet egységét veszélyezteti, az az atatürki hagyományokat köpi le - nos, 
akkor feltehetően maguk is fegyvert fognának, még saját maguk ellen is, ha ezt a parancsot kapják fel-
jebbvalójuktól. Ez nálunk a katonaság: a kurd fiatalokból kitépik, kilúgozzák hagyományaikat, hogy Ata-
türköt és a nagy török szellemet ültessék mindennek a helyére. Így irányítható az egész ország. 

Folytatjuk 
(Megjelent a Magyar Nemzet 2005. május 21-i számában) 
*     *     * 

 
Gál Éva Emese                                       Az emlékezet útjai 

90 éve történt az örmény genocídium 
 
Április második felében az örmény közösségek világszerte megemlékeztek a 90 évvel ezelőtti törökor-
szági örmény népirtásról, amikor 1915-ben az első világháború leple alatt az Ifjú Törökök pártja deportá-
lás látszatát keltve megsemmisített mintegy másfél millió anatóliai örményt. Az alábbiakban erre emléke-
zett az erdélyi Puskás Attila örmény katolikus vikárius. 
    Az évforduló alkalmából a Kossuth rádió április 18-24 között megszervezte az örmény templomok 
harangzúgás-sorozatát: sorra megszólalt a jeruzsálemi örmény templom harangja, az ecsmiadzini-örmény 
apostoli egyház templomának harangja, a libanoni székesegyház, a gyergyószentmiklósi örmény katoli-
kus templom és a budapesti Orlay utcai örmény templom harangja. Gyergyószentmiklóson, ahol jelenleg 
a legnagyobb lélekszámú örmény közösség él Erdélyben, már április 19-én megemlékeztek a genocídium-
ról, amikor Puskás Attila örmény katolikus érseki helynök rövid történelmi ismertetője után háromrészes 
filmet is megtekinthettek a résztvevők az örmény-magyarokról, április 24-én pedig megemlékező szent-
misét tartottak az örmény katolikus templomban. 
    - Milyen történelmi előzmények vezettek az 1915-ös törökországi örmény népirtáshoz? - kérdeztük 
Puskás Attila vikárius urat. 
    - Az örmény genocídium története visszanyúlik a 19. század végére, már az 1880-as évek második fe-
lében érték atrocitások az örményeket. Anatóliai jelenlétük Ani városának pusztulásával hozható össze-
függésbe, azt 1054-1064-ben először a bizánciak, majd a törökök rombolták le. Ezután kezdődött az ör-
mény népvándorlás, s ennek következtében kerültek 6-700 évvel később Erdélybe is az örmények, egy 
másik részük viszont fokozatosan délre szorult, eljutott Anatóliába, Cilicia területére, tehát a ciliciai ki-
rályság alapítása az örmények nevéhez fűződik. 
    A királyság bukása után, tehát a 14. század végétől élnek örmények az anatóliai területeken, ahol jelen-
tős gazdasági potenciált képeztek, s mint keresztényeknek, a török szultánok engedélyezték nekik a sza-
bad vallásgyakorlást, sőt annyira megbíztak bennük, hogy fennhatóságuk alá tartozott valamennyi keresz-
tény egyházi felekezet. A 19. század mindenütt a nemzeti öntudatra ébredés, megújulás százada, magyar 
földön is a forradalom ideje, ha a márciusi ifjakra gondolunk. Törökországban a nemzeti öntudatra ébre-
dés sajnos az örmény genocídiumhoz vezetett. 1914-ben került hatalomra az Ifjú Törökök pártja, amely - 
mint minden nemzeti eszméktől fűtött párt - kizárólagosan török uralmat akart az ország egész területén, s 
abba nem fértek bele a nemzeti kisebbségek, az örmény kisebbség pedig óriási szálka volt a szemükben. 
    Kihasználva az első világháborús zavaros helyzetet, megszervezték a szisztematikus népirtást, megren-
dezve az örmény deportálást. Először az örmény értelmiséget vitték el, orvosokat, papokat, majd a népet 
deportálták, illetve végezték ki. Nagyon sok örményt kivittek a szíriai sivatagba, és otthagytak 30-40 fo-
kos melegben, ahol nagy részük elpusztult. Többen vértanúhalált szenvedtek, mert bár a genocídium a 
kisebbség ellen irányult, volt vallási háttere is. Medin püspökét, Ignác Maloiant tizennégy társával a ke-
reszténység megtagadására szólították fel, s mert ezt nem voltak hajlandók megtenni, főbe lőtték őket. 
Ignác Maloian püspököt 2000-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa a Szent Péter téren, amely egyben 
üzenet is volt a török nép számára, hogy vértanúságról és keresztényüldözésről volt szó. 
    A magyarság a népirtás történetét Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja című regényéből ismer-
heti, amely nagyon szépen rögzíti a törökországi Mózes-hegy körüli eseményeket. A Mózes-hegy egyik 
oldala a Földközi-tengerre néz, s tudjuk: ott várták a francia hatóságok a menekülő örményeket, és meg-
mentettek, akit lehetett. A francia hadsereg közbelépése sok örményt megmenekített, Szíriába és Liba-
nonba telepítve őket. 



    Egy ilyen 1915-ben létesített, ma virágzó kisváros Szíria és Libanon határán Andzsar, színörmény kul-
túrával a muzulmán kultúra közepén. Megjegyzendő, hogy bár nem léptek közbe, a nagyhatalmak a hábo-
rús viszonyok között is felemelték szavukat a népirtás ellen, de hathatós segítséget csak Franciaország 
nyújtott. 
    Tudjuk azt is, hogy XIV. Benedek pápa is tiltakozott az örmények öldöklése ellen. 1915-ben megszűnt 
az örmény kisebbség Anatóliában, s az adatok szerint mintegy másfél millió ember pusztult el. Ez azért 
nagy szám, mert abban az időben összesen négymillió-ötszázezer örmény élt a világon, tehát a kiirtott 
örménység a nemzet egyharmada. A kérdés, hogy mennyiben volt népirtásról szó? A török hatóságok 
ugyanis ma is azt tartják, hogy az örmények üldözése a háborús viszonyok miatt alakult ki, és a török 
hatóságok nem vonhatók felelősségre népirtás miatt. Mára már viszont több ország elismerte, hogy az 
örmény genocídium volt a 20. század első népirtása. Az ENSZ 1985-ben, az Európa Tanács 1987-ben 
ismerte el, majd 2001-től több európai állam, mint Franciaország, Olaszország, Hollandia. A Szentatya 
1996-ban írt levelében ugyanígy értelmezi ezt a történést, s ezt 1999-ben nyomatékosította. Ez azért fon-
tos, mert ez az első pápai nyilatkozat, amelyben az örmény népirtás genocídiumként szerepel, tehát egy 
nép ellen irányuló, erkölcsileg elítélendő cselekedetként. 
    - Mi lehet annak az oka, hogy az Amerikai Egyesült Államok még nem ismerte el az örmény genocídi-
umot? 
    - Ez érdekes jelenség. A 20. század történelmében mindenki figyelme a zsidó népirtásra irányul, ezt 
tartják a század első népirtásának. Adolf Hitler, amikor megszervezte a zsidóság felszámolását, szembe-
sült a kérdéssel, hogy mit fog hozzá szólni a világ, s azt válaszolta: „Ha az örmények kiirtásához nem 
szólt semmit, a zsidókéhoz sem fog." Hitler tehát tudott az örmény népirtásról, amelybe a korabeli Néme-
tország nem avatkozott bele, szövetséges viszonyban lévén Törökországgal. Hogy most sem ismerik el, 
azon lehet gondolkodni. A történelmi valóságra figyelő demokráciák számára viszont egyértelmű: a 20. 
század első népöldöklése az örmény genocídium, ha nem is volt olyan méretű, mint a zsidó holokauszt. Itt 
nem számokról van szó, hanem magának a tettnek az erkölcsi súlyosságáról, s ilyen értelemben az örmé-
nyek elvárják, hogy az Egyesült Államok is ismerje el a törökországi örmény genocídiumot, mint a 20. 
század első népirtását. 
    2001-ben a kereszténységük 1700. évfordulóját ünneplő örmények felvonultak Rómában az Amerikai 
Egyesült Államok nagykövetsége előtt, és transzparensekkel kérték, hogy ismerje el az örmény genocídi-
umot. 
    - Milyen erdélyi, illetve romániai vonatkozásai vannak a genocídiumnak? 
    - A népirtás elől menekítve száz gyermek került Erdélybe, Csíkszépvíz fogadta be őket, s innen indulva 
olvadtak be az erdélyi örménymagyarságba. Leszármazottaik ma is közöttünk élnek, mint például 
Bodurján János, a székelyudvarhelyi Palló Imre művészeti iskola igazgatója. Nagyon sokan menekültek 
Bukarestbe, fölpezsdítve az örmény diaszpórát, amely körülbelül ugyanolyan idős, mint az erdélyi. 
Az Erdélybe sodródott örmények katolikusokká váltak, míg az Ó-Romániába kerülteket az úgynevezett 
apostoli egyház fogadta be. 
    - Az örménymagyarokról szóló filmben, amelyet a gyergyói megemlékezés alkalmával láthattunk, szó 
volt a velencei Szent Lázár szigetről is. Mi ennek a jelentősége az örménység szempontjából ? 
    - A Szent Lázár sziget az 1701 -ben alakult örmény Mechitarista rend központja, amely az egyetlen 
örmény szerzetesrend. A törökök elől menekültek oda. A Szent Lázár szigeten kolostor áll, a világ egyik 
legnagyobb örmény nyelvű könyvtárával. Nyomdát alapítottak, iskolát, ahol ma is örmény nyelvkurzuso-
kat tartanak, valamint történelmi tanfolyamokat és örmény kulturális rendezvényeket szerveznek. Az in-
tézmény nyitott mindenki előtt, tehát bárki, aki beszél egy világnyelvet, itt elmélyülhet tanulmányaiban. 
Most Európa-szerte tendencia, hogy a kolostorokat lelkigyakorlatot, meditációkat lebonyolító szállodákká 
alakítsák át, tért hódít egy ilyen vallásos jellegű turizmus Európában, amelynek befogadó központja a 
Szent Lázár sziget is. 
    Visszatérve az örmény genocídiumra, a Kossuth rádió által kezdeményezett örmény harangzúgás-
sorozat azt a célt is szolgálta, hogy a magyarság megismerje az örmény nép történetét, mert úgy érzem, a 
két nép históriája nemcsak abban a vonatkozásban függ össze, hogy Erdélyben összeolvadtak, hanem 
abban is, hogy mindkettőnek hányatott sorsa volt a történelem során, és óriási túlélési képesség jellemez-
te, amelynek a nyelven túl, a történelmi tudat, és az Istenhit adott erőt. 

 
(Megjelent az Erdélyi riport 2005. május 19-i számában) 



*     *     * 
 

Így láttam - Örményországot - szubjektíven 
 
2005. májusában Örményország nekem a következőt jelentette: 
    Az utcán csupa-csupa életkedvvel teli ember jött velem szembe - ez kellemesen meglepett. Ami először 
az utamba került, mind finom volt: konyak, előételek, borok, fagylalt - ezt ígérték. 
    Örményország zuhogó esővel és hűvös idővel fogadott, szerte bővizű hegyi patakokon keltünk át, min-
den zöld színben pompázott - nem erre számítottam. Nyelvben jártas magyar barátom segítségével három 
nap alatt közelebbi ismeretségbe kerültem az örmény Abc-vel - ezt nem reméltem. 
    A Kis-Kaukázus, ahol az ország elterül, vulkánikus hegység. Az általános építőanyag a vulkáni tufa, 
amely tulajdonképpen nem más, mint természetes gázbeton. Lelket öntenek az unalmas építőanyagba, 
csipkét vernek rá, Khacskar - láss csodát! 
    Az armenicumokat (szőnyeg, szőlőtőke, aszalt gyümölcs) keresni kellett - a konyak kivétel(es). 
Az örmény templomi építőművészet nagyon egységes. A középkor első felében, mondhatjuk, szakmai 
monopóliumuk volt. Ők már akkor feltalálták a graffítyt, hajtógáz nélkül... 

Füleki Balázs, a XIII. kerületi  
Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

 
*     *     * 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örményországi bemutatkozása 

2005. május 18-30. 
Dr. Issekutz Sarolta elnökasszony beszéde 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim, Véreim! 
 
Nagy utat tettünk meg Budapesttől Jerevánig, hogy meglátogassuk az őshazát. Őseink közel 770 évvel 
ezelőtt tették meg ezt az utat Magyarország felé, mégpedig menekülve. Az 1239-es évben a hagyomány 
szerint az „ezeregytornyú" Ani fővárost el kellett hagyniuk a pusztító szeldzsuk török invázió miatt. La-
pokra szedve menekítették egyházi könyveiket, a kódexeket, értéktárgyaikat, hogy aztán valahol letele-
pedve újra kezdhessék az életet. Először a Kaukázusba húzódtak fel, ahol közel 100 évig éltek, de az el-
lenség utolérte őket és tovább kellett menekülniük. A Krím-félsziget kövekezett, Kaffa városa. A tatár 
invázió ismét menekülésre kényszerítette őket (1475). Moldvában telepedtek le Jasi, Bakó, Botosán, 
Fogsani, Roman településekben. A XVII. század második felében azonban elviselhetetlenek voltak a 
moldvai vajda örményeket sújtó adórendeletei, valamint a vallásuk miatti megkülönböztető intézkedések,   
ezért  a Kárpátokba húzódtak, majd I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem hívására - a hagyomány szerint -, 
3000 örmény család betelepedett Erdélybe 1672-ben. Nagy szeretettel fogadták őket, hiszen a magas 
színvonalon és tisztességesen űzött kisiparuk, kereskedelmük ismert volt már a Kárpát-medencében, de 
egész Európában. Ugyanis már a honfoglalás korában megjelentek örmények a Kárpát-medencében, a 
magyar államiság létrejöttét követően már örmény telepekről is tudunk, például Esztergomban. 
    Erdélyben őseink létrehozták saját városaikat, önkormányzataikat. Szamosújvár, Erzsébetváros szabad 
királyi városokat, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz településeket és szétszóródtak egész Erdély-szerte. 
Kultúrájukat, hagyományaikat, örmény rítusukat őrizték az örmény katolikus egyházuk kebelében. Fel-
építették csodálatos templomaikat, amelyekben a mai napig felhangzik az örmény liturgia, az örmény 
saragánok. De csak a templomban őrizték meg és őrizzük ma is az örmény nyelvet, a mindennapok szük-
ségszerűen elfeledtették az évszázadok során a nyugati nyelvjáráshoz tartozó, de önállónak tekinthető 
erdélyi örmény nyelvjárást. 
    A testvérként befogadó magyar nemzet kebelén őseink igazi hazát és nemzetet találtak. De örmény 
gyökereiket, hagyományaikat, kultúrájukat és vallásukat szigorúan őrizték, ragaszkodtak hozzá. Letele-
pedtek végre és összehordhatták a szétszedett kódexek lapjait, a bibliát. Új hazájuk és a befogadó magyar 
nemzet iránti lojalitásuk eredményezte, hogy szépen gazdagodtak, önkormányzataik virágoztak mindenki 
megelégedésére. Az iparos és kereskedő ősök leszármazottai a XIX. században már magas kormánytiszt-
ségeket, hivatalokat láttak el, kimagasló gazdasági, művészeti eredményeket értek el, a magyar társada-



lom kiemelkedő tagjaivá váltak. A magyar nemzet 1848-49-es szabadságharcában vérüket ontották a haza 
és szabadság oltárán. Az Aradon kivégzett 13 vértanú közül Kiss Ernő altábornagy és Lázár Vilmos 
ezredes az erzsébetvárosi örmény közösségből került ki. Büszke vagyok rá, hogy Kiss Ernő aradi vértanú 
rokona vagyok, akinek nagyanyja Issekutz lány volt. 
    A XIX. század utolsó harmadától 1919-ig két miniszterelnököt és nyolc minisztert adott a kis örmény 
közösség a magyar hazának, és azóta is a csúcsokon teljesítenek az élet minden területén. 
    A XIX. századtól kezdve az örmény közösség magát magyarörménynek nevezi, mely kifejezés utal a 
magyar anyanyelvűségre és örmény gyökereikre. 1920-ban ismét menekülniük kellett nagyszüleinknek, 
dédszüleinknek Erdélyből. Az I. világháborút követő trianoni békediktátum megcsonkította Magyaror-
szágot, területének kétharmad részét elszakította és a környező államoknak juttatta, így a magyar lakosság 
- közöttük a magyarörmény lakosság is - idegen hatalom alá került. Vagyonukat, földjeiket elvették, hiva-
tali állásuk megszűnt, menekülniük kellett. A Csonka Magyarországon találtak menedéket és ismét elölről 
kezdtek mindent. Ez történt a II. világháború után is. Így került közösségünk nagy része a mai Magyaror-
szágra. Civil szervezetünk neve ezért Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Benne van a szülő-
föld: Erdély és az örmény gyökerek. 
    Ma Magyarországon mintegy 15-20000 örmény származású él. Majd 98 %-át az erdélyi örmények, a 
magyarörmények alkotják. Néhány száz fő körüli a XX. században Örményországból, vagy a szomszéd 
államokból bevándorolt örmény testvéreink száma, akik még beszélik az örmény nyelvet. A törökországi 
örmény népirtás menekültjeiből egy kis csoport ugyancsak Magyarországon telepedett le, de többségük a 
II. világháború után hatalomra került kommunista rémuralom elől Nyugatra, illetve Amerikába, főleg 
Dél-Amerikába távozott. 
    1990-ben Magyarország demokratikus átalakuláson ment át, amelynek eredményeként 1993-ban meg-
született a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény. Büszke vagyok rá, hogy nevemhez fű-
ződik a magyarországi örmény kisebbségi önkormányzatiság kialakulása, megszervezése. Ügyvédként-
jogászként az örmény önkormányzatiság szabályait megalkotva sikeresen tudtuk a választásokat lebonyo-
lítani 1994-ben, majd létrehozni a fővárosi kerületi és vidéki önkormányzatokat, az Országos Örmény 
Önkormányzatot és a Fővárosi Örmény Önkormányzatot. Magam a II. kerület, a Budapest Főváros elnöke 
és az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke lettem. A történelmi örménység, az-az a 
magyarörmények, akik több, mint 100 éve honos népcsoportként jogosultak voltak örmény kisebbségi 
önkormányzatokat létrehozni a törvény feltételei szerint, közösen bevándorolt testvéreinkkel az örmény 
identitás, az örmény kultúra megmaradása, az örmény érdekképviselet biztosítása érdekében létrehozták 
szervezeteiket. Sikeres kezdet, de szomorú folytatás következett. Majd 2002-ben, a 3. választási ciklusban 
végre sikerült az addigi vezetést leváltani és együttműködéssel közösen létrehozni az Országos Örmény 
Önkormányzatot, magyarörmény és örmény közös vezetéssel. Mindez az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület kiemelkedő választási eredményének volt köszönhető. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-ben alakult a történelmi örménység tagjaiból. 
Átszövi egész Magyarországot és Erdélyt kulturális tevékenységével. Kilencedik éve havilapot jelentet 
meg Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek néven, 1600 példányban, átlagosan 50 oldal terjedelemben, ingye-
nes terjesztéssel. A lap elkerül a nagy közgyűjteményekhez és civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz 
Magyarországon és Erdélyben. Kulturális és információs havilap, amely az örmény múlttal és a jelennel 
egyformán foglalkozik, hogy átmentse mindazt a sok értéket, amelyet az örménység létrehozott nemcsak 
a magyar nyelvterületen, hanem mindenhol. Amelyre mi büszkék vagyunk. Hogy megismertesse nemcsak 
az örmény származásúakkal az örmény történelmet, kultúrát, hagyományokat, hanem a többségi társada-
lommal is. Kultúra közvetítés és értékmentés a célunk. Évente kiadjuk a lap évkönyvét, hogy a könyvtári 
polcokon nyomot hagyjunk magunk után, különösen a kutatók számára. 
    Ugyanilyen szerepe van az Egyesület kiadói tevékenységének is. Erdélyi Örmény Múzeum sorozatunk 
kilenc könyvet adott ki eddig, továbbá kiadta az erdélyi örmények magyar nemessé vált részének genea-
lógiáját is egy hatalmas könyvben, színes címerrajzokkal. Egyedülálló alkotás a hazai kisebbségek köré-
ben is! Több örmény vonatkozású könyv megjelenését támogattuk. 2005 évre kiadtuk magyar-örmény-
angol nyelven az örmény népirtás 90. évfordulójára a Musza Dagon készült fotókkal illusztrált emléknap-
tárunkat, ahová Szabó László erdélyi örmény fotóművész zarándokolt el és a képekhez Lászlóffy Aladár 
Kossuth díjas költő írt verseket. Az örmény fordítást Vahram Martirosyan készítette felkérésünkre. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy elsőként állítottunk emléket az örmény népirtás áldozatainak 90. évfordulóján Ma-
gyarországon. 



    Fővárosi Örmény Klubot üzemeltet az Egyesület, amely minden hónap 3. csütörtökén zajlik immár 
tizedik éve. Tartalmas kulturális műsorral - előadások, élő zene, filmvetítések - büfével, jóízű beszélgeté-
sekkel telik el egy-egy est. A közösség igen kedveli, kb. 100 fő körüli létszámban látogatják, kimagasló 
rendezvények esetén 150-200 fő is részt vesz a klubban. 
Fontos feladatunk a kiállítások szervezése az örmény kultúra bemutatására. 1994 óta több, mint 60 kiállí-
tást rendeztem nemcsak Budapesten, hanem vidéken, sőt Erdélyben is. Most hoztam magammal egyet, 
amely az örmény népirtás 90. évfordulójára készült. Budapesten az Örmény Katolikus templomunkban 
április 23-án nyitottuk meg a kiállítást. Két részből áll: a már említett emléknaptár fotóiból és Vákár Ti-
bor magyarörmény építészmérnök-képzőművész Ararát szimfónia című grafika sorozatából. A kiállítás 
anyagát ezennel szeretettel az Anahit Simonján elnök asszony vezette Örményország - Magyarország 
Egyesület részére adományozza az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálánk jeléül, hogy 
segítségünkre volt ezen bemutatkozó műsor megszervezésében. 
    Számtalan nemzetközi konferencia szervezése van a hátunk mögött, nagy kulturális rendezvények, ör-
mény katolikus búcsúkon való részvétel, sok kis közösségi program, mindezek az örmény gyökerű közös-
ség együvé tartozását erősítik. 
     
    Az egyesület elnökeként elhatároztam, hogy megszervezem budapesti képviselőtársaim részére az ős-
haza meglátogatását, hogy egyszer legalább életükben láthassák azt a földet, amelyet őseinknek el kellett 
hagyniuk. Hogy szívják be az örmény föld szagát, az örmény fennsík csodás levegőjét. Magam 35 évvel 
ezelőtt jártam Örményországban, magán turistaként, és máig nem feledem azt az élményt. Ezzel tartoztam 
képviselőtársaimnak és boldog vagyok, hogy sikerült. Csoportunkban Budapest II., III., V., IX., XI., XII., 
XIII., XIV., XVI. kerületéből, a Fővárosi és az Országos Örmény Önkormányzatból jöttek el az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület képviselői. Köztünk van Szongoth Gábor országos örmény alel-
nök, aki a magyarörmények alelnöke. Elnöke ugyanis nincs az országos önkormányzatnak, csak két alel-
nöke: a másik alelnök az örmény anyanyelvűeket képviseli: Szárkiszján Adám. Valamennyi képviselőnk 
örmény gyökerű. Családjaik igazoltan örmény gyökerűek, sokak neve is már elárulja örmény származá-
sukat. 
    770 évvel ezelőtt őseink lapjaira szedve a szent könyveket menekítették magukkal új otthonukba. Most 
az eltelt 770 év történelmét, örmény kultúráját, örmény katolikus hitéletét, az örmény hagyományokat, s 
különösen az utóbbi 12 év magyarországi örmény önkormányzatiság történéseit, a kulturális identitásőr-
zésünk dokumentumait hordjuk össze és letétbe helyezzük az őshaza gyűjteményeiben - könyvekbe zárva. 
Ezzel bizonyítani akarjuk, hogy mi őrizzük őseink szellemi és tárgyi hagyatékát magyar nyelvterületen, 
ragaszkodunk örmény gyökereinkhez. Azt szeretnénk, ha az őshaza számon tartaná a magyarországi és 
erdélyi (jelenleg Románia), magyar anyanyelvű örmény diaszpóráit, amely együttesen közel 30.000 főt 
számlál. Ezért könyveinket adománylevél kíséretében átnyújtjuk a Matenadaran könyvtárának, valamint a 
Tudományos Akadémia diaszpórákkal foglalkozó részlegének, de juttatunk belőlük a Jereváni Történeti 
Múzeumnak, valamint a Jereváni Főpolgármesteri Hivatalnak, és nem utolsó sorban az Örményország -
Magyarország Egyesületének. 
    Köszönetet mondunk Anahit Simonján elnök asszonynak, Vahram Martirosyan író-műfordítónak segít-
ségükért, munkájukért és Zsigmond Benedek armenológusnak, aki örmény és angol fordításaival segítsé-
günkre volt eddig és lesz ezután is. Köszönet a Hyur Servicének, hogy utazásunkat körültekintően meg-
szervezte. Mindezt a sok kedvességet magunkkal visszük haza az őshaza szereteteként a csodás élmé-
nyekkel együtt. 
    Köszönöm, hogy meghallgattak. 

(Elhangzott 2005. május 26-án Jerevánban) 
*     *     * 

Senki sem tudja, vajon tart-e reggelig gyertyája 
. 

*     *     * 
 

Morzsák és gondolatok Örményországról 
 
Örményországi látogatásunk előtt is jól tudtuk, hogy a rokonsorsú népek kedvelik egymást. A nehéz tör-
ténelmi múlt, a keresztény hit megtartó ereje, a különleges nyelv varázsa, a táj megkapó szépsége elég 



ahhoz, hogy rokonokká tegyen bennünket. Nem véletlen, hogy gyakran hivatkozunk a gyökerekre, külö-
nösen az erdélyi örmény gyökerekre, hisz egész utazásunk során ezt az érzést tapasztaltuk, bármerre jár-
tunk. Morzsákat szeretnénk felvillantani ezekből, a teljesség igénye nélkül. 
    Gyönyörű, napsütéses délután sétáltunk Jereván árnyas fái alatt, amikor egy jellegtelen épület, a Böl-
csészkar kapuján szebbnél szebb lányok siettek kifelé nőiesen, csinosan, sudár fiatalemberek tekintetétől 
kísérve. (A mi szemeink is odatapadtak rájuk.) Első megfigyelésünk, hogy Jerevánban, de talán egész 
Örményországban a nők és a férfiak őrzik még hagyományos szerepüket, nem törekszenek uniformizá-
lódni. A fiatalok nem csámpás edzőcipőkben trappolnak, elegáns tiszta lábbelit viselnek, mintha fontos 
szimbólum lenne a tiszta cipő és az ápolt haj! Az ottaniak nagyon panaszkodnak a gyors amerikanizáló-
dás miatt, de valószínű, még nem jártak Magyarországon. 
    Bármerre jártunk utunk során, mindenkivel szót értettünk. Öregek és fiatalok, tanult és iskolázatlan 
emberek örményül beszéltek egymással. A hosszú orosz elnyomás, az anyanyelv tilalma nem gyengítette, 
inkább erősítette bennük a hűséget.(Az örmény nyelv használata tiltott volt munkahelyen és az iskolában 
egyaránt.) Hogyan őrizték meg a nyelvet, miközben oroszul is megtanultak, s ezt is a maguk javára fordí-
tották? Mi ebből sem kamatoztattunk semmit. Egy tanult örménnyel angolul is lehet ismerkedni, nálunk 
ez miért nincs így? 
    Esténként a jereváni kertvendéglőkkel ismerkedtünk. A szórakozóhelyek tiszták, a vendéglátók kedve-
sek, a zene kellemes, mi ebben a furcsa? Ez azonnal feltűnt, nekünk magyarországiaknak különösen. Nem 
találkoztunk randalírozó, ittas emberekkel. A fiatalok egy pohár ital mellett ültek és beszélgettek. Egész 
ottlétünk alatt józan örményeket láttunk csupán - ugye hihetetlen?! 
    Az örmények akarnak, mernek többek lenni, ők talán képesek nagyot álmodni. Kívánjuk, hogy ébredé-
sük egy megújuló Örményország diadala legyen! Hát ezért a tanulságért is érdemes volt Örményországot 
bejárni. Köszönet mindenért: 

Csiky Zoltánék 
*     *     * 

 
Erőszak nem teszi igazzá azt, ami hazugság. 

Wass Albert: Hagyaték 
*     *     * 

 
Mi tetszett legjobban Örményországban? 

 
Milyen volt Örményország? Mi szépet láttál? Hogy tetszett a táj? Milyenek ott az emberek? Többen tették 
fel ezeket a kérdéseket, miután május végén hazatért csoportunk Örményországból. Én mindjárt mesélni 
kezdtem. Nagyon sok szépet láttunk, sok kedves és kellemes élményünk volt az ott töltött tizenkét nap 
alatt. Záporoztak a kérdések, melyekre megpróbáltam válaszolni. 
    De mi tetszett neked a legjobban, mi volt a legnagyobb élmény számodra? A válasz egyszerűnek tűnt, 
de nem tudtam rá azonnal határozott választ adni. Végiggondolva a számtalan, felejthetetlen élményt, 
melyben részünk volt, egyik hétköznap délután tett sétám jutott eszembe. Szállodánkból az Abovián utca 
egyik mellékutcájában, az Estonakan utcában egy ismerős örmény grafikusművész műtermét készültem 
felkeresni, és akkor a sokemeletes bérházak által szinte körbe zárva egy gyönyörű kis kőből épült ősrégi 
műemlék templomot pillantottam meg. Mint később megtudtam, ez a templom Jereván legöregebb temp-
loma, 1246-ban épült. A templomépület állaga pedig semmivel sem tűnt rosszabbnak, mint a körülötte 
álló alig néhány évtizede épült lakóházaké. Közelebb érve meglepődve tapasztaltam, hogy benne épp 
szentmisét tartanak. Bementem és nagy meglepetésemre a kis templom tele volt hívekkel, akik többnyire 
fiatalok voltak. Hirtelen az az érzésem támadt, mintha fél évszázaddal korábban a Lehel-téri templomban 
a délután 6 órai szentmisén lennék. Körülnéztem, ismerős arcokat keresve, de hamar ráeszméltem hol is 
vagyok. 
    A szentmise végeztével, mindenki ment a maga dolgára. Kissé megkéstem a műteremből, de az a jóle-
ső érzés töltött el, hogy ez bizonyára nem csupán elszigetelt jelenség. Hisz akkor nem kell félteni az ör-
mény ifjúságot a kocsmázástól, a Való Világtól, és más hasonló veszedelemtől, sem pedig az örmény 
nemzetet a jövőtől... 

Harmath Kálmán 
 



*     *     * 
Boloz Antoniewicz János 

Az örmények - Galiczia 
7. befejező rész 

 
Még tisztábban, mint Jazlowieci e régi örmény házain, nyilvánul az örmény ízlés a sajátszerű tetőzetű 
faépületekben. A meglehetősen nehézkes és dísztelen földszintes épület fölött váratlan meglepetésül ma-
gas, igen hegyes és merészen hajlított födél (zazúg) emelkedik; a két oromra tűzött lándzsa-alakú, körül-
belül egy méternyi magas csúcs (stilp) igen beszédesen fejezi ki a röptében való emelkedés heves vágyát. 
Valósággal a nép jellemét látszik kipéldázni ez a vaskos, nehézkes és közömbös alapról hirtelen, minden 
átmenet nélkül, mintegy epés hevességgel föllobbanó törekvés, akárcsak a piszkos üzleti könyvek, elsár-
gult jegyzetek és számlák, az évek során át való üzérkedés, alkudozás és számolgatás e néma tanúi közül 
hirtelen nekiszabadult és merészen csapongó örmény képzelem. Ilyenféle házak még néhány évvel ezelőtt 
nagyobb számmal voltak Sniatyn városkában. 
    Az alakokkal való díszítést kevéssé kedveli az örmény műízlés; az evangélisták ábrázolásai, melyek 
számos lengyelországi evangeliárumban láthatók, bágyadt utánzatai az egyetemes bizanczi mintáknak. 
Annál eredetibb és sajátszerűbb az igazi örmény díszítmény; erre vonatkozó rajzunk a velencei San 
Lazzaro-kolostor egy evangeliáriumából való, mely a XVII. században Lengyelországban készült. A ne-
vezett velencei kolostorban, valamint a bécsi mechitaristákéban és a krakói Czartoryski-féle múzeumban 
több ilyen lengyelországi képes örmény kódex látható; a legszebbek azonban kétségkívül a párisi 
Bibliotheque nationaleban vannak. Az örmény díszítmény szerves tagoltságával és határozott szerkezeté-
vel nagyon szépen kiválik a gerinctelen bizánci ékítmények közül, melyek alant gilisztaszerű csavarodá-
saikkal egész értelmetlenül végződnek. Már jóval kevésbé tetszetősek a kezdőbetűk, melyeknek indái és 
levelei között madarak és halak furcsa társasága bukfencez évszázadok óta ismétlődő hagyományos mes-
terkedéssel; mert minden, még oly agyafúrt ötletességük is csak alig tudja elleplezni igazi eredetüket, 
amely nem egyéb, mint zavaros és félénk kapkodása a keleti, vagyis pusztán vonaldíszítményű, és a nyu-
gati, vagyis alakokból álló elemek között. Ez elvétve föl-fölbukkanó enyelgő játéknak még csak megjárja; 
ha azonban a XVI. században keletkezett lengyelországi evangeliarium szeszélyesen összevissza csavaro-
dó díszítményeit vonalról-vonalra ott látjuk már egy 1375-ből való örményországi kéziratban; akkor csak 
nyilván való, hogy a bizánci törzsnek örmény ága is ugyanolyan hamar merev élettelenségre jutott, mint a 
töve. 
    Mindkettőnek a további sorsa is közös, s mindkettő körülbelül ugyanabban az időben is pusztul el; egy-
szerre korhadnak el, a mikor a barokk ízlés áradata a talajt, melyen előbb oly szépen virultak, egészségte-
len mocsárral önti el. 
    A XVII. század elején ugyan még nem egy szép karcsú vonaldíszt csempésznek át az 
evangeliariumokból a sírkövekre, de lassanként ezek is kivesznek a föliratok örmény betűivel együtt; a 
karcsú keleti vonalak mindjobban kiöblösödnek, és a díszítmény e téren is mindinkább durva, pöffeszke-
dő nehézkességbe téved. Még a lembergi székesegyház kapubálványain és a sírköveken oly gyakori ör-
mény kereszt is elveszti lassanként eredetileg oly jellemző és a hagyományban, valamint a felekezeti  
liturgiában  szentesített alakját; a lappal fektetett háromoldalú hasábok kereszteződésének mind a két szá-
ra bunkókat és egyéb kinövéseket kap a végein, melyek kétségtelen jelei a stílérzék benső megromlásá-
nak. A barokk ízlés itt is mutatja bomlasztó hatását.  
    A barokk formákhoz való ezen átmenet és a nemzeti ízlésnek ez a hanyatlása azonban Lengyelország 
akkori közállapotához képest csak egyik külső jele az örmény nép fokozatos ellengyelesedésének. A 
XVII. század végén ugyan egy pillanatra még úgy látszott, mintha az akkor már nagyon aláhanyatlott 
„natio"-ra oly föladat várt volna, melynek megoldása azt szorosabb egységbe fűzni és eddigi kereskedel-
mi feladatát kiválóan politikaivá emelni lett volna hivatva. Sobieski János király ugyanis az ő messzire 
néző keleti politikájában a lengyelországi örményeknek igen fontos szerepet szánt. Önálló örmény biro-
dalmat tervezett Ázsiában, mely Róma szellemi és Lengyelország politikai fönnhatósága alatt Törökor-
szág ellensúlyozására szolgált volna. Csak természetes, hogy e célra az új állam berendezésénél a lengyel 
örményeket terveinek hathatós támogatóiul szemelte ki; sajnos azonban, a nagyszabású tervből nem igen 
lett egyéb két diplomáciai követség kiküldésénél, melyet örmények vezettek a perzsa király (1686) és az 
etschmiadzini patriarcha elé (1696). A nagy király korai halála (1696) után senki sem akadt Lengyelor-
szágban, aki ez eszmét fölkarolta volna; Heigel történelmi tanulmányaiból azonban megtudjuk, hogy ke-



véssel utóbb Vilmos pfalzi választófejedelmet megkínálták az alapítandó örmény királyság koronájával, 
ami alighanem valami kapcsolatban volt Sobieski meghiúsult terveivel. 
    A XVIII. század egészben véve sem Lengyelország, sem az itteni örménység történetében nem mutat 
sok örvendeteset. Némely előkelő örmény családok tagjai kezdenek ugyan már egyes hivatalokat viselni 
és a politikában élénk részt venni, de csak Lengyelország politikai önállóságának elveszte tette az ör-
ménységet teljesen lengyellé, ez egyszer ismét bebizonyult a közös szerencsétlenség összeforrasztó ereje.       
    A XVIII. század utolsó negyede óta ez a lengyellé válás tökéletesen végbementnek tekinthető. Az ör-
mények testvériesen osztoztak a lengyelekkel a bukás keserű fájdalmában, és hozzájuk hasonló lelkese-
déssel vettek részt a szabadságharcokban. Új hazájukhoz való ragaszkodásuk szintén egyenes arányban 
nőtt az egyetemes lengyel nemzeti érzület megerősödésével, melynek első hatalmas kifejezése az 1793. 
évi májusi alkotmány volt. Ettől fogva az örmény nép és lengyel nemzet között sajátszerű és idegennek 
nem egykönnyen érthető viszony fejlődött, mely az örményeknek a római katolikus egyház irányában 
elfoglalt sajátszerű helyzetén alapul. 
    A lengyel örmények tudniillik katolikusok, de örmény-katolikusok, és így a római egyháznak az egész 
világra kiterjedő alkotmányában egy kicsiny, de élesen elhatárolt kört alkotnak. Így a lengyel népélet szé-
lesebb keretén belül is bizonyos szokások és erkölcsök megőrzése és szoros összetartásuk által olyan vi-
lági rítust alkottak maguknak, mely már külsőleg is világosan láttatja faji sajátságaik nagy ellenálló erejét, 
s napjainkban a lengyelekkel mind gyakoribb keveredésük mellett is föltetsző keleti jellegüket.  
    Az örmény családok közül ma már csak igen kevés tartotta meg eredeti örmény nevét, mint például a 
Passakas, Cheul, Romaszkan, Szadbey nemzetségek; majdnem valamennyi lengyel módra képzett szár-
mazási névvel jelöli magát, minők: Abgarowicz, Jedrzejowicz, Krzysztofowicz, Petrowicz stb., melyek 
mind nem jelentenek egyebet, mint Abgár, András, Kristóf, stb. fia. Gyermekeiknek azonban a kereszte-
lésnél és az örmény szertartás szerint ugyanekkor történő bérmálásnál szívesen választanak örmény vér-
tanúk vagy az Örményországban kiváló tiszteletben álló szentek sorából nevet, minők Gergely, Jakab, 
Kajetán, Rhepsime, Rozália; itt-ott az eredeti családi nevet is használják, elő vagy melléknév gyanánt. 
    Azonban a nemzeti különállás ezen külső feltüntetése mellett, amelyben az örmény múlt iránt érzett 
némi kegyelet nyilvánul, benső és mély meggyőződésben gyökerező teljes összeolvadást látunk egyfelől a 
római katolikus egyházzal, másrészt a lengyel nemzettel. Akadtak ugyan olyan túlzók is, akik az örmény 
szertartás és az örmény előnevek elejtése mellett emeltek szót; de csak a múlt hagyományaihoz híven 
ragaszkodó érzületnek és az abban rejlő nagy erőnek teljes félremagyarázása kelthetett ilyen hangokat. 
Az örményeknek lengyel hazájukhoz való ragaszkodásuk kölcsönös adásvevésen alapszik, és a mit új 
honukban szellemi és anyagi javakban bírnak, azt szorgalmukkal, hűségükkel és szívós kitartásukkal sze-
rezték maguknak. 
    Valóban munkájukkal vívták ki maguknak nemcsak tetemes földbirtokukat (így például a kolomeai és 
a sniatyni kerület nagybirtokainak nagyobb része örmény kezekben van), hanem művelődésre való képes-
ségük és kitartó törekvésük által is oda jutottak, hogy a Kuty-beli későbbi bevándorlók kivételével 
Galiczia néhány ezer örménye egytől-egyig a magasabb értelmiségi és társadalmi körökhöz tartozik. Ép-
pen annyi örmény név olvasható a mű-kiállítások jegyzékeiben, az akadémiák és egyéb tudományos tár-
sulatok, mindenekelőtt pedig az autonóm testületek tagjai között, nemkülönben a birodalmi és a galicziai 
országgyűlés jegyzőkönyveiben, mint ahánnyal a nagybirtokok hivatalos lajstromában találkozunk. Ha 
pedig ma már a nyelvük, irodalmuk és művészetük ugyanegy az egész lengyelségével, kell-e még mon-
danunk, hogy eszményeik is ugyanazok, a melyek a lengyel nemzet egyetemét lelkesítik? 
 

Vége 
(Megjelent Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben. 

Galiczia, Budapest, 1898.) 
/Szerk. megjegyzés: eredeti írásmóddal/ 
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Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar 

családokról 
2. rész 

Miron Kajetán is bekerült abba a családba, amelyet mint említettem Hatcskuj-Tutsek Nemzetség néven 
tartunk számon. Íme egy lap a másik fontos forrásmunkából: Gudenus János József. Örmény eredetű ma-
gyar nemesi családok genealógiája, Budapest, 2000. 
    Vajdahunyadi Bogdánffy Deodát fiai: 1. Dániel, sz. 1820 Torda. Első neje Hacskuj Mária, második 
neje Tutsek Mária, sz. Tordán 1825-ben. Esküvőjük ugyancsak Tordán, 1850-ben. 
Gyermekei: Első nejétől 
1. Bogdánffy Róza, aki férjhez ment Issekutz Pálhoz. Második nejétől 
2. B. Teréz, sz. Torda, 1855. Férje Csonka Lajos 
3. B. Vilma, sz. Torda, 1857. Férje Issekutz Gergely 
4. B. Mária sz. Torda, 1859. Férje Miron Kajetán 
5. B. Lajos, sz. Torda, 1861. febr. 20. Vele részletesebben is foglalkozunk. 
 
Tordán élte le életét, mint ügyvéd és műfordító. Itt tartotta esküvőjét Retezár Irénnel, 1890. május 31-én. 
Felesége is Tordán született 1871. december 27-én, Retezár Gerő és Tutsek Franciska lányaként. Két fiuk 
volt, mindkettő Tordán született: B. Géza 1893. március 23-án, utász-tüzérfőhadnagy, oki. építészmérnök, 
aki aztán feleségül vette Tutsek Piroskát, akit mint a M. Kir. Operaház magánénekesnőjét tart számon a 
színháztörténet. Ő elment tehát Tordáról, akárcsak öccse Jenő, a bankár. 
Végül szólok Bogdánffy Dániel 6. gyermekéről Ödönről, aki Tordán született ugyan, 1863. dec. 13-án, de 
életének 81. évében Budapesten hunyt el, helyettes államtitkári és műegyetemi nyilvános rendkívüli taná-
ri pályafutás után 1944-ben. 
    A felsoroltak tehát, és még sokan mások, mind Hátskuj Tutsek József és Gajzágó Florianna leszárma-
zottai. 
    Amint a rendelkezésemre álló dokumentumokból kikövetkeztettem, a családalapítónak is 6 gyermeke 
volt, a 6. Mária ment férjhez a tordai Bogdánffy Dánielhez, de nem csak ez a szál vezet Tordára. Legna-
gyobb fiának, Ferencnek az unokája az a Tutsek József aki 1867-ben született, valószínűleg Kolozsváron 
és létrehozta a Családi Egyesületet, Tutsek Nemzetség Családi Egyesülete név alatt. Ők is hatan voltak 
testvérek, de éppen neki nem volt gyermeke. Nővére, Tutsek Anna, akinek nevét ifjúsági regényei tették 
ismertté, a Magyar Irodalmi Lexikon szerint 1865. március 12-én született Kolozsváron. 
    Tutsek József már Budapesten élt, mikor valószínűleg 1922-ben megalapította a Családi Egyesületet, 
tehát 55 éves korában, nyilván több éves előkészítő munka után, és majdnem tizenöt éven át volt az Egye-
sület szeniorja. Nem lehetetlen, hogy mint Erdély szülöttjének éppen a Trianon után Erdélyben maradt 
családtagok megsegítése volt a célja, hiszen egy 1940-ből fennmaradt Családi Értesítőből kitetszik, hogy 
volt egy tordai góc, körzet, ennek megbízottja dr. Albert Andor és egy brassói, ahol ifj. Tutsek Jenő volt a 
megbízott. 
    Az 1928-ban Tordán a Darkó Aladárék szőlőjében megtartott családi összejövetelről fényképeink is 
vannak. Íme a teljes tordai körzet, majd külön a kisgyermekek, akiket a szenior a híres Stepper cukrász-
dába vendégelt meg. Ez pedig nagy dolog volt, hiszen a Stepper cukrászdába még Kolozsvárról is eljártak 
fiákerrel azok, akik különlegesen finom süteményekre áhítoztak, és akiknek volt pénze kocsikázni. 
    A kapcsolat a Magyarországra került és a tordai családtagok között továbbra is szoros volt. 
Számontartották a gyermekek teljesítményeit, legyen az sport vagy tanulmányi előmenetel, és jutalmazták 
őket, ezzel is ösztönzést adva a további fejlődéshez. 
    Íme egy oklevél és egy érem a 6 éves Albert Annamáriának. 
 
A Tutsek Nemzetség Családi Egyesülete - Budapest Albert Anna Máriának! 
Torda 
Nemzetségünk 1933. év május hó 6-án tartott családi gyűlésén 1932. évben nyilvános sport versenyen 
korcsolyázásból nyert első díjad elismerése gyanánt, az egyesületi Sport Érmet adományozta neked. 
A magam részéről is elismerésemet fejezem ki. 



Budapest 1933. év május hó 6. Szenior aláírás Tutsek József s. k. 
    A kiemelkedő eredmények jutalmazása később is gyakorlat volt, amikor az alapító halála után, 1936-tól 
kezdődően unokaöccsét, húgának Tutsek Irmának a fiát, Zakariás Jánost választották szeniorrá. Íme egy 
levél 1939-ből. 
 
Tekintetes Albert Sándor főgimnáziumi III. o. tanulónak 
Turda 
Kedves Sándor Öcsém! A családi gyűlés határozata értelmében középiskolai tanulmányaid jó eredmény-
nyel történt végzése miatt Neked 5.-pengő jutalom jár, amit az idei családi gyűlés Részedre megszavazott. 
Amidőn a Családi Egyesület nevében a gócponti szenior ezt az összeget átadja, a magam részéről is örö-
mömnek adok kifejezést, hogy kitartással, szorgalommal és fáradhatatlan buzgalommal mintegy példaké-
pe lehettél az ifjúságnak, s kérlek, hogy azt a sok szépet és hasznosat, amit az iskolában és szeretett csalá-
dod körében tanulsz és tapasztalsz, soha se saját önző céljaid, hanem mindig csak embertársaid és főleg 
Családod javára próbáld értékesíteni. Isten éltessen sokáig! 
Budapest, 1939. évi július hó 20-án 
Szeretettel ölel 
Zakariás János s. k. 
Szenior. 
A lap alján pedig: Minden jutalomból 10%-ot levonunk a Jóska Bácsi alapra. 
A tordai Albert Sándort 1940-ben is kitüntette az Egyesület, éspedig sportéremmel, a teniszversenyen 
elért szép eredményéért. 

Folytatjuk 
*     *     * 

Erzsébetváros 2005. 
 
2005. augusztus 15-én zsúfolásig megtelt a Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt örmény nagytemplom. 
Nagy papi segédlettel, latin szertartás szerint celebrálta az ünnepi szentmisét dr. Jakubinyi György ör-
mény apostoli kormányzó. Szakács Endre szamosújvári plébános vezetésével megérkezett a híres örmény 
katolikus kórus, akiknek csodálatos saragánjai betöltötték a kitűnő akusztikájú templomban a zarándokok 
szívét. A templom őrző angyala, Vicelár Mariska ismét remekelt. Ragyogott a templom a tisztaságtól, 
pompás új futószőnyeg, új ruha került Szűz Máriára, új oltárterítők az Úr asztalára, befejeződött az oldal-
kápolna tatarozása, és még sorolhatnám a szorgos munka dicséretét. És a több, mint 100 főre terített sze-
retetvendégség. Az erdélyi örmény közösségek mind képviseltették magukat, de Budapest, Székesfehér-
vár, Bukarest is szép számú küldöttséggel vett részt a búcsún. A nagyszámú zarándok méltóságteljesen, 
énekelve vett részt a Fő tér körüli körmeneten, majd mindenki egy-egy szál szentelt virággal távozott a 
templomból. Jó volt együtt lenni és beszélgetni rég látott barátainkkal, ismerőseinkkel. Köszönet érte. 
 

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek  
Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat  

küldöttségének vezetője 
*     *     * 

Nekem már csak az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között. 
És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beépítsek mindent, amit a 

múltból a jövendőbe átvenni érdemes. 
Wass Albert 

*     *     * 
Örmény szentek 

Szeptember 30.: Világosító Szent Gergely / Grigor Luszavorics (260k-328k) püspök, hitvalló, „az 
örmények apostola", „az első örmény katolikosz" 

 
Legendás elemeket is tartalmazó életírása szerint Anak párthus herceg fia. Apját Perzsia Szászánida kirá-
lya azért küldte Örményországba, hogy ölje meg Arsakida Kosrowot, Örményország uralkodóját. Anakot 
a merénylet után elfogták, a haldokló uralkodó parancsára egész családját kiirtották. A vérengzésből a 
kisfiút dajkája mentette meg, s magával vitte a kappadókiai Caesareába. Eddig a história. 



    Történetileg az igazolható, hogy Gergely 260 körül Örményországban született, Caesareában kapott 
keresztény nevelést, itt megházasodott, felesége neve Mária. Tőle két gyermeke született, a későbbi Szt. 
Arisztakész és Szt. Vértanész. Valószínűleg Caesareában szentelték pappá. Bekerült Tiridat herceg kísére-
tébe, aki apjának halála után menekült el a római császár oltalmát kérve. Galerius perzsák fölött aratott 
győzelme (297) után Diocletianus Tiridat herceget római légiókkal visszakísértette Örményországba, 
hogy átvegye apja királyi örökségét. Az életíró szerint Gergely is ekkor tért vissza hazájába. Tiridat ünne-
pélyessé akarta tenni bevonulását, s Eriza (Erzincan, ejtsd Erzindzsan) városban Anahit istennőnek fényes 
áldozatot mutatott be. Példáját kísérete tagjainak is követniük kellett. Gergely azonban megtagadta az 
áldozat bemutatását. Tiridat kínzással akarta kényszeríteni: az ismertetett tizennégy féle kínzás a borzal-
mak borzalma. Aztán Tiridat bevonult fővárosába, Gergelyt pedig egy földalatti ciszternaféle mélyedésbe 
(Khor Virap, jelentése: 'mély gödör' mellé kolostor épült, mely ma zarándokhely) záratta. Itt tartotta 298-
313 között, közben pedig tombolt a keresztényüldözés. 
    Tiridat súlyos betegségbe esett. Nővére, Khoszrovidukht tanácsára Gergelyt hivatta, aki imájával meg-
gyógyította, s megtérésre buzdította. Hat hónapon át tanította neki a keresztény alapigazságokat, közben 
pedig a pogány szentélyeket keresztény templomokká alakította át, megsemmisítette a bálványokat. 
Minthogy nem volt hatalma, várt a templomok felszentelésére és a király megkeresztelésére. Tiridat tize-
nöt herceg és csapatuk kíséretében a kappadókiai Caesareába küldte Leontiosz metropolitához. A 314-ben 
megrendezett caesareai szinóduson húsz püspök jelenlétében, Gergelyt püspökké szentelték, egyben ün-
nepelték Örményország megtérését. Leontiosz azt tanácsolta Gergelynek, visszaútjában álljon meg az 
egykor keresztény Astisat városban, s foglalja el hajdani, akkor már megüresedett püspöki székét. A gö-
rög életírás szerint Gergely birtokába vette ezt az egykori apostoli keresztény székhelyet. Kápolnát emelt, 
ahol elhelyezte Keresztelő Szt. János és Szt. Athenogenész vértanú (303) ereklyéit, majd az Eufrátesz 
vizében megkeresztelte az odaérkező Tiridat királyt, feleségét és nővérét, valamint számos herceget és 
katonát. 
    Az ünnepélyes szertartás után püspököket nevezett ki tizenöt egyházmegye élére. Új apostola által 
megkezdődött az üldözésben kivérzett örmény katolikus egyház újjászületése. Gergely egyik fia 
anakhórétaként Caesarea vidékén maradt. Apja kérésére, nehezen ugyan, de elfogadta, hogy segédpüspö-
kévé szentelje. Gergely olykor távoli pogány vidékekre távozott, ilyenkor fia, Arisztakész helyettesítette. 
Előbb halt meg, mint Gergely. Utóda fivére, Vertanész lett. 
    Történeti tény, hogy Gergely egyszer elzarándokolt Rómába is, s találkozott Szilveszter pápával. 
328 körül hunyt el, saját birtokán, Tordanban temették el. Ereklyéi körül számos legenda keletkezett. Biz-
tosan jobb karja azonosítható, melyet törvényessége jeleként a mindenkori örmény katholikosz őriz. 
ASS Septembris VIII. 295-405. BHO nr. 328-347.- BHGI nr. 712-713. Synax szept. 30. 

Puskely Mária 
(Megjelent Puskely Mária: A keresztény Európa szellemi gyökerei – 

Az öreg földrész hagiográfiája című kötetben) 
 

*     *     * 
 

A Fővárosi Örmény Klub 2005. szeptember 15-i műsora 
 
Kovács Bálint: A Hitterjesztés Szent Kongregációja és az erdélyi örmények kapcsolata a 18. század első 
évtizedeiben - előadás 
Polyák Mariann: Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a 19. század második felében - 
előadás 
Tokodi Gábor István: Örmény kultúra Erzsébetvárosban - filmvetítés 
Mindhárom előadás elhangzott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Bölcsészettudományi Kara által 
szervezett „Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében" című tudományos konferencián 2005. április 22-én. 

Helyszín: Magyarok Háza, Budapest, V. Semmelweis u. 1-3. 
A klubestet a Fővárosi Örmény Önkormányzat és  

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezi.  
Az estet támogatja a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága. 

 
*     *     * 



 
Székely kerékpárosok a nagyvilágban 

Kötet Fejér Ákos pedagógusról és kerékpározó tanítványairól 
 
A jó pedagógus ritka, mint a fehér holló. Mégis mindenki életében előfordul, hogy emlékezetében meg-
tartott és megőrzött egy-két kiváló pedagógust. Közéjük tartozott Fejér Ákos, aki kerékpárra ültette tanít-
ványait Székelyföldön a hatvanas, hetvenes években, s bejárták a nagyvilágot. Veres Ferenc, az egyik 
kerékpározó tanítvány „Megnyitottam előttetek Európa kapuját, székely kerékpárosok a nagyvilágban" 
című, most megjelent kötetben így emlékezik vissza a nagy utazásokra: „Történt egyszer, hogy a tanár 
nyeregbe szállt legvitézebb tanítványaival, hogy meghódítsa a világot. Kisebb csatákkal kezdtek, de di-
csőséges utazásaik mindig nagyobb és nagyobb hódításokra sarkalták őket. Bejárták Hetedhétország bal-
káni felét, átjutottak az alpesi üveghegyeken, megmártóztak majd minden Óperenciás tengerben, még a 
trójai falovat is megülték. Közben jegyzeteltek, tanultak, okosodtak. Másfél emberöltő elteltével, amikor 
az öreg tanár úgy érezte, hogy napjai meg vannak számlálva, magához hívatta tanítványait, és így szólt: 
"Legyetek bárhol a nagyvilágban, soha el ne feledjétek kalandozásainkat. Őrizzétek úgy a dicsőséges ba-
rangolásainkon szerzett kincseket, hogy abból ne csak magatok, de utódaitok is nagy bölcsességben él-
hessenek!'" 
    A Sepsiszentgyörgyön megjelent kötetet augusztus 18-án mutatta be Incze Fejér Anikó a Fővárosi 
Örmény Klub vendégeként. A néhai neves pedagógus lánya megható szeretettel szólt Édesapjáról, aki 
Gyimesbükkön látta meg a napvilágot. A negyvenes években segített azoknak, akiket „háborús bűnösök-
nek" tituláltak, noha tudjuk, soha, semmi közük nem volt semmiféle bűnhöz. 1949-ben a Márton Áront 
kísérők között találjuk Fejér Ákost, akik a Csíksomlyói búcsúba kísérték a főpapot, és védték életét. A 
későbbi Bessenyei György-díjas oktató-szervező-utazó a hatvanas években kezdte szervezni a kerékpártú-
rákat: mintegy 21 ezer kilométert tett meg tanítványaival a 12 esztendőn keresztül. A számok önmagukért 
beszélnek: negyvenegy megyébe jutottak el, 12 országba kirándultak. Utazásaikat soha nem finanszírozta 
senki, mégis megnyílt előttük Európa kapuja - mondta a könyvbemutatón Incze Fejér Anikó. 
    „Nem volt tudomásunk arról, hogy valaha, valakik ehhez hasonló kerékpártúrákat szerveztek volna 12 
éven keresztül, megszakítás nélkül az országban vagy Európában. Semmilyen autó, vagy teherautó nem 
kísért, sátrat a hely szűke miatt nem szállíthattunk, élelmet is annyit, amennyi csupán két-három napra 
volt elegendő...Szabadban, szalmakazlak tövében, szénaboglyákban, csővezetékekben, félbehagyott vagy 
épülőfélben lévő házakban húzódtunk meg. De kaptunk helyet a jó emberek jóvoltából bentlakásokban, 
iskolákban, otthonokban, tornatermekben, közös szobában a családdal" - írja Fejér Ákos visszaemlékezé-
seiben, az izgalmas útibeszámolókkal, tanulságokkal tarkított kötetben. 
    A Fővárosi Örmény Klub vendégeként elmesélte élményeit Rakó József is, aki rendszeresen támogatta 
a magyarországi utazásokat, rendszerint szállást és élelmet nyújtott a kerékpározóknak. Mint mondta, 
Fejér Ákos megtalálta a nemzethez tartozás útját. A kötet egy kiváló pedagógus 'életkönyve'. „Szívtérké-
peknek" nevezte azokat az ábrákat, melyek eligazították az utazó diákokat a nagyvilágban, ugyanakkor 
Erdélyhez és a magyarsághoz tartozás térképei is voltak ezek. Véleménye szerint a magyarsághoz való 
kötődés érzelmek és küzdelmek útján történik. E kerékpártúrák pedig erre kiváló példát nyújtottak. 
    Idézzük fel az egykori tanítvány Veres Ferenc visszaemlékezéseit: „Fejér Ákos nem „csak" tanított, 
hanem hatott: mindenki olyan akart lenni, mint ő. Erős, bátor, határozott, pontos, szigorú, következetes, 
önzetlen. Ha a kerékpártúrák során csak egyet is eltanulhattam a felsorolt érdemei közül, már akkor is 
megérte, hogy ott lehettem a csapatban. Egyébként engem a szabadság íze fertőzött meg legjobban. Ki-
nyílt előttünk egy különben zárt világ ajtaja, s azon mi hoztunk be valami újat, valami másat odakintről. 
Harminc évvel ezelőtt nem zártuk kulcsra ezt az ajtót. Ki-be járunk rajta azóta is." 
    Az izgalmas élménybeszámolót követően Fejér Ákos unokái, Incze Nóra és Réka zenei élménnyel 
kedveskedett a hallgatóságnak. 
    A klubest második felében a résztvevők megtekintették az „Örmény kultúra és művészet Szamosújvá-
ron " című kiállítás és katalógus képanyagának CD változatát, melyet Azaduhi Varduca-Horenian készí-
tett 2005-ben. 
    A júliusi klubnapon az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület budapesti képviselői beszámol-
tak hivatalos örményországi útjukról, majd videofilmek vetítésére került sor. 

Frigyesy Ágnes 
*     *     * 



Rodostó - örményei nyomában 
 
Irodalomtörténetünk úgy tartja számon, hogy az egyik legrégibb armenológus a magyar irodalomban, 
Zágoni Mikes Kelemen volt. Mint Rákóczi Ferenc fejedelem hűséges udvari apródja, törökországi levele-
iben többször foglalkozik a rodostói örményekkel. 
    III. Ahmed szultán 1710-ben szerezte meg Rodostó örmény negyedében a ma Macar Sokak-nak, vagyis 
Magyar utcának nevezett városrész összes házait. Ide érkezett a Nagyságos Fejedelem kíséretében a kuruc 
bujdosók állandó szálláshelyére, Bercsényi Miklós, Eszterházy Antal, Csáki Mihály és még sokan mások. 
Mikes leveleiben megírta, hogy a várost akkoriban négyféle nemzetiség lakta: görög, örmény, török, zsi-
dó, nagy keleti kavarodásban. 
    Mai korunk vándora, a székely-örmény Beder Tibor gyalogosan indult Törökországba. Számomra de-
dikált könyvében leírja, hogyan jutott 1990. júniusában a Márvány tenger partvidékére. Rodostó, jelenkori 
török nevén Tekirdagh várostörténetét részletesen taglalja. 
    Kedvező földrajzi fekvése, két földrész találkozásánál, mozgalmas történelmi események színterévé 
tette. Ezer éven keresztül a legkülönfélébb népek átvonulási területe volt. A múlt századi genocídium 
következtében alig maradt örmény lakossága. Csak a városi múzeum és az örmény keresztény templom 
zarándokai emlékeztetnek a néhai jelenlétre. 
    Az első világháború előtt Rodostónak még hétezer örmény lakója volt. A deportálások a városban 
1915. szeptember 8-án kezdődtek Salim Pasa irányításával. A megsemmisítő karavánok két útirányba 
vezettek. Az egyik Konya-Alep-Damaszkus felé a sivatagon keresztül. A másik hajón Nikodémia felé a 
tengeri útvonalon. Az áldozatok száma több, mint háromezer, de sok családnak sikerült a tengeri kikötők-
ben megmenekülniük. 
    Közéjük tartoztak a későbbi egyházi vezető, I. Vasgen katolikosz szülei. Ez év februárjában Los Ange-
lesben elhunyt Diruki Abazián 1910-ben született Rodostóban. Az Abazián család 1981-ben Bukarestből 
emigrált az Egyesült Államokba. Részt vettek az amerikai „Raffi" kulturális egyesület vezetőségében. 
Az Ottomán Birodalom 1360-ban kebelezte be Rodostó környékét. A balkáni háborúban, a Birodalom 
bomlásakor rövid ideig bolgár és görög csapatok is megszállták. Újra török kézre kerülve 1923-ban vette 
fel a Tekirdagh nevet - a közeli Tekir hegy elnevezéséről. 
Nekünk erdélyieknek Rodostó marad, mert e néven vált ismertté a Rákóczi-féle szabadságharc bujdosó 
kurucai számára. 

                                                                                                                          Budai Merza Pál (Brassó) 
Bibliográfia - felhasznált irodalom: 

1. Mikes Kelemen: Törökországi levelek - Kritérion Könyvk. 1988. 
2. Beder Tibor: Gyalogosan Törökországba 
3. Pro Print Kiadó 2000. Csíkszereda 
4. ARARÁT - nn 8 (317) Örmény kiadvány – Bukarest 
 

*     *     * 
 

Meghívó 
Aradi vértanúkra emlékezünk kiállítással és emlékműsorral 

2005. október 4-én (kedden) 17 órakor 
a Főpolgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében. (Cím: Budapest, V. Városház u. 9-11.) 

Program:  
17 óra: Kiállítás  

melyen az aradi vértanúink relikviái tekinthetők meg (Hadtörténeti Múzeum tulajdona)  
17. 30 óra: Emlékműsor  

(történészi visszatekintés, Kecskés Együttes ünnepi műsora,  
fellép a VOSZKEBERÁN Énekkar, vezeti Zsigmond Benedek) 

18. 45 óra: Koszorúzás 
19. 00 óra: Állófogadás 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében tiszte-
lettel várja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit 

dr. Issekutz Sarolta elnök 
(A rendezvényt támogatja az Országos Örmény Önkormányzat) 



*     *     * 
„Jakabffy Ernő emléktúra" 

 
2005. augusztus 27-én, immár kilencedik alkalommal megrendezett „Barangolás őseink földjén " prog-
ram résztvevői emléktúrán vettek részt, amelyen Jakabffy Ernő barátunkra emlékeztünk. Ernő 2003. júni-
us 12-én hagyott itt bennünket, de emlékét nem felejtjük! Emlékét őrzi a Gyergyószentmiklós fölé maga-
sodó hegy kis örmény kápolnája is, a Szent Anna kápolna, melynek megmentéséhez, újjáépítéséhez nagy 
összegű adományával járult hozzá. Az erdélyi származású örmény közösség hálás mindazoknak, akik az 
örmény kultúra tárgyi emlékeit segítik megmenteni az utókor, az egyetemes kultúra számára. Köszönjük 
Jakabffy Ernőnek nagylelkű adományát, emlékét a közösség megőrzi! 
 

Szt. Anna kápolnák 
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" kapaszkodnak fel ide. A kegyes erdei kirándulás gyakran majálisban folyta-
tódott, s fenyőalja-, rókagomba-, hirip- és kokojza-szedéssel ért véget. 

IS 
*     *     * 

 
Hibaigazítás! 

 Nem a Füzetekben megjelent hibáról van szó, ezért nem helyesbítés. A Magyar Néprajzi Társaság kiadá-
sában megjelent a „Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiségek 
néprajzából" sorozat 5. kötete. (Budapest, 2004.) Benne olvasható lapunk munkatársa, dr. Sasvári László 
„Adatok a magyarországi örmények történetéhez" című tanulmánya. Sajnos, súlyos, értelemzavaró hiba 
csúszott be a 154. oldalon levő 42 sz. jegyzetbe. A helyes szöveg a következő: ,A Rómából visszatért 
Puskás Attila azóta Gyergyószentmiklóson örmény rítusú plébános lett." 
    A szerkesztőség is észrevette a hibát, s ígéretet kaptunk, hogy helyesbítenek: a helyes szöveget a köte-
tekbe beragasztják, illetve olyan helyekre, melyekről tudják, hogy a kötetből vásároltak, megküldik. Az 
eset tanulsága, hogy nagyobb odafigyelést kell tanúsítanunk! 

M. 
*     *     * 

Kopacz Mária kiállítása Szentendrén 
 
Szentendrén, 2005. július 8-án nyílt meg Kopacz Mária festőművész legújabb kiállítása a szentendrei Ré-
gi Művésztelepi Galériában. Dr. Hann Ferenc művészettörténész méltatta a művészt és a kiállított műve-
it, a képekké festett meséket. Számomra újdonságként hatottak a festő tájképei, melyek harmóniája, szín-
világa az otthon melegét sugározták. Nagyszámú rajongó, barát, műértő volt kíváncsi a termékeny mű-
vész újabb alkotásaira.  

M 
*     *     * 

Örmény közmondások 
(Abgár Hoháneszián után fordította Dr. Gopcsa László) 

 
Annak, ki az igazságot mondja, egyik lábát a kengyelvasban kell tartania. 

A királynak méltónak kell lennie a koronára. 
Ha valahova be akarsz menni, előbb gondold meg, hogy miképp fogsz onnan kijönni. 

Egy képes ezernek is megrontani jó hírnevét. 
                                                                                          (Szongott Kristóf Armenia folyóiratából) 
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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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

„... Urunk és megbékítőnk..." 
 
„...Neked, mint Atyjának engedelmeskedik a mi emberi formánk is egyesülve a Te akaratoddal, 
együtt a Te egyszülött Fiaddal, aki egylényegű az Atyával..." 
 
Nem a szavak játéka történik itt, mikor az Atya szó, helyesebben név, Isten-név kétszer is szerepel. Hisz 
igazából a Szentháromság személyeinek az együttmunkálkodása nem választható szét. A folyamatoknak a 
ránk vonatkozó lényege, hogy a mi emberi észjárásunknak fel kell fedeznie az Isten akaratát, s azzal 
együtt kell haladnunk. Ez egyben Krisztus akarata, Ő is egylényegű az Atyával. Emberi szavakkal nehéz 
kifejeznünk a Szentháromság titkát, de a szavak ismétlésével valamelyest közelebb jutunk Istenhez, titká-
nak elfogadása belénk vésődik. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon olvasható 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

*     *     * 
Október 6. 

Az aradi tizenhármak 
 
Az 1849-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete 
alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba, így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewjfy Arisz-
tid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysán-
dor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly. 
 
Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap 
 
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos 
első magyar miniszterelnököt. Halála után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely 
úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia: „Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége 
vesszen ki a föld színéről! Őt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete 
csak rombolás legyen, s gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!" 
    E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon ebben az időben Ferenc Józseffel 
kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért. 
Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondolkoztatja, hogy mit mért a sors a ké-
sőbbiekben az uralkodóra és családjára: 

1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt. 



2. Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megőrült. 
3. Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tűzhalál áldozata lett. 
4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaró-ban agyonlőtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt. 
5. 1889. január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett öngyilkos. 
6. 1891-ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János 

Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel. 
7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg. 
8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László főherceg 
9. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője. 
10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű anarchista leszúrta Erzsébet királynét. 
11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő. 
12-13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófiát. 

(Forrás: Internet) 
*     *     * 

 
Vecsés 

 
2003. (X. 28) határozat (részlet) 

 
1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyrajzi számokkal jelzett közterületeknek 
az alábbi neveket adja: 

1. 6074/1 hrsz. Aulich Lajos utca 
2. 6074/2 hrsz. Dessewffy Arisztid utca 
3. 6074/4 hrsz. gr. Leiningen Westerburg Károly u. 
4. 6074/6 hrsz. Lahner György utca 
5. 6074/7 hrsz. Lázár Vilmos utca 
6. 6074/11 hrsz. Kiss Ernő utca 
7. 6075/49 hrsz. Schweidel József utca 
8. 6045/31 hrsz. Pöltenberg Ernő utca (a Pöltenberg utcáig a 6080/18 hrsz. is) 
9. 6075/30 hrsz. Nagysándor József utca (a Pöltenberg utcáig a 6080/10 hrsz. is) 
10. 6075/11 hrsz. Knézich Károly utca 
11. 6045/30 hrsz. Török Ignác utca (a Pöltenberg utcától a Sétáló utcáig) 
12. 6045/30 hrsz. gr. Vécsey Károly utca 

1. Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 6045/44 hrsz. területnek a Vértanúk tere nevet adja 
2. Vecsés 981 hrsz. útnak Ady köz nevet adja. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Takács Mária Jegyző 
Bükk László s.k. Takács Mária s.k. 
Polgármester          Jegyző 

Ph: Vecsés Város Polgármesteri Hivatala 
*     *     * 

Teremtés 
A mozaikkészítés technikája a római palotákból költözött be a keresztény templomokba. A 
négyszögletes kő- vagy üvegkockákat végtelen türelemmel rakosgatják egymás mellé. Az apró 
részek külön-külön semmik. Ha azonban a szellem a kéz segítségével rendezi őket, egésszé 
állnak össze. Éppen úgy, ahogyan minden apró részletnek helye van a teremtés egészében, s 
ilyen apró részlet az ember is. Ha csak önmagát nézi, mint egyetlen mozaikkockát, nem érti 
meg, miért van a világon, még ha tudja is, hogy beleilleszkedik valami egészbe, nem tudja ho-
gyan, nem látja a helyét. Csak ha önmaga fölé emelkedik, akkor kezd derengeni neki önmaga 
igazi képe. És minél följebb emelkedik, annál többet lát, annál inkább kiderül számára, minek 
a részét alkotja... 

*     *     * 
 



 
id. Wertán Zsolt 

Vendégségben Pongrátz Gergelynél 
 
Október 18-án, a Kiskunmajsai '56-os Múzeumhoz való érkezésünkkor a Kárpátaljai TV még forgat. 
Megtekintjük tehát a kicsiny '56-os kápolnát, amelyet a szintén '56-os harcostárs: Csete György szob-
rászművész tervezett. Komoly oltár, ülések, sok száz kivégzett szabadsághős feketemárvány táblácskája a 
hófehér falon, nemzetiszalagos koszorú, mécses. A kápolnának két tornya van: az egyik a győztes Forra-
dalmat, a másik a november 4-e utáni vérbefojtott Szabadságharcot jelképezi. 
    A kápolna előtti gyepes térségen több szoborkompozíció látható. Közöttük egy megdöbbentő feliratú - 
tölgyből faragott - méretes ülő Krisztus szobor, mint aki leroskadt valami hihetetlen fájdalomtól, a fejét 
fogja. Talán ez lehet az egyetlen ülő Krisztus a világon. Talapzatán a következő olvasható: HOGY EN-
GEDHETTED MEG EZT. Rimantas Zinkevicius litván szobrászművész ajándéka. 
    A rendbehozott tanyasi iskolaépület szép, festett léckerítésén keresztül látszik a kopjafás emlékmű, 
ágyúk és egy tank. Gergely bácsi elsőként az '56-os sortüzek térképéről szól: „A fekete pontok a novem-
ber 4-e előttieket, a pirosak a november 4-e utániakat jelzik. A bekarikázott helyszíneken többször volt 
sortűz. A leghírhedtebbek: a Mosonmagyaróvári: 105 áldozattal, több mint 200 sebesülttel. Budapest, 
Kossuth téri: 400 és 600 között volt a halottak száma. Tiszakécskén repülőből géppuskázták a tömeget: 
17 halott, 110 sebesült stb.  
    A vonalak mutatják, mely irányból és milyen erővel jöttek be a szovjet csapatok, 21 hadosztály =  
250 000 katona, 3 000 T 55-ös tank, ami künn van az udvaron. Biztosra mentek! 
    Az a zászló a Sztálin szoborral szemben volt egy villanyoszlopra felhúzva és november második felé-
ben Ördögh Pál éjjel felmászott rá, levette és azóta dugdosta. Rátaláltam, kértem, adja nekem, (nagy ne-
hezen) ideadta! Az a cirill betűs katonai térkép a Szovjet Hadsereg Déli Parancsnokságáról származik, 
félig kaptam, félig loptam... 
    Itt a Sztálin szobor. Ha valaki nem látta, hogy mekkora volt, nézzék meg, ott állnak alatta az emberek. 
Öt teherautó húzta, drótkötéllel a nyakában, elszakadtak a kötelek. S valaki elment, hozott autógén he-
gesztőt és a csizmánál körbevágták, úgy tudták ledönteni. A csizma maga ekkora. Nagyobb, mint egy 
ember. 
    A Magyar Rádió épülete elé óriási tömeg gyűlt. Követelték, hogy olvassák be az egyetemisták 16 pont-
ját! Az épület tele volt ávósokkal, akik tüzet nyitottak. Az első halott egy 18 éves gyermek: Vízi Jancsi, 
fejlövést kapott. Eddig a pillanatig csak tüntetések voltak, de ez elindította a Forradalmat. Arra számítot-
tak, hogy az történik Budapesten, ami '53-ban Berlinben. Ott is volt egy felkelés. Megjelentek a tankok és 
mindenki hazaszaladt. Úgy látszik, a magyarokat más fából faragták! 
    Ez itt egy eredeti pufajka. Kik voltak a pufajkások? Október 28-án győzött a Forradalom. Az ávósok és 
a nagy kommunisták megijedtek és menekültek. Hová menekülhettek? Csak az oroszokhoz! Hideg volt és 
az oroszok pufajkát adtak rájuk, mely rajtuk maradt a Szabadságharc után is. Ők szedték össze aztán a 
felkelőket. Több százat agyonvertek a kihallgatások során. A kápolnában látták: 338-at tudtunk dokumen-
tálni, akiket a bíróság halálra ítélt, majd felakasztott. Kilencven százalékuk munkás volt. Magori Mária 
például takarítónő. Vajon milyen veszélyt jelentett egy takarítónő az államhatalomra? 
    Ebben a szekrényben kézi fegyverek találhatók: 3 karabély, 22-es kispuska és egy kalacsnyikov, amit 
annak idején még davajgitárnak hívtunk. A leghatásosabb fegyver a Forradalom idején a molotovkoktél 
volt. A Corvin mozi háta mögött volt egy benzinkút, még pumpálni kellett belőle a benzint. De kellett 
hozzá az üveg. Küldtük a srácokat, menjenek a lakókhoz és kérjenek üres üvegeket. Amikor elmondták, 
mire kérik, a télire eltett paradicsomot kiöntötték és odaadták az üveget. 
    Ez a 85 mm-es hadosztályágyú október 26-án 17 lövést adott le, 17 telitalálat! Ezek mind az oroszoktól 
zsákmányolt fegyverek, a lőszer is. Baj csak az volt, hiába a páncéltörő ágyú, az oroszok nem hoztak pán-
céltörő lövedéket, csak repeszlövedéket, mely nem üti át a páncélt. De a repeszlövedék is elszakítja a her-
nyótalpat. Amikor elszakadt a hernyótalp, a másik működött, egyhelyben forgott, kapta a benzines üveget 
és végzett vele. Ez a lövedéke az ágyúnak, ilyet nem hoztak az oroszok. A középső, a repeszlövedék ilyen 
volt a Corvin közben. 
    Ez a képsor tavalyelőtt készült, a kápolnát ekkor szenteltük fel Bábel Balázs kalocsai érsek, Gyulay 
Endre szeged-csanádi püspök és egy evangélikus lelkész jelenlétében. Ökumenikus a kápolna, minden 
hónap utolsó vasárnapján szentmisét tartunk. Már volt vagy 50-60 keresztelő, első áldozás. 



    Most keresek egy önként jelentkezőt, aki jól és hangosan elolvas egy verset. Én mindig elbőgőm ma-
gam. Andrásfay Antal: „Pesti srác". E versnek is megvan a maga története - a Corvin közből való. Döb-
bent csend a szavalat alatt... Állandóan hoznak a múzeumba szánt anyagot. Amikor először itt járt a kalo-
csai érsek, beírt az emlékkönyvbe. Nekem annyira megtetszett, hogy nagy betűkkel felírtuk a falra:  
„A MÚLT ERŐS GYÖKÉR, JELEN ÉS JÖVŐ BELŐLE ÉL!" Ezért nem szabad a szőnyeg alá seperni 
'56-ot sem, hisz része a magyar történelemnek! 
    Most menjünk át a másik terembe! Ezt a gyermekeknek másoltam. Petőfi verse: „Ha férfi vagy, légy 
férfi!" Ebben olvasható: „LEGYEN ELVED, HITED, S AZT KIMONDD, HA VÉREDDEL FIZETED / 
VESD MEG, KIK EGY JOBB FALATÉRT ELADJÁK MAGUKAT/ KOLDUSBOT ÉS FÜGGET-
LENSÉG, EZ LEGYEN JELSZAVAD / LÉGY TÖLGYFA, AMIT A FERGETEG KI KÉPES DÖNTE-
NI, DE MÉLTÓSÁGOD  DEREKÁT MEG  NEM  GÖRBÍTHETI." 
    Édesapám 14 éves koromban adta kezembe ezt a verset és azt mondta: „Úgy tanuld meg édes fiam, 
hogy érezd át minden szavát!" Én e szerint élek és nagyon fontosnak tartom a fiatalok nevelésében. Ge-
rincet adni nekik, tartást, erkölcsöt! 
    13-14 éves gyermek volt vagy 15-20 a Corvin közben. Nem lehetett őket elzavarni. Hiába küldtük el 
őket, ott maradtak. Jancsiról készült a Pesti srác szobra, amely a Corvin közben látható. Jancsi történetét 
leírtam a könyvemben. Ez a gyermek jobban félt az édesanyjától, mint az oroszoktól. Ott fent Mansfeld 
Pétert látják, 16 évesen ítélték halálra, 18 év és 11 napos korában akasztották fel. Tizenhárom percig 
hagyták kínlódni a kötélen! Szobrát 23-án Budán avatják. 
    Ebben a szekrényben az '56-os irodalom található, nem teljes a gyűjtemény, de igyekszem összeszedni 
mindent, ami elérhető. Az ott Falábú Jancsi. Ő volt a Corvin köz tüzérparancsnoka. November 4-én egy 
szilánkot kapott a szemébe, lüktetett a vére. Az orvosok azt mondták, nem tudnak segíteni, műtétre van 
szüksége. Kórházba kellett vinni, de olyan borzasztó harcok voltak a környéken, hogy lehetetlen volt ki-
vinni a Corvin közből. Nyomókötést tettek a szemére, s lefektettük a földre. Nem volt, amit a feje alá te-
gyünk, leültem, s az ölembe vettem a fejét, úgy halt meg. Alatta a Keménykalapos és a Tarisnyás Öreg, 
apa és fia, '58 december 23-án egyszerre akasztották fel őket. Ikertestvéreket egyszerre akasztottak. Bor-
zasztó, hogy milyen kegyetlen volt a bosszú! Antalóczy volt a Corvin köz főorvosa: a Doki, ő is kiment. 
Ezelőtt kb. 20 évvel halt meg Svájcban. 
    Azt a fényképet Gyarmathy Dezsőtől kaptam egy éve, az '56-os Olimpiai vízilabda csapat látható rajta. 
Dezső, kemény meccsük lehetett az oroszokkal, véres volt a víz. Ők ott vívták meg a Forradalmat a me-
dencében, Melbourneben, 4:0-ra verték az oroszokat. Itt az asztalon látnak két üveg tokajit és egy üveg 
villányi kadarkát, mind '56-os szüretelés. Ezek nem meginni való borok. Az asztalon található néhány '56-
os újság, abból is őrzök egy stószt, de nincs hová kitegyem. 
    Ilyen aknavetővel lőtték a Gellérthegyről a Corvin közt. Kispest- és Pestszentlőrinc határából pedig 
nehéz tüzérséggel. Milyen eredménnyel? Jöjjön közelebb! Ezt az épületet nézzék meg, ennyi maradt belő-
le. Ott az Iparművészeti Múzeum. Mind így nézett ki. Ezt lebontották, most egy kis tér van helyette. Mö-
götte a Lottóház. Ezek mind új épületek. 
    Itt egy Márai Sándor idézet: „A KOMMUNISTÁTÓL MÉG NEHÉZ LESZ MEGSZABADULNI, 
MERT SENKI SEM OLYAN VESZEDELMES, MINT EGY BUKOTT ESZME HASZONÉLVEZŐJE, 
AKI MÁR NEM AZ ESZMÉT VÉDI, HANEM A ZSÁKMÁNYT". (Valaki megszólalt: mintha ma írták 
volna!) Hát ma pontosan ez van! 
    A Forradalom Erkölcse: az írószövetség kitett lőszeres ládákat ezzel a felirattal: „A FORRADALOM 
TISZTASÁGA MEGENGEDI, HOGY ÍGY GYŰJTSÜNK MÁRTÍRJAINK CSALÁDJAINAK". Ezek-
be a ládákba csak tettek pénzt, senki nem vett ki belőlük. Ott voltak éjjel-nappal és senki nem vigyázott 
rájuk. Próbálják ezt ma megtenni! (Valaki közbeszólt: a kirakatokba se nyúlt senki.) Senki, senki! Sok-
szor elmondom: az '56-os Forradalomnak két óriási jelentősége van. Az egyik: az egyetlen valódi forrada-
lom egy kommunista rendszer ellen, mert a többi nem volt forradalom. Forradalom csak ez az egy volt! A 
másik: a Világtörténelem legtisztább forradalma volt. 
    Ezt másfél évvel ezelőtt hozta valaki: Krisztus töviskoszorúja és a vasfüggöny egy darabja. A kör két 
oldalára írták: „EL NE FELEJTSE A VILÁG, ÚGY SZÜLETETT A SZABADSÁG, HOGY A PESTI 
UTCÁN FOLYT A VÉR". Ebben a szekrényben a Sztálin szoborból őrzök két darabot, eredeti Kossuth 
címereket, Kádár fehér könyveit, amerikai rendszámtáblákat, videokazettákat, hangszalagokat, mind-
mind '56-os téma. 



    Annak az ágyúnak, melynek fényképét mutattam, a talpa itt van nekitámasztva a mozi lépcsőjének. Ha 
lőttek vele, csak felemelkedett és visszasüllyedt. Amikor beállították, Ödön bátyám egy gyermeket átkül-
dött a körút másik oldalára. A Valéria kávéház mellett volt egy fa. Arra kérte, álljon meg a fa mellett! 
Kinyitották a zárat, belenézve a csőbe, addig csavargatták, míg a térdét meg nem látták. Tehát abba a ma-
gasságba ment a lövés, a hernyótalpra. Mi nem voltunk képzett tüzérek, tehát úgy kellett megoldani, 
ahogy tudtuk. Hárman kezelték az ágyút: a Kéksapka, Falábú Jancsi és Csonkakezű Beszkártos. 
    Mindenkinek olyan nevet adtunk, amelyről fel lehetett ismerni. Engem Bajusznak hívtak, mert akkor is 
nagy bajuszom volt. Kéksapka itt állt a szökőkút mögött és figyelte a fát. Amikor jött egy tank és eltakar-
ta a fát, intett és kiáltott: tűz! Falábú Jancsi bent volt a pénztárban, az elsütő szerkezetre erősített kötelet 
megrántotta, és ment a lövés. Abban a pillanatban Kéksapka kiugrott, kinyitotta a zárat, kiesett a hüvely. 
A Csonkakezű Beszkártos a mozi előcsarnokából egy lövedékkel kiszaladt, betette a csőbe és meglökte. 
Az ágyú 8-10 másodperc alatt újra lett töltve. 
    Mondjak valami családi dolgot is. Az a fénykép 23-án este készült a Parlamentben: Nagy Imre mögött 
a harmadik, a bajuszos: Ernő bátyám. Az alatta lévő képen, a jobb alsó sarokban a háttérben Kristóf bá-
tyám látható. Ez a ruha a Forradalom idején Ödön bátyámon volt, ebben ment ki, három éve hoztam haza 
Amerikából és itt állítottam ki. Én is a Forradalomban hordott ruhámban hagytam el Hazámat, visszatérve 
a Hadtörténeti Múzeumnak adtam és most a bőrkabátot kérték el a Terror Háza számára. Ebben a szek-
rényben itt van Andris öcsém nemzetőr igazolványa, mellette egy másik, amit még én írtam alá. És még 
valami: az a zászló az ablakban, '93-ban kettő egyforma készült. Akkor tartottuk az első '56-os Világtalál-
kozót Budapesten. Ennek a zászlónak a párját a Bazilikában felszentelték és a Szent Jobb mellé helyezték. 
Körülbelül ez az '56-os Múzeum - ha van kérdés, tegyék fel!" 
 
Egyik társunk elmondja: Emlékszik, közlekedés akkor nem volt, és mint sebész második napja egyfolytá-
ban operált a Szent István Kórházban. Ekkor nagy sokaság érkezett a bejárathoz és egy fiatalasszony elő-
adta: „MI MINDANNYIAN AZÉRT JÖTTÜNK, MERT HALLOTTUK, HOGY AZ ISTVÁN KÓR-
HÁZBAN LEHET VÉRT ADNI A SEBESÜLTEKNEK". Ő megkérdezte: Mondják meg, honnan jöttek? 
- „EGÉSZ ÉJJEL JÖTTÜNK, DUNAKESZIRŐL". Sóhajtva fordul valaki felé a Doktor Úr: „Te is meg-
hatódtál, én is! Ennyit a Magyar Nép akkori hozzáállásáról! Kézcsókom a Hölgyeknek!" (Többet nem tud 
mondani, a csoportban sem szól senki.) 
 
Kérdés: - Milyen körülmények között jött létre a múzeum?  
Gergely bácsi válasza: „Budapest-Mátyásföldön '93-ban kezdtem el, de '95-ben kidobtak a laktanya épü-
letből, megszűnt a múzeum. (...) Volt egy kis pénzem, Kiskunmajsán meglátogattam egy bajtársamat. Ő 
mondta, hogy a tanyasi iskola eladó. Egy romhalmazt vettem meg 160 000 forintért. Képzeljék el, milyen 
állapotban lehetett. Négy évig dolgoztunk, hogy rendbe tegyük az épületet, amelyet '99 március 14-én 
Tempfli püspök úr szentelt fel és Papp Lajos szívsebész vágta el a szalagot. Különben most október 23-án 
du. 2 órakor ő lesz a Corvin közben az ünnepi szónok". 
Kérdés: - Hogyan gyarapodik az anyag? - „Körülbelül a felét tudtam összeszedni, amit itt látnak, a másik 
felét azóta gyűjtöttem, amióta megnyílt a Múzeum. Állandóan hoznak valami anyagot, valami újat. Teg-
napelőtt hozta valaki ezt a nemzetőr karszalagot. Ezt használták, a túloldalán orosz betűkkel ráírták: rend-
őrség, ott van a két szovjet bélyegző is rajta. Ezt elviszem az üvegeshez, tegye két üveg közé, hogy mind 
a két oldalát lehessen látni. Valaki hozott munkásőr karszalagot is. 
    Talán két hónappal a megnyitás után meglátogatott Homoki János honvédelmi államtitkár. Kérdem 
tőle, János, mi a véleményed a múzeumról? - „Gergely, ez nem múzeum, ez szentély "! Mondom: az lenne, 
ha itt lehetne minden megfelelő kiállítási tárgy. - Miért, mi hiányzik? - Azok a fegyverek, amelyeket a 
Forradalom idején használtunk: ilyen, olyan ágyú, egy tank, T 35-öst kértem. Már nem adhattak, mind 
beolvasztották. Kaptam viszont egy T 55-öst, de ez is jó. A Hadtörténeti Múzeumtól is sok mindent kap-
tam. Festményeket '56-osoktól. Az értékük az, hogy '68-69-ben festették őket, amikor veszélyes volt ezzel 
a témával foglalkozni. Gyűjtöm az anyagot, mert remélem, előbb-utóbb Budapesten is lesz múzeum." 
 
    Újra az '56-os kápolnában vagyunk. Gergely bácsi megkondítja a harangot, elénekeljük a Szózatot, 
koszorúzunk. Az itteni nyári iskolás táborozásokról is szót ejt, majd kiadványokat, könyveket vásárolunk 
és hálásan megköszönjük a szívélyes kalauzolást, a gazdag útravalót. Missziós munkájáért a Jóisten segít-



se továbbra is vitéz Pongrátz Gergelyt, Gergely bácsit, ugyanis a 48. évfordulón vitézi kitüntetést kapott. 
Ehhez mi is meleg szívvel gratulálunk a szamosújvári születésű magyarörmény testvérünknek.  
 

(Az Erdélyi Örmény Gyökerek K.E. látogató csoportja nevében) 
 

Búcsúzott a szülőföld: Szamosújvár - Armenopolis 
 
Május 20-án, szombaton reggel hallottam Pongrátz Gergely halálhírét a Kossuth rádióban, majd a Duna 
Televízióban Wittner Máriát és Csapody Miklóst szólaltatta meg a műsorvezető, akik méltatták az el-
hunyt szabadságharcost. Szomorúság, ugyanakkor valami nehezen megfogalmazható, talán leginkább a 
büszkeséghez hasonlítható érzés töltötte el a lelkemet, hiszen Csapody Miklós azt is megemlítette, hogy a 
Corvin köz főparancsnoka erdélyi, közelebbről szamosújvári örménymagyar. 
 
Merza Gyulának az 1880-as években írott verse teljes mértékben illett Pongrátz Gergelyre, s noha nem-
régen idéztem ebből a versből, most mégis újra megteszem. 

Maroknyi nép él e földön  
Több mint kétszáz éve,  
Érzelemben annyi öltőn  
Színmagyarrá érve. 
 
Oly magyar az örmény lelke.  
És a szó az ajkán,  
Hogy örömét ország lelte  
E derék népfajtán. 
 
 S míg oltárán örmény maradt  
Kegyelet és rítus:  
A szívében, lám ezalatt  
Nőtt a magyar virtus. 

Pongrátz Gergely ezt így mondotta és írta: A vérem örmény, de a szívem magyar. A magyar szabadságért 
„véreink" mindig a következő jelmondatot követték: Mindent a hazáért! 
 
    Nekünk már nem csak Kiss Ernőnk, Lázár Vilmosunk, Czetz Jánosunk és megannyi 1848-as szabad-
ságharcosunk van, hanem Pongrátz Gergelyünk is. Hálás vagyok  a sorsnak, hogy 2000-ben felkutattam 
tartózkodási helyét, és meghívhattam a Fővárosi Örmény Klub októberi összejövetelére, ahol a zsúfolt 
teremben emlékezetes találkozóra került sor. Neki is öröm volt e találkozás a véreivel, hiszen a vele ké-
szült rádióbeszélgetésben - amit halála után a Kossuth rádió esti főműsoridejében megismételt -, szívesen 
és hosszan emlékezett erre a találkozásra, a meghatódott közönség érzéseit pedig, melyet az élő legendá-
val való találkozás jelentett, Dávid Csaba ecsetelte a Füzetek 2000 novemberi számában. 
    Az EÖGYKE tagok egy csoportjának mégegyszer alkalma volt találkozni a múzeumalapító Pongrátz 
Gergellyel, a kápolna felszentelése után, 2004. október 18-án, a kiskunmajsai zarándokút alkalmával. 
Természetes tehát, hogy a Corvin-köz parancsnokát, Bajuszt az „Armenia" Örménymagyar Baráti Társa-
ság és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is magáénak érezte. Közülünk való volt, elhatá-
roztuk tehát, hogy a szamosújvári 51-es számú Czetz János cserkészcsapat tagjaival együtt elkísérjük 
utolsó útjára. 
    Lengyel Marika, aki arról is gondoskodott, hogy a szülőváros harangszava is elkísérje messze került 
fiát az utolsó földi úton, egy kis fehér hímzett kendőbe földet csomagolt, amit a család szamosújvári krip-
tája tövéből szedegetett össze, onnan, ahol a Pongrátz és Lengyel ősök nyugszanak. Jellegzetes kalotasze-
gi szalagcsokorral kötötte át - fekete alapon nemzeti színű hímzés. Örökzöldből: borostyán és fenyő -
Erdély szimbóluma - kis koszorút készítettek, melyet ugyanolyan szalaggal fontak át, majd a kalotaszegi 
lányok pártáján is látható fehér alapú, széles hímzésű nemzeti színekben pompázó pántlikával díszítettek. 
A hozzá illesztett hófehér szalag egyik oldalára ráírtam: Búcsúzik a Szülőföld, a másikra Szamosújvár - 
Armenopolisz. 



    Ekkor érkezett a sürgető felkérés az MVSZ-től: a cserkészeket május 27-én, szombaton reggel fél ki-
lencre várják a Bazilika egyik bejárati ajtajánál... Hajnali öt órára megérkezett kis csapatunk - Kasza Ta-
más, az 51 .Czetz János cserkészcsapat parancsnoka, Tasnádi Márton helyettes, és e sorok írója a Sem-
melweis utcai szálláshelyre. 
    Fél kilenckor az oldalsó bejáratnál, ahol már vártak bennünket Grosics Gyulával is kezet foghattunk, és 
többekkel, akik nekünk sokat jelentenek, mint például Rácz Sándorral vagy Balczó Andrással. 
A cserkészek a gyászmise előtt és alatt is a koporsó mellett állottak, a díszőrség tagjai mellett. 
    Magyarországon számos újságban és hetilapban beszámoltak a gyászszertartásról, én a mi közösségünk 
szemszögéből vetem papírra e krónikát. Szabó Géza kanonok úr azt is elmondotta, hogy Pongrátz Ger-
gely édesanyja - Nusi néni, aki sokszor a Bazilika Szent Jobb kápolnájában tartott örmény szertartású 
miséken kántorizált. Az immár örökre megpihent fiú pedig itt akarta egybegyűjteni a családot a Szent 
Jobb kápolna jubiláns ünnepén. 
    A család összegyűlt... és a nagy család, Pongrátz Gergely tisztelői közül. Felejthetetlen, fájdalmasan 
szép élményt jelentett az áldozás alatt elhangzó saragán, a hagyományos örmény gyászének, amellyel a 
bécsi mechitarista szerzetesrend tagjai emelték a mise ünnepélyességét. Végül a három örmény szerzetes 
szentelte be a koporsót, természetesen örménykatolikus szertartás szerint. 
    A Corvin-közben Patrubány Miklós beszédében elmondta: búcsúzik a szépvízi, erzsébetvárosi, gyer-
gyószentmiklósi honfitársak, és minden erdélyi örmény gyökerű hazafi nevében, majd térdet-fejet hajtott 
nagyérdemű rokona koporsója előtt. A beszédek után szólították a cserkészeket, akik a rekkenő hőség 
ellenére teljes egyenruhában közeledtek a koporsóhoz. Kasza Tamás vitte a szülőföldet, Tasnádi Márton a 
koszorút, amit a tömeg lelkes tapsa mellett helyeztek a koporsóra. 
Másnap, május 28-án Kiskunmajsán is részt vettünk a temetési szertartáson, ahol minden erdélyi 
örménymagyar gyökerű testvérünk nevében így búcsúztunk: Nyugodjál békében Bajusz, pihenj meg Ger-
gely, de ott is őrködjél, mert a lángnak nem szabad kialudni! 
(A fiúk csak másnap reggelre értek haza, de jómagam szerencsésebb voltam, mert Tempfli József püspök 
úr befogadott autójába, így este 9 órára Váradon, éjfél után pedig Kolozsváron lehettem.) 
 
    Szamosújvár magyar népe értékes ajándékot kapott Székely Kornél grafikustól, amiért cserébe csak azt 
kérte: tagja lehessen ő is az 5l-es számú cserkészcsapatnak. Ez természetesen megtörténik majd, feltehe-
tően jövő évben, amikor a forradalom és szabadságharcra emlékezve felavatjuk az örmény temetőkertben, 
az emlékhelyen Pongrátz Gergely plakettjét. Addig ismerjük meg az egyik „ajándékot". Köszönet érte! 

Bálintné Kovács Júlia 
Wittner Mária 

„A Nép nevében" 
A Nép nevében ítéltetek - mondtátok ti. 

A Nép nevében küldtétek halálba a Nép fiait. 
A Nép nevében kreáltatok hazug vádakat, 

A Nép nevében mondtátok komoran - halál, halál, halál, 
s a boldogtalan Nép megtört szívvel siratta megölt fiát. 

Ki volt hát a Nép, kérdem tőletek? 
Kinek nevében ítélkeztetek? 

1989. június 20. 
 

*     *     * 
Margittal Gábor 

A hegy meg a félhold 
Kilencven éve történt az örmény genocídium 

 Láthatatlan városok Kelet-Anatóliában 
4. rész 

 
Van-ban könnyű megfenekleni: naponta csak három iránytaxi megy az Araráthoz, azok sem törődnek a 
menetrenddel, amint megtelnek, indulnak - hiába váltottuk meg jó előre a jegyet. Itt már nyoma sincs a 
legendás török közlekedési kultúrának. Földobjuk a busz tetejére hátizsákjainkat, ezalatt a sofőr minden-
kit kiszállít és átültet, hogy mi is beférjünk. Senki nem méltatlankodik, az idegeneket errefelé a legjobb 



ülés illeti meg. Kivétel ez alól a japán diák, akit a sofőr ellentmondást nem tűrően kiakolbólít a helyéről, 
és egy billegő kis sámlira ültet a tolóajtó huzatában. „Huvaa-vauvaavahuvahuva" - kommentálja az ese-
ményeket két öreg paraszt és feleségeik, ezek az esetlen ünneplőbe öltözött, mogorva kurd dámák. Mel-
lettünk öltönyös férfi, egyszerre három mobiltelefonon igyekszik lépést tartani a világgal. 
    Amikor elindulunk, a parasztok tapogatni kezdik a japánt. Megsodorintják kapucnis széldzsekijét, le-
csatoltatják vele, és körbeadják a GPS-szel fölszerelt túlélőkaróráját. „Huvaavauva" - hümmög elismerő-
en az egyik bácsi. „Avahuvahuva" - teszi hozzá mértéktartóan a másik. A japán feje ütemesen biccentget 
minden szóra; s merev mosollyal sztriptizel, hogy közkinccsé tegye James Bond-i felszerelésének darab-
jait. Közben keresztezzük az ősi selyemutat, amelynek szelete beépült a városba, majd elhagyjuk a Van-tó 
keleti partvonalát, és elképesztő sebességgel rontunk a szédítő magasságú hegyek közé. 
    A Van és az Ararát lábainál fekvő Dogubeyazit közötti országutat néhány éve még lezárták a kijárási 
tilalom időszakában - este öt után tilos volt a hegységben közlekedni a gerillaveszély miatt. Most is hem-
zsegnek a harckocsik, a katonai őrszemek az út mentén. Fent a meredek lejtőkön romos örmény templo-
mok toronysisakjai emelkednek ki a sziklákból elérhetetlen magasságban, lent fagyott, úttalan lávafolyam 
borítja a szeles fennsíkokat - az egész vidék lenyűgöző, monumentális katasztrófa emlékműve. 
    Mehmet vagyok, nyújt kezet a nagy bajuszú, kerek fejű férfi, szeme sarkában gunyorosan táncolnak a 
szarkalábak. „Ez itt Dogubeyazit legjobb turisztikai irodája, ők pedig a munkatársaim, profik" - mutat 
körbe a viharvert szobán és a rendkívül sötét képű, összenőtt szemöldökű, torzonborz fiatalembereken. 
Úgy tűnik inkább, mintha a PKK főhadiszállására csöppentünk volna. „Lássuk csak - latolgatja szakértő 
szemekkel csomagjainkat az irodavezető -, egy kicsiny, festői kurd falu megtekintése, az Ararát, az iráni 
határ, a nagy meteorkráter, Noé bárkája, Izsák pasa szerája ebéddel, ez a körút annyi mint negyven euró 
fejenként." „Harminc, készpénzben" - vágjuk rá. Mehmet elvigyorodik. Másnap kilenckor van a találkozó. 
Dogubeyazit hamisítatlan határváros: határőrök, csendőrök, katonák, keleti kereskedőnépség, csempészek 
meg mindenféle izgalmas söpredék nyüzsög az utcákon. Kora reggel először a fodrászok nyitnak ki s tel-
nek meg dróthajú kurd kölykökkel; aztán a falatozók, a lokantasik kirakatába rakják ki a csábító cseme-
gét, a három-négy megnyúzott, kissé oszladozó birkafejet kihúzón, szederjes nyelvvel, és füstölögni kez-
denek a parázson a nyársra húzott húsok, a pincepékségekből pedig előkerülnek a forró kenyérrudak, a 
briósok és a cukrozott mandulás sütemények. Aztán kinyitnak a CD-boltok, amit ha máshonnan nem is, 
onnan lehet tudni, hogy tízméteres körzetben egyszerre legalább öt különböző helyről üvöltenek föl a 
török pop üdvöskéi, és dübörög fel a dobok, sípok, szazlantók pergőtüze. Majd végigzörögnek a poros 
utcákon a tökmag- és pisztáciaárusok, koszosak, rongyosak, szakállasak, de késő estig fáradhatatlanul 
tolják kétkerekű kordájukat, fejhangon kiáltozva minden utcasarkon. Jól öltözött boltossegédek lépnek 
seprűjükkel az üzletportál elé, és szapora mozdulatokkal terelgetik az előző esti eső után maradt pocso-
lyákat a csatornákba, majd egyetlen lendülettel a földre borítják az utcai szemetes tartalmát, hogy a kuká-
sok összekotorhassák és elszállíthassák nyikorgó talicskájukon. Végül kinyitnak az ékszer-, a szeszesital-, 
az élelmiszer-, a lopottmobiltelefon-, a hamisított sportruha-boltok, amelyekben megannyi kínai, indiai, 
iráni csempészáru várja sorsa jobbra fordulását. A szálloda ablakából nézzük ezt a nyugodt ritmusú, ki-
számítható örvényű tolongást, e kopottas, mégis életerőtől duzzadó fel-alá menetelést Dogubeyazit főut-
cáján, alig pár kilométerre Perzsiától és az országút szédítő folytatásaként Pakisztántól, Indiától egészen 
Kínáig meg a legtávolabbi keletig. Fogadónkból szinte látjuk az Ararátot (ha nem esne megint). Marco 
Poló-i távlatok. 
 
És Izsák pasa palotája. 
Nehéz hasonló építményt találni, amely ekkora elszántsággal, ennyi művészi leleménnyel és katonás bru-
talitással mutatná meg, mi a keleti reprezentáció lényege. Izsák pasa, a kurd előkelőség XVII-XVIII. szá-
zadban emelt szerája itt, Dogubeyazit mellett; e tengerszint feletti kétezer méteres magasságban lebegő 
sziklás teraszon, az Araráttól kőhajításnyira maga a Kelet modellje. Szeldzsuk, oszmán, arab, perzsa, 
grúz, örmény, nomád kurd építészeti elemek, jelképek, szemléletmódok gabalyodnak fényes és cseppet 
sem édeskés, inkább zordan áhítatos egyvelegbe. Pogány geometriájú örmény tornyok a síremlékeken és 
a fürdőn, a hamamon; egyszerű, vaskos szeldzsuk minaret vérvörös téglagyűrűkkel, égbe törőn, innen a 
müezzin egykor a világ pereméig láthatott; szőlőleveles, arabeszkes, karcsú oszlopcsarnokok leheletfinom 
boltívekkel, türelmesen faragott kutakkal, kufi írásos Korán-idézetekkel. Falba vésett oroszlánok, farkuk-
ból gránátalmafák, összecsukott szirmú virágok nőnek ki; a tetőn szuvas, megzöldült gerendák, amelyekre 
bárányt tartó sasokat faragtak a mélység fölé - a meditáció, a nagyvonalúság, a kegyetlen érzékiség me-



gannyi eksztázisa. Az elhagyatott dzsámiban galambok rebbennek fel jöttünkre, aztán megülnek a mohos 
kupola alatt; a hárem, a hálóhelyiségek, a fogadószobák ablakai a mélybe nyílnak, a világ legszebb pano-
rámájú klozetjából a fennsíkra látni, amelyen vén vulkánok emelkednek szeszélyesen szétszórva. Jelek, 
lények, víziók orgiája ez a szeráj, vastag falai mögött 366 szobával s a központi fűtés, a folyóvíz, a csa-
tornázás elképzelhetetlen fényűzésével és világbiztonságával. 
    Néha eláll az eső, sugárnyaláb szúrja át a felhőréteget, s ide-oda vándorolva a hegyek között hol a sze-
ráj kupoláira, hol a hússzínű, megmászhatatlan urartui erődre, hol meg a grafitzölden csillogó hegyolda-
lakra ken maszatos-párás napfoltokat. Közben a minareten, a várfalakon fennakad egy-egy lomhább eső-
felhő. Az egész táj túlvilági tűzben ragyog, akár lejjebb a Van-tó ólmos tükre. 
 
Másnap Mehmet tartja a szavát: a Musza Daghról, Noé bárkájától visszaevickélünk Dogubeyazitba 
ebédelni. Zsúfolt az étterem, Matthew és Róbert, a két amerikai kénytelen asztalunkhoz telepedni. Mind-
ketten negyven körüliek, hollófekete a hajuk, és egész úton idegesítően szívják az orrukat. Amikor reggel 
beszálltak a mikrobuszba, némi viszolygással vették tudomásul jelenlétünket, Mehmetet mindvégig ugrál-
tatták, és ellenszenves, fennhéjázó képpel ücsörögtek a kurd pásztorok kőkunyhójában, néha egy-egy oda 
nem illő kérdést vakkantva párbeszédünkbe. Ebéd előtt a copfos Róbert még végigtrappolt cseresznyeszí-
nű cowboy-csizmájában Dogubeyazit főutcáján, kegyesen fogadva a bennszülöttek ájtatos-pofátlan 
pacsijait, majd önelégült arccal odadugta csizmáját egy cipőpucoló kisfiú orra elé - Matthew közben vi-
gyorogva fényképezte. 
    - Nem veszélyes mostanában erre a vidékre jönniük az amerikaiaknak? - tudakolom, miután tisztázzuk, 
ki honnan jött. Matthew és Róbert Los Angeles-i. 
    - Ezzel az arccal? - kérdez vissza Matthew. Mindkettejüknek bozontos, összeérő szemöldökük van, 
olajbarna bőrük, sötét, tüskés borosta fedi képüket - hamisítatlan kaukázusi típusok. Eszembe ötlik, mi-
lyen különös hangsúllyal kérdezgettek a törökökről az araráti faluban. Senki nem mondaná meg, hogy 
nem erről a környékről származnak. 
    - Maguk örmények? Bólintanak. Azért vetődtek Dogubeyazitba, hogy fotóriportot készítsenek Kelet-
Anatóliáról, a kurd hétköznapokról egy amerikai magazinnak. Talán most ez a kisebbségi divat náluk. 
Róbert környezetvédelmi mérnök, útikönyvet írt Örményországról, Matthev pedig jogászprofesszor, 
nemzetközi jogot tanít Jerevánban az amerikai főiskolán. Enyhén szólva érintettek az örménykérdésben. 
Most fölkeresik és végigfényképezik a Törökországban található hajdani örmény kulturális központokat: 
éppen a közeli Aniból, a középkori birodalmi fővárosból érkeztek az Araráthoz. Elmesélik, oda csak kü-
lön engedéllyel lehet bemenni, és két fényképezőgéppel, mert egyet úgyis elvesznek a törökök az övezet 
bejáratánál. A szellemváros a senki földjére került a Szovjetunió és Törökország között, ma Örményor-
szág néz farkasszemet elérhetetlen múltjával az Ahurján folyó túloldalán. 
    Amikor befejezzük az ebédet, képeslapot nyomnak a kezünkbe. Róbert fotóján a havas Ararát tenger-
kék fényben úszik, az előtér sziklatájában erődítményszerű kolostor látszik. Matthew örmény papírpénzt 
tesz a fénykép mellé: kardtáncot lejtő pár mellett a hegy rajzolódik ki pontosan ugyanabból a szögből - 
Örményország felől nézve. 
    - Az Ararát az örmények szent hegye - mondja komoran Matthew -, a régi birodalom középpontjában 
állt. Ma egy kavics sincs belőle náluk. Utazási irodák speciális buszkirándulásokat szerveznek a kolostor-
hoz - mutat a képeslapra -, ez az a pont az országban, ahonnan a legközelebbről látható az Ararát. 
 
Felötlik az anekdota, miszerint az ENSZ-ben fölszólalt a török küldött: köztársasága nevében tiltakozik 
az arcátlanság ellen, hogy az örmények pénzükön, címereiken megjelenítsék az Ararátot - mivel a hegy 
nem az országuk területén található. Mire az örmény képviselő is felállt, és csöndesen azt válaszolta: kés-
zségesen állnak rendelkezésükre, ha viszonzásul a holdat meg a csillagot is leveszik a török lobogóról - 
hiszen azok sem találhatók Törökország területén. 
    - Nehéz más nemzetiségűeknek elképzelni, mit jelent az, ha egy ország korábbi területének egytizedére 
zsugorodik - mondja Matthew, majd hangját lehalkítva közelebb hajol hozzánk -, mint ahogy azt is, hogy 
kiirtják népének hetvenöt százalékát. Azt válaszoljuk, nekünk, magyaroknak korántsem olyan nehéz az 
ilyesmit elképzelni. Hirtelen belénk villan, hogy amit az imént még gőgös viszolygásnak gondoltunk, az 
valójában görcs, félelem és távolságtartás volt a viselkedésükben, amikor az elpusztított örmény vidéket 
jártuk Mehmet mikrobuszával. Elállt a szavuk - akárcsak a magyaroknak, ha mondjuk Dél-Erdély kihalt, 
elrománosított magyar templomai, nemesi udvarházai között kóborolnak. A régi Magyarországon sok 



örmény élt, jegyzem meg, főleg Erdély kereskedővárosaiban; és sok család menekült hozzánk az örmény 
holokauszt elől, még a Musza Dagh túlélői közül is. 
    Ebben a pillanatban gyökeresen megváltozik a viselkedésük. Közelebb húzzák széküket, nyugtalanul 
körbepislognak a zajos-füstös lokantasiban - aztán megoldódik a nyelvük. Csak két szóra volt szükség, 
két távolinak tetsző kifejezés összekapcsolására, hogy ez a két gyanakvó, ellenséges, benyomásai ellen 
komoran hadakozó amerikai örmény áttörje a falat. Örmény holokauszt. Az összekapcsolás: valami til-
tottnak, máig cinikusan letagadottnak, véresen elvontnak a magától értetődővé tétele. A hiány evidenciá-
ja. Tehát ők is ott tartanak, ahol mi, még mindig. Letaposott kis népek: örmények, zsidók, szibériaiak, 
kaukázusiak, indiánok, magyarok - halottszámlálók. A bukás mítoszainak megrögzött ismételgetői. 
    De ki veszi el tőlük és tőlünk a hiányt? 
    Sem ők, sem mi nem fogunk ezen soha túllépni: dadogunk, elfullad a hangunk, vagy halálosan unjuk 
önmagunkat, ha a nagy történelmi sokkról, a sorstudat nyomorúságáról vallunk idegennek. A félreértés-
től, a rosszhiszeműségtől, a félrevezetettségtől és a saját siránkozásunktól való irtózás meg a komplexus-
tenger csak a kimért általánosságokra szorít bennünket. 
    A két amerikai most arról beszél, hogy a kurdok, mint például Mehmet, legalább őszintén bevallják, 
hogy ők vagy felmenőik részt vettek a mészárlásokban; pedig Törökországban örmény holokausztról be-
szélni hazaárulással ér fel. De mára ők is megtapasztalhatták, milyen a többségi nép szövetsége. A ható-
ságok Aniban és környékén is módszeresen tüntetik el az évezredes örmény jelenlétre utaló jeleket: szám-
talan faluban látták, hogy a nyomorgó kurd nomádokat roskadozó műemlék templomokba, kolostorokba 
költöztették juhnyájaikkal együtt - míg az utolsó kőig föl nem élik az ősi épületeket. 
    - Holnap vissza kell mennem Jerevánba - mondja végül Matthew, miközben szedelőzködünk. - Innen, 
Dogubeyazitból negyven perc volna autóval. A mai körülmények között viszont legalább harminc óra. 
Törökország és Örményország között évek óta le vannak zárva a határok, ezért kénytelen vagyok Isztam-
bulba buszozni, onnan repülni Jerevánba. 
    Szellemes az anekdotabeli örmény ENSZ-képviselő válasza, de végül is a hegy ment Mohamedhez. 
Csakhogy a nagy váltást Törökország mind ez idáig képtelen volt földolgozni és értelmezni. Szétzilált 
hagyományait újragondolni és egyesíteni. S joggal retteghet attól, hogy az örmények eltüntetése után a 
fegyvernyugvásra képtelen kurd gerillák zavarják tovább az atatürki álmokat. Talán éppen ott robbantva 
ki újabb és újabb felkeléseket, ahol buzgó nyugati tudósok fáradhatatlanul tovább keresik Noé bárkájának 
földi maradványait. 

Vége 
(Megjelent a Magyar Nemzet 2005. május 28-i számában.) 
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Alexa Károly 
Örményföld, 2005. május 

(Magánbeszéd) 
 
Utazás Örményországba. Zarándokút. Olyanok társultak a kalandra - vissza a térben és hátra az 
időben -, akiknek ősei innen származtak el. Innen? Honnan? Ahonnan elindultak, ahonnan útra 
kellett kelniük hétszázötven évvel ezelőtt, az a város nincs Örményország területén. Az a város 
nincs. De a helyét sem Örményországban kell keresni. Az utazók az ősi föld szent hegyéhez akarnak 
elzarándokolni, az Araráthoz. 
 
    Az Ararát olyan, mint egy hóval fedett nagy hegy, azonban ez csak látszat: az Ararát látomás, szimbó-
lum, tudatmélyi szépség, mámor és mártírium, az örmény nép őrlelkének lakhelye. Az Ararát ugyan 
„egész Örményországból" látszik, minden örmény róla álmodik nyugtalan, űzött éjszakáiban, de ez a 
„hegy" nincs Örményország területén. Megközelítése nehézkes, a török adminisztráció alapos és körülte-
kintő, ahogy a világbaindulás ősi városához, az ókori civilizáció egyik legnagyobb alkotásához, Ani-hoz 
sem lehet eljutni a szokványos módon. Ani fénykorában - Árpádjaink alatt - százezer házáról és ezer 
templomáról volt híres. Az Araráton feneklett meg Noé bárkája, mint köztudott, de az kevésbé ismert, 
hogy egy deszkadarabját az örmény vallási központban őrzik, mindjárt ama dárdahegy mellett, amelyet 
egy katona a Megváltó oldalába döfött. Itt lakozott néhány száz évig ama Turinba átlebbenő lepel is, vér-
nyomokkal, izzadságfoltokkal, s valami felfoghatatlan sugárzással. 



    Nem meglepő, hogy a környéken lépten-nyomon található obszidiánból pattintotta Káin is kését. Innen, 
a szent helyről, Ecsmiadzinból (jelentése: „Itt szállt alá az Egyszülött"), jól látható az Ararát, de meg nem 
közelíthető. Noé dédunokája volt egyébként ez első örmény királyi dinasztia megalapítója. A modern 
török adminisztráció akkurátusságáról éppen kilencven éve tett először tanúságot, utunk évfordulós tisz-
telgés is, kései epitáfium, amikor rövid idő alatt megszervezte a birodalom területén szétszórtan élő ör-
mények mintegy másfél milliójának kiirtását. A népirtás logisztikai rendszerében sajátosan keveredtek a 
modern technikák a kézműves elemekkel. Mindenki vállalta az arcát. Bajuszos örmény fejek az asztalon, 
bajuszos török katonák az asztal mögött. Kávéra várnak, vagy hogy letehessék azt a rohadt nehéz puskát, 
végezzenek már a számolással. Gyerekből kettőt kell számolni egynek. Pedig alig kisebb munka. Hitler-
ről jegyezték föl, hogy midőn valamely magas rangú beosztottja aggodalmát fejezte ki az éppen esedékes 
népirtás miatt, a vezér megnyugtatólag jegyezte meg: „És ugyan ki emlékszik az örmények kipusztításá-
ra?" Jövendőbeli Európa-tagtársunk, a török pl. egyáltalán nem. Az „ájváz" szót ekként értelmezi az a 
régi lexikon, amely a világról való békebeli tudásunk utolsó nagy gyűjteménye, a Pallas: „örmény tulaj-
donnév és egyúttal általánosítható neve az összes örmény szakácsoknak. Minden csak valamennyire is 
előkelő török háznak van egy ájváza, vagyis örmény szakácsa." Képzeleghetünk - azon a bizonyos napon 
a gazda megvárta-e, míg az ebéd elkészül..., vagy mindjárt a bevásárlás után..., vagy még virradat előtt...? 
S azután („az" után) ki és miket főzött abban az előkelő házban? Vajon maradt-e az étlapon az ősi örmény 
„ángádsábur"? (Oltott tejbe keverj bőséggel vagdalt petrezselymet, szárítsd kúpalakú darabokba, majd 
reszeld meg, keverd tejfölbe, s az ilyképpen előállított anyagba főzzél hússal töltött tésztát.) 
    S ha már népirtás... Az örmények útrakelése 1239-ben vesz nagyobb arányokat, éppen akkor - ki gon-
dol erre manapság, ha örmény, ha magyar, ha magyarörmény? -, amidőn Juliánus barát második útjáról 
hazatérve közli a királlyal: eltűntek (elpusztultak) az őshaza magyarjai. Ugyanazok jártak arra, akik Ani 
felé közelednek, talán épp a híres „selyemúton". Az örményeknek fél ezredév kellett ahhoz, hogy Erdély-
be jussanak: Észak-Kaukázus, Krím, Galícia, Moldova. Most ezt az utat járjuk be visszafelé a térképen - 
és mind mélyebben a múltban. 
    S a legújabb örmény népirtás után egy-két évvel Erdélyből is kifelé kényszerültek. Ahol jól érezték 
magukat, ahol befogadták őket, noha élelmesebbek voltak, mint a helybéliek. Állítólag egy fejedelmi ren-
delet arra utasította őket, hogy reggelente egy órával később nyissák ki boltjaikat, hogy valami üzleti 
esélyhez jussanak a magyarok, szászok, tán még a zsidók is. 
    Aniban szélfútta templomkövek, Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Csíkszépvizen, Gyergyószentmik-
lóson málló vakolat, korhadó padok, süppeteg cintermek. „Szamosújvár az örmények Mekkája" -jegyzi 
meg Petőfi a maga kissé fellengzős módján. Ma ugyan még látható itt néhány emlékeztető jel, köztük a 
Pongrátz-ház is, amelyből a leghíresebb elszármazottat a minap búcsúztatták azok, aki még emlékeznek a 
Corvin közre, majd az annak elestét követő újabb magyarirtásra. Kivégzések, börtön, vagy ki a nagyvi-
lágba, ahogyan az szokásos. Gergely mondta: „A vérem és vallásom örmény maradt - ellenben a szívem 
magyarként ver." „Örménykert, Zsidósor, Magyartelek"... Ki érti már a megmohosodott márványon az 
örmény föliratot... „...Vannak vidékek, hol a madarak a temetőben oltják szomjukat..." — így ír Kányádi 
Sándor az Örmény sírkövek című versében. A mai Örményország nevű ország tizedrésze annak, amekko-
ra valaha volt az elmúlt háromezer ötszáz év alatt. Tudományos számítás szerint legalább negyven térkép-
re lenne szükség, ha követni óhajtanánk az örmények „helyének" változását Irán, a Kaukázus, Anatólia, 
Mezopotámia stb. térein. Most előttünk Garni, Geghard, Sevanavank, Gosvanah, Zvarnoc, Amberd, 
Szevan, Noravank, Hagharcin, Gyumri, Hayravank, Ecsmiadzin, Oshakan, Tsagkadzor, Saghmosavank 
stb. - ezek az úticélok. Falvak, egy-egy kisváros, kolostorok, templomok.      
    Abban az országban vagyunk - ha nem is egészen „ott" -, ahol először tették államvallássá a keresz-
ténységet. Ez 301-ben történt. Alig száz év múlva már volt örmény ábécé, amely a világ egyik legtökéle-
tesebb e nemű (aggályosan fonetikus) alkotása, ma is ez van érvényben. A kilencedik században már kot-
tát használnak. „A pogrom a hamis elégtételt követelő szenvedélybeteg csőcseléké. A népirtás a türelme-
sen, makacsul karrierista alkalmazottaké" - írja a minap Margittai Gábor, jó ezt nem elfelejteni. 
Komitaszt, a nagy zeneszerzőt és népdalgyűjtőt, akinek hagyatékmaradványait reménykedve kutatják, a 
sivatagba vitték több ezrekkel együtt étel és víz nélkül, hogy meghaljon. Valahogy megmenekült s még 
húsz évig élt Párizsban, de egyetlen szót sem szólt ezen idő alatt. 
    Örömmel értesülhettünk arról egy kis alkalmi koncerten Jerevánban, hogy Bartók hat részes román 
táncainak negyedik darabja egy húsvéti örmény dal, amit a bájos zongorista asszony mindjárt el is dúdolt 
a helyi és zarándok örmények örömére. A kulturális miniszter természetesen elsősorban költő, nem lepő-



dünk meg, hiszen Perzsia szomszédságában, régi Napkeleten járunk, egyik versének hirtelen fordításához 
(„Hegyek közt vezető út, íme sorsunk és keresztünk" - így szól valahogy), dallamot próbálgatunk, egy 
gyimesi keserves illik a legjobban hozzá. 
    Az egyik templom mélyéről, ahova több mint ezer éve van bezárva a homály, énekhang hallatszik ki, 
nem is ének, angyalok csilingelése, öt leány, kék ruhában. Három-négy szólamban énekelnek. Gregorián? 
Madrigál? Örmény népdalátiratok. Ebben az országban, ha a rádió szól, vagy ha bekapcsolják a televíziót, 
szinte mindig népzenei összeállítást látni, hallani. Szól a dob, a duduk és a kamancsa, azaz: térdhegedű. 
Nem szégyellik. A visszafogott szóhasználatáról ismert 1990-es Cambridge Encyclopaedia sem tudja 
nem megjegyezni. „Erősen nemzeti érzelmű nép." Az utazók, zömük erdélyi származék, az „erősen" he-
lyett természetesen az „erőst" szóalakot használnák. 
    Mindenütt, ahogy illik, kőbe vésett jelképek: az oroszlán és a sas, ez kedves a szívünknek, meg a szőlő 
és a gránátalma. A templomfalakba jeruzsálemi keresztek vésve: zarándokok kezének ezeréves nyomai.      
    Május 28: nemzeti ünnep. Ezt nem megülik, hanem eltáncolják. Körülveszik néhány százezren a meg-
maradt legmagasabb hegyet, a kétcsúcsos, hófedte Aragacot, megfogják egymás kezét és csöndesen lépe-
getnek. A kör több, mint másfél száz kilométer. Az utazók, akik most jöttek, kerítenek két testesebb kö-
vet, egy útmenti étteremből kérve némi tejszínhabot fújnak rájuk, megkérnek egy buszsofőrt, erősítené föl 
a rádiót, ahonnan örmény népzene szól, dob, duduk és kamancsa, s lépegetnek körbekörbe.  
    A világnak több mint hatvan országában élnek örmények - örményként. Erdélyben az utolsó fejedel-
mek alatt, úgy hírlik háromezer család lelt hazára. Ami Jerevánban most épül, az a világ örményeinek 
pénzéből emelkedik. Kétszer annyian vannak, mint az otthoniak, átlagbérük vélhetőleg magasabb, mint az 
itteni ötven dollár. Egyikük franciául beszél a nagy tó partján, 1915-ös menekült család sarja valahonnan 
Elzászból. A felesége azonnal talál rokoni szálakat a „magyarok" között. Egy templomkapuban idős né-
met hölgy magyarul köszön. Nagybecskerekről menekültek el a háború végén a magyar- és németirtó 
szerbek elől. Úgy látszik az emberiség két részre osztható, örményekre, meg olyan valakikre, akik meg-
ölik vagy megölnék az örményeket. 
    A szurtos koldusgyermek utcasarkokon át nyivákol, magamagát sem véve komolyan: „help me fifty 
dram... " Ez csak pár fillér. Lába ragad a kosztól, ahogy a járda is, omló betonfalak, rozsdás szökőkutak, 
váratlanul végződő csövek, járdából kiálló szögvasak, elmondhatatlanul zavaros belső udvarok, olyan 
Volgákkal és Ladákkal, melyekre már semmiféle fizikai törvények nem érvényesek, a füstcsövek kive-
zetve a blokkházak falain (Azerbajdzsán lezárta az energia-vezetékeket), mindez a világ egyik legszebb 
fekvésű fővárosában, ahol háromnegyed évszázadnál öregebb ház már nincsen, csak egyetlen fakapu, 
amely csoda, hogy van, bár rohad az alja. Valaki beinvitál egy panelház udvarára és a bádoggarázsok meg 
a szemeteskukák mögött fölsejlik az alkonyatban egy kápolna, valamikor a tizenharmadik században 
épülhetett. Ám mögötte mindjárt parkok, csöndes és kedves mulatóhelyekkel, csöndes és kedves fekete-
hajú emberekkel. 
    A legmagasabb kultúra és a legmélyebb szegénység, s mindaz, ami ezzel együtt jár: spiritualitás, isten-
közelség, életszentség, az első Arisztotelész-fordítások, örmény nyelvű biblia a negyedik századból, 
Zénon és Avicenna egyfelől, nyomorúság, kedély, igénytelenség másfelől. S mindez egyszerre, együtt, 
ugyanabban a téridőben - természetesen. Ez csak Keleten lehetséges - Indiában, Kínában. Jerevánban 
(Jerebuni néven Noé lakhelye volt, erre ma egy sörmárka emlékeztet) egy urartui erőd és Sengavit hatezer 
éves bronzöntödéi között a hentesek utcája - ahol nemcsak a pultok vannak tele azonosíthatatlan állatok 
azonosíthatatlan darabjaival, hanem a föld is, a járda, a faágak, a teljes légtér. 
    A másik oldalon olyan szőnyegek, amelyek Európában házakat érnek. Háromnegyed évszázados orosz 
jelenlét után rohamos amerikanizálódás, de az utcán nem szabad fütyülni, hiszen csak az ördög fütyül. 
Gyumri városát elpusztította az 1988-as földrengés. Romok, nyomorbódék, bádogváros, nyomorékok. A 
főtéren a kultúrház elszállítatlan romjai mellett a nagy utak tengelyében hatalmas új diadalív, alatta kis 
bronzszobor, Charles Aznavour szobra. Mítosz, látvány és életkeret. S van itt egy békebeli kereskedőház, 
egy eloroszosodott szobrász emlékmúzeuma, aki a legmagasabb bolsevik köröktől kapta a megrendelést. 
És ama különös kegyben is részesült, hogy halott maszkot készíthetett nevesebb megrendelőiről. Itt lóg-
nak és fekszenek a lárvaarcok - Lenin és családja, Dzerzsinszkij, Majakovszkij. És mindenfelé hacskarok. 
Állítólag ötvenezer darab van belőlük, de nem akad két egyforma. A hacskar emberméret körüli téglalap 
alakú kő, amelyre keresztet faragtak. Kis nációk szeretnek felmutatni egy-egy tárgyat, amivel ők járultak 
hozzá a világkultúrához. Aki például járt a ljubljanai piacon, az biztosan vett azokból a kis fenyődeszka 
darabokból, amelyekre tréfás képeket festettek. A méhkaptár elzárására szolgál. Ezt adtuk mi a világnak - 



mondja a szlovén. Az örmény ajándéka a hacskar. A szent kereszt jegyében. Ám egy ősi temetőben friss 
vérnyomok vezetik a szemet a kőlap tetejéhez. Egy levágott kakasfej mered bele a napba. Hol vagyunk? 
És mikor? 
 

*     *     * 
 
Szongoth Gábor 

Magyar-örmény küldöttség járt Örményországban 
 
Már az indulás előtt sokakban felmerült a kérdés, vajon miért utazik - részben állami pénzen - ilyen nagy 
létszámú, igen magasszintű (Országos Önkormányzat elnökhelyettes, Fővárosi elnök, 5 országos és 11 
helyi képviselő és családtagjaik) küldöttség Örményországba? 
Kirándulni, kíváncsiságból, művelődni, megismerkedni az őshazával, másfélezer éves kolostorokat láto-
gatni, gazdag múzeumokat tanulmányozni, szentmisét hallgatni Ecsmiadzinban, ízes örmény ételeket en-
ni, szárított gyümölcsöt és Ararát konyakot vásárolni a vásárcsarnokban, meglátogatni az egyetlen ör-
mény katolikus templomot Jerevánban, nézelődni és festményt, szőnyeget, emléktárgyakat vásárolni a 
bolha-piacon, gyönyörködni a festői városképben a Kaszkád lépcsőiről, meglátogatni az Operát vagy a 
Nemzeti színházat, sörözni az Opera melletti parkban, obszidiánt gyűjteni az út mellett, beszélgetni az 
Ani Hotel halljában, reggelente megcsodálni az Ararát havas csúcsait? 
Igen. Mindezekért, de főleg azért, hogy hírét vigyük az őshazába a hosszú vándorlás után - Krímen, 
Moldván és Erdélyen keresztül - Magyarországra települt magyar-örményeknek.  
    Örömmel mondhatjuk, hogy célunkat sikerült elérni, alaposan megismertük Örményországot és egyben 
jó hírét vittük a magyar-örményeknek. Igaz, könnyű dolgunk volt, Örményországban ismerik, és nagyra 
becsülik a majd 800 éve elvándorolt és az örmény identitástudatot a mai napig megőrző magyarországi 
örményeket. Azonban alaposan fel is készültünk az útra, Zsigmond Benedek fiatal armenológus öt vasár-
nap délután készítette fel az utazókat, részben alapfokú nyelvtanfolyammal, részben Jereván és Örmé-
nyország földrajzi-gazdasági bemutatásával, kultúrájának, építészetének igen magas szintű megismerteté-
sével. 
Hét hivatalos látogatást tettünk, találkoztunk szinte mindenkivel, aki számít a magyar-örmény kapcsolat-
ban, továbbá közös kulturális műsort adtunk a helyi örménymagyar szervezettel. Issekutz Sarolta előzetes 
szervező munkája, valamint Anahit Simonján és Vahran Martiroszjan helyi kapcsolatai révén fogadta 
küldöttségünket a Kulturális Miniszter, az Akadémia alelnöke, az Örmény Nemzeti Könyvtár igazgatója, 
a Matenadaran igazgatója, a Történeti Múzeum igazgatóhelyettese, a Genocídium múzeum igazgatója, a 
tiszteletbeli konzul, valamint találkoztunk az örmény katolikus érsekkel. Mindent tudtak az „erdélyi" ör-
ményekről, mindenütt érdeklődtek működésünk iránt, és nagyon örültek a közvetlen kapcsolat felvétel-
nek. Tevékenységünkről nem kellett részletesen beszámolnunk, elég volt bemutatni és ajándékba átadni 
minden helyen 15-20 db különböző - az utóbbi években Magyarországon kiadott - örmény tárgyú könyvet 
és máris látták vendéglátóink milyen színvonalon működnek a hazai örmény szervezetek.  
    Úgy érezzük: méltón képviseltük a hazai örménységet a távoli Óhazában, mi pedig egy életre szóló 
élménnyel lettünk gazdagabbak. 
 

*     *     * 
 
Zakariás Antal Dirán 

Örményországi élmény-töredékek 
 
Tizenkilenc évvel ezelőtt, 1986-ban IBUSZ szervezésben feleségemmel már jártunk a Kaukázus térségé-
ben. Voltunk Tbilisziben, Jerevánban és Bakuban. A jereváni repülőtéren egy kedves feketehajú lány 
Rosali Zacharian fogadta a csoportunkat. Meghatódtam: az első örmény, akivel összehozott a kiszámítha-
tatlan sors, a nevemmel azonos bibliai Zakariás családi névre hallgatott. Bemutatáskor kölcsönösen meg-
lepődtünk a név egyezőségén és hogy mindketten örmények vagyunk. 
Néhány napos ottlétünkből a bevásárló csarnok sokszínűsége, árubősége és emberforgataga maradt meg 
bennem felejthetetlen élményként. Eszembe sem jutott, hogy tizenkilenc év múlva ismét visszatérek Jere-
vánba és két hétig ismerkedhetem az óhazával és az örmény emberekkel. 



    2005. május 19-én hajnalban érkeztünk meg a jereváni repülőtérre. Az útlevél és vámvizsgálat hossza-
dalmas, bizalmatlanságra emlékeztető gyakorlatában a szovjet időkből itt ragadt beidegződést éreztem. 
Ezt az egyenruhások tekintetéből is kiéreztem. Annál nagyobb meglepetés volt a 27 fős csoportunkat fo-
gadó utazási iroda két munkatársának figyelmessége és csupa mosoly kedvessége. A repülőtérről Jere-
vánba szállító autóbuszon minden nő kis virágkosarat, és mindnyájan buborékmentes ásványvizet kap-
tunk. 
    Szállodánkat bármelyik nyugati nagyvárosba át lehetett volna helyezni. Jól berendezett szobák, hűtő-
szekrény, kényelmes fekhelyek, csodálatos fürdőszobák, hangtalan liftek tették összkomfortossá az ottlé-
tünket. A svédasztalos reggelit és vacsorát a szálloda elegánsan berendezett éttermében fogyasztottuk el, 
ahol a falakon örmény festőművészek jobbnál jobb festményeiben gyönyörködhettünk. Az ételválaszték 
bőséges volt és nagyon jóízű. Sok zöldség és gyümölcs valamint sütemény gazdagította a napi étel kínála-
tot. Igazán jól éltünk, ettünk és ittunk. 
    A napi programokat a fogadó utazási iroda tökéletesen megszervezte és bonyolította. Az autóbuszunkat 
minden alkalommal egy személykocsi kísérte, hogy egy esetleg bekövetkező probléma elhárítását a leg-
rövidebb időn belül meg tudják oldani. A jóminőségű örményországi közutakon jól utaztunk. 
    Feltűnő volt számomra, hogy Örményországban a házakat nem vakolják. A házfalak szürkék, mert az 
örmény házakat kőből építik és nem vakolják be. Ezért maradt meg bennem a házakról az egyszínűség 
élménye. Az is érdekes, még a nagyobb, sokemeletes házak többségét is hullámos bádoglemezzel fedik 
be. 
    Országjárásunk során sok kolostort és templomot látogattunk meg. Egy-egy helyen ma is van a temp-
lomnak papja. Az örmény templomokban, az Ecsmiadzin-i főszékesegyház kivételével -, nincs semmi 
hivalkodó. Minden egyszerű, szürke és kő. A szentélyekbe több lépcsőn lehet felmenni, melyek nagyon 
keskenyek. Ezeket az épségben álló 7-800 éves hatalmas faragott kőtömbökből összerakott épületeket az 
örökkévalóságnak építették a nagyszerű örmény építészek. A templomoknak csodálatos akusztikájuk van. 
Az egyik templomhoz közeledve énekhangokat hallottunk. A templomban öt csinosan felöltözött örmény 
lány énekelt. A világ bármelyik hangverseny-termében sem lehet színvonalasabb hangszeres kíséret nél-
küli előadást hallani. 
    Emlékeimben élénken él a jereváni bolhapiac tarkasága és az Operaház mögötti ligetben az állandó 
festmény-, grafika és kisplasztikai kiállítás. Mindkét helyen a festmények festőivel is találkoztunk. 
Az maradt meg bennem, hogy az örményeknek csodálatos adottságaik vannak az építészethez, zenéhez és 
a képzőművészetekhez. Tehetséges nép vagyunk. 
    Meglepődtem, hogy a jereváni üzletekben dollárért és euróért is lehet vásárolni, sőt van, ahol az árakat 
nem a saját pénznemben, a Dramban írják ki. Egy cipőüzletben cipőt vásároltam és a felét dramban a má-
sik felét dollárban fizettem. A két nyugati valutát saját pénzeszközként használják. 
    Az örmény nép sokat szenvedett. Három tengerrel határos birodalom olyan kicsire zsugorodott, mint a 
Dunántúl. A Genocídium 1,5 millió örmény pusztulását okozta. Az örmény nép mégis él és fejlődik. Nem 
tudták legyőzni, nem tudta az emberi gonoszság megsemmisíteni. Csodálatos nép az örménység. 
 

*     *     * 
 

Látogatás az ősök földjén 
 
Már az is csoda, hogy vérzivataros történelme ellenére Örményország még létezik. Ottjártunk felért egy 
időutazással. Ha soha sem hallottunk volna az Ararátról, megpillantva, különösen a Chor Virap kolostor-
nál, ahonnan bizonyos látószögből a civilizáció semmiféle jele sem látszott (út, villanyvezetékek), egyér-
telmű, hogy „Szent Hegy". Olyan kapcsolatban áll a Föld feletti világgal, hogy ez még a legbarbárabb 
nézőt is elnémítja. (Ilyen köztünk persze nem is volt, mármint barbár.) De kíváncsi testvér épp elég. Az-
tán drukkolhattunk, hogy beszorul-e a testesebb testvér abba a kútba, ahová Világosító Szent Gergelyt 
még hittérítő Gergely korában III. Tiridát király ledobatta. 

Dr. Kiss Margit 
 

*     *     * 
 
 



Barangolás őseink földjén 
(2005. augusztus 24-31.) 

 
Erdélyországban jártunk. Kit örmény gyökerei, kit székely őseinek keresése, kit csupán a táj és a 
székely emberek szeretete vonzott vissza sokadszor, vagy először ismerkedett határon túli testvére-
inkkel, Erdély gyönyörű vidékeivel. Két nagyszerű vezetőnk - dr. Issekutz Sarolta és dr. Szarka Gyu-
ri bá - olyan tervet állított össze, mely alapján eljutottunk kevésbé ismert tájakra, felidézhettük az 
adott emlékhelyek történelmi eseményeit, irodalmi kiválóságait és megtapasztalhattuk a székely és 
csángó vendéglátóink szeretetét. 
    Első utunk Kalotaszentkirályra vezetett ahonnan a szíveslátás után Sztánára mentünk, majd a követke-
ző napokon Kolozsváron át Marosvásárhelyre érkeztünk, ahol a Teleki Téka gazdag anyagának örvendez-
tünk, adóztunk a Bolyaiak emlékének, továbbá megtekintettük az aranyosgerendi Árpád-kori templomot.     
    A Kis Küküllő-i Kelementelkén hangulatos borkóstolón éltettük a székely-magyar barátságot. Szovátán 
meglátogattuk Böjte Csaba atya áldozatos munkájának sokadik gyümölcsét, a Szent József Alapítvány 
leégett épületének modern újjávarázslását, amelyben odaadó anyai szeretettel nevelik az árva, vagy nehéz 
sorsú gyermekeket igaz magyarságra. 
    Gyergyóújfaluban, második szállásunkon, ismét megtapasztaltuk a székely emberek vendégszeretetét, 
amely töretlen a szégyenletes 2004-es decemberi népszavazás után. Ők is tudják: itthon a józan gondol-
kodású polgárok nem szavazhattak „nem"-mel, minden ellenkező propagandával szemben. 
    A magyarságukat minden erővel megtartó szándékot a gyimesi csángók körében éreztük leginkább. Az 
ezeréves történelmi határ nyugati peremén, Gyimesbükk Györgyice portáján tapasztalt szíveslátás, népvi-
seleti és néptáncbemutató felejthetetlen élményt nyújtott számunkra, illetve azt a történelmi tanulságot, 
hogy a hazaszeretet, hűség a tiszta magyar nyelvhez, hagyományokhoz a mi kötelességünk is. Lassan ezt 
a határainkon kívül élő testvéreinktől kell ismét megtanulnunk. 
    A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom megtekintése után az útitársak elzarándokoltak a 
város fölé emelkedő dombon álló Szent Anna-kápolnához. A Gyilkos-tónál az újjáépített kis templo-
mocskában Szent Kristóf segítségét kértük az utunkra. Csíksomlyó után a Nyerges-tetőn megkoszorúztuk 
az 1849. augusztus 1-i csata elesettjeinek emlékművét. A turistautakból kieső Kászoni-medence kis falva-
in át, az árvízzel sújtott Székelyudvarhelyt elkerülve, Vargyason örömmel nyugtáztuk az esztergomi ön-
kormányzat segítségével szépen felújított Daniel-kastélyt, a két testvérhelység baráti kapcsolatának bizo-
nyítékát. Ugyanitt váltotta ki csodálatunkat a Makovecz Imre által kiegészített és újjáalakított középkori 
temploma. 
    Útba ejtettünk egy-egy katolikus, református székely kerített, vagy erődtemplomot, ahol a közösség 
fáklyái, a falvak papjai, lelkészei izzó hazaszeretete tartja ébren a hívők magyarságtudatát. Az istenházak 
közül is kitűnt a kézdiszentléleki erőd templom, amely az Ojtozi szoroson be-betörő tatárok ellen nyújtott 
védelmet a falunak, valamint a dámosi kerített templom belső berendezése, 18. századi kazettás mennye-
zete, számtalan értékes népi hímzése. 
    Az idén felkeresett szász erődtemplom egy kihaló falu - Szászfehéregyháza - nagyszerű épülete volt. 
Sajnos szász lakói közül kevesen maradtak falujukban, a szépen rendbe hozott homlokzatú házak többsé-
ge gazdátlan. A leszármazottak vissza-visszatérnek látogatóba, vagy nosztalgiából. Az életet már csak a 
beszivárgó új telepesek adják vissza. 
    A nyolcnapos utat gyalogtúrák tettét változatossá. Ilyen volt a sztánai séta Kós Károly Varjúvárához, a 
Gyimesi-szorosban az ezeréves határkő felkeresése és a Rákóczi-vár romjainak megkoszorúzása, a Szent 
Anna-tó partján tett rövid látogatás, majd az Oltárkő és a Békás-szoros fenséges látványa a magasba törő 
sziklafalak között. A túrázás gyöngye a havasrekettyei csodálatosan szép szűk völgyben a 36 méter ma-
gasról lezuhanó vízesés látványa, majd ezt követte a hangulatos, vidám nótázással kísért szalonnasütés. 
Egész utunkat népdalok éneklése jellemezte Zámbó István karnagy barátunk irányításával. 
    Nemcsak énekszóval, hanem az irodalmi és történelmi vonatkozású helyszíneken versekkel, prózával, 
életutak ismertetésével emlékeztünk meg Erdély nevezetes nagyságairól: Sztánán Kós Károlyról, Kalota-
szentkirályon Ady Endréről, Székelyzsomboron Nyírő Józsefről, műveik egy-egy részletével, versével, és 
meghallgattuk Reményik Sándor, Wass Albert verseit. Méltó befejezésként Nagyváradon, a várlátogatás 
után, Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek Márai Sándor, Nyírő József és Wass Albert mű-
veiből összeállított műsora után mondtunk búcsút Erdélynek. 

Marschall Béla és hitvestársa 



Barangolás őseink földjén 
(Útvonal) 

Nagyvárad  
Kalotanádas  
Sztána 
Bánffyhunyad 
Kalotaszentkirály 
Kőrösfő 
Kolozsvár 
Aranyosgerend 
Marosvásárhely 
Szováta 
Gyegyóújfalu 
Csíkszereda 
Szellő-tető (Füged-tető) 
Gyimesbükk - Rákóczi-vár 
Hidegség-Szalamás-patak 
Györgyice porta 
Gyimeközéplok - „Sziklára épült ház"  
Békás-szoros 
Gyilkos-tó - Szent Kristóf-kápolna 
Gyergyószentmiklós 
Szent Anna-kápolna 
Csíksomlyó  
Nyerges-tető  
Kászonaltíz  
Szent Anna-tó  
Kézdiszentlélek 
Vargyas 
Homoródkarácsonyfalva 
Székelyzsombor 
Szászfehéregyháza 
Havasrekettyei vízesés 
Dámos 
Nagyvárad 

*     *     * 
 

Vendégségben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél 
 
Kedves barátom dr. Szabó Árpád invitálására vendégként, szem- és fültanúja lehettem egy úti beszámoló-
nak, amely a jelenlévők távoli szülőföldjéről, Örményországról szólt. 
    A két filmes bemutató izgalmasan mutatta be a modern zarándoklat bensőséges hangulatát. Az előadás 
során a máig maradandó és mindenki által befogadható kulturális örökség a jelenlévők számára való fel-
elevenítése, számomra pedig az eddig csak általános olvasottság révén érintett világ élményszerű felmuta-
tása. 
    Az emberi kultúra gyökereinek megismerése egy ősi nép értékeinek bemutatásán keresztül. Külön 
emelte az est hangulatát a bemutatkozás személyessége, az egyszerű, emberi hangon történő megszólalás. 
Ebben személyes érdemét éreztem a rendezvény lelkeként meghatározható igényes zenészénekes Kátayné 
Szilvay Ingrid művésznőnek, aki színpompás előadásával érvényesítette a bemutatót. Számomra legin-
kább az éneke volt élményszerű, az a kortalan megszólalás amit a vox humana hatásaként jellemeznek és 
a Gospel őszinteségével sodorta magával hallgatóit. 
A tartalmas műsoros est jóvoltából, volt szerencsém átélni, egy kedvesen rokonszenves társaság - múltba 
néző bölcs derűjét. Köszönöm Önöknek. 

Tisztelettel: Barabási Rezső 



*     *     * 
Ajánló 

A szeptemberi klubdélutánon három ifjú előadását, illetve kisfilmjét hallhatta és láthatta a 
klub-látogató: Kovács Bálint, Polyák Mariann és Tokodi Gábor István hallgatóktól. Mindhá-
rom előadást 2005. április 22-én hallhattam először a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl-
csészettudományi Kara által szervezett „Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében" című tudo-
mányos konferencián Piliscsabán. Nagy hatást gyakorolt rám az egész konferencia, az ott hal-
lottak, hogy örmény gyökerek nélkül is milyen megszállottként és alaposan dolgozták fel té-
máikat a fiatal előadók. Meghívtam őket, hogy az örmény klub látogatói is megismerhessék az 
erdélyi örmények múltjáról szóló előadásokat. Íme az egyik. 
 
Kovács Bálint 

Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
kapcsolata a 18. század első évtizedeiben 

 
Erdély 17-18. századi történetét vizsgálva sajátos vallás- és egyháztörténeti folyamatnak lehetünk 
tanúi: a főleg Moldva területén élő örmény nép tömegesen telepedett le Erdélyben, majd letelepedé-
sük után hamarosan uniót kötöttek a katolikus egyházzal. Oxendius Virziresco címzetes aladai püs-
pök, apostoli vikárius személyében önálló vallási vezetőjük volt. Ez az önállóság azonban Virziresco 
halálával (1715. március 10.) először átmenetileg, majd végérvényesen elveszett. Az ezt követő idő-
szak problémákkal volt tele, vezető helyett átmeneti jelleggel Rómából, Velencéből, Lembergből 
misszionáriusok jöttek az örményekhez, hogy egyházukban tevékenykedjenek. 
 
    A 17. századtól az 1622-ben alapított, Rómában székelő Hitterjesztés Szent Kongregációjának illeté-
kességi körébe tartozott a világ misszióinak felügyelete. A Kongregáció levéltárát vizsgálva könnyen ész-
revehetjük, hogy a pápa hatalma át tudta fogni a missziók segítségével az egész akkor ismert világot. Az 
erdélyi missziós állomásokra is eljutott Róma parancsa ugyanúgy, mint Afrika vagy Ázsia bármelyik 
pontjára. Így az erdélyi örmények történetét vizsgálva szintén igen gazdag, sok esetben hónapról-hónapra 
követhető eseménysorok rekonstruálhatóak. A Virziresco halálát követő időszakban több örmény misszi-
onárius is tevékenykedett Erdélyben, akiknek a Propaganda Fidehez küldött jelentéseiből, valamint a 
róluk szóló híradásokból sok mindent megismerhetünk az erdélyi örményekről. 
    Az elsők között említhető Caccaiadur Arachiel - a velencei misszionárius (korábban a Propaganda 
Kongregáció római kollégiumának növendéke) - akiről a 17. század végén még a konstantinápolyi ör-
mény egyház vonatkozásában hallunk, majd a 18. században több alkalommal járt Erdélyben. Leveleiből 
tudjuk: 1719-ben különböző hibák és problémák uralkodtak az erdélyi örményeknél, megújították az eret-
nek szokásokat. Egyszerre ünnepelték a karácsonyt és a vízkeresztet, tagadták Krisztus két természetét. 
Egy másik vizitátor Stephano Stephanovicz Roska Lembergből érkezett Erdélybe. Az erdélyi örmények 
egyházaiban, Erzsébetvárosban, Szamosújváron, Gyergyószentmiklóson vallási társaságokat, plébániai 
kongregációkat alapított. 
    Minas Barun apostoli misszionárius konstantinápolyi származású volt, a Propaganda Kongregáció kol-
légiumának növendékeként tanult Rómában. Innen küldték 1722-ben, 27 évesen apostoli misszionárius-
ként Erdélybe, amikor még fiatal és tapasztalatlan volt. Itt 6 évig maradt, majd 1728-ban kérte a bíboro-
sokat, hogy betegsége miatt Erdélyből Velencébe távozhasson. Tevékenysége meglehetősen ellentmondá-
sos. Egyik oldalról ugyanis súlyos vádak tükrében ismerhetjük meg, míg más forrásokat szemügyre véve 
egy gondoskodó lelkipásztor képe jelenik meg előttünk. Személyéről eddig a szakirodalom egy-egy mon-
datban emlékezett meg. Antalffy János erdélyi püspök azt jelentette róla a Propaganda Fide bíborosainak, 
hogy nem figyelte az örmények böjti szokásait, nemtörődömségében a magyarokkal és németekkel evett, 
ahelyett, hogy betartotta volna a szombati böjtöt, amit a többi katolikus pap is betartott. Sokan az örmé-
nyek közül nem tartották meg a heti böjtöt karácsony előtt, amelyekkel Minas Barun nem foglalkozott. 
Erre a vádra úgy válaszolt, hogy az örmények nagyon messze laknak egymástól Erdélyben, összekeverik 
a szabályokat: valaki a római katolikus böjtöt tartja meg, valaki az örmény szokások szerint él, valaki 
mindkettőt megtartja, vagy éppen keveri. 



Ezért szerinte jó, ha a régi szokások is megmaradnak, majd folyamatosan vegyék át az uniált örmények az 
új szokásokat. Ez azonban ellentétes volt a Kongregáció titkárának 1702. január 31-i dekrétumával, amely 
szerint a misszionáriusoknak kötelező betartatni a katolikus gyakorlatot a megtérített népekkel. 
    Egy másik vád Minas Barun személyiségére vonatkozott, ambiciózus volt, magasabb rendűnek érezte 
magát. Antalffy püspök szerint „vardapet"-nek, azaz doktornak szólíttatta önmagát és püspökként tevé-
kenykedett. Több vád pénzügyekre vonatkozott, részben ugyanis igényt tartott Virziresco korábbi jöve-
delmeire, melyek nem illették meg őt. Részben bűntársakkal együtt jogtalanul szerzett pénzt, amely sze-
rinte munkája miatt azonban megillette őt. 
    Egy vád szerint vérrokonság harmadik fokán álló személyeket adott össze, ezzel házasságjogi problé-
mákat is előidézett. A hatodik és hetedik vád a papi szolgálatra vonatkozott. Az informátor szerint nem 
nagyon prédikált, sőt a házába fogadott egy özvegyasszonyt. A kedvezőtlen kép után Minas Barunt egész 
másképp ismerhetjük meg, ha saját leveleit olvassuk. Ezekben ugyanis a népéért aggódó, igazi lelkipász-
tor képe jelenik meg. Abból a levélből, melyet Erdélybe való megérkezése után küldött Rómába, megtud-
juk: Szamosújváron tevékenykedett, ahol minden vasárnap igyekezett a népet a hit misztériumaiba beve-
zetni, tanítva a papokat és a fiatalokat. Egy későbbi levelében azonban már védekezik a bíborosok előtt az 
őt ért támadások miatt. Ekkor már tudta, hogy viták és kétségek vannak a személyét illetően. Kifejtette 
ebben a levélben azt is, hogy csak Istennek tartozik felelősséggel, annak ellenére, hogy Rómától messze 
lakik, bízik abban, hogy méltóságát vissza tudja szerezni. Küldetésének problémáit a nép tehetetlenségé-
hez kötötte. Szerinte a róla alkotott negatív kép az irigység miatt alakult ki.  
    A Propaganda Kongregáció levéltárában található Minas Barun-tól egy kérvény is, amelyben könyve-
ket kért a Szent Kongregációtól a hivatali feladatok ellátására és az örmény lelkek javára. Ezzel művelő-
déstörténeti hatással is szolgált a misszionárius. Ezek a könyvek ma rendszerint megtalálhatóak az erdélyi 
- erzsébetvárosi, szamosújvári és gyergyószentmiklósi - örmény könyvtárakban. 1733-ban már a bécsi 
udvarban tevékenykedett és az erdélyi örmények ügyeiben próbált segíteni, amely hatásos is volt: az erdé-
lyi örmény társadalom sok kiváltság megszerzését köszönheti Minas Barun bécsi tevékenységének. 
    Minas Barun megítélése érdekes, mert sajátos és ellentmondásos misszionáriusi tevékenységet folyta-
tott. Rajta keresztül alapjaiban lehet megismerni azt a helyzetet, amely Oxendius Virziresco halálát köve-
tően alakult ki az erdélyi örmény katolikus egyházban. A Propaganda Fide levéltárának gazdag anyagát 
felhasználva a továbbiakban részleteiben is ábrázolható az erdélyi örmények egyházának - eddig még 
csak főbb vonalaiban ismert - története.  

 
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2005. szeptember 15-i klubestjén.) 

 
*     *     * 

Ozsváth Judit 
Jelenben szólaló múlt 

(1. rész) 
 

Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel 
 
Alig harminc kilométer a hossza annak az útszakasznak, amelyik Kidét, Válaszutat és Bonchidát 
köti össze Közép-Erdély térképén. A Kolozsvár és Szamosújvár közötti három kicsi település egyi-
kének bejáratánál vagy központjában sem találunk semmiféle különlegességre utaló jelzést, így ta-
lán a legtöbb arra járó teljesen gyanútlanul halad át rajtuk. Pedig e három kicsi helyhez az elmúlt 
évszázadban három olyan nagy erdélyi egyénisége (is) köthető, mint Nyírő József, Wass Albert és 
Bánffy Miklós. Szolgálati, születési vagy lakhelyük tette „szomszédokká" őket korábban, ma pedig 
a könyvesboltok polcain szép számban sorakozó köteteik őrzik ilyenfajta viszonyukat. Bár ismeret-
ségükről, barátságukról nem tudósítanak a krónikák, ma már jól tudjuk, sajátos erdélyi életérzé- 
sük rokonítja őket. 
 
    A vidékre Szakács Endre, a szamosújvári örmények plébánosa hívta fel figyelmemet, aki városi közös-
sége mellett ennek az értékes szórványnak a katolikusait is pasztorálja. „Jelenük elég szomorú, jövőjük 
talán nincs is az ottani katolikusoknak, és szinte ugyanígy áll ez protestáns oldalon is. Van viszont egy 
közös szellemi-lelki örökségünk, amely mindenképpen főhajtásra és továbbőrzésre kötelez bennünket" - 



mondja. Ezekbe a gondolatokba kapaszkodva indultunk hát el e három kis településre, s a tájakkal, embe-
rekkel, templomokkal, romokkal, régi újságokkal és iratokkal való találkozásokkal tarkított utunk végén 
vettük csak észre, nemcsak földrajzilag, de az időben is körutazást tettünk. 
    Borongós nyáreleji nap délelőttjén tervezzük meg utunkat a szamosújvári örmény katolikus plébánia 
irodájába, melynek során kettős célt kívánunk követni: a három szellemi nagyság emléke előtt tisztelegve 
körbelátogatjuk a hozzájuk kötődő helyszíneket, egyúttal utánajárunk, milyen volt a múltban, illetve mi-
lyen ma a települések katolikusainak élete. Utóbbiról kalauzom tud a legtöbbet, mert - ahogyan emlegeti 
is - előbb volt a szórványban élők papja, mint az örmények plébánosa. Beszédéből tisztán kitetszik, nem-
csak jól ismeri, de szereti is kevéske övéit. 
    Tervünk szerint először Kidébe indulunk, az esik legmesszebb a főúttól, majd visszafelé megállunk 
Válaszúton és Bonchidával zárjuk a kört. Több mint félórányi utazás vár ránk, miközben szórványlelkészi 
munkájáról van alkalmam kérdezni papvezetőmet. Szakács Endre szerény ember, talán túlságosan is az. 
Olyannyira nem szeret magáról beszélni, hogy néha az egyes szám első személyt sem használja... „Min-
den Szent Fölségét dicséri, Endre kicsike, egészen kicsike" - szokta mondogatni. Most sem egyszerű szóra 
bírnom, de végül csak megadja magát, és röviden válaszolgat. 
    - Pappá szentelésemtől, 1992-től, másfél éven keresztül tömb-katolikus egyházközségekben voltam 
segédlelkész Brassóban és Gyimesközéplokon, majd 1993 és 1999 között Nagyszebenben. Már itt jártam a 
szórványba, hiszen Szebenben a segédlelkészé a szórvány. Sok templom van, a vidék is vegyes, a magya-
ron kívül románul és németül is kellett beszélni, illetve misézni. Volt tehát már tapasztalatom ilyen téren. 
S akkor a főegyházmegye vezetősége Bonchidára helyezett... Hat éven keresztül megszoktam és megsze-
rettem azt a részt, nem volt könnyű eljönnöm. Itt sokkal mostohább körülmények fogadtak, ez a szórvány 
„még szórványabb", mint a szebeni. Kovács Árpád elődömmel egy nap alatt körbeutaztuk a falvakat, és 
már kezdtem is a munkát. 
    - Hány egyházközséget jelentett ez akkor? 
    - Négy plébániát és több filiát: Bonchidát a válaszúti leányegyházközséggel, Kidét a páncélcsehi 
filiával, Magyarszarvaskendet Köblössel, Alsó- és Felső-Tok falvakkal, meg Esztény községgel és a széki 
plébániát, filia nélkül. Amíg nem ismertem a környéket, térképpel jártam a Kis-Szamos völgyét. Nagyon 
nagynak éreztem a kihívást: sokféle ember, idegen táj, a csíki embernek szokatlanul „lapos" vidék... Tu-
lajdonképpen ezzel egyidőben kezdődött papi önállóságom. Az elődömtől örökölt programot próbáltam 
folytatni, amely vasárnaponként négy szentmisét jelentett. Számomra rettenetesen kimerítő volt, ezért 
átszerveztem kicsit a dolgokat. És lassan belejöttem, örömmel végeztem. A beilleszkedésben sokat segí-
tett Bakó Gábor ferences testvér, aki a szamosújvári örmények és a római katolikusok plébánosa volt. 
Amikor úgy tűnt, nehezebb az élet, göröngyösebb az út, jó volt nála megpihenni. Többször megfordultam 
az örmény plébánián és így nagyjából megismert a közösség. Amikor felszámolták a ferences jelenlétet 
Szamosújváron, Gábor testvérnek költöznie kellett, az örmények pedig saját papot kértek, mégpedig en-
gem. Jakubinyi György, az örmény-katolikusok apostoli kormányzója el is fogadta kérésüket. Én a szór-
vány megtartása mellett vállaltam az új szolgálatot. Nem akartam róluk lemondani. Csak Széket adtam át 
a velem egyidőben Szamosújvárra érkezett Küsmödi Attilának. Nem szeretem a nagy szavakat, de nem 
tudom másképpen mondani: sajátos hivatásomnak érzem a szórvány-pasztorációt.  
    „Mindannyian tudjuk, hogy ez a falu halálra van ítélve" 
    Szemerkélő esőben térünk le Válaszúton a Borsa-völgye felé. Mintha az égiek porolnák le a festői 
szépségű tájat, az esőtől élénkebb színekben pompázó természettel nem tudunk betelni. Hangulatos dom-
bok között vezet utunk, Borsán és Csomafáján áthaladva több „pléh-Krisztussal" találkozunk, talán mégis 
csak illene „köszönni" nekik - tűnődöm... 
    - Kidének régen saját plébánosa volt. Az 1990-es évek elején Bonchidához csatolták, azóta nem lakik 
már ott katolikus pap. Ennek ellenére az egész szórványban tapasztalható, hogy úgy gondolkoznak a hí-
vek, mintha helyben lakó lenne a lelkész. Tizenhét kidei hívem nehezen tudja elfogadni, hogy - például -
Úrnapján nincs náluk szentmise. Mert „mindig" szokott lenni körmenet, és szentségi áldás is... Lassan 
meg kellett érteniük, hogy mindenfelé nem érkezem el; persze Kidében is megtartjuk az ünnepet, de néha 
más napra helyezzük át. 
    Zárt völgyben élnek itt az emberek, ezért saját értékeikre talán büszkébbek, mint a többi szórvány-falu 
lakói. Oktatásügyi szempontból valamikor szórványközpontnak számított Kide, nyolcosztályos iskolájuk-
nak bentlakása is volt. Azokban az időkben még nőtt a népesség, ma már sajnos csak apad... Vendégsze-
rető emberek, mindig örömmel fogadják a látogatókat, boldogan mesélnek gazdag múltjukról. Elődöm, 



Kovács Árpád az Illyés Alapítvány támogatásával 30 személy befogadására képes lelkigyakorlatos házzá 
alakította át a plébánia épületét. Nyaranta lelkigyakorlatokat és különféle táborokat szerveznek. Sajátos 
csendje van Kidének, amit a városokban vagy a forgalmas utak mentén fekvő településeken nem lehet 
megtalálni. 
    A tisztító, frissítő hatású eső közben elapad - legalább nem lesz sár - gondolom, de a faluba érkezve 
szertefoszlanak efféle reményeim. Gyönyörű fekvés, csend, minden úgy van, ahogyan kalauzom előre 
jelezte, csak éppen a sár hatalmas. Van itt valami más különlegesség - állapítom meg gyorsan, minden 
ház és minden kerítés kőből van, sajátos organikus harmónia sugárzik a faluból, de bármennyire is tetszik, 
nem tudok sokáig gyönyörködni benne. Eltelik néhány perc, mire észreveszem, hogy miközben a nem 
éppen ehhez a terephez választott cipőmmel, nadrágommal - azaz saját magammal - foglalkozom, Sza-
kács plébánost egyáltalán nem zavarja a minden utat vastagon betakaró sártenger. „A sárban élők előtt 
földig hajolok" - jut eszembe korábbi mondása, és kellőképpen meg szégyellem magam. 
 
 
Végre itt vagyok. Nem ismerek senkit, senkivel semmiféle szálak össze nem kötnek a kíváncsiságon 
kívül. Társtalan, idegen, független vagyok a három erdő közé tévedt, sötét völgy fejében a világtól 
elzárt kis magyar faluban. A házaknak semmi köze sincs az emberekhez. Úgy vannak a görbe dom-
bokon, hajtásokon elszórva, mintha a kőkorszakból maradtak volna vissza. Nyers terméssziklából 
vannak összerakva, vakolatlanok, és fekete zsúpszalmából magas tetőt kontyoltak nekik. Kietlenül, 
furcsán hatnak. Négy templom és három pap imádkozik benne, nyolcszáz lélek lakja. Rátarti nemes-
emberek, kiknek elődei a dobokai várban Izabella királynőnek voltak ajtónállói. A házak körül sötét 
gyümölcsösök húzódnak majdnem az erdőig, amelyek májusi virágzáskor fehér misztikumba boríta-
nak mindent. 

Nyírő József: Isten igájában 
 
    Vezetőm Horváth István gondok háza előtt állítja meg járművét, előzetesen megbeszélték, innen kezd-
ve ő lesz a kalauz. Kovácsmunkáját hagyja félbe a nyugdíjas ember, hogy szűk pátriája bemutatására in-
duljon velünk. 
    - Falunk körülbelül 150 főt számláló lakossága öt felekezethez tartozik - meséli cseppet sem egyszerű 
gyalogtúránk közben. - Száztízen lehetnek a reformátusok, nekik helyben lakó papjuk van, az unitáriusok 
nagyjából ugyanannyian vannak mint mi, kicsit kevesebben a baptisták és nagyon kevés a betelepült orto-
dox. Itt csak földművelésből lehet megélni. Kis tejcsarnokunk is van, de annak csak addig lesz értelme, 
amíg be nem lép az ország az Unióba. Most 58 tehén van a faluban, régen pedig 820 is volt. Bizony zajos 
volt régen ez a kis település... 
    Négy éve már iskolánk sincs, pedig az én fiam még itt járta a nyolc osztályt. Ma már egyáltalán nincs 
ifjúságunk. Akik maradtunk, azért még tartjuk az ünnepeinket, szüreti bálra, Jézus Szíve búcsúra vagy a 
másvallású testvérek ünnepeire összegyűlünk, eljönnek a gyermekeink is. Népviseletünket, szokásainkat 
őrizzük ma is. De mindannyian tudjuk, hogy ez a falu halálra van ítélve. Ceausescu idejében megijedtünk, 
hogy le akarják bontani, most meg látjuk jól, meghal ez magától is. Nincs pénz útjavításra és másra sem. 
Egyedül kőben vagyunk gazdagok, a föld itt valóságos kőbányát rejt, ezért nálunk elsősorban kőből épít-
keznek. Van egy nevezetes kősziklánk, azaz „kőlyukunk" is, de erről nem lehet innen, lentről beszélni, azt 
látni kell! - mutat az egyik magaslatra a gondok. 
    És már kapaszkodunk is a vizes fűvel borított dombra. Közben megtudom, a kis kőbarlanghoz fűződő, 
vélt vagy valós történet a tatárjárás idejéből való. Ekkor ugyanis ide menekült a falu népe, és kis kapuval 
zárta el az ellenség útját. A kapu nyomai ma is láthatók. Csak a lyuk fölötti repedéssel nem számoltak, 
ezelőtt tüzet raktak a támadók, s a beáramló füsttől egy leány kivételével mind megfulladtak, az ő életét a 
szája köré csavart hosszú haja mentette meg. Kiáltozott, így észrevették őt a tatárok, kihozták és egy ló 
farka után kötve kínozták halálra. 
A kis barlang előtti füves rész a régmúlt időktől kedvenc kirándulóhelye a helyieknek, meséli Horváth 
István, s a magaslatról érezhető büszkeséggel mutogatja kis faluja templomait, utcáit. 
    - Tetszik látni, olyan, mintha egy gödörben lenne Kide, oda nem jön be sehonnan a víz, csak kifelé 
megy tőlünk. A házak pedig kört formáznak, innen nézve kis fészekre hasonlít a falu. 
    - A fészekből messzire „repülőket" meg lehet érteni? - kérdezem, mintha nem tudnám a választ... 



    - Én nem értem meg őket. Nem tudom, mi lehet értékesebb számukra más országban, mint itteni ottho-
nuk csendje, a források hideg vize, a jó levegő... Az öcsém sok országban járt, de ő is azt mondja, ilyen 
táj, mint itt Erdélyben, sehol nincs. Elhagyni lehet, de elfelejteni sohasem. 
    - Milyen a kevéske katolikus élete a faluban? 
    - Hitünkhöz-templomunkhoz ragaszkodunk. És a papunkhoz is. Tudjuk, hogy mi vagyunk az „elveszett 
bárányka", de azt írja a Szentírás, hogy a jó juhász elhagyja a 99-et, és az egyetlen eltévedtet is megkere-
si. Ugye plébános úr? - szól oda a tócsákat kerülgető papnak. 
    - Hát igen. Lehetőségeimhez, erőmhöz képest igyekszem jelen lenni maguk között. Az év végi hála-
adáskor ugyanígy szoktam megköszönni örmény híveimnek, hogy lehetőséget biztosítanak számomra a 
„századik juhocska" támogatására. 
    - Ez így van jól, plébános úr! 
    A dombról leereszkedve a hangulatos kis katolikus templomot és az emeletes ágyakkal, jól felszerelt 
konyhával, fürdőszobával berendezett paplakot tekintjük meg. Az egyházközség történetét bemutató, 
1967-es keltezésű jegyzet is előkerül. Ebből tudjuk meg, hogy a plébánia alapítási éve ismeretlen, de 
1595-ben már biztosan fennállott. Ekkor unitáriussá lett az egész község, alig 30 évvel később, Bethlen 
Gábor alatt pedig reformátussá. Azóta a reformátusok tulajdonában van a régi, gótikus stílusú volt római 
katolikus templom a plébániaépülettel. A katolikus plébániát csak 1766-ban állították vissza, a kidei és a 
vidéki római katolikus hívek kérésére. A plébánia megszervezője és újraalapítója P. Bereczky Romuald 
ferences szerzetes volt, aki saját javadalmából építtetett kis templomot (imaházat) a híveknek. (Ez az öreg 
épület ma is fennáll a jelenlegi templom mellett.) A vidéki urak és egyházi személyek segítségével sike-
rült aztán 1824-ben a mostani templomot megépíttetni. A jelenlegi paplak 1907-ben épült a Státus és a 
helyi hívek adományából. Különösen kiemeli a feljegyzés a 20. század elején élt Szenkovits Albert lelki-
pásztor templom- és plébániakorszerűsítő munkáját. Ő a szépen gondozott templomkertben lelt végső 
nyughelyet, Nyírő Veronka, a falu másik plébánosa (a későbbi író) fiatalon elhunyt húga mellett. Horváth 
István csak másoktól hallott Nyírő Józsefről, ő már nem ismerte. Annyit tud viszont, hogy a falu népe 
szép emlékeket őriz róla, szerették, mert ő is szerette az embereket. Papként tisztességgel szolgált, de ki-
lépése után is a faluban maradt pár évig. Felesége itt szülte első gyermeküket, ő pedig egy malmot vásá-
rolt és molnárként kereste kenyerét. 
 
 
Mindenük voltam. A betegek jobban bíztak bennem, mint az orvosban. Megtörtént, hogy amikor 
kötelességszerűen meg akartam gyóntatni, akkor derült ki, a beteg más vallású. Senki komoly ügy-
ben nem határozott, mielőtt tanácsomat ki nem kérte, és soha senkinek életemben rosszat nem tet-
tem, nem is akartam. A tiszta élet boldogságában úgy akartam meghálálni a régóta vágyott szerete-
tet, hogy kijavítottam magamnak a „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" parancsot így: Job-
ban szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! 
    Alig telt el pár hét, már minden kicsi ház titkát ismertem, és a bizalom szép boldogságát elnyer-
tem. Egyik vasárnap meg is mondtam nekik: 
   Én csak most lettem igazán pap általatok Krisztusban, szeretett híveim. Engem nem a püspök 
szentelt fel, hanem a ti szenvedésetek, mert a legszebb szertartás letörülni, ha egyetlen könnyet is. 
Hiszen olyan világ van, hogy még a madár is a tojását csőrében tartja, hogy a veszedelem elől min-
den pillanatban menekülhessen, és földre szorított szájjal kiált az anya, a hitves, a gyermek, hogy a 
ki tudja, hol, idegenben eltemetett fiú, férj, apa meghallja. Nem a chrisma, nem a fák olaja, hanem 
az emberek drága kenete, a verejték az én papavató szerem. A meggyalázott emberi test az én oltá-
rom, és a sok keserűség kelyhem. Kenyerem? Az nincsen a Krisztus testén kívül. Ornátusom a sze-
génység. Testestül, lelkestül a tietek vagyok, és híjjátok szántani, kedveseitek sírjára virágot ültetni, 
vagy sírni segíteni, küldjetek levélként ki a harcterekre, hívjatok bármikor keresztet hordozni, én 
veletek vagyok a világ végezetéig... 

Nyírő József: Isten igájában 
                                                                                                                                 (Folytatjuk) 
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Bálintné Kovács Júlia 
 

Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar 
családokról 

3. rész 
 
Zakariás János postamérnök volt, lehet ezért is indított Családi Értesítő címmel „hírlevelet", mely-
nek 1940-es és 1942-es számait a nagy család egy Erdélyben élő tagja, Zakariás Piroska - nem azo-
nos az operaénekesnővel -, majd fia Oarcea Sorin-Cristofor is megőrizte és másolatát nekem átad-
ta. Érdemes idézni ebből az írásból, noha nem kimondottan csak aranyosszékiekről és 
aranyosszékieknek szól, mert mai érzelemszegény, anyagias világunkban sokat tanulhatunk, és kel-
lene is tanuljunk belőle: 
 
Tutsek Nemzetség Családi Egyesülete  Budapest, 1942. április 27. 

Családi értesítő 
Szeretett Rokonaink! 
„Mellékelten küldjük idei évi családi gyűlésünkre szóló meghívót, és meleg szeretettel kérünk mindnyája-
tokat, hogy jertek el idei családi gyűlésünkre. Keressük meg egymást, s a találkozásból merítsünk erőt 
egy újabb esztendő terheinek leküzdésére. Szakítsatok időt magatoknak, hogy hívó szavunkra eljöhesse-
tek, s ha kell, hozzatok áldozatot is érte. Szenteljük ezt az egy napot a családi érzés ápolásának, gondol-
junk a bennünket itthagyottakra, és osszuk meg egymás bánatát, örömét. 
    Az elmúlt év folyamán a család egyes tagjainál a következő változások álltak be: 

1940. június hó 22-én Károlyka, Zakariás István és Málnássy Erzsi fia Sepsiszentgyörgyön, 
1941. május 3-án Tiborka, Benedek László és Tutsek Gizella fia Ordason, 
1941. május 28-án Kristóf, Oarcea Konstantin és Zakariás Piroska fia Nagyszebenben, 
1941. június hó 14-én Claus-Dieter, Lotenz Ulrich és Tutsek Ilonka fia Mainzban, 
1941. augusztus hó 10-én Annuska, Tutsek Jenő és Fodor Rózsika leánya Kolozsváron új tagokul je-

lentkeztek. 
    Az újszülöttek érkezésekor szüleiknek a család nevében minden jót kívántunk. Ezúton megismételjük 
jókívánságainkat, és kérünk, hogy az édes csöppségeket neveljétek szeretettel, odaadással, és iparkodjatok 
beléjük oltani a magyar nemzeti és családi érzést, és a rokonság iránti szeretetet is. Mi a magunk részéről 
megígérjük, hogy az újonnan érkezett családtagokat a legnagyobb szeretettel fogadjuk és öleljük ma-
gunkhoz. 

1941. június havában tartotta esküvőjét Pototzky István boczonádi Szabó Máriával. 
1941. november hó 29-én vezette oltárhoz Zakariás Irmát dr. Haltenberger Pál Pestszenterzsébeten. 
1941. december hóban esküdött örök hűséget Zakariás Magda ifj. Renner Emilnek Kolozsváron. 

    Az ifjú pároknak jókívánságainkat fejeztük ki. Most pedig kérjük őket a család valamennyi tagjának 
nevében, hogy abból a sok-sok szeretetből, mely egymáshoz vezette őket, egy parányit tartsanak fenn a 
család többi tagjai, az Egyesület részére is. 

1942. tavaszán Frank Béla eljegyezte Albert Évát Kolozsváron. 
    Az ifjú jegyeseknek úgy a magunk, mint a család valamennyi tagja nevében őszinte jókívánságainkat 
fejezzük ki. 
    1941. május 17-én meghalt dr. Tutsek Géza Budapesten. Mélységes megdöbbenéssel értesültünk szere-
tett Géza Bácsink elhunytáról. Ma egy éve még reméltük, hogy most már gyakrabban láthatjuk, s a ke-
gyetlen sors hideg kézzel lezárt egy sok áldásos munkát végzett életet. Utolsó útjára elkísérte őt az egész 
család mélységes részvéte, és emléke örökké élni fog mindnyájunk szívében. 
    Meghalt Harmath Sándor Marosvásárhelyen. Özvegyének őszinte részvétünket nyilvánítottuk, emlékét 
szeretettel őrizzük. 
    Egyéb érdeklődésre számot tartó események a családban: 
    Dr. Tutsek Gusztávot Hidalmásra, Kolozs m. járásbírónak nevezték ki. 
    Dr. Tutsek Jánost Devecserről Pestszenterzsébetre kir. közjegyzőnek áthelyezték. Vele költözött egész 
családja. 
    Tutsek Károly és családja végleg Budapestre költöztek. 
    Zakariás Jánost, szeniorunkat postaműszaki tanácsossá nevezték ki. 



    Páll Zoltánt a Hazai Likőrgyár rt. ügyvezető igazgatójává szerződtette. 
    Albert Artur családja valamint Harmath Béláék Tordán maradtak. Azért említjük meg őket, mert bizto-
sítani akarjuk, hogy állandó mélységes szeretettel és együttérzéssel gondolunk rájuk. 
    Harmath András, a kolozsvári piarista gimnázium 8. osztályának növendéke szép festményekkel vett 
részt a budapesti tavaszi tárlat kiállításán. 
    Zakariás István gyógyszertárat kapott Sepsiszentgyörgyön. Sok szerencsét kívánunk megérdemelt vál-
lalkozásához. 
    Az 1941. évi május hó 4-én tartott családi gyűlésen egyhangú tanácstaggá választottuk Páll Zoltánt, 
Jakabos Margit helyett, kinek megbízatása lejárt, s akinek a Családi Egyesület érdekében kifejtett önzet-
len munkásságáért ezúton mondunk hálás köszönetet. Pénztárossá választottuk ifj. Tutsek Jenőt, szám-
vizsgáló bizottsági tagok lettek: Rátz Elemér, Tutsek Károly, Zakariás Irma. 
    Főiskolai jutalmat kaptak: Harmath Erzsébet, Zakariás Margit és Irma" 
     
    Az 1940-ben keltezett családi értesítőből kitetszik, hogy 1939-ben Tordán tankönyvsegélyt kapott az 
Egyesülettől Harmath András, Harmath Sándor, valamint Albert Sándor, fejenként 10-10 pengőt. Jutal-
mat kapott még Harmath Erzsébet 10 és Harmath Sándor 5 pengőt. A családi egyesület vagyona 1940. 
április 15-én 5.422. 34 pengő volt, és ebből segítették kölcsönökkel a rászorulókat, valamint kötött taka-
rékkönyvekben kamatoztatták az alaptőkét. 
    A Tordáról induló Harmathok szépen kamatoztatták és megszolgálták a kapott segítséget. Mindhárman 
jelentős pályát futottak be. Ide másolok részleteket a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon második köte-
tének szócikkeiből. 
    A kötet szerkesztése 1983. december 31-én lezárult, de csak az 1989-es események után, 1991-ben 
jelenhetett meg. 

Folytatjuk 
*     *     * 

 
Beszámoló a jövedelemadó 1% felhasználásáról a 2004. évben 

 
A személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásból 2004. évben kapott 409 e Ft felhasználása megjelent az 
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2005. július-augusztusi számában. Most a számszaki adatokat közöl-
jük: 

1. Az örmény Szamosújvár (kiadó Pro Armenia Alapítvány, Szamosújvár) című könyv  
    kiadásának támogatása könyvek vásárlásával                                                                    38 000 Ft 
2. Dinyés József: Ismeretlen 1848/49-es dokumentumok című könyv nyomdai költségeire  
    (Erdélyi Örmény Múzeum 8., kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyesület          139 146 Ft 
3. Lázár Vilmos aradi vértanú bronz domborműve (Domonkos Béla szobrász- 
    művész alkotása) megvásárlása                                                                                        120 000 Ft 
4. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2005. évkönyv II. félév kiadása                                 37 500 Ft 
5. XIX. század eleji női portré olajfestmény restaurálása                                                     100 000 Ft  
Ezúttal is hálás köszönetet mondunk adományozóinknak a támogatásáért. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

*     *     * 
 

Ne hagyjátok a tüzet kialudni! 
(Pro Etnica fesztivál, Segesvár, aug. 19-23.) 

 
Augusztus 19-23-a között ötödik alkalommal került sor a Pro Etnica fesztivál megrendezésére Segesvá-
ron, amelyen valamennyi romániai kisebbség (albánok, románok, bulgárok, csehek, görögök, horvátok, 
lengyelek, lipovének, magyarok, makedónok, olaszok, örmények, romák, ruténok, szászok, szerbek, szlo-
vákok, tatárok, törökök, ukránok és zsidók) képviseltette magát. A mára már hagyományossá vált, Euró-
pában is egyedi rendezvénysorozat sokakat vonzott a híres szász városkába, ahol a néző, ezúttal aktív 
résztvevőként, belekóstolhatott a különféle nemzetiségek táncvilágának varázsába is. 



    A fesztivál napilapja, az Agora naponta tudósított a különböző etnikumok életéről, népművészetéről, 
hagyományos viseletéről és egyszersmind az elkövetkezendő évek célkitűzéseiről. A rendezvényt a német 
állam támogatta messzemenően, de a lelkes segesvári fiatalokból összeverbuválódott önkéntesek fárado-
zása nélkül nem valósulhatott volna meg. Egyúttal képzőművészeti kiállításokra, könyvbemutatókra, ro-
mániai kisebbségekkel kapcsolatos témájú konferenciákra is sor került, de a gyermekekről sem feledkez-
tek meg: bábelőadások szórakoztatták a fiatal jelenlévőket.  
    Kolozsvárt és Szamosújvárt a kis, de annál lelkesebb örmény kisebbség képviseltette: a szamosújvári 
örmény kórus örmény egyházi énekeket, a Dalauzi-dalt és az örmény kereskedő dalát adta elő; Jánky Má-
ria művésznő Komitas örmény zeneszerző dalaiból énekelt pár csokorra valót; Sztranyiczki Zsófia meny-
asszonytáncot mutatott be a közönségnek; Debreczeni Botond képzőművész Szamosújvár örmény érzés-
világát örökítette meg kiállított grafikáin; Mircea Tivadar, hagyományos örmény kézműves mesterség 
folytatója, eladásra hozott féldrágakő termékeivel kápráztatta el az arra járókat. Az előadók (a szamosúj-
vári kórus, Jánky Mária és Sztranyiczki Zsófia) Vardavar nevű együttese, a többi kisebbség előadóihoz 
hasonlóan, nemcsak a színpadon, hanem a vár macskaköves utcáin is szórakoztatta a közönséget. A név a 
rózsát jelentő vard szóból származik: Vardavar pogány eredetű, hagyományos, a természet újjáéledéséhez 
fűződő ünnep. Az előadás részletes programját örményül Kiss Tibor ismertette. 
    A helybeli Történelmi Múzeum adott otthont az Örmény kultúra és művészet Szamosújváron című 
vándorkiállításnak (másolatok formájában), amely Kolozsvár-Szamosújvár-Budapest-Bécs után a Nagy-
Küküllő-menti városba is eljutott. A megnyitón beszédet mondott a vándorkiállítás létrehozója, Varduca-
Horenian Azaduhi, Steib Anna, aki hagyományos örmény népviseleti képsorozatával gazdagította a kiállí-
tott anyagot, finom örmény halvával kínálta az egybegyűlteket. 
    A három napos rendezvény a romániai kisebbségek identitástudatának megerősítésére, a kulturális ha-
gyományok bemutatására, átörökítésére, és nem utolsósorban a másság megismerésére, elfogadására tö-
rekszik, amely Románia jelenlegi politikai helyzetében - az Európai Unióhoz való csatlakozás közeledté-
vel - korántsem időszerűbb. 

Sztranyiczki Zsófia  
(Megjelent a Szabadság aug. 25-i számában) 

 
*     *     * 

Barta Boglárka 
Lovas népek művészete 

Borosjenői Kádár István gyűjteménye a Hadtörténeti Múzeumban 
 
Manapság igencsak ritkán fordul elő, hogy egy műgyűjtő önként jelentkezik egy múzeumnál azzal a 
szándékkal, hogy az élete során összegyűjtött tárgyakat az intézménynek ajándékozza. Borosjenői 
Kádár István azonban úgy gondolta, a birtokában lévő, bronzból és agyagból készült, nagyrészt 
urartui tárgyakat, így például ruhadíszeket, csengőket, pecsétnyomókat vagy ékszereket a Hadtör-
téneti Intézetnek és Múzeumnak adományozza. Az ókori közel-keleti lovas népek művészetéből 
ezentúl tehát bárki kaphat ízelítőt, és a tárgyak segítségével lehetőség nyílik alaposabb régészeti, 
valamint motívum-összehasonlító vizsgálatokra is. 
 
Az Egyesült Államokban élő Borosjenői Kádár István 1980-ban kezdte el gyűjteni a magyar emlékeket, 
de ekkoriban még elsősorban a különböző pénzek és érmék foglalkoztatták. Tíz évvel később egy véletlen 
folytán figyelt fel az ókori lovas népek művészeti emlékeire. 
    Egy régiségkereskedő katalógusában két bronz övlemeztöredék fényképére bukkantam - meséli a gyűj-
tő. - Ezeket olyan indás hálózat díszítette, amelyekhez hasonlót a honfoglalás-kori tarsolylemezeken lát-
hatunk. Ekkor persze még fogalmam sem volt arról, hogy Urartu, ahonnan származnak, hol is volt tulaj-
donképpen. Miután azonban a kereskedő elfogadta az árajánlatomat és hozzám kerültek a tárgyak, legfon-
tosabb teendőm az lett, hogy pótoljam ezt a tudásbeli hiányosságomat. 
    Urartu, mint országnév egyébként a Kr. e. 13. században jelenik meg írásos emléken, amikor is 
I. Sulmanu-asaridu megemlíti, hogy uralkodása idején fellázadt ellene Uruatri országa. A hadjárat részle-
tes leírása abból a szempontból is fontos, hogy segítségével könnyen meghatározhatók a hely földrajzi 
koordinátái. Ez alapján pedig Urartu Törökország keleti, Örményország és Irán nyugati végén feküdt, a 
Van, az Urmia- és a Szeván-tó környékén, az Ararát hegye alatt. Lakói kimagasló eredményeket értek el 



az építészet és a fémmegmunkálás területén. Tizennégy féle bronzot használtak, de ismerték a vasat, sőt 
az acélt is. Kultúrájuk hatott a szkíták, a médek, a perzsák, a görögök, a rómaiak - így pedig egész Európa 
- művészetére. 
    Az első két tárgyat aztán továbbiak követték - mondja B. Kádár István. - Gyűjtésem eredeti célja az 
volt, hogy a számomra elérhető művészeti emlékeket a magyar érdeklődők is megtekinthessék. Az ókori 
tárgyak kiválasztásánál a legfontosabbnak tartottam, hogy azokat az emlékeket gyűjtsem össze, amelyek a 
művészi megjelenésük, történelmi jelentőségük révén a honfoglalás-kori, vagy az azt megelőző magyar 
életre és művészetre hatással lehettek. 
A gyűjtemény így az idők folyamán az urartui mellett szabír, hurri, hettita és pártus tárgyakkal gyarapo-
dott. Ezeknek fényképeit a gyűjtő, érdeklődő szakembereknek is megmutatta Magyarországon, s a leg-
többet közülük az azóta elhunyt László Gyula professzor is látta. B. Kádár István néhány évvel ezelőtt 
azonban úgy határozott, hogy a fényképek helyett - ahogy lehetősége lesz rá - az eredeti tárgyakat hozza 
haza, s egy olyan múzeumnak ajándékozza azokat, amely lehetővé teszi, hogy az érdeklődők is megcso-
dálhassák. 
    Bár a gyűjteményem darabjai sohasem voltak magyar területen ezt megelőzően, mégis azt gondoltam, 
ha elfogadjuk, hogy ezeknek a magyarság ókor előtti életéhez közük lehetett, úgy kerülő úton ugyan, de 
hazatérő tárgyak lehetnek - indokolja a műkincsek hazahozatalát a gyűjtő. - Valójában a Nemzeti Múze-
um ókori gyűjteményébe illenének igazán, ha az ókori Közel-Keletet a mai hivatalos álláspont elfogadná, 
mint a magyarság őstörténetének egyik színterét. 
    A választásom elsősorban azért esett a Hadtörténeti Múzeumra, mert itt már több olyan kiállítást is 
rendeztek, ahol hazatért gyűjteményeket mutattak be, s a múzeum vezetősége az én felajánlásomat is 
nagy lelkesedéssel fogadta. 
    - Ilyen gyűjtemény Magyarországon nem nagyon fordul elő, így ha valaki foglalkozik ezen népek kul-
túrájával és művészetével, az könyvből teszi - mondja Toll László százados, fegyvertörténész, a múzeum 
munkatársa. - Nálunk ugyanis ilyen anyag ásatások során nem kerülhet elő, mivel ezek a népek - bár az 
tény, hogy közük volt az ősmagyarsághoz - soha nem éltek Magyarország területén. Ebből pedig az kö-
vetkezik, hogy ezt a témát kutatók száma gyakorlatilag a nullával egyenlő. Nagy problémánk az is, hogy 
mivel B. Kádár István úgy vásárolta műkereskedőktől a tárgyakat, az eredetük, így például a lelet hely-
színe nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A szakemberek szerint azonban a kiállított tárgyak min-
degyike eredeti, bár könnyen hamisíthatóak, nem éri meg, mivel túl nagy lenne a befektetés a visszanyer-
hető haszonhoz képest. 
    Borosjenői Kádár István jóvoltából tehát a Hadtörténeti Múzeumban október közepétől álló vitrin im-
már az ókori közel-keleti lovas népek művészetének egy szeletével is megismerteti az érdeklődőket. Lát-
hatunk többek között bronzból készült muflon alakú zabla pofalemezt, muflon-végződésű tűt, kúp alakú 
kis csengőt, valamint több övlemezt, amelyek közül az egyiken az „égi vadászat" ismerhető fel, vagyis az 
a jelenet, amely a nagyszentmiklósi kincs egyik korsóján is előfordul. A kerámiából készült alakok között 
női, illetve férfi ábrázolásokat, lovasokat és egy istennő égetett agyag domborművét tanulmányozhatjuk. 
    - Ezzel a kicsiny tárlattal megvalósult az a célom - mondja Kádár István -, hogy a magyar történészek, 
régészek és kutatók személyesen is tanulmányozhassák ezeket a tárgyakat, amelyek pedig így szerencsére 
nem egy raktárban porosodnak elzárva az érdeklődők elől. 

(Megjelent a Demokrata 2004/46. számában) 
 

*     *     * 
 

100 éve született József Attila költő 
József Attila 

Pogányos hitvallás magyarul 
Hol vagy erős pogány sereg  
Hős Vata, bálványos berek?  
Hol alszol bátor Bocskay!  
Kossuth dicső csapatjai?! 
 
A bősz magyar vér nem buzog  
Mint gyáva, hitvány koldusok  



Könyörgünk már az életér'?  
Hadúr öszvérként mendegél? 
 
Ó nem, ilyet ne higgyetek – 
Hadúr itt van közöttetek,  
Hadúr a roppant őspogány  
Üget sötétpej vadlován. 
 
Szegődjünk hát nyomába mi  
Gyávaságot irtani,  
Álljunk helyünket emberül –  
Ki küzd megél, más elmerül. 
 
Megáll Isten, meg a világ,  
Gyönyörrel bámul ily csudát.  
Hogy vasököllel ha akar,  
Szabad s egész lesz a magyar. 

(1922. júl-aug.) 
 

*     *     * 
 

Idesereglik, ami tovatűnt 
József Attila összes fényképe a Petőfi Irodalmi Múzeumban 

 
A Petőfi Irodalmi Múzeum fotókiállításán a költőről készült fényképeket, mai ismereteink szerint össze-
sen 77 fotót tekinthet meg a látogató. A fotográfiák nemes másolatban, de eredeti méretben, színben és 
eredeti állapotukban kerülnek a falra. Bár József Attila arcait szinte valamennyien ismerjük, mégis talál-
hatunk hét olyan felvételt, részint variánsokat, részint új beállítású képeket, amelyek az utóbbi években, 
hónapokban kerültek a kutatók látókörébe. 
    A térben elhelyezett képernyőn folyamatosan vetítik a Petőfi Irodalmi Múzeum Eszmélet című vándor-
kiállításához készült, József Attila életének dokumentumait bemutató filmbejátszást. 
    A Múzeumban megvásárolható a kiállítás címével megegyező, Idesereglik, ami tovatűnt című, József 
Attila összes fotóját tartalmazó, színes kiállítású fényképalbum.  
 
A kiállítás 2005. november l-ig tekinthető meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Cím: 1053 Budapest, 
Károlyi M. u. 16.) 

*     *     * 
 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok  
és meg vagytok terhelve és megnyugvást adok nektek" 

 
Batári Gyula fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett testvére 

BATÁRI FERENC 
művészettörténész életének 71. évében, 2005. augusztus 23-án, váratlanul elhunyt. 

 
A Budakeszi temetőben, a református egyház szertartása szerint temetjük,  

2005. szeptember 15-én, csütörtökön 14 órakor. 
Az emlékező istentisztelet megtartására  

2005. szeptember 18-án, vasárnap 10 órakor a Budakeszi református templomban kerül sor. 
Az Iparművészeti Múzeum saját halottjának tekinti.  

 
Dr. Batári Gyula 1117. Bp. Fehérvári út 21/a. 

 
*     *     * 



Szilágyi András 
Búcsú Batári Ferenc művészettörténésztől 

(1934-2005) 
 
A kiállítást rendezte, a műtárgyakat válogatta, feldolgozta, rendszerezte, a kötetet, katalógust, 
könyvet írta, szerkesztette, gondozta. Batári Ferenc neve ilyen és ehhez hasonló szavak kíséretében, 
e tárgyszerű rövid közlések, mondatok alanyaként jelenik meg a leggyakrabban. Hozzánk, kollégá-
ihoz hasonlóan valószínűleg így őrzi meg őt az utókor, és a művészettörténészek kollektív emlékeze-
te itthon és a nagyvilágban. 
 
    Hozzátéve persze - a számunkra közösen megélt személyes élményt. A „szakma" megítélésében már 
ma is evidenciának minősül: kitűnő, közönséget és tudós szakembereket egyaránt vonzó kiállítások soka-
ságáról, különösen értékes és kiemelkedően jelentős kiadványokról van szó. 
    Kiállítások és kiadványok - számára ezek egyaránt fontosak voltak, kölcsönösen feltételezték egymást. 
Kivételes érzéke volt a kiállítások rendezéséhez, különös örömét lelte ebben, s ha kéréssel, kérdésekkel 
fordultunk hozzá, szívesen szólt régi és kevésbé régi feladatairól. Közülük a legelsőről, a pápai Eszter-
házy kastély enteriőr-kiállításáról éppúgy, mint közelmúltbeli, jól ismert munkáiról. Arról, hogyan dolgo-
zott, miféle feladatokkal szembesült, amikor, egyebek között, Keszthelyen, Kecskeméten, Sopronban, 
továbbá Bécsben, Grazban, Prágában vagy Londonban rendezett kiállítást. 
    Kérdésünkre, mi az ismérve, mi a titka a sikeres tárlatnak, igen megszívlelendő választ adott. „Nem 
árt, ha a rendező kellő invencióval lát munkához, de ennél - s a felkészültségnél, a pallérozott ízlésnél - 
nem kevésbé fontos, hogy szándéka, elgondolása lehetőleg a háttérben maradjon; hogy még véletlenül 
sem a műtárgyak rovására csillogtassa a - meglehet - sziporkázó ötleteit." 
    Ezt a rendező elvet, csakúgy, mint azt az alapvető szempontot, hogy az így vagy úgy összetartozó da-
rabok, művek magától értetődő módon „találják meg" egymást, példaadóan valósították meg az Iparmű-
vészeti Múzeum utóbbi négy évtizedének legjelentősebb, leginkább látogatott kiállításai: „Az európai 
iparművészet remekei" (1972), „Art Nouveau - iparművészeti alkotások 1900-ból" (1975), „A klassziciz-
mustól a biedermeierig" (1990), „Historizmus és eklektika" (1992). 
    Hogy sokrétű feladatai közül melyek voltak a „legkedvesebbek"; évek, évtizedek múltán melyekre em-
lékezik vissza a legszívesebben? E kérdésre felelve a beszélgetés előbb-utóbb, de majd minden esetben 
Nagytétényre terelődött. A tétényi Kastélymúzeum kapuját Batári Ferenc - miután befejezte tanulmányait 
a budapesti Petőfi (ma ismét Werbőczy) gimnáziumban - megnyitásának hónapjában, 1953 nyarán lépte 
át először. Utóbb, amikor, egyetemi tanulmányai végeztével, 1958-tól az Iparművészeti Múzeum munka-
társa lett, ezek a látogatások mind sűrűbbé, célirányossá váltak. Akkoriban folytak ott azok a helyreállítási 
munkálatok, amelyek befejeztével két új, impozáns kiállítás megnyitására kerülhetett sor 1963-ban, illet-
ve 1966-ban, „Magyar bútorművészet a XVIII. században", illetve „Európai bútorok a XV-XVII. század-
ban " címmel. Ezek megtervezésében, előkészítésében és megrendezésében - Zlinszkyné Sternegg Mária 
után és Szabolcsi Hedvig mellett - Batári Ferencnek meghatározó szerepe volt. 
    Ottani munkássága betetőzésének tekinthető az az előzményekhez képest alaposan átformált, pazarul 
megrendezett kiállítás - és annak katalógusa, „Bútor-művészet a gótikától a biedermeierig" címmel, Va-
dászi Erzsébettel közösen -, amely a 2000. év óta, s jelenleg is várja a kastélymúzeum látogatóit. 
    Ha a munkahely, esetünkben a múzeum, a mi második otthonunk, akkor Batári Ferenc számára Tétény 
- ha nem is topográfiailag - valahol félúton lehetett két „otthona" között. Az épületbe lépve, sőt, már a 
kastélykert kapuján áthaladva joggal érezhette, - bizonyos értelemben -, hogy hazaérkezett. 
    Ami a szó szerinti munkahelyet, a munkahelyi „előmenetelt" illeti, pályája - egyenes vonalú pályaíve - 
maga a töretlen, megtestesült állandóság. 1970-től jószerint mindvégig az Iparművészeti Múzeum bútor 
osztályának vezetője volt - eltekintve egy ötéves intervallumtól, amikor, 1973 és 1978 között, a múzeum 
textil osztályát vezette. A „vonzások és választások" tekintetében ugyanakkor sajátos kettősség mutatko-
zik nála; kettősség műfaji és - ezzel összefüggően - földrajzi értelemben. 
    A műfaj, melyet pályája kezdetén szakterületének választott, a bútorművesség volt - értve ezen, a kü-
lönböző tárgytípusok változásán, módosulásán, a nagy nevű, jeles mesterek munkásságán túl, a belső te-
rek művészi igényű kialakítását, annak feltárását, számbavételét is. Ez a kiindulópont, s az egykori hazai 
enteriőrök fennmaradt tárgyi emlékeinek számbavétele fordította figyelmét a textilművészet egy sajátos 



válfaja, a régi keleti szőnyegek felé. Az érdeklődés - fölényes szakértelemmel párosulva - kivételes von-
zalommá mélyült. 
    Publikációi komoly nemzetközi figyelmet keltettek, mind szélesebb körben. Rangos külföldi intézmé-
nyek - múzeumok, egyetemi tanszékek, tudományos intézetek - vezetői Isztambultól Londonig, Rómától 
New Yorkig és Los Angeles-ig, gyakran és szívesen hívták és kérték fel őt előadások, szemináriumok 
megtartására, sokágú ismereteinek átadására. S ő nem sajnálta az időt és energiát - ha tehette, elfogadta e 
kitüntető meghívásokat; élt az alkalommal, többnyire, elsősorban azért, hogy a hazai múzeumok, gyűjte-
mények anyagát bemutassa, s a szakma tudós művelőivel megismertesse. 
    Érdekes megfigyelni, ebben a kontextusban, miképp érvényesül, hol „érhető tetten" a kutató szakember 
sajátos szubjektivitása. Természetesen nem a műtárgyak meghatározásában, készítési körülményeik meg-
állapításában, hisz az tudós elfogulatlanságot, objektivitást igényel és tételez fel mindenekelőtt. Az azon-
ban bizonyára nem véletlen, hogy a keleti textíliák vonzó, tarka világából épp az oszmán-török csomózott 
szőnyegeket választotta ki - ezekről készítette az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek első, tudomá-
nyos igényű szakkatalógusát 1994-ben - mint ahogy valószínűleg az sem véletlen, hogy legnagyobb sike-
rű, s talán a legemlékezetesebb kamara kiállítását „Brit iparművészet" címmel rendezte meg, ugyancsak 
az Iparművészeti Múzeumban 1988 októberében. (Tegyük hozzá: „team-munkában", több, ma is tevé-
keny munkatárs részvételével.) Törökország és Anglia - közelebbről: Isztambul és London. Hazai tájakon, 
a „magyar glóbuszon" túl Feri - aki közismerten „nagy utazó" hírében állt, s csakugyan szenvedélyes uta-
zó volt -, amint az tőle, magától tudható, e két helyszínen időzött a legszívesebben. 
    Az elmúlt évek, évtizedek alatt, többnyire egy-egy kiállítás előkészítése, tervezése során, másokhoz - 
műgyűjtőkhöz, lelkes amatőrökhöz hasonlóan, mi, közvetlen munkatársai is többször „zaklattuk" ilyen-
olyan kérdésekkel. Olykor nem épp szakszerűekkel. Egyebek között azzal, hogy a szinte felmérhetetlenül 
gazdag bútorgyűjtemény anyagából miért épp ez vagy az a darab áll közel hozzá. Például, hogy a század-
forduló pompás, nagyra értékelt műtárgyai közül miért épp a glasgow-i mester, Baillie Scott írószekrényét 
kedveli különösen? - Talán azért - válaszolta kis szünet után, mert kedvenc angol költőim egyikének, Ale-
xander Pope-nak két verssora szerepel rajta, szépen megformált, míves feliratként. S már idézte is, termé-
szetesen angolul a költeményt, annak egy további, ugyancsak ismert részletét, amely, kissé szabad fordí-
tásban így hangzik: 

A szó kényes fegyver; eszmék, gondolatok ruhája, 
És minél szorosb szabású, annál jobban áll. 

 
    Szívleljük meg tehát az üzenetet, s ne szaporítsuk tovább a szót! 
    Bár, ha idő engedné, ha nem e szomorú esemény késztetne a tartalmas életpálya szükségképp hézagos, 
töredékes áttekintésére - jó három héttel az isztambuli szállodaszobában bekövetkezett váratlan, hirtelen 
haláleset után -, szólnunk kellene egyéb munkákról, akár részletesen is. Azokról a rendhagyó feladatok-
ról, melyek nem a múzeum (a múzeumok) falain belül zajlottak, ám az avatott muzeológus felkészültsége, 
rátermettsége nélkül nem valósulhattak volna meg. Főként, elsősorban különböző nagyhírű műemléképü-
letek termeinek, teremsorainak történelmi rekonstrukciói tartoznak ide; egyebek között a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem kutató-könyvtára a régi Zeneakadémia épületében, vagy a köztársasági elnöki 
rezidencia reprezentatív termeinek kialakítása, berendezése a budai Sándor palotában. Ez utóbbi munka 
elismeréseként Batári Ferenc művészettörténész a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje - kitün-
tetést vehette át 2002. augusztus 20-án. 
    Végül, hadd búcsúzzunk most, a kollégák nevében, s immár nagyon 'személyesen' Tőled, Feri! Kö-
szönjük a több, mint négy évtizeden át folyamatosan adott példát; a tehetség, az állhatatosság és a hűség 
példáját. Törekedni fogunk rá, hogy követni tudjuk. 

 
*     *    * 

A Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
tisztelettel meghívja  

2005. október 15-én 10 órára 
Avilai Szt. Teréz Napi Búcsú Ünnepségére 

Cím: VI. ker. Budapest, Munkácsy Mihály utca 23. fsz. 1. 
Műsorvezető: Kopeczky Lajos, az MTV főmunkatársa  

Köszöntőt mond 10 órakor: Wertán Zsoltné, elnök  



Kiállítás-megnyitó 10 óra 15 perc: Palotai Dániel, 17 éves tanuló munkáiból  
Bemutatja: Csupor István muzeológus  

Könyvbemutató 10 óra 35 perc: Az 1848-as tábornok 
Czetz János: Emlékezéseim 

Bemutatja a kötet szerkesztője: Fancsali János 
Vetítés 11 órakor:  

Franz Werfel: 
A Musza Dag negyven napja című regény alapján készült ARARÁT című film  

Örmény ételbemutató- állófogadás 
 

*     *     * 
Rövid hír 

Az Országos Örmény Önkormányzat „Örmény nyelv és kultúra" címmel tanfolyamot indít 2005. 
október 2-án (vasárnap) du. 16 órától. Helyszín: a hideg idő beálltáig a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat klubterme: V. kerület Budapest, Akadémia u. 1. IV. e. 430. A hideg idő beálltától: Orszá-
gos Örmény Önkormányzat, 1025 Budapest, Palatínus u. 4. (Telefon: (1)-332-3943). A tanfolyam 
vasárnaponként du. 16 órakor kezdődik. 

 
*     *     * 

 
Tíz éve teljesíti a nemzetegyesítés programját az Erdélyi Gyülekezet 

 
A Magyarországon működő Erdélyi Gyülekezet tagjai lelkipásztoruk, Zalatnay István beiktatásá-
nak 10. évfordulóját ünnepelték 2005. szeptember 24-én a Reménység Szigetén, valamint a gyüleke-
zet 10 évvel ezelőtt csatlakozott a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez. E kiemelkedő 
ünnepi eseményen Tőkés László református püspök hirdette Istennek igéjét, aki hangsúlyozta: ez a 
gyülekezet és annak lelkésze Németh Géza, majd Zalatnay István már ekkor teljesítették a nemzet-
egyesítés programját. 
    Mint ismeretes, a Ceausescu-rendszer egyre kegyetlenebb elnyomása elől ezrek menekültek el Romá-
niából 1987-88-ban. A menekültek megsegítését szervezett formában Németh Géza református lelkész 
kezdte meg, aki a 70-es évek egyik legismertebb protestáns személyisége volt. 
    1990-ben előbb egy budai pincehelyiségben, majd Rákosszentmihályon összegyűlő menekültek egyhá-
zilag elkötelezett része megalapította az Erdélyi Gyülekezetet. 1995-ben elhunyt Németh Géza alapító 
lelkész, majd ekkor került a gyülekezet élére Zalatnay tiszteletes, aki ma már Johannita lovag és teológiai 
tanár egyben. 
    Az Erdélyi Gyülekezet minden év november 1-én Erdélyi Halottak napját tart, ahol minden Magyaror-
szágon élő erdélyi megörökítheti otthoni földben nyugvó szerettei nevét. A hívek karitatív tevékenységet 
is folytatnak, betegszállás működik a Reménység Szigetén, továbbá minden évben megszervezik a Né-
meth Géza Emlékkonferenciát. 
    Az Erdélyi Gyülekezet szeretné otthonossá tenni a Reménység szigetét: hamarosan templom, gyüleke-
zeti központ és kollégium építésébe kezdenek. 
    Az ünnepi eseményen részt vett Németh Géza fia, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, valamint 
Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. 

(Frigyesy) 
*     *     * 

„Merjetek nagyok lenni, Ti kik valami jobbra vagytok meghíva, valami jobbra születtetek, kik egy 
szebb jövendőnek lehettek urai." 
„Nem a vak használ honának, hanem a szemes, nem a mindent dicsérő, hanem az igazmondó." 

gróf Széchenyi István 
*     *     * 
Meghívó 

A Fővárosi Örmény Klub műsora Időpont: 2005. október 20.17 óra 
Program: 

Franz Werfel: Musza Dag negyven napja című regény alapján készült ARARÁT című film vetítése 



Helyszín: a Magyarok Háza, Budapest, V. Semmelweis u. 1-3. 
A klubestet a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi.  

Támogató: a Fővárosi Örmény Önkormányzat. 
 

*     *     * 
Rövid hír 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat mindenkit szeretettel vár 2005. november 10-én 17 órakor a Budapest, II. Marczibányi téri 
Művelődési Központ Pillanat Galériájába az „Örményországban jártunk. Az örmény népművészet" című 
kiállítás megnyitójára. A fotókiállítás és a népművészeti tárgyak bemutatása az erdélyi örmény képviselő-
csoport májusi hivatalos látogatásáról ad színes ízelítőt. A kulturális műsorban fellépnek a kerület művé-
szei. A kiállítás november 22-ig látogatható. 

*     *     * 
 

Köszönetnyilvánítás 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan megköszöni Ambrus József közösségi tagunk 
100 EUR adományát, melyet az erdélyi barangolás során adott át közösségi célra. Ugyancsak megköszön-
jük Sedlmayr Ella júliusban adott 20 000 Ft-os adományát, valamint Karászi Jánosné két részletben, ösz-
szesen 5000 Ft-os adományát egyesületünk javára. Továbbá hálás köszönet Dr. Menyhártné dr. Opra 
Erzsébet Erzsébetváros javára adott 5 000 Ft-os adományáért, melyet eljuttattunk a közösségnek. 
 

*     *     * 
Az Örmény Köztársaság függetlenségének napja 

 
Az Országos Örmény Önkormányzat székhelyén közösen emlékeztünk a 14 évvel ezelőtt megalakult füg-
getlen Örmény Köztársaságra szeptember 21-én 17 órakor, majd Krajcsir Piroska bemutatta és méltatta 
Arszen Ghazarjan festőművész munkásságát, akinek remek olajfestményeiből nyílt tárlat ez alkalommal. 
Közreműködött a Guszán-trió. Szép est volt, szemnek, fülnek, szájnak kellemes. 
 

*     *     * 
Rövid hír 

Szeptember 24-én Fogolykiváltó Boldogasszony búcsún vettünk részt az örmény katolikus templomunk-
ban, igen szép számban. A szentmise után a Gondnokság szeretetvendégségen látta vendégül a híveket, a 
Terézvárosi Örmény Önkormányzat támogatásával. Finom örmény falatok mellett kellemes beszélgetés-
sel telt el az este. 

*     *     * 
 

Akik ártatlanul haltak meg a hazáért 
 

1849. október 2. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek 
 
„...Felséged a mellékelt jegyzékből méltóztassék legkegyelmesebben tudomásul venni, hogy az emlí-
tett felkelő-főnököket milyen ítélet sújtja. 
    Kiss Ernő ezredes lőpor és golyó általi halálra, gróf Vécsey Károly őrnagy kötél általi halálra, Török 
Ignác hadmérnök alezredes kötél általi halálra, Aulich Lajos alezredes kötél általi halálra, Schweidel Jó-
zsef őrnagy kötél (!) általi halálra, Láhner György őrnagy lőpor és golyó (!) általi halálra, Nagysándor 
József kapitány kötél általi halálra, Poeltenberg Ernő kapitány kötél általi halálra, gróf Leiningen Károly 
százados kötél általi halálra, Damjanich János százados kötél általi halálra, Dessewffy Arisztid kapitány 
lőpor és golyó általi halálra, Lázár Vilmos (!) kilépett hadnagy lőpor és golyó általi halálra, Knézic Ká- 
roly százados kötél általi halálra, Gáspár András kapitány tízévi várfogságra, valamint Gáspár kapitány 
kivételével valamennyien minden ingó és ingatlan vagyonuk elkobzására ítélve." 

*     *     * 



„A legfontosabb óra mindig a jelen, a legjelentősebb ember mindig az, aki éppen előttünk áll, 
a legszükségesebb tett mindig a szeretet. 

(Eckhart mester) 
*    *     * 

Az aradi vértanúkra emlékezünk 
Damjanich János imája 

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra 
 
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj 
erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki.     
    Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben - Te 
engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetle-
nül kilábolni - dicsértessék a Te neved mindörökké! 
    Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Haj-
lítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára!     
    Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát 
hitének erejével fogja elviselni. 
    Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, 
Uram az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s 
engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen 

Damjanich 
Emíliának vigasztalásul 

Lázár Vilmos levele feleségének 
Arad, október 5-én 1849. estve 
 
Kedves szentem, egyetlen Marim! Mindenem e földön! - Egy sejtelem mondja nekem, hogy holnap reg-
gel, mielőtt még egyszer láthatnálak - elvérzettem - és velem több becsületes, derék bajtársaim!  
    Marim! Te, aki szívem minden hézagját bírtad, Te magad maradsz e földön. - Te voltál mindenem, Te 
leszel utolsó sóhajtásom. - De marad még neked egypár jó embered, és az én és a Te szegény gyermeke-
id.. .Isten Veled! Isten Veletek! Szeretném beléd lehelni utolsó sóhajtásom - de az úgyis meg fog történni. 
Én mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most sem fog elhagyni - 
én pedig szellemként körül foglak lebegni mindenha! Légy nyugodt, és élj boldogul - örök szerelmemben. 
- Ott fenn ismét látjuk egymást, ha van egy jobblét. - Képzeletemben dobogó szívemhez szorítlak, csókol-
lak - és maradok síromiglan hű,  
                                                                                                                                      szerető Vilmosod 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 

közösségek részére.  
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 
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Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.  
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ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK füzetek 
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IX. évfolyam 105. szám  
2005. november 
 
 
„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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

 
„... Urunk és megbékítőnk..." 

 
„...Ó, Téged igaz és valóságos Istennek hirdetett, aki egyenlő és egylényegű az Ő mindenható Atyjá-
val, és Ő azt hirdette, hogy kiengesztelhetetlen káromlás, ha mindenféle szentségtörő száj szól elle-
ned, amint azt azoknál látjuk, akik ellened lázonganak. De viszont mindenféle káromlás bocsánatot 
nyer Őáltala, aki maga az igazság és az ártatlanság..." 
 
    Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni a Szentháromság személyeinek az egylényegűségét, s ők mint isteni 
személyek sokaknak érthetetlenek, szembeállítva: nagyon nagyok a bűnök, mert nem tudják elfogadni a 
titkot meg Isten akaratát. Ám minden káromlás - s minden bűn lényegében káromlás - bocsánatot nyerhet, 
mert Jézus az igazság megtestesítője, s benne mutatkozik meg az ártatlanság, s Ő ily módon is felettünk 
áll. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon olvasható 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *     * 

Aradi Vértanúink emlékezete 
Aradi vértanúinkra, magyarörmény hőseinkre emlékeztünk 

 
Idén, 2005. október 4-én az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat közösen rendezte meg az ünnepi megemlékezést Budapesten, a Főpolgármesteri Hivatal dísz-
termében. Az aradi vértanúk, közöttük örménymagyarok: Lázár Vilmos honvéd ezredes, Czetz János tá-
bornok, és Kiss Ernő honvéd altábornagy emlékére megkoszorúzták az Aradi Vértanúk kopjafáját. Kö-
szöntőt mondott Issekutz Sarolta elnökasszony, akinek, mint ismeretes, ősei között található Kiss Ernő 
honvéd altábornagy. Bakay Kornél történész előadásában méltatta az egykori hősök szerepét, jelentősé-
gét, akinek beszédét az alábbiakban rövidítve közöljük. Az est hangulatát emelte a Voszkeberán énekkar 
Zsigmond Benedek vezetésével, továbbá a Kecskés együttes nagysikerű koncertet adott. Közreműködött 
Szabó András előadóművész. Az ünnepi eseményen zsúfolásig megtelt a Főpolgármesteri Hivatal dísz-
terme. 

(Frigyesy) 
Bakay Kornél 

Örmény-magyar kapcsolatok 
Még az iskolázott emberek sem tudnak sokkal többet az örményekről, mint amiről újkori történel-
münk kapcsán szoktunk említést tenni. A történelmi Magyarország területén a XVII. században és 
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azt követően létrejöttek örmény települések, elsősorban Erdélyben: Görgény, Bátos, Felfalu, 
Csíkszépvíz és Gyergyószentmiklós területén, majd a XVIII. században jelentős központok alakul-
tak ki Szamosújváron és Erzsébetvárosban. A XIX. században megtelepedtek a bácskai Újvidéken 
is. 
    Amikor Magyarországot 1920-ban feldarabolták, s a 325 ezer km2-es országunkból 93 ezer km2-es 
csonka ország lett, ezek az örmény városok és falvak idegen hatalmak alá kerültek s lakosainak nagy ré-
sze tovább vándorolt. 85 év óta a hazai örménység központja egyre inkább Budapest lett. Jószerével talán 
még azt is tudjuk, hogy az örmények menekültek, mert a hazájukban üldözték őket. 
    De vajmi keveset tudunk arról: kik is valójában az örmények? Milyen lehetett és hol volt az igazi Ör-
ményország, Armenia, azaz Hajasztán! S miért üldözték és gyilkolták őket több, mint másfél évezred óta? 
Mit adtak ők a világnak, az egyetemes kultúrának? Nekünk, magyaroknak van-e közünk hozzájuk a ro-
konszenven túl? Milyen eredetű a nyelvük? 
    A történelmi Örményország a Kaukázus egyik legfontosabb állama volt, az emberi civilizáció egyik 
ősbölcsőjének tekintett „hófehér" jelentésű Kaukázusban, ahol az égbenyúló hófödte hegycsúcsok (az 
Elbrusz 5646 m, Kazbek 5200 m, Ararát, 5165 m) alatt, a 800-2800 m tengerszint feletti tájakon, kivált a 
déli oldalon, virul az örökzöld növényzet, dúsan terem a füge, a gesztenye, a mandula, a sáfrány, a gya-
pot, a rizs, a tea, továbbá a csodálatos zamatú szőlő és a kajszibarack. 
    A Kászpi-tó és a Fekete-tenger közötti vidék nyugati részének neve az ókorban Kolkhisz volt, melyhez 
kapcsolódott Lázika (a mai Grúzia nyugati része), majd következett Ibéria vagy Kartlia, azaz Kelet-
Grúzia, ettől északra Mangrélia és Szvanéti, ettől délre Armenia, délnyugatra, a mai Azerbajdzsán földje 
volt Albania és Atropaténé területe. (Ez utóbbi területnek a neve manapság Karabah, ahol élet-halál harc 
dúl az elcsatolt örmények és az azerik között!) 
    A magukat hajkoknak (uraknak) nevező örmények között már Krisztus keresztre feszítése után hama-
rosan téríteni kezdett Bertalan és Tamás apostol (mindketten rajta vannak a magyar Szent Koronán)! A 
történeti hagyomány szerint Jézus kortársa, Abgár király súlyosan megbetegedett és nem tudták meggyó-
gyítani. Ekkor Abgár levelet küldött Jézusnak, kérve, gyógyítsa meg őt. Jézus Tádé apostolt küldte el 
hozzá egy képmásával díszített kendővel s a király meggyógyult. Ekkor ő és népe, a legenda szerint, 
megkeresztelkedett. Utódai, Szanatruk, majd III. Tiridátesz is keresztény volt, sőt ez utóbbi király 301-
ben (305-ben) a kereszténységet államvallássá tette, s ezzel létrejött a világ első keresztény állama, még-
pedig úgy, hogy ragaszkodtak eredeti hitükhöz, megkülönböztetve magukat az ószövetségi zsidó hagyo-
mányoktól, íme, a legfőbb ok, amiért a környező birodalmak, Róma, Bizánc és Irán (Perzsia) már az 
ókorban az örmény keresztény királyság ellen fordultak. Arménia őskeresztény lakossága ugyanis minden 
áron ragaszkodott ősi egyházához, így nem ismerte el sem a bizánci pátriárka, sem a római pápa fennha-
tóságát, hanem - mindmáig - az Ecsmiadzinban székelő katolikosz pátriárka a független egyházfőjük. 
Csodálatos szépségű és sajátságos formájú templomaik - nem kevés része - a IV-V-VI-VII. században 
épültek fel. 
 Kr. sz. utáni 405-ben Wardapet Meszrop örmény püspök megalkotta a óörmény (ún. Grabár) abc-t, s így 
az írásbeliség egyik jelentős központja jött létre itt, amelynek nagyszerű emlékeit őrzi a jereváni 
Matenadaran. 
    Az örmény történetírók: Agathangelosz, Faustus Byzantinus, Parpeci Lázár, Elise Vardapes, Khoreni 
Mózes, Szebeosz, Mózes Daskhuranci nemcsak azért jelentősek, mert Arménia V-VIII. századi történeté-
nek alapforrásai, hanem azért is, mert számos és fontos adatot jegyeztek fel a mi őstörténetünket is erősen 
érintő kaukázusi Hunniáról, azaz a kaukázusi hunokról. A kapocs azonban nemcsak itt lelhető fel, noha 
ez rendkívüli szenzációkat is hozhat, amint ezt a közelmúltban annyit emlegetett iszfaháni és krétai kódex 
óörmény-grabár írással feljegyzett hun nyelvemlékei sejtetik, feltéve persze, hogy a forrás hiteles, hanem 
sokkal-sokkal régebbi korokban is. 
    A nyelvtudomány megállapítása szerint az örmény nyelv két-gyökerű. Mai formájában elsősorban in-
doeurópai (iráni típusú) nyelv, azonban alaprétege nem hajlító (flektáló), hanem ragozó (agglutináló) 
nyelv, mint a magyar is. Ezt a nyelvet az ókor egyik jelentős állama: Urartu (Nairi) hurri nevű népe be-
szélte a Kr.sz. előtti XII-IX. és VI. század között. Az asszír ékírás betűivel írt urartui szövegek tömege 
maradt fenn. Urartu adta egyébként az Ararát nevét s első királyuk Aramu pedig az Armenia elnevezést. 
Urartu kiterjedt a későbbi Nagy Örményország (Armenia maior) egészére, magában foglalva a Szevan, a 
Van és az Urmia-tó vidékét, a Tigris, az Eufrátesz és az Arax folyók forrásvidékét. 



    Legjelentősebb városai: Tuspa, Teisebani (Karmir Blur), Erebuni, Toprak-kala, etc. voltak. Bámulatos 
fejlettségű ország volt: fejlett bányászattal, öntözőcsatornás földműveléssel, ahol 1800 m magasságban 
virult a szőlő, készült a kiváló bor, feltártak 400 ezer literes bortárolót is. Lovaik, gabonájuk az ókor leg-
megbecsültebb árui voltak. 
    A ragozó nyelvű hurrik nagy hatást gyakoroltak a szkítákra, ezért számunkra fontos terület Örményor-
szág őstörténete. 
    A Kr. sz. utáni IV-VI. századi hunok, akik a mai Dagesztán, Csecsen és Ingus-föld területén éltek, ré-
vén pedig még közvetlenebb a kapcsolat, hiszen az örmények és a georgiaiak terjesztették a kereszténysé-
get a hunok, az onogur-bolgárok között. S ide kötődnek a szabírok-szavárdok is, amely azért jelentős, 
mert, amint ismeretes, a magyarokat régen szavárdoknak hívták. 
    A Kaukázussal minekünk, magyaroknak hosszú időn keresztül megmaradt a közvetlen kapcsolatunk, 
van forrásadatunk, amely elmondja, hogy a Kárpát-medencei Hungáriából még a X. században is állandó 
követjárás volt a Kaukázusba. De régészeti bizonyítékaink is vannak, hiszen a legkorábbi kerek-
templomaink (a rotundáink) egy része biztosan kaukázusi örmény eredetű. 
    Ha nem is közvetlen vérségi alapon, történetileg mégis rokonnépnek lehet tekintenünk az örményeket. 
Szenvedés-történetük pedig kísértetiesen hasonló a miénkhez. 
    A történeti Magyarország területével csaknem azonos területű Nagy Örményországot is kegyetlenül 
szétdarabolták, csakhogy az örmények ellen már a Kr.sz. utáni században felléptek az akkori nagyhatal-
mak (első felosztása 387-ben volt), majd 1375-ben az önálló örmény állam végleg megszűnt. Ősi területei 
előbb perzsa, bizánci, majd arab, török és orosz megszállás alá kerültek. A törökök éppen a magyar állam 
ezredéves fennállásának parádés ünneplési éveiben (1894-1896) elindítják a török „végső megoldási" 
akciójukat, amely 1915-ben jutott a borzalmak csúcspontjára. Az ifjútörökök bő két évtized alatt a szó 
szoros értelmében, lemészároltak több, mint négymillió örményt, köztük 1915. április 24-én Konstantiná-
polyban, az összefogdosott 800 legfőbb örmény értelmiségit lefejezték és levágott fejüket gúlákban köz-
szemlére tették. 
    Az örmény holokauszt legalább olyan borzalmas volt, mint a későbbiek. Ma a világban talán 7-8 millió 
örmény él, ebből 3,3 millió a 29 800 km2-nyire zsugorított Örmény Köztársaság területén, egy olyan or-
szágban, amelynek névadó szent hegye, az Ararát Törökországé és a határon átmenni nem lehet, legszebb 
fővárosa, Ani Törökországé, éppúgy, miként a mi koronázó városunk Pozsony Szlovákiáé. Amint minket 
is saját nemzetrészeink vesznek körül, ugyanígy van ez Arménia esetében is. S a magyar holokauszt is 
azonos elvek és meggondolások szerint folyt évszázadokon keresztül. 
    Valóban hajtsunk fejet a magyar Haza nagy örményeinek emléke előtt, s becsüljük meg e két nép ba-
rátságát! 

(A történész előadása elhangzott  
az Aradi Vértanúinkra, Magyarörmény hőseinkre emlékezzünk  

című rendezvényen 2005. október 4-én Budapesten  
a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében.) 

 
*     *     * 

Jókai Mór 
Egy nemzeti hadsereg 

 
Mesemondás! Lehetett is az valaha! 
Hogy egy kicsiny, elszigetelt országnak rokontalan nemzete valaha saját haderejével kilenc oldalról ráro-
hanó támadás ellen védelmezte volna magát diadallal, dicsőséggel! Hogy ne bírt volna vele „egy" óriás! 
Hogy rá kellett volna ereszteni Európa másik kolosszát is, még azzal is megbirkózott, még akkor is saját 
magának kellett lefeküdnie, hogy rágázolhassanak! De hát hol vette volna ez a nemzet azt az ősmondabeli 
erőt, az újabb kornak e Niebelungen-énekéhez? 
    Elmondom, ahogy megértem. Egy véghetetlen jajkiáltás hangzott végig; az ország egyik bércfalától a 
másikig vetődött az vissza, s midőn másodszor visszatért, már nem volt jajkiáltás, hanem harci riadó! 
Megnépesült a kitűzött zászlók környéke. 
A földműves elhagyta ekéjét, a tanuló elhagyta iskoláit, a családapa boldog tűzhelyét, és ment a zászlók 
alá. 



    Tizenhárom-tizennégy éves gyermekek csoportja emelte a nehéz fegyvert, mely alatt még válla meg-
görnyedt, és hetvenéves, galambősz férfiak álltak a gyermekekkel egy sorba. Nem kellett felpénzzel csa-
logatni senkit; egy nemzetiszínű kokárda volt az egész ajándék, amit a belépő kapott. 
    Úri családok elkényeztetett fiai, mágnások, nemesek jöttek önként, s együtt sanyarogtak a parasztfiúk-
kal esőben, zivatarban, sárban szemétágyon, rongyban és dicsőségben! Egy ügyvéd otthagyta irodáját, 
kardot kötött, s a legelső csatában maga vitte a zászlót legelöl Schwechatnál a kartács-záporral szemközt. 
A végén ezredes lett. Sohasem tanulta a háborút.  
    Egy fiatal földesúr menyegzőjét megtartotta ma, másnap csatába kellett mennie; a római sáncokat ost-
romolták; ott első volt, ki zászlója élén felhatolt; lelőtték. 
    A cisztercita barátok kolostorából, három növendék kivételével, minden kispap elment honvédnek. A 
prior maga látta el őket úti élelemmel, mikor szekérre ültek. Amint a refektóriumba visszatérve, a honn 
maradt kegyeseket megpillantá, sírva monda nékik: „Ti gyávák, minek maradtatok itthon?" 
    Elmentek az ügyvédek; nem akart most senki pörlekedni. Elmentek a bírák; hisz nem volt senkinek 
panasza. A mérnökökből lettek tüzérek, utászok. Az orvosokból tábori sebészek. Ágyban meghalni nem 
volt most divat. Híres korhelyekből híres hősök lettek. Csöndes jellemekből oroszlánok. Még a rablók is 
megtértek. Egy hírhedt rablóvezér amnesztiát kért magának és társainak, és százhatvan lovast állított ki a 
csatamezőre, kiknek nagy része a hazát védve nyerte el a halált, mit a haza rontásáért előbb megérdemelt. 
Egy főúr maga egész huszárezredet szerelt fel; másik huszárezredet két hét alatt állított ki a jászkun főka-
pitány. 
    Nem volt fegyver? Vettek el az ellenségtől. Egy közönséges székely földész kitalálta, hogyan kell 
ágyút önteni, fúrni, és ellátta népét csatalövegekkel. Vashámorok átalakultak golyó-öntödékké. A ma ala-
kult zászlóalj már holnap gyakorlatot tartott, s egy hét múlva már a Tűzkeresztelőre. Így támadt a nemzeti 
hadsereg. 

(Elhangzott az Aradi Vértanúinkra,  
Magyarörmény hőseinkre emlékezzünk című rendezvényen  

Szabó András előadóművész tolmácsolásában  
2005. október 4-én Budapesten a Főpolgármesteri Hivatal dísztermében.) 

 
*     *    * 

„A rosszak csak azért olyan erősek, mert a jók olyan gyengék." (Sz. X.Pius) 
 

*     *     * 
Puskás Attila 

Örmény ősz Gyergyószentmiklóson 
 
Az őszi falevelek rezgő-remegő hullása és az idegesen szorgos, majd egyre inkább lecsendesülő őszi 
munkálatok ellenére a gyergyószentmiklósi örménymagyar közösség kulturális és egyházi életében 
tavaszi pezsgést hozott az ősz. A nyári szétszórtság, a szabadságok, az utazások, munkálatok után 
igazán jót tett a szellemnek és a léleknek az a néhány rendezvénysorozat, melyek nem csak hétköz-
napjainkat tették szebbé, hanem feltárták a nagyvilág előtt értékeinket, és ezáltal hozzájárultak a 
közösség önmegismeréséhez. 
    A gyergyói örménymagyarság életében minden évben meghatározó esemény ősszel a kisasszony-napi 
Mária búcsú. Többeknek ez azért is szép esemény, mert a pünkösdi somlyói búcsúval keretet ad az egész 
évnek. A pünkösdi búcsú alkalmával nagyon sokan meglátogatják a templomot, innen elszármazottak 
vagy kíváncsi turisták. A Kisasszony napját követő vasárnapi búcsú talán pontosan amiatt, hogy itt ez 
kulturális ünnep is, az önmagunkra való figyelés és önmagunk megismerésének ideje. Ezt tapasztaltuk 
most is. 
    A templomi ünnepséget, melyen jelen volt Ft. Hajdó István főesperes, Dr. B. Garda Dezső történész, 
parlamenti képviselő, Demeter Attila államtitkár, a Megyei Tanács részéről Lukács Levente, Pap József 
polgármester, Kereső Attila városi tanácsos, Ft. Ferencz Antal gyergyócsomafalvi plébános prédikációja 
tette meghitté. A szónok Mária követésére buzdította a híveket, aki mint az Oltáriszentség első és eredeti 
szent szekrénye a Krisztus hordozásának eredeti szimbóluma. Az ünnepélyes körmenetet a Lázár Mária 
Oltáregylet-elnöknő által előkészített Máriavivő lányok, és az egykori Legényegylet utódai, a 
Vörösköpenyesek katonás rendje tették díszessé. De a templomi ünneplés talán azért volt szebb, mint 



máskor, mert nem csak a gyergyóiak ünnepeltek, hanem itt voltak a csíkszeredai-szépvizi 
örménymagyarok, suceavai örmények és végre az erzsébetvárosiak is. 
    Élő hagyomány a búcsú összekapcsolása egy közösségi kulturális rendezvénnyel. Ennek színhelye a 
Tarisznyás Márton Múzeum volt ebben az évben. Több szempontból is fontos esemény ez a közösség 
számára. Elsősorban azért, mert a vatikáni Pápai Kultúra Tanácsa meghívására a Romániai Örmény Kato-
likus Ordinariatus egy képviselőjét várták egy Szarajevóban a globalizáció kulturális kihívásairól szerve-
zett konferenciára. Nagyon örvendtünk, hogy közösségünket a csíkszépvizi származású Demeter Zsuzsa 
képviselhette. Egyházi rendezvényen laikusként jelen lenni annak jele, hogy az örmény katolikusok ko-
molyan veszik társadalmi szerepüket, és bizonyítja, hogy az örmény katolikus egyházban nem csak név-
legesen, de valóságosan is meghatározó szerep jut a világi krisztushívőknek. A júliusi konferenciáról 
Demeter Zsuzsa rövid előadásban számolt be, kiemelve, hogy az erdélyi örménység jelenléte példa lehet a 
népek békés együttélésére, amely különösen a Balkánon igencsak szükséges. Az Egyházra ebben a fo-
lyamatban hatalmas szerep hárul, hiszen egy közösség életében összekötő, békítő, megtartó szerepe van. 
    A második előadásban az örmény plébánia könyvtárát ismerhette meg a hallgatóság. Közismert a gyer-
gyószentmiklósi örmények hűséges ragaszkodása saját hagyományaikhoz és értékeikhez. Ez a ragaszko-
dás tette lehetővé, hogy a „40 év" idején sikerült teljes egészében épségben megőrizni a plébánia könyvtá-
rát. Szerencsére kevesen tudták, hogy a poros polcok valódi könyvritkaságokat rejtettek, amelyek a plé-
bánia felújítása után méltó helyre kerültek. De még nagyobb ritkaságnak számít egész Erdélyben, hogy 
Székely Szilárd hitoktató jóvoltából megkezdődött e könyvtár digitális feldolgozása, amivel sikerül a ku-
tatás számára hozzáférhetővé tenni a könyveket, és a könyvek pontos nyilvántartása megőrzésüket is 
szolgálja. Székely Szilárd fáradtságos és aprólékos nyári munkájának meglett az eredménye. Előadásából 
kiderült: több értékes könyvritkasággal találkozunk. Fény derült arra is, hogy az örmény, latin, olasz, né-
met nyelvű tudományos és prédikációs könyvek mellett lengyel nyelvű könyveink is vannak. A régi 
könyvek olvasásához nem szokott jelenlévők számára pedig gyakorlati tanácsokat adott arról, miként kell 
egy régi könyvhöz egyáltalán hozzáállni, milyen információt hordoz egy régi könyv címlapja, stb. Elő-
adása után a jelenlévők megtekinthették a Tarisznyás Márton Múzeummal közösen előkészített kiállítást. 
Nem csak könyveket, hanem XVIII. századi helyi miseruhákat, kelyheket, keresztút képeit is láthatták a 
látogatók. Önmagában az is példaértékű, hogy sikerült az örmény egyház kincseit egy városi múzeumban 
bemutatni, amely sokak számára korábban elképzelhetetlen volt. 
    Az előadás-sorozat utolsó előadója Dr. B. Garda Dezső történész volt, aki a Mercantile Forum jegyző-
könyveit kutatta a nyár folyamán. Előadásában ismertette a fórum működését, kiemelve annak társadalmi 
életben betöltött szerepét. A Forum nem csak kereskedelmi kamara volt, hanem az örmény mindennapok 
gondjait-bajait minden szinten orvosló intézmény, amely modellértékű lehet a mai világban is, például az 
erdélyi magyar autonómia kérdésében. 
    Az előadást az örmény egyházközség kórusa tette színesebbé. Ennek végén a Szilágyi vendéglőben 
előkészített ebéd mellett vidám hangulatban folytatódott az ünneplés. 
    Az őszi eseménysorozat másik nagy eseménye az 1848-as forradalam hőseire való emlékezés volt. Ez 
bennünket mélyebben érint, amióta az EÖGYKE jóvoltából egy Czetz János emlékplakettet őrzünk a 
templomkertben, a kápolnák egyikén. A 48-as szabadságharcról Rokaly József történész tartott előadást, 
majd Lázár Alfréd gondnok és Lázár Mária elnöknő megkoszorúzták a felújított kápolna falára helyezett 
emléktáblát. Az örmény kórus itt is örmény és magyar énekeket énekelt. 
    A harmadik nagyobb méretű esemény a Tarisznyás Márton emlékünnepség volt a Múzeumban és az 
Örmény temetőben. Tarisznyás Marci bácsi 25 évvel ezelőtt költözött örök otthonába, de munkásságával 
már itt a földön örökké tartó művet alkotott. Ezt emelte ki Csergő Tibor múzeumigazgató, aki ugyanak-
kor emlékezett a nagynevű történész kedves feleségére, Juckó nénire, aki feldolgozta férje hagyatékát. Az 
eseményen jelen voltak a székelyföldi múzeumigazgatók. Az örmény-magyarok pedig büszkék lehettek 
arra, hogy két székelyföldi múzeum megalakulásában is meghatározó volt az örménymagyarok szerepe, 
hiszen a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum is egy örménymagyarnak, Vasady Nagy Gyulának 
köszönheti létrejöttét. Az őszi napfény sárga fényének melankóliája tette meghitté a koszorúzási ünnepsé-
get. Az őszi eseménysorozat itt még nem zárul le, hiszen novemberben egész hetet szentelünk az örmény 
kultúrának. De erről majd a következő lapszámban olvashatnak. 
A falevelek lehullnak, de az emlékek maradnak. Reméljük, mindenki számára felejthetetlenek voltak. Így 
telik el lassan az ősz Gyergyószentmiklóson. 

(A szerző vikárius-plébános) 



*     *     * 
Polyák Mariann 

Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség  
a XIX. század második felében 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Hallgatóság! 
A 2002-es budapesti örmény kiállítás után kaptam egy lehetőséget, hogy a négy nagy erdélyi ma-
gyar-örmény település egyikébe, Erzsébetvárosba eljussak. Diáktársaimmal az örmény templom 
története, könyvtára mellett a plébánia könyvtára és levéltára is foglalkoztatott bennünket, illetve a 
város főurának, az Apafi családnak története, valamint a helyi lakosok élete az újkortól napjainkig. 
Érdeklődésem hamarosan egy, a városban gyakran előforduló név, Ávedik Lukács plébános felé 
fordult, aki a város szülötte volt és szinte itt élte le egész életét. 
 
     A téma betekintést enged mind az etnikai, mind a felekezeti kisebbség helyzetére a Kárpát-
medencében a XIX-XX. században, illetve az örmény nép történelmének vizsgálatára is. 
    Sokat tett Ávedik Lukács az örménység fennmaradásáért, vagy tehetett volna többet is? - ez a feszült-
ség egész életén átvonult. Dolgozatomban egy, a helyzet adta történetíró életét kívántam megörökíteni. 
    Az erdélyi örmény települések közigazgatási és egyházi egysége 1680-ra történt meg az ún. örmény 
kompánia létrehozásával. Később az örmény közösség több privilégiumot is kapott, például a szabad köl-
tözés, szabad kereskedelem jogát. II. Apafi fejedelem kiváltságlevelet adott ki, mely alapján saját bírót 
állíthattak, ezek a bírák viszont a székely főbíráknak voltak alárendelve. Az egységes igazgatás 1700-ig 
állt fenn, az örmény főbíró Ebesfalván székelt. Ekkor azonban Szamosújvár külön főbírót választott.  
    A XVIII. századra négy jelentős örmény település alakult ki, a két szabad királyi város: Szamosújvár és 
Erzsébetváros, ezen kívül Gyergyószentmiklós és Csíkszépvíz. Az örmények itt is, mint bárhol, kereske-
delemmel és kézművességgel foglalkoztak, ezen belül marhakereskedelemmel és bőrfeldolgozással. En-
nek érdekében Moldvából és Erdélyből vásárolták meg az állatokat és eljutottak Pestre, sőt a bécsi piacra 
is. 
    A XIX. században bekövetkező változások lassan az örmények hanyatlásához vezettek, piacuk beszű-
kült, gazdasági pozícióik jelentéktelenné váltak. A megváltozott körülmények következtében az örmény 
lakosság a külkereskedelemről áttért a belkereskedelemre. Ezek következtében már más termékekkel, 
főként bőr kikészítésével foglalkoztak. A lakosság számát tekintve is lelassult a gyarapodás, a bevándor-
lás majdhogynem megszűnt.  
    1868-ban Ferenc József törvényben szabályozta Magyarország és Erdély egyesítését. A törvény ki-
mondta: Erdély minden lakosa nemzetiségi, nyelvi és vallási különbség nélkül egyenjogú, s Erdélynek 
ezzel ellenkező törvényei eltöröltetnek. Azokat a törvényeket, melyek az erdélyi területen a bevett vallá-
sok vallásgyakorlati és önkormányzati szabadságait, jogegyenlőségét biztosítják, sértetlenül fenntartják, 
egyszersmind a görög és az örmény katolikus, valamint az ortodox egyházakra is kiterjesztik. 1848 után 
az etnikai alapokon szerveződött közösségek elvesztették jogi személyiségüket, és a modern társadalomba 
való integrálódás egyben nemzetiségük feladásához is vezetett. Erre való érdekes reakcióként egy új ideo-
lógiát dolgozott ki a XIX. század végén a Szamosújváron megjelenő Armenia folyóirat körül kialakult 
értelmiségi csoport, ez az ideológia pedig az ... armenizmus. Ez azt jelentette: két síkon próbálták megfo-
galmazni a magyarországi örmények önazonosságukat, politikai értelemben a magyar nemzet részeként 
határozták meg magukat, kulturális értelemben viszont örmények kívántak maradni. E körnek volt jeles 
tagja többek között Merza Gyula, vagy Szongott Kristóf szamosújvári plébános, de maga Ávedik Lukács, 
erzsébetvárosi esperes is. Az örmény neofiták egyenesen azonosították magukat a magyarsággal, melynek 
nemzetfelfogása a korban tökéletesen egyezett abban, hogy az országban mindenki vagy már magyar, 
vagy azzá lesz. 
    A magyar-örmények asszimilációja jelentős méretűvé a XIX. században vált, de gyökerei már koráb-
ban keresendők. Nagyban hozzájárult a magyarságba való beolvadáshoz, a többi nemzetiséggel szemben, 
hogy az örmények messze éltek hazájuktól; munkájuk, a kereskedés révén pedig hajlamosak voltak arra, 
hogy megtanulják az adott ország nyelvét. Ehhez járult hozza az is, hogy beköltözésükkor elfogadták az 
uralkodó feltételét, hogy a magyar etnikumhoz tartoznak, tehát mint nemzetiség nem léphettek fel jogai-
kért akkor sem, amikor más nemzet a kiegyezés után már élhetett ezzel a lehetőségével. A többi nemzeti-
ségek politikai egységekbe tagolódtak, a kiegyezéssel pedig egyre gyakrabban felléptek jogaik érvényesí-



tése érdekében. Az örmények a négy településen kívül nem éltek jelentős tömbökben. A folyamat ment-
hetetlennek bizonyult, ezt mutatja az is, hogy a Lemberg központtal, önálló püspökkel bíró lengyel örmé-
nyeknél is hasonló elörménytelenedés következett be. 
    A magyar-örmények az asszimilációt többféle módon igyekeztek megakadályozni: örmény egyesüle-
tek, folyóiratok, alapítványok létrehozásával, illetve, szüntelen kérelmekkel, hogy felállíthassák az ör-
mény püspökséget. A római katolikus hívek száma Erzsébetvárosban 1898-ban már körülbelül duplája 
volt az örmény katolikusokénak. 1910-re Magyarországon összesen csak 121 örmény családot számoltak, 
ezek is már teljes mértékben beolvadtak a magyarságba. 
    A korabeli helyzet ábrázolására egy meghatározó személy életét ragadtam ki, Erzsébetváros plébáno-
sával foglalkoztam részletesebben; az ő életén és munkáján keresztül az erdélyi örmények életét szeret-
ném láttatni. 
    Ávedik Lukács 1847. október 18-án született Erzsébetvárosban. Az 1900-ban készült személyes jelen-
tésében Ávedik beszámolt arról, hogy az első négy gimnáziumi osztályt szülővárosában, a következő né-
gyet pedig Székelyudvarhelyen végezte, majd a teológiai tanulmányait Gyulafehérváron folytatta. Ávedik 
Lukácsot 24 évesen a bécsi örmény püspök szentelte pappá. Erzsébetvárosban teljesített kápláni szolgála-
tot 7 évig, amikoris az úgynevezett zsinati vizsgát sikeresen letette a következő év májusában. Ennek kö-
vetkeztében érdemessé vált a 'parochus' címre, így a püspök beiktathatta őt a plébánosi hivatalba. A főpap 
a beiktatás alkalmával Ávedik Lukácsot nevezte ki a kerületi jegyzői tisztre is. Ávedik az alesperesi hiva-
talba 1880-ban került, később esperessé, majd 1894-ben főesperessé nevezte ki elöljárója. 
    Beosztott lelkésztársai meg voltak vele elégedve, mert a kor problémáira valóban választ váró 
főesperes a koronagyűléseken hasznos előadásokkal, reform gondolatokkal látta el őket. 
Ávedik teológiai tanulmányaival végezvén, 1870-től tanított a helyi gimnáziumban, majd 1878-ban a plé-
bánosi kinevezéssel együtt járó igazgatói állást is megkapta a helyi fiú-és leányiskolában. Itt mint hittanár 
tanított. Később a főesperességgel a kerületi egyházi tanfelügyelői tisztséget is ellátta. Beosztottjai szintén 
elégedettek voltak vele, mert valóban szívén viselte a diákok kiváló neveltetését. Erzsébetváros kerületi 
egyházi tanfelügyelőjeként tanügyi kiállítást rendezett 3 megye intézményeinek bevonásával 1893-ban. 
    Tíz év múlva a szervezőbizottság elhatározta, hogy a következő tanévben Erzsébetvárosban tartják meg 
a nagyszabású kiállítást. Mindenféle oktatási intézményt meghívott a bizottság és a korábbi 3 vármegye 
mellé még kettőt vontak be. 1908-ban, amikor Ávedik betegsége miatt lemondani kényszerült az elemi 
iskola gondnokságáról, a királyi tanfelügyelőtől egy hálálkodó levelet kapott. Ebben mondtak köszönetet 
Ávedik fáradhatatlan és buzgó tevékenységéért, mellyel az erzsébetvárosi állami elemi iskolát magas 
színvonalon álló virágzó intézetté fejlesztette. 
    Ávedik pályafutásának nagy elismerését jelentette a neki adományozott egyik legrangosabb kitüntetés. 
Az államtitkár jelentéséből kiderül: a király Ávedik Lukács erzsébetvárosi örmény katolikus esperes plé-
bánosnak a közügyek és a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz-József rend lovagkereszt-
jét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott.  
    Ávedik sok tennivalója mellett is szakított időt híveire. Többek levele is megtalálható az erzsébetvárosi 
örmény templom levéltárában. Az itt található egyházközségi könyvek, a különböző alapítványok jegyző-
könyvei mind beszámolnak Ávedik adakozó szándékáról. Ezt mutatja a főtemplom egyik üvegablaka is, 
melyet 1902-ben készíttetett Szent Lukács evangélista tiszteletére. 
    Az erzsébetvárosi plébánosnak jelentős szerepe volt Erzsébetváros közéletében: több bizottságnak, 
mint például a Kameller-alapítvány, vagy a Kabdebó alapítványnak is tagja volt, elnöke a Kis-Küküllő 
vármegyei Általános Tanító Egyesületnek, Kis-Küküllő vármegye választmányi tagja, a jótékony alapít-
ványok bizottsági elnöke. 
    Erzsébetváros, mint szabad királyi város az országgyűlésen szavazattal bíró jogi személy 1905-ben 
országgyűlési képviselő-választásra készült. Választási elnökké az örmény plébánost szavazták meg a 
városi képviselő-választmányon. 
    Ávedik Lukács számos könyvet írt és kihasználta a lehetőséget, hogy publikáljon a helyi újságokban. 
Legtöbb tudományos cikke azonban az 1887-ben meginduló örmény folyóiratban, az Armeniában jelent 
meg, mely évente kötetben látott napvilágot. Ávedik saját bevallása szerint fontosnak tartotta, hogy az 
örmények megőrizzék a hagyományukat, kultúrájukat. Ennek érdekében megpróbálta népszerűsíteni az 
örmény nyelv oktatását, például úgy, hogy örmény olvasókönyv-sorozatot indított az Arménia hasábjain. 
Konkrétan kifejezte azt a szándékát, hogy másokat is serkenteni akart az Erdélyben már-már holt nyelv 
tanulására és használatára. Sok mindenben szenvedünk hiányt, kellene egy módszeres nyelvtan; szüksé-



günk van egy örmény-magyar és magyar-örmény szótárra; mert csak ezek segítségével kutathat az érdek-
lődők az örmény irodalom gazdag bányájában. Én reménylem, ha felébresszük a teremtő, munkás Mú-
zsákat, ezekről is lesz gondoskodva - írta. A gondoskodás viszont elmaradt, erre ő sem vállalkozott, az 
örmény olvasókönyvnek is csak pár száma jelent meg a folyóiratban. 
    Az Arméniában megjelent egy-egy értekezését a következő években felhasználta könyveinek egy-egy 
fejezeteként. A cikkek megírásához szükséges iratokhoz az erzsébetvárosi egyházi levéltárban fért hozzá. 
A sorozatban a cikkíró felhasznált még püspöki leveleket, canonica visitatiokat is, és igyekezett pontos 
történelmi hátteret adni. Erzsébetváros örménységének helyzetét összehasonlította a Habsburg Birodal-
mon belüli egyetlen, a lembergi örmény érsekségével. Következtetésül megjegyezte: „ezen egyházmegye 
példát adott arra, hogy miként kell a jövőt biztosítani." Ávedik ezzel szülőföldje számára szeretett volna 
más, jól működő örmény egyházmegyét követendő példaként felmutatni. 

Folytatjuk  
(Polyák Mariann előadása elhangzott a  

Fővárosi Örmény Klub szeptember 15-i műsorán) 
*     *     * 

Kátainé Szilvay Ingrid 
 

Maestro Kozmosz, avagy látogatás a jereváni Paradzsanov Múzeumban 
 
A zsenialitás mára irodalmi fogalommá vált. Zseninek nevezzük az olyan embert, aki számunkra 
elérhetetlen időben és térben létezik. Legendákból és iskolai tankönyvekből értesülünk életéről. 
Köztünk már rég nem él. Akiknek szerencséjük volt életében ismerniük Paradzsanovot, akik kom-
munikálhattak vele, élvezhették gyermeki jóhiszeműségét, artisztikus humorát, nyugtalanító ener-
giáját, szemtől-szemben találhatták magukat egy olyan emberrel, akinek gondolatai, szavai és 
munkája által minden értelmet és szépséget nyert. Ez az „ideológusok és bürokraták nyugalmának 
veszélyeztetője" mágnese volt a kereső, gondolkodni merő, közhelyeket gyűlölő, nem mindennapi 
embereknek. 
 
    Üstökösként csapódott be a szovjet idők átideologizált, agyoncenzúrázott művészetének börtönszagú 
atmoszférájába. Az üstökös hosszú csóvát húzott maga után: kollégák, hódolók, adeptusok hosszú sorát. 
Akik ismerték, mesélik, hogy sohasem lehetett egyedül találni. Barátok, vendégek, véletlen ismerősök, 
ismeretlenek és még ki tudja kicsodák éltek és visszaéltek vendégszeretetével, őszinte kíváncsiságával és 
jóindulatával. Hogy mikor dolgozott, aludt, evett vagy olvasott - azt senki sem tudta. Állandóan mesélt, 
másokat hallgatott, utazott és alkotott. „A lélek köteles dolgozni. Éjjel-nappal, éjjel-nappal." Paradzsanov 
számára az alkotás nem kötelesség volt, hanem a legbelső és legtermészetesebb szükséglet. 
    A házában alig volt könyv. Ha mégis megjelent, vagy elajándékozta, vagy eltűnt. Olvasni nem látták. 
Mégis mindent és mindenről tudott, „abszolút hallása" és tökéletes lényeglátása volt minden fontos iro-
dalmi, művészeti, kulturális vagy politikai eseménnyel kapcsolatban. Ezt nevezik a zseni ösztönének. 
Egyszer, egy enteriőrről szóló kiadványt lapozva így szólt: „Nem azzal kezdték és nem is azzal fejezték be, 
amivel kellett volna. Diogenész a jó kezdet. Diogenész hordója - a legjobb enteriőr. A befejezés pedig a 
Kongresszusi Palota." 
    Az 1968-as események kapcsán egy moszkvai minisztériumi filmesztétának megjegyezte: „Filmet csi-
nálni ez az ország nem tud. Jobban megy maguknak a tankos bevonulás idegen fővárosokba". 
Egy pártcsinovnyikot, aki mecénási hangot próbált megütni vele szemben, így szakított félbe: „Megírhat-
ja nekem a forgatókönyvet. Úgyis átírom." Egy sznob dámával, aki „szellemi vezérért" jött hozzá, imí-
gyen beszélt: „Hány szobás a lakása? Öt? Vegyen föl albérlő diákokat. Majd takarítják a mellékhelyisé-
geket!" Türelmetlensége a falssal, megjátszottsággal, közönségességgel szemben durvává, provokálóvá 
tette. Paradokszonjai, fintorai, gesztusai, parodizálásai állandó színpaddá tették az őt körülvevő teret a 
jelenlevők nagy örömére vagy bánatára. Ha valaki felvette volna „élete filmjét", talán a legjobb alkotásá-
val lennénk gazdagabbak. 
    Mindenben a szépet kereste. Gyermeki őszinteséggel tudott örülni egy szép szobabelsőnek éppúgy, 
mint egy választékosan megterített asztalnak, egy csokornak vagy látszólag véletlenszerűen egymás mellé 
került tárgyaknak, melyekbe belelátta saját kompozícióját - így születtek kollázsai, rajzai, metaforái. 
Nemcsak a szép tárgyak vonzották. Áhítattal imádta a szép embereket. Gyakran csalódott bennük. Erősen 



vonzották a régiségek, gyakran vett és cserélt ilyesmit (családi hagyomány volt ez), még gyakrabban 
ajándékozott antikvár dolgokat mindig személyre szólóan. 
    Koncepciós perében ezt a vonzalmát nem a művészember lelki szükségletének tekintették, hanem 
kompromittáló büntetőjogi kategóriának. Ember volt, nem angyal. Gyenge is meg „nehéz" is. Főleg a 
feletteseinek, akikkel nem sokat teketóriázott. Ugyanis csak az emberi jóság, szépség és tehetség előtt 
hajtott térdet. A „jóság" és „szépség" voltak az általa leggyakrabban használt szavak, ha olyan emberekről 
szólt, akik valamivel kiérdemelték ezt. Az életmódjában - minden improvizáció és káosz mellett - volt 
valami rituális. Mindent ösztönösen szertartássá változtatott, amitől a leghétköznapibb dolgok szépséget 
és magasabb értelmet nyertek. 
    Ezt a szovjet hatalom számára nemkívánatos személyt ki kellett iktatni. Nem hagyták alkotni, amit lét-
rehozott, azt ideológiai szempontból cenzúrázták, majd két alkalommal is megismerhette a szovjet bünte-
tés-végrehajtás „áldásait". A kiiktatása nem volt egyszerű: hosszú, szisztematikus és kitartó. A már nem-
zetközi hírű filmrendezőt, akinek minden sóhaja aranyat ért, hagyták filmstúdiók és minisztériumok kö-
zött sikertelenül vándorolni elképzeléseivel... Amit ennek ellenére megalkotott - ma már a világ filmmű-
vészetének gyöngyszemei, sajátos, semmivel sem összehasonlítható alkotások: ,Az elfelejtett ősök ár-
nyai", „A gránátalma színe ", „A szurámi vár legendája", „Asik Kerib", „Piroszmani". 
    Forrongó energiái és kiapadhatatlan képzelőereje kiutat keresett minden módon. Színházi elképzeléseit, 
az opera megreformálását, a gyermekszínházról szóló elképzeléseit nem realizálhatta. Novellákat írt, me-
lyek nem jelenhettek meg. Ha később sor került mégis rá, csak külföldi kiadásban, a Tengerentúlon. Nem 
engedték, hogy önmaga legyen. Valójában azt sem engedték volna legszívesebben, hogy legyen. Tudták, 
a zseni számára az egyetlen létezési mód - az alkotás. Megfosztani ettől, egyet jelentett az élettől való 
megfosztással. 
    A megvalósítatlan álmok halálosan gyötörték, hiába próbálta humorral vagy különcséggel palástolni 
keservét. És mivel alkalmatlannak találtatott a kompromisszumkötésre, következett a fizikai megsemmisí-
tés: börtön és láger. Öt év köztörvényesek között, akiknek javarésze olvasni sem tudott, és akik nem akar-
ták elhinni, hogy ő a nagy filmrendező... Öt évet töltött poloskák és tetvek, éhezés, provokációk, lágerbeli 
terror és megaláztatások között. Félholtan jött vissza. Új letartóztatás várta, de ez már nem Kijevben, ha-
nem Tbilisziben. A per egy színjátékhoz hasonlított. Paradzsanov volt a főhőse és a rendezője 
egyszemélyben. Szabadlábon nem volt lehetősége rendezni ugyanis. A nemzetközi közvélemény nyomá-
sára szüntették meg a pert, de addig is előzetes letartóztatásban tartották. 
    Élete utolsó éveit nagybetegen az atyai házban töltötte Tbilisziben. A grúz filmstúdió befogadta. Nagy 
lelki fellendülés következett, ami nem volt összhangban fizikai állapotával. 
    1988-ban Örményország is kezet nyújtott nagy fiának. Ekkor állították ki először képzőművészeti alko-
tásait az Örmény Népművészeti Múzeumban. A földrengés elodázta az önálló múzeum építését, így halá-
la után egy évvel nyílt meg 1991-ben Jereván Dzoragüh negyedében. Amennyit megélhetett ebből, a tbi-
liszi családi házból elszállították az otthoni berendezés részét képező régi bútorokat és használati tárgya-
kat a jereváni helyszínre. De Ő már nem érkezett meg oda... 
    A múzeum alapanyagát 600 tárgy képezi - festmények, rajzok, kollázsok, babák, jelmezek, díszletek, 
filmeszkizek, levelek, dokumentumok, fotográfiák, kéziratok. Csodálatos helyen áll a ház a Szent 
Szárkisz templom szomszédságában. Titokzatos az ódon belső udvar, csipkésre faragott erkélyével az 
Ararát néz szembe, megannyi rejtély minden tárgy ebben a gyönyörűen berendezett emlékházban. Sok 
kiállított alkotás szó szerint könnyből és vérből fogant a kor szovjet javító-munkatáboraiban. Mégis be-
lengi valami mesebeli báj, végtelen fantázia és játékosság. Egy sokat szenvedett nép gyermekének derűje 
minden sötétség és kínszenvedés ellenére. 
    Halála előtt nem sokkal két fiatal szakmabeli hódolója utazott Tbiliszibe, hogy találkozzon a Mesterrel. 
A hivatalos intézmények nem tudták (vagy akarták) megmondani, hol lehet megtalálni. Lehetetlenre vál-
lalkoztak: a közel kétmilliós fővárosban a járókelőktől kérdezték meg, hol lakik Paradzsanov. Az első 
szembejövő fiatalasszony tudta: a Kata Mechi utcában. Amikor egy arra jövő öregembertől tudakolták, 
hol a Kota Mechi utca, rákérdezett, csak nem Maestro Kozmoszhoz jöttek? Hogy miért nevezik így, azt 
válaszolta: „Mert nem ebből a világból való!" 
    Szárkisz Paradzsanjan, alias Maestro Kozmosz (1924-1990) már csak alkotásaiban él közöttünk. Em-
ber, örmény és zseni volt. 

(A szerző a 2005. májusi jereváni delegáció tagjaként  
látogatott Örményországba.) 



*     *     * 
 

Az „Erdélyi Magyar Évkönyv"  
1918-1928 örménymagyar munkatársai 

 
A kiadvány 1930-ban jelent meg, a benne levő adatokat számos helyi munkatárs segítségével gyűjtötték 
egybe a Trianon utáni Erdély egész területéről. Nevüket és esetenként foglalkozásukat, lakhelyüket közöl-
ték. Bizonnyal állíthatjuk, hogy ezek közül örménymagyarok voltak: 
P. Arsenius Djendojan lelkész Szamosújvár 
dr. Czárán Géza szolgabíró Seprős 
Csiki Albert Székelyudvarhely 
Dániel Viktor Brassó 
Dávid Dezső Kézdivásárhely 
Duha Kristóf Szamosújvár 
Issekutz Viktor birtokos Erzsébetváros 
dr. Kapatán Márton Szamosújvár 
Khell István tanár Székelyudvarhely 
Mánya Ferenc tanító Csíkszereda 
Merza Lukács gyógyszerész Páncélcseh 
dr. Meskó Miklós ügyvéd Déva 
Placsintár János Torda 
Száva Gerő kereskedő Ditró 
Urmánczy Jeromos birtokos Toplica 
Vertán Sándor Szászrégen 
Zakariás Károly tanító Bikafalva 
Az ő szorgalmas munkájuknak is köszönhetjük, hogy sok mindent megtudhatunk a korabeli Erdély életé-
ből. 

Bálintné Kovács Júlia 
*     *     * 

 
A Fővárosi Örmény Klub műsora 

Időpont: 2005. november 17.17 óra 
 

I. rész: 
17 h: Közmeghallgatás Elnöki beszámoló 

 
II.rész: 

17. 30: Az EMBERKATEDRÁLIS - Márton Áron emlékezete (Szemelvények az első örmény vikárius 
életéből. Előadja: Várady Mária színművész) 

 
Helyszín: a Magyarok Háza, Budapest, V. Semmelweis u. 1-3. 

A klubestet a XII. kerületi Örmény Önkormányzat rendezi 
 

*     *     * 
Hirdetés 

 
A gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomot ebben az évben kívül-belül festjük, amihez a 
magyarországi testvéreink támogatását is kértük. A közösség nevében ezúton is köszönöm a főváro-
si XII. kerületi Örmény Önkormányzat anyagi támogatását. A Jóisten fizesse százszorosan vissza 
nekik, és segítse őket az örménység fennmaradásában végzett munkájukban. 

Dr. Puskás Attila vikárius-plébános 
 

*     *     * 
 



Bogdánfy Géza 
In memóriám Tutsek Piroska 

(1905-1979)  
Egy centenárium margójára 

 
„Örömhír, hogy Tutsek Piroskáról, a múlt század neves drámai mezzojáról születésének századik 
évfordulóján méltó módon megemlékezhetünk, hangját és művészetét ismét megcsodálhatjuk, róla 
olvashatunk és gazdag képanyagot is láthatunk. 
 
    Egy méltó portré született, amiért hálás vagyok és köszönöm mindazoknak, akik segítségemre voltak - 
különösen Dr. Szomolányi Gy. Istvánnak - valamint támogatóinknak, hogy most e sorokat leírhatom, és 
ezen értékeket Önökkel megoszthatom. Olvashattuk a szép ismertetőn a művésznő fia, Bogdánfy Géza 
szavait szeptember 21-én a Magyar Állami Operaház Székely Bertalan-termében megrendezésre került 
megemlékezésen és zenei bemutatón. Ezt követően a II. emeleti Tanácsteremben Boros Attila megnyitotta 
a Tutsek Piroska pályáját bemutató emlékkiállítást, amely az év végéig látogatható az előadások szüneté-
ben. 
    Tutsek Piroska hangját élő, de egyben értékes amatőr felvételek örökítették meg csupán. Mindez hoz-
zájárulhatott, hogy mára a stúdió-felvételekhez hozzászokott operarajongók már kevéssé ismerik. Ugya-
nakkor e felvételek alapozzák meg, hogy most művészetét mégis bemutathassuk. 
    Tutsek Piroska Brassóban született, 2005. szeptember 3-án lett volna százéves. Budapesten, Bécsben 
és Berlinben híres mesterektől tanult. 1933 áprilisában debütált a budapesti Operában, azonnal szerződtet-
ték. 24 szerző - ebből 6 magyar - 42 művében 54 szerepre terjedt a későbbi repertoár, emellett kitűnő dal-
énekes, tucatnyi népszerű koncertszóló avatott előadója volt. 1935-ben figyelt fel rá Erich Kleiber, javas-
latára szerződtette 1937-ben a bécsi Staatsoperhez Bruno Walter, és kérte fel, az általa dirigált Don Carlos 
Ebolijára. 1944-ig párhuzamosan tagja mindkét Operának, közben 1938-39-ben fellépett a Salzburgi Ün-
nepi Játékokon (Tannháuser - Venus, Mesterdalnokok - Magdaléna, Beethoven: IX. szimfónia, Wilhelm 
Furtwangler és Hans Knappertsbusch vezényletével). 1940-42-ben már a Milánói Scala színpadán hall-
hatták: Respighi: Láng - Eudoxia (budapesti produkció), majd hamarosan vendégként is fellépett a Parsi-
fal - Kundry és Tannháuser - Venus szerepében. (Vezényelt Tullio Serafin és Gino Marinuzzi). 
    A II. világháború után az addig töretlen pálya sajátosan alakult, a budapesti Operaház 1948-tól indoko-
latlanul mellőzte, külföldre szerződnie ekkor már lehetetlen volt. Néhány 1957-es beugrásszerű felvilla-
nás után véglegesen visszavonulni kényszerült. 
    Ettől kezdve a tanításnak élt, számos tanítványnak adta át relatíve rövid, de rendkívül gazdag pálya 
tapasztalatait, 1979-ben bekövetkezett haláláig. 
    Legemlékezetesebb alakításai (a teljesség igénye nélkül): Carmen, Koncsakovna, Adriana-Lecouvreur 
- Grófnő, Orfeusz, Laura, Eudoxia, Amneris, Eboli, Azucena, Waltraute, Fricka, Venus, Ortrud, Kundry. 
Nagy, minden regiszterben átütő hang, ösztönös muzikalitás, kiművelt technika jellemezték művészetét, 
mindezekhez kitűnő színészi képesség és ragyogó színpadi megjelenés is társult. 
    Karmester tablója párját ritkító: Karl Böhm, Furtwangler, Erich Kleiber, Klemperer, Knappertsbusch, 
Marinuzzi, M. Rossi, T. Serafin, Bruno Walter. Kevés magyar énekes állíthatna elő ilyen névsort. 
    A korabeli nemzetközi elismertségét a kritikák és rajongó levelek mellett mára elsősorban az említett 
néhány - archív minőségben elfogadható, ugyanakkor zeneileg csodálatos előkerült élő felvétele alapján 
tudjuk bemutatni. Don Carlos (Bécs 1937 -Tódor Mazaroff, Bruno Walter), Tannhäuser és Istenek alko-
nya (Bécs 1943 -Svanholm, Knappertsbusch), Parsifal (Milano, Scala 1940-Tullio Serafin) és Gioconda 
(Budapest 1941 - Báthy, Laczó, Székely, Failoni). E felvételek a Discorara gondozásában jelentek meg 
2005 szeptemberében. 
    A most kiadott audio CD, a szeptember 21-től a Magyar Állami Operaházban megnyílt és év végéig 
nyitva tartó Tutsek Piroska pályáját bemutató emlékkiállítás, valamint a 2005 október közepétől üzemelő 
és folyamatosan fejlesztett honlap (www.tutsekpiroska.hu) méltó módon járul hozzá Tutsek Piroska szü-
letése századik évfordulójának megünnepléséhez. 

(A szerző a művésznő fia) 
*     *     * 

 
 



Ozsváth Judit 
Jelenben szólaló múlt 

Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel 
(2. rész) 

 
A templomot elhagyva újabb sáros utcára kanyarodunk, vezetőnk igyekezetéből érzem, ismét va-
lami fontos látnivaló vár bennünket. És nem csalódom. A falu szépen rendben tartott tájházát te-
kintjük meg. Ez az alacsony mennyezetű, kéthelyiséges, kis ablakos, kemencés építmény úgy a száz 
évvel ezelőtti kidei lakóházat mintázhatja - állapítom meg félhangosan. „Nem úgy van az, kedves, 
javít ki a gondnok, ilyenekben éltek itt még a '60-as években is." Meglepettségemet nem tudom lep-
lezni, csak hosszasan merengek a bent és kint látottakon... 
 
    Múltból a múltba érkezünk, amikor Koszta Eszter nénihez látogatunk el. Ő református vallású, de az 
egyetlen olyan ember a mai Kidében - árulja el vezetőnk, aki még ismerte Nyírő Józsefet. A 92 éves néni-
két nagy háza tornácán üldögélve találjuk. 
    - Abban a házban, ott, velem szemben laktak Nyírőék, épp a múltkor jártam arra. 
    - Tetszik emlékezni még Nyírő Józsefre? 
    - Hát persze, hogy emlékszem. Nagyon jól emlékszem rá, itt élt közöttünk, ismerte mindenki. Egy öreg 
malmot vett meg, amit aztán feljavított, édesapám is őröltetett nála. Itt, nem messze, a Kőpadon volt a 
malom, a nagy fűzfa mellett kellett letérni - mutat rézsútos irányba. 
    - Milyen ember volt Nyírő József? 
    - Kisiskolás voltam abban az időben, amikor ő itt élt, de arra emlékszem, hogy szerették az emberek. 
Meg arra is, hogy nagyon nagy szegénység volt akkoriban. Ők is szegényen éltek. Olvastam a könyvét is, 
amelyikben leírja: éjjel vadászott, hogy valamilyen táplálékot szerezzen. Arra emlékszem még, hogy a 
lánytestvére is itt élt, a faluban, Török Ákos vette feleségül. 
    Eszter nénitől és Horváth gondnok úrtól elválva nem kerülhetem el kísérőmnek szegezni a kérdést: 
    - Érez-e valamilyen lelki rokonságot a mai kidei katolikus pap az íróvá lett előddel? 
    - Igen, vannak párhuzamok közöttünk: Nagyszeben, katonai lelkészség, kidei plébánosság, székelyföldi 
származás, az emberek szeretete (de ezt nem merem hangsúlyozni, mert öndícséretnek tűnhet). Nyírő 
József nagyon sok mindenen ment keresztül papsága 12 éve alatt. Tisztelem benne, hogy becsülettel vé-
gezte szolgálatát azokban a rettenetesen kemény háborús időkben is, sokat küzdött híveiért és velük 
együtt. Ám olyan értelmes embernek, mint amilyen ő volt, nagyon nehéz lehetett Kidében élni. S valóban 
csak úgy lehetett, ha az a nagy szeretet fűtötte, amit a könyvében megjelenít. Tényleg mindenkinek a 
mindene volt. Tisztelte az egyszerű embereket, és fájt neki azok fájdalma. „Nálunk pap-járás van " - 
mondja a regényben a Nyírőt először Kidébe vivő református fuvaros. Merthogy keveset időztek itt a ka-
tolikus papok. Én sem tudom, meddig bírnám itt ki. Szamosújvárról kijárni egészen más, mint itt élni. 
Nyírő nagyon szerette az öregeket, nekem már csak ők maradtak. Az irántuk érzett szeretetet méltán ta-
nulhatom tőle. Azért mégsem érzek feltétlen lelki rokonságot vele, ő nem hivatásból lett pap, én pedig 
megkaptam a hivatás kegyelmét, amiért hálával tartozom. 
    Kidéből Válaszút felé tartva jó ideig nem szólunk egymáshoz. A felidézett emlékeket hagyjuk hatni, 
vagy az elmúlásra ítélt érték fölött szomorkodunk, nem is tudom... 
 

„Itt lakik a válaszúti kicsi Jézus!" 
    - A válaszúti filia mindenkor a bonchidai egyházközséghez tartozott - töri meg a csendet Szakács plé-
bános. Eleinte az út melletti Bánffy-kastély kápolnájában tartották a szentmisét (mert a többségében re-
formátus báró-családban voltak katolikusok is), s valamikor a múlt század elején sikerült kis kápolnát 
építeni az ottani kevés hívő részére. A pontos évszám sehonnan sem nyomozható ki, de az építkezés kö-
rülményességére sikerült fényt derítenem a bonchidai régi levelek alapján. A plébános többször kért se-
gítséget a püspökségtől ilyen célra, de a benyújtott terv használhatatlanságára vagy nagyobb egyházkö-
zségek építkezésének támogatására hivatkozva nem kapott. Ezért valószínűleg más forrásokhoz folyamo-
dott, és bejelentés nélkül épített. Püspöke más helyről szerzett tudomást arról, hogy Válaszúton új miséző 
hely létesült. A telket minden bizonnyal a báró adományozta az egyháznak. 
    - Ma nyolc hívem van a Kolozsvárt Szamosújvárral összekötő főút mentén fekvő Válaszúton. Ott még 
nem kereszteltem, csak temettem. Nagyon fájdalmas ott a temetés. A fiatalok vagy a környékbeli váro- 



sokba költöztek, vagy Magyarországra telepedtek ki, így utánpótlásban nem is lehet gondolkozni. Esetleg 
a városból visszatelepülőkkel tud növekedni a létszám a szórványban, de erre már inkább csak a nyugdí-
jas korúak vállalkoznak. Válaszúton havonta egyszer van szentmise, Bonchidán kétszer. Néhány bonchi-
dai vállalja, hogy eljön velem a válaszúti szentmisére, fordítva ez sajnos nem működik. Ők úgy értelme-
zik, hogy van saját kápolnájuk, s akkor minek menjenek más templomába? Az az övék, az ő szentmiséjü-
ket ott kell bemutatni. Nem is lehet panasz, hoznak áldozatot a kicsike templomért. A nagyobb ünnepeket 
persze náluk is szentmisével ünnepeljük. 
    A főútra kanyarodva hamarosan szembetűnik az említett kis kápolna. -,,Ott lakik a válaszúti kicsi Jé-
zus!" - parafrazálja vezetőm jóbarátja mondását. Egyszerű építmény, de egészen biztos, hogy a „kicsi 
Jézus" itt is ugyanolyan „jól érzi magát", mint a nagyvárosok dómjaiban. A kevéske katolikus ember fel-
keresése helyett itt inkább Wass Albert szülőhelyének, a kápolnával szinte szomszédos, (kívülről) szépen 
rendben tartott Bánffy-kastély megtekintése mellett döntünk. Lehetőséget viszont nem kapunk rá, bárho-
gyan is kérleljük a sérült gyermekek iskolájává alakított épület egyenruhás őrét, szigorúan a polgármesteri 
hivatalba irányít: csak ott adhatnak engedélyt a belépéshez, még akkor is, ha csak az udvaron akarunk 
sétálni... 
    A megalázó eljárás sehogyan sem tetszik nekünk, és szinte „elkerülhetetlennek" látjuk az egyszerűbb 
megoldáshoz való folyamodást... Szégyen, nem szégyen, a pap maga vállalja, hogy bemászik a nagy ker-
tet szegélyező drótkerítés egyik nyílásán. Pillanatok alatt belül terem és hamarosan a kastély udvar felöli 
oldaláról készített fényképekkel tér vissza. A kaland azért némileg elvette az író szülőhelye előtti tisztel-
gésünk áhítatát. Emlékezni, és nem bosszankodni jöttünk ide - állapítjuk meg egybehangzóan. 
    Szakács plébános aztán a helyi református paphoz „irányulva" menti meg a helyzetet, ő sokat tud az 
itteni múltról. 
    - Híveimet nem érinti meg igazán, hogy Wass Albert szülőfalujában élnek - mondja kísérőm, míg a 
paplakhoz érünk. 
    - Igaz, az író egészen kicsi gyermekkorában elkerült innen. A szülei korán elváltak, és őt az édesapja 
vitte magával a mezőségi Szentgotthárdon lévő kastélyukba. Válaszútról nem is igen emlékezik meg írá-
saiban, Gotthárdot, s a szomszédos Cegét viszont annál többször említi. Azok a helyek sincsenek messze, 
Szamosújvártól 20 kilométerre lehetnek, a másik irányban. 
    Vajda Dezső lelkész jó kollégaként üdvözli paptársát és készségesen beszéli el, amit a válaszúti „nagy 
múltról" tud. - Válaszút 1370 óta a Bánffyak birtoka. Országút-menti kastélyuk több szakaszban épült, 
mai formáját a XIX. század második felében élt Bánffy Ádám alatt, illetve a század fordulóján érte el. Az 
említett főúrnak művészi hajlamai voltak, saját műtermében fadomborműveket és porcelánfestéssel deko-
rált tárgyakat készített. Keze ügyességét dicséri az a domborműves, színes cserépkályha, amelyik még ma 
is megvan a kastélyban. Ő Wass Albert őse volt. Wass Albert születésével kapcsolatosan itt-ott tévesen 
írnak. Sokan tévesztik össze Válaszutat az író későbbi lakhelyével. Márpedig ő itt született a szép Bánffy-
kastélyban. Édesanyja, Alili (Ilona) Bánffy-lány volt. Sajnálatos módon nincsenek meg az 1957 előtti 
anyakönyveink, onnan kideríthető lenne, hogy itt is keresztelték-e. Ha ez bebizonyosodna, nyomban állí-
tanánk egy emléktáblát ezen esemény tiszteletére a templomban. Máshol sajnos nem lehet, mert Wass 
Albertet még mindig háborús bűnösként tartják számon Romániában. Tavaly hunyt el az az idős hívem, 
Anna néni, aki még emlékezett azokra az időkre, amikor az író szülei elváltak. Az édesanyja talán öngyil-
kosságot is megkísérelt, így az apánál maradt a kis Albert. Egy-két éves lehetett ekkor, így nem sok em-
léke maradhatott Válaszútról. 
    -A válaszúti Bánffy család talán kicsit masabb volt, mint a többi... 
    -A bonchidai Bánffyakkal ellentétben, a válaszúti Bánffy-ág nem volt jó viszonyban a református egy-
házzal. Az 1850-es években egy egyházi iskolai telek kapcsán vesztek össze az akkori lelkésszel, és talán 
ekkor vonta meg a bárói udvar a támogatást az egyháztól. A rossz viszony miatt valószínű, nem itt keresz-
telték lányuk, Alili fiát, a kis Albertet. 
    De nemcsak a református egyházzal, a bonchidai Bánffy családdal is állandóan vitában álltak. Az a 
család egészen más volt. Bánffy Miklós egyházmegyei főgondok folyamatosan támogatta egyházközségét 
is, itt nem volt ilyesmi. Az utolsó Bánffy, Dénes 1945-ben menekült el innen, a '60-as évekig Kolozsvá-
ron élt nagy-nagy szegénységben. 
    A parókia kapujában a múltból a jelenbe fordítja át a szót Vajda tiszteletes. A szemközti egyszintes, 
párablakos házra mutat, amelyben I-IV. osztályos iskola működik:  



    - Most itt és egy másik épületben tanulnak magyarul a szórvány magyar kisiskolásai. Ha az új törvény 
lehetővé teszi a felekezeti oktatást, a ház mögötti telken újabb iskolát készülünk építeni. Aztán össze kell 
szedjük a környék magyar gyermekeit. Endre - fordul oda paptársához -, mert olyan is van közöttük, aki 
még a nevét sem tudja leírni az anyanyelvén! 
    A felszólításhoz az autóban fűz magyarázatot útitársam. Mondandóját illusztrálandó meg is állítja autó-
ját a Kolozsvár felé vezető út jobb oldalán lévő Kallós-kúria előtt.  
    - Válaszútnak ma a Kallós Zoltán által létrehozott alapítvány segítségével működtetett szórvány-
bentlakás szerez nevet leginkább. A szórvány I-IV. osztályos magyar gyermekei hétközben itt laknak, 
innen járnak a helyi iskola magyar osztályaiba tanulni. Dicséretes, szép dolog ez. A másik oldalról nézve 
viszont elgondolkoztató, hogy ezek a gyermekek a hét öt napját szüleiktől távol töltik. A szülői szeretet 
semmivel sem pótolható. De ez valami olyan megoldás, mint mikor a kisebb és nagyobb rossz közül az 
ember a kisebbik rosszat választja. 
    A Kallós-kúriában nyaranta csángó gyermekeket is tanítanak, az előbbiekkel szemben ők katolikusok, 
így engem szoktak hívni, hogy hittanórát és szentmisét tartsak nekik. Szép élmények ezek. 
 

Emlékezetekben élő „erdélyi Versailles" 
Szamosújvár felé indulva az útról jobb felé térünk le Bonchidára. Jól látszik, hogy az előzőeknél nagyobb 
településre érkezünk. A községet országhatárokon túl is híressé tevő hatalmas Bánffy-kastély megmaradt 
épületrészei messzire látszanak. Az áttanulmányozott leírások alapján valahogy másabbnak képzeltem a 
települést. 
    A központba vezető főutca mindkét oldalát rendezett portájú, egyszintes házak szegélyezik, ugyanúgy, 
mint bárhol a vidéken. - Amikor Bonchidára költöztem, és a lakosok száma felől érdeklődtem, azt mond-
ták, „800 füst van a faluban"... Ennek alapján körülbelül 3000 lélekre lehetett gondolni. A katolikusok 
száma - a válaszútiakkal együtt - jelenleg 47 fő. Ezek között vannak romák is, legtöbbjüknél - jó esetben - 
a keresztelésből és a temetésből áll az egyházzal való kapcsolat, a két esemény között nemigen történik 
semmi. Próbáltam pasztorálni őket, nem jártam sikerrel. A hegedűről és még egy-két, őket érdeklő dolog-
ról tudunk beszélgetni, Istenről már nem. 
    Sajnos a katolikus közösség itt is elöregedett, alig van fiatal. Egyetlen kislány, Katica, jár ministrálni a 
szentmisékre. A székelyföldi helyek egyikén-másikán megszokott a 200-300 fős elsőáldozás, a tömeges 
gyónás-áldozás csak utópia. Itt még kántor sincsen. Ha kezdem az éneket, akkor folytatják, ha nem kez-
dem, nem énekelnek, csendes misét mutatunk be. De ennek a kicsinek is lehet és kell örvendeni. Elsősor-
ban a személyes kapcsolatok az értékesek, ilyenek ápolására viszont a nagy közösségekben nem nyílik 
lehetőség. Örömömre szolgál az is, hogy a templom rendben van, s ez Kovács Árpád elődömnek köszön-
hető elsősorban, ő nagyon sokat dolgozott rajta. 

Folytatjuk 
*     *     * 

„Erdélyt nem lehet elfelejteni. Ki tudná elfelejteni Erdélyt? Még az idegen se. Még azok is 
emlékeznek Erdélyre. S különösen, ki ott nőtt fel kisgyerek korától kezdve Erdélyben, az olyan 

erdélyi, hogy annál erdélyibb már nincs." 
Wass Albert 

*     *     * 
Franz Werfel 

A Musza Dagh negyven napja 
 
Már a cím jelzi, hogy a Musza Dagh, Isten kiválasztott hegye, Mózes hegye, a földi paradicsom a regény 
legfontosabb helyszíne. Musza Dagh szülöttjeit az ádáz török kormány rendeletekkel kiűzte otthonaikból, 
a halálba deportálta. Úti cél a sivatag volt, melyet viszont soha nem értek el. Ennek következményei 
mindmáig vannak. Azóta sem ismerik el a török kormányok e gaztettet. Ezeknek a deportálásoknak idejé-
ből emel ki negyven napot az író. 
    Franz Werfel e regényének felületes ismeretében az olvasó arra gondolhat, hogy egy a sok jajveszékelő 
holokauszt-regény közül. Ha azonban elolvassa, feleszmél a holokausztoktól megcsömörölt, zsidó jajve-
székelésektől, másság dicsőítésétől szelektív hallásúvá vált ember is, hogy ez a könyv az igazi holoka-
usztról szól. Örményként írja le az örmény nép kegyetlen sorsát, végül mindig egy ősi örmény verset 
idézve válaszol a fölmerülő kérdésekre: 



„Elmúlnak a bánat napjai egyszer,  
Mint téli napok, úgy jönnek és mennek.  
A fájdalmak sokáig nem időznek,  
Mint bolti vevők, úgy jönnek és mennek." 

    De ez a könyv nem azért csodálatos, mert leírja az örményüldözést. Nem is ezért nevezem a regényt 
igazi holokauszt-regénynek. Ez a regény népek tragédiáit, a világ tragédiáját, holokausztját írja le. Nem 
teszi a törököket kollektív bűnösökké, sőt bemutatja a török tragédiát is, amely nem egyedüli. Hogy a 
nemzet erkölcsét, mentalitását milyen súlyosan sebezte meg a modern kor. 
    A regény világbarát, megtanítja az „ellenséget" nemcsak becsülni, de szeretni is. Leszögezi, megvilá-
gítja az olvasó számára: minden nemzeti követelőzés csak gyűlöletet szít, míg vissza nem tudunk fordulni 
a világháborúk előtti időkhöz, és a régi alapokra új jövőt el nem kezdünk építeni. Gyakran említi a világ-
háború egyetlen bűnösét, a kor betegségét: azt a bizonyos személytelen szervezett nemzetállamot. Nem-
zetek nem tehetők felelőssé az akkor történtekért, viszont az államok felelőssé tehetők mai napig is az 
egyes nemzetek elnyomásáért, mások felbujtásáért, területek nemzetiségi arányának megváltoztatásáért. 
Az államoknak, kormányoknak az országért, a benne élő nemzetiségekért kell felelniük. A nemzetállamra 
való törekvés, maga a nemzetállam már önmagában kihívás - amennyiben az elterjedt német nemzetfo-
galmat követjük, ellentétben Széchenyivel, aki a francia nemzetfogalmat tartotta helyesnek. A regényt az 
sem tudja letenni, aki nem érez nemzete iránt kötődést és „unja a politikát", hiszen az elszigeteltségről, 
kiközösítésről, emberi érzésekről, gondolatokról, szerelemről is olvashatunk benne. 
 

Zsigmond László  
(Megjelent az Erdélyi Napló 2005. szeptember 6-i számában) 

 
*     *     * 

Rendkívül nagy érdeklődés mellett vetítették le október 20-án a Fővárosi Örmény Klub programjaként 
Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja című regénye alapján készült Ararát című filmet. 
    A néző - időutazást téve - egy a filmben szereplő filmet forgató csoport jóvoltából bepillantást nyerhet 
az 1915-ben történt örmény genocídium rémtetteiről. Ártatlan örmény emberek vére hull, egészséges, 
fiatal nőket égetnek meg, férjeik szeme láttára erőszakolják meg őket. Miközben a forgatócsoport a múl-
tat kutatja, egy ifjú örmény gyökereire talál... 
 

*     *     * 
Kozma István - Sasvári László 

 
Örmények Erdélyben az 1850-es népszámlálás tükrében 

1. rész 
 
Az 1848-49. évi szabadságharc leverése és a Monarchia politikai és közigazgatási átszervezése után Bécs 
a birodalom valamennyi koronatartományában elrendelte a népszámlálást, amely elsődlegesen - bár nem 
kizárólag - katonai (hadkiegészítési stb.) célokat szolgált. A történelmi Magyarország esetében Erdély-
ben, illetve Erdélyen innen, külön-külön szervezték meg s bonyolították le az adatfelvételt, tekintettel 
arra, hogy 1849 és 1867 között (ismét) elkülönítették egymástól ezeket a területeket. A munkát a katonai 
és a polgári hatóságok minden településen közösen végezték. 
    Az 1850-es népszámlálás községenként részletezett nemzetiségi, vallási és nemek szerinti adatai a jogi 
népességet tüntetik fel. (A jogi népességen azokat kell értenünk, akik illetőségük szerint az adott telepü-
léshez tartoztak, de esetleg nem is tartózkodtak ott, pl. egy szamosújvári polgár, aki esetleg Békés me-
gyében volt pusztabérlő, Szamosújváron fizetett adót, de Békés megyében tartózkodott.) Később közzé-
tették a települések tényleges lakóinak számát is. Az adatokban és összesítésükben vannak számszaki 
hibák, de azért egy általános, hozzávetőleges képet kapunk! 
    Az örmény katolikusok adatait nem különítették el a római katolikusokétól, míg a görög katolikusokét 
igen. Így nem tudjuk, mennyien voltak az örmény katolikusok, csak azt, hogy mennyien vallották magu-
kat örmény nemzetiségűnek. 
    Erdélyben 1850-ben katonai közigazgatás volt öt nagy katonai kerülettel. Ezek alkörzetekre oszlottak, s 
volt még az I. és a II. román ezred területe. Csak az utóbbinál voltak örmények. 



         Katonai kerület                                örmények s az általuk lakott települések száma 
 
gyulafehérvári   398                       30 
kolozsvári 3892                       61 
nagyszebeni   914                       26 
rettegi (a kolozsváritól keletre)   685                       59 
székelyudvarhelyi 2278                       49 
II. román ezred (Óradna)     22                         4 
 ----------------------------- 
 7689                      229 

                                                             A megyerendszert 1867 után vezették be! 
Folytatjuk 

*     *     * 
Dr. Sasvári László 

„Örmény" görögkatolikusok 
 
A mai magyar görögkatolikusok ősei több nemzethez tartoztak. Kutatásaim és vizsgálódásaim során több 
ízben találtam adatokat örmény ősökre is, akiknek leszármazottai már görögkatolikusok voltak. 
    Hajdúdorogon sok a Görög családnevű. Közülük származott néhai Görög Sándor egykori bankigazga-
tó, aki elmondta nekem: mikor Marosvásárhelyen járt, az ottani Görög családnevű örmények úgy fogad-
ták, mint rokont. (Ám ennek fokáról nincs adatom!) 
    Ha tanulmányozzuk egy-egy család történetét, találunk adatokat, ahol az egyik házastárs 
görögkatolikus, a másik örmény-gyökerű. A makói görög katolikus temetőben közvetlenül a XIX. sz. 
közepén épült kápolna homlokzatánál áll egy sírkő: baraczházi Capdebo Jozefa (1814-1882). Ott szerepel 
a férje neve is: nemes Fejérváry Mihály (1795-1872). A feleség egyértelműen örmény, a férj családneve 
pedig igen elterjedt Hajdúdorogon. 
    Gudenus János az örmény nemesi családokról írt könyvében említi a Terdik családot. A máriapócsi 
iskola tanulóinak névsorában szerepel 1803-ban a 16 éves Terdik János és a 11 éves Terdik Teodor, Nyí-
radonyból. (Nemzetiségük szerint románok, persze ezen nem kell csodálkoznunk, mert a nyíradonyi gö-
rög katolikusok többsége akkor még román nemzetiségű volt!) Gudenus szerint (könyve 439. oldalán) a 
család eredeti örmény neve: Streuni, Struni, Tornik. Ez a névalak nem szerepel Szongott Kristóf genealó-
giai művében, így jelentését sem ismerjük magyarul. Nemesi előnevük: nagysomkuti. (Ez a falu Szatmár-
németi közelében található.) Nemességüket még 1668-ban kapták I. Apafi Mihálytól. Gudenus nyíracsádi 
adatot közöl Terdik Jánosról (1882-1839), akit görögkatolikus szertartás szerint temettek el. Említ még 
máshol lakókat is: Debrecen, Brád (Hunyad megye). A hajdúdorogi egyházmegyében három Terdik nevű 
lelkész is tevékenykedik. 
    Az adatok számát még szaporíthatnánk, ennyit ízelítőül! 
 

*     *     * 
Bálintné Kovács Júlia 

 
Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar 

családokról 
4. rész 

 
Keszy-Harmath Erzsébet (Torda, 1916. augusztus 10.): kertészeti szakíró. Középiskoláit a kolozsvári 
Marianumban végezte, a budapesti Kertészeti Tanintézetben, illetve a Mezőgazdasági Egyetemen ker-
tészmérnöki oklevelet szerzett. Szaktanárként működött a soproni Mezőgazdasági Leányiskolában, majd 
a csiksomlyói és székelyudvarhelyi tanítóképzőben, tanársegédként a kolozsvári Kertészeti és Szőlészeti 
Kísérleti Állomáson és több mezőgazdasági termelőszövetkezetben. 
    Első írása a budapesti Herba című folyóiratban jelent meg. Önálló kötetei: „Hogyan tartósítsuk a gyü-
mölcsöket és zöldségféléket? Az almástermésűek és csonthéjasok termesztése Veress Istvánnal, Palocsay 
Rudolffal és Antal Dániellel." Itt jegyzem meg, hogy Veress István és Antal Dániel is örménymagyarok! 
A Lexikon a szerzőnek 8 kötetét sorolja fel. 



Keszy-Harmath Sándor (Torda 1926. március 14.): közgazdasági és demográfiai szakíró. 
Középiskoláit Kolozsváron a Római Katolikus Főgimnáziumban, felsőbb tanulmányait a Bolyai Tudo-
mányegyetem jogi és közgazdasági karán végezte. A Móricz Zsigmond Kollégium tagja volt. A Bolyai 
Tudományegyetem politikai gazdaságtani tanszékén asszisztens, majd lektor, tagja az időszerű gazdasági 
kérdéseket kutató csoportnak. 1957-től Marosvásárhelyen a Tartományi Néptanács tervosztályán dolgo-
zott. A Magyar Autonóm Tartomány gazdasági monográfiája szerkesztőjeként irredentizmussal és szepa-
ratizmussal vádolva állásából eltávolították. A Lexikon részletesen ismerteti munkásságát. 
 
Keszy-Harmath Vera (Kolozsvár, 1950. február 25.): újságíró, rádiószerkesztő. Sándor lánya. 
Jelentősebb műsorai: Vallomások a szülőföldről. - Bartalis János, Horváth Imre, Kós Károly, Salamon 
László és mások megszólaltatása 12 részben. Találkozások - Gy. Szabó Béla Dsida Jenőt és Bordi And-
rást idézi, Vita Zsigmond Szentimrei Jenőre emlékezik. Élő monográfia - Vista, Torockó, Szék szokásai-
nak népművészetének bemutatása. Rügybontó - közmondás- és népmesegyűjtő verseny. Thália szolgála-
tában - kolozsvári színháztörténeti dokumentumsorozat az Erdélyi Nemes Magyar Jádzó Társaságtól a 
mai Állami Magyar Színházig, munkatárs Saszett Géza és Kötő József. Hangraforgó - Brassó környéki 
mondák, a brassói újságírás története, munkatárs Szabó Sámuel. Sajnos ezt az ígéretes pályát is kettétörte 
a halál. 
 
Keszy-Harmath András (Torda, 1924-1997.): festőművész, építészmérnök. 
Nevét nem a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonban kell keresnünk, mert ő a hatalom fekete báránya lett, 
lévén disszidens. 1924-ben született Tordán, itt abszolvált elemi négy, gimnáziumi hat osztályt. 1940 után 
Kolozsváron tanult, és a Családi Értesítőből megtudtuk, hogy 8. gimnazistaként részt vett a budapesti 
tavaszi tárlaton. Fel is vették a Budapesti Képzőművészeti Főiskola Aba-Novák, Kontuly osztályába. Fes-
tőművész képesítést, rajztanári oklevelet szerzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetemet is elvégezte, dip-
lomázott az építészmérnöki szakon. Európa több országában dolgozott, főleg francia majd német Svájc-
ban. Gazdag és szakmailag is sikeres életművéből halála - 1997 után - a budapesti Örmény Kulturális 
Központban akvarell emlékkiállítást rendeztek, ez alkalommal közölték Curriculum Vitae-jét, amelyből 
idéztem. 
    E családnak ma már egyetlen tagja sem él Tordán, de jelet hagytak maguk után, nem is egyet. 
A Kolozsváron újra megjelenő VASÁRNAP katolikus családi újságból idézek, III. évf. 47. sz. 1993. no-
vember 21. Az írás címe: Erzsébetszobor - az édesanya emlékére. 
Édesanyánk (Polonyi Erzsébet, Szentpéteri Berta lánya - szerk.) nagyon szerette a tordai plébánia temp-
lomot. Életének nagy s szent emlékei kötődtek hozzá: kereszteltetése, elsőáldozása, bérmálása, házasság-
kötése, gyermekeinek keresztelése. Mi gyermekei elhatároztuk, hogy Arpádházi Szent Erzsébet tiszteleté-
re - akinek nevét édesanyánk viselte - szobrot állítunk. 
    A szobrot Kósa-Huba Ferenc alkotta. Szívesen vállalkozott a feladatra. Azt mondta: „Végre valaki 
templomi szobrot is rendel." ...A szoborból belső összhang árad. Szeretetet, gyöngédséget, finomságot, 
segítőkészséget tükröz. Ugyanakkor hitvallás is, hogy e nyomorult, széthúzó világot cselekedeteinkkel 
szebbé, boldogabbá lehet tenni." 
    1983-ban avatták fel a szobrot, azóta is ott díszlik a tordai templom gótikus Mária-oltárán. 
    Keszy-Harmath András külön is adózott Édesanyja emlékének. Szent Erzsébetet úgy festette meg, 
hogy édesanyjuk arcvonásait hordozza. Előtte a gyermek Jézus, és saját kisfia, a későbbi Keresztelő Szent 
János. Ez a kép is a tordai plébániatemplomban látható. 
    Nem biztos, de lehet, hogy a nagy család erkölcsi és anyagi segítsége nélkül a Trianon után Tordán 
maradt Hatmath család gyermekei nem futottak volna be ilyen életpályát. 
     Megérdemlik a Hatskuj Tutsek Nemzetség azon tagjai, akiknek neve fennmardt e meglévő Családi 
Értesítőben, hogy mi is megismerjük őket: A családi alapban a legutóbbi, 1941. évi április havi kimutatás 
óta az alábbi változások történtek: 1. Adományok: Potoczky István 10.-, Zakariás János 5.-, dr.Arz Vilmos 
5.-, Tábori Róbertné 2.-, Spanyol Gézáné 5.-, dr. Miron Zoltánné 2.-, ifj. Tábori Róbertné 2.-, Tábori Ró-
bert 2.-, Pünkösty Ferenc 5.-, Stokker Erzsébet 2.-, Jeddy Péter 3.-, dr. Zakariás Árpád 2.-, Zakariás Klá-
ri 1.-, Jakabos Margit 2.-, dr. Potoczky Gerő 10.-, Páll Zoltán 10.-, Potoczky István 1.-, dr. Zakariás Já-
nos 10.-, Velits Miklós 5.-, dr. Dániel Dezsőné 2.-, ifj. Tutsek Jenő 2.-, Zakariás Irma 1.-, Finály Lajosné 
2.-, Spanyol Géza 1.-, dr. Zakariás Jánosné 5.-, dr. Albert Sándor 15.-, özv. Henter Pálné 3.-, dr. Miron 
Zoltán 3.-, Pünkösty Ferenc 5.-, Lengyel Istvánné 2.-, gyűjtés vacsora alatt 19.36, külön adomány 24. 



*     *     * 
 

Aradi Vértanúink emlékezete 
 
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke idén is ellátogatott 
Aradra, hogy tiszteletét tegye az egykor ártatlanul kivégzett aradi Vértanúk emléke előtt. Október 
6-án Aradon a Szabadság szobornál, valamint a vesztőhelyen koszorúzott ittebei és eleméri Kiss 
Ernő altábornagy Aradi Vértanú leszármazottainak csoportja.  
 
    Az erdélyi gyökerű örménymagyarok évszázadok óta őrzik hitüket, ennek tanújeleként minden évben, 
október 6-án, vagy az azt megelőző napok egyikén elzarándokolnak Aradra, a kivégző osztag helyszínére. 
Akik pedig csak gondolatban tehetik tiszteletüket az aradi vértanúink emléke és sírhantja előtt, itthon, a 
gyásznapon emlékeznek a tragikus körülmények között elhunyt testvéreinkre. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke Kiss Ernő és Lázár Vilmos magyarörmény 
vértanúink emlékére helyezte el a szokásos árvalányhajas - fűzfavesszős - nemzeti szalagos koszorút az 
Emlékműnél. 
    Az Aradi magyar napok rendezvénysorozat keretében Issekutz Sarolta és kísérete október 5-én részt 
vett a Kultúrpalotában rendezett emlékhangversenyen. Mozart Requiem-jét az Aradi Filharmonikusok és 
a Debreceni Kodály Zoltán Kórus adta elő. 
    Október 6-án gyászmise hangzott el a kivégzettek emlékére a Minorita templomban. Szentbeszédet 
mondott Ft. Böjte Csaba OFM. Ezt követte a koszorúzás a vesztőhelyen, majd délután tisztelegtek a Sza-
badság szobornál. A többnapos rendezvény este a Belvárosi református templomban záródott. Felemelő 
ünnepségsorozat részesei lehettek a résztvevők. Köszönet érte a rendezőknek. 

M 
*     *     * 

 
Fejér György János 
                                                     Kiskunmajsa 

Mi Atyánk a mennyben, 
ki vagy Örmény Isten, 
az, kit azért áldunk, 
hogy áldjon, segítsen, 
hogy életet adjon, 
ha nékünk már nincsen, 
Te, kit mi előlünk 
annyi alku elrejt, 
fogadd palotádba 
s éltesd Pongrátz Gergelyt! 
 
Bizony, Pongrátz Gergely  
nem küzd már s nem áldoz,  
térdre, Barátaim,  
de csak az imához! 
 
Magyarok Istene, 
az ki most szegényen 
tengődsz kirekesztve 
égi faluvégen, 
látod, ölnek minket, 
nem küldsz kardot mégsem, 
Te, ki hatalmas vagy, 
Mit már néped sem sejt, 
fogadd seregedbe 
s éltesd Pongrátz Gergely!  

Pongrátz Gergely állta, 
mit a sorsunk rámért,  
s odaadott immár  
mindent a Hazáért. 
 
Ötvenhatra föntről  
fog eztán vigyázni –  
lovagolj elébe,  
Csaba kiskirályfi,  
öleld őt magadhoz,  
szíved neki tárd ki:  
a hunnak, székelynek  
Gergely több, mint rokon,  
tanítsd meg őt járni  
fényes csillagokon. 
 
Ha magyar hazánknak  
nemcsak szánkon lesz hely,  
hogyha küzdünk érte,  
velünk harcol Gergely,  
az építő Gergely.  
Ha egy akarat lesz –  
most csak sok harag van -,  
győzünk, Barátaim,  
miképp ötvenhatban,  
örök ötvenhatban! 



*     *     * 
„Az igazság erő nélkül tehetetlen, a hatalom igazság nélkül zsarnokság."  

(Pascal) 
„Inkább magyarul meghalok, mint másképp éljek." 

(Széchenyi István) 
*     *     * 

Örmény szentek 
 
November 4., május 7. 
Zedazneli Szent JÁNOS (+580 körül) alapító  
Azon 13 szír atya egyike, akik a hagyomány szerint az ifjabb Oszlopos Szt. Simeon áldásával hithirdető-
ként érkeztek az országba, és monostorokat alapítottak. Ő maga Zedan-hegyről kapta nevét. Számos ta-
nítvány csatlakozott hozzá, akik további monostorokat alapítottak: Martkofi Oszlopos Szt. Antal, Szt. 
Dávid remete, aki egy Tbiliszi környéki barlangban élt, Szt. József, Alaverdi archimandritája, Szt. Illés 
diakónus, Dtzilkani Szt. Jesszé püspök és Szt. Habibos, Nekreszi püspöke. - "A XIII. szír szent atya" em-
lékünnepe szerepel a bizánci-szláv liturgiában. 
 
November 13. 
Szent HABIBOS, Nekreszi püspöke, VI. századi vértanú „A 13 georgiai szentatya" egyike. A X-XI. szá-
zadtól Zedazneli Szt. János tanítványának tartották. Első életírása feltehetően a VII. században keletke-
zett. 
Abban a korszakban élt, amikor Georgia keleti részét a zoroasztrianus perzsák tartották uralmuk alatt 
(550-580), akik tűz-templomokat építettek. A keresztény püspök buzgalmában vízzel öntött le egy tűzzel 
lobogó oltárt. Azonnal lefogták s Kelet-Georgia fővárosába, Mchetánba hurcolták. Elítélték, s azonnal ki 
is végezték. Néhány keresztény összegyűjtötte földi maradványait: a vértanú tiszteletére hamarosan mo-
nostort emeltek.  
 
November 19. 
Georgiai Szent HILÁRION (816/22-869/75) remete  
Életét négy egymás után készült georgiai nyelvű forrásból ismerjük. 
    A legrégebbi a XI. század végén keletkezett, egyszerű kronológiai adatokat tartalmaz. Hilarion ötven-
három éves korában halt meg, november 19-én, szombaton, I. Baszileiosz (867-885) uralkodása, valamint 
Ignác pátriárka idején. 
    Georgia keleti, régóta keresztény területét, ahol Hilarion született, már meghódították az arabok. Az 
ifjúnak tizenöt éves korától a VI. században alapított sivatagi monostor, Garedzha lett otthona. Remete-
ként élt a remeték között. Amikor pappá akarták szentelni, továbbállt. Elzarándokolt a szentföldre, hét 
évig Szt. Sabas híres Nagy Laurájában folytatta remete-életét. Benső indításra visszatért hazájába, újjá-
szervezte Garezdha Lauráját, s megalkotta Georgia első cenobita közösségét. 842-845 között, mivel me-
gint püspökké akarták szentelni, néhány georgiai társával együtt elhagyta hazáját. Előbb a bithüniai 
Olümposz-hegyi, görög nyelvű monostorban állapodott meg, de öt év múlva ismét zarándokútra indult: 
Konstantinápolyba, hogy lerója tiszteletét a Szent Kereszt ereklyéje előtt, utána Rómába, Szt. Péter és Pál 
sírjához. Két évig maradt a szent városban. Végül egy számára épült thesszalonikéi monostorban hunyt el. 
I. Baszileiosz a Szt. Apostolok templomában helyeztette el, Bithüniából pedig elhívta Hilarion még élő 
tanítványait, s számukra a fővárosban új monostort létesített. 

(Megjelent Puskely Mária:  
A keresztény Európa szellemi gyökerei című kötetben) 

 
*     *     * 
Meghívó 

Szeretettel hívjuk és várjuk 
Örményországban jártunk.  

Az örmény népművészet című kiállítás megnyitójára 
Időpont: 2005. november 10-én (csütörtök) 17 óra 

Helyszín: Marczibányi Teri Művelődési Központ Pillanat Galériája 



Cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a. 
A kiállítást megnyitja: dr. Issekutz Sarolta elnök  

Közreműködnek: Szabó Anikó és Flórián Antal színművészek  
Kátainé Szilvay Ingrid énekművész 

Kóstoló az örmény gasztronómia finomságaiból.  
Mindenkit szeretettel vár a rendezők nevében dr. Issekutz Sarolta elnök  

A kiállítás november 22-ig látogatható, naponta 9-19 óráig.  
A kiállítás támogatója: Budapest Főváros Önkormányzata  

Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottsága 
A kiállítást rendezte: Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat  

és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

*     *     * 
Rövid hírek 

Az Országos Örmény Önkormányzat „Örmény nyelv és kultúra" címmel tanfolyamot indított 2005. októ-
ber 2-án (vasárnap) du. 16 órától. Helyszín: a hideg idő beálltáig a Fővárosi Örmény Önkormányzat klub-
terme: V. kerület Budapest, Akadémia u. 1. IV. e. 430. A hideg idő beálltától: Országos Örmény Önkor-
mányzat, 1025 Budapest, Palatinus u. 4. (Telefon: (l)-332-3943). A tanfolyam vasárnaponként du. 16 
órakor kezdődik. 

*     *     * 
Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk valamennyi adományozónknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek juttatták. 2005 évben 588.164 Ft-ot utalt át az APEH az egye-
sület bankszámlájára. 

Köszönjük! 
 

*     *     * 
Örményországi látogatás 

 
2005. október 26-tól november l-ig dr. lssekutz Sarolta elnök és Kátainé Szilvay Ingrid képviselő ismét 
Örményországban járt. Beszámolónk a következő lapszámban olvasható. 
 

*     *    * 
Avilai Szent Teréz Napi búcsú 

 
Sikeresen zárult a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Avilai Szent Teréz Na-
pi Búcsú ünnepsége Budapesten, október 15-én. A könyvbemutatóval és filmvetítéssel tarkított esemény-
ről szóló tudósítást a következő lapszámunkban olvashatják. 
 

*     *     * 
Bálintné Kovács Júlia 

 
Az örménymagyar „Ki-kicsoda" (talán) leggazdagabb forrásmunkájából 

(1. rész) 
 
A 19. század végén jelent meg a „Magyar írók élete és munkái" jelentős enciklopédikus mű - 10 kötetben, 
mely Szinnyei több évtizedes gyűjtő és szervező munkájának eredménye számunkra, - akik elődeink, a 
néhai örménymagyarok munkásságát kutatjuk -, felbecsülhetetlen értékkel bír már csak azért is, mert 
Szongott „Armenia"-ját is feldolgozta. 
    Ízelítőül közlünk néhány szemelvényt, kiegészítve egy-egy megjegyzéssel. A K-betűnél ütöttem fel a 
lexikont, hiszen Kabdebó Ferenc nevével már többször találkozhattunk a Füzetek lapjain, versét is közöl-
tük, melyben március 15-re emlékezik, íme a szemelvény: 
 
 



Kabdebó Ferenc: jogi doktor és kir. közjegyző 
 
Szül. 1853. márcz. Székelykeresztúron (Udvarhelym.) tanulmányait szülőhelyén, Segesvári és a széke-
lyudvarhelyi főgymnásiumban végezte; azután két évig Budapesten a polytechnikumot látogatta; innét 
Kolozsvárra ment és a jog és államtudományi karba iratkozott be, ott tett jogtudományi doktorátust, hon-
nan jogi gyakorlatra tért; négy év múlva Budapesten ügyvédi oklevelet szerzett és Brassóban ügyvédke-
dett, hol a nemzetiségi küzdelmekben szóval és tollal vett részt. Itt neveztetett ki Brassó megye tisztelet-
beli tiszti ügyészévé.  Négy évi ügyvédi gyakorlat után kineveztetett Fogarasra kir. ügyésznek, hol a ma-
gyar állameszmének, mint megyei törvényhatósági tag és mint a cultur-egylet alapító tagja szószólója 
volt. 1894. óta pedig kir. közjegyző Maros-Vásárhelyt. 
    Belmunkatársa volt a kolozsvári Ellenzéknek és a Kolozsvárnak, hol vezércikkeket, elbeszéléseket és 
egyéb czikkeket írt; jogi dolgozatai a Jogtudományi Közlönyben (1883. Keresetösszesítés, 1884. A jog-
ügyletekről, 1885. A brassói kir. járásbíróság, 1886. A perköltségek bírói megállapításához), a Jogban 
(1885. A váltó-óvás fölvételének gyakorlatához, 1888.) és más vidéki szaklapokban. 
Munkái: 1. Költemények, Nagyszeben, 1879. 2. Egy szó „a nemzetiségi kérdés állametikai világításban " 
című röpirathoz. U.ott 1879 -3. Éjek és napok. Elbeszélések. Brassó, 1889. 
Két munkája, az 1879-ben megjelentek fellelhetőek a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban is. Az ottani 
katalógusból tudhatjuk meg, hogy a Székelyföld nevű lapban is közölt. Hogy a terjesztésben is részt vett, 
arra Tivai Nagy Imre utalt a régi csíkiakról szóló visszaemlékezéseiben. 

És most következzenek a Korbulyok. 
Folytatjuk 

 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény 
közösségek részére.  

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 
 

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

A kiadványt támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. IV. emelet 426, telefon: 332-1791) e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; 

fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu  
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002. 

Főszerkesztő: Frigyesy Ágnes  
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta  

Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia, Dobó Attila  
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 
 
IX. évfolyam 106. szám  
2005. 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 

 
Részletek Narekaci Szent Gergely imájából 

 
„...Urunk és megbékítünk..." 

 
„...Ő a jó pásztor, aki megkeres minden elveszett bárányt, akit vétkeinkért feláldoztak, és megiga-
zulásunkért feltámadott..." 
 
Narekaci Szent Gergely még inkább magyarázza, hogy miért is kaphatunk bűnbocsánatot? Mert Jézus a jó 
pásztor, aki minden elveszett bárányát megkeresi, Ő volt az áldozat, a kiengesztelő áldozat bűneinkért, s 
feltámadott, hogy kövessük Őt a megigazulásban. 
Végezetül mit is mondhatnánk még? A Szentlélek segítségét kérhetjük a dicsőítésre a Szenttel együtt: 
 
„...Legyen Neki dicsőség általad, Neked pedig áldás a mindenható Atyával együtt mindörökkön 
örökké. Ámen. 

Dr. Sasvári László 
*     *     * 

Lapunk az interneten: www.magy-orm.axelero.hu honlapon olvasható 
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@axelero.hu 

 
*     *     * 

D. Veszelszky Sára 
Hagyományok - egy ősi kultúra képei 

 
Több évszázados, hosszú vándorlás áll az örmény ősök mögött, akiknek leszármazottai Magyarországon 
élnek. 800 éve indultak el a Kaukázusból, 300 éve telepedtek meg Erdélyben, saját alapítású városaikban. 
Az új otthonukban elmagyarosodó, de gyökereihez mindig ragaszkodó örménység egy része a második 
világháború utáni üldöztetések elől Magyarországra menekült. Identitásuk megőrzését és érdekvédelmü-
ket szolgálja az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, amely a II. kerületben 120-130 örmény 
leszármazottal tartja a kapcsolatot. 
    Az egyesület tagjai évente egyszer ellátogatnak az őshazába. (De jó lenne! Tizenkét év után idén elő-
ször jártak Örményországban a küldöttek. A szerk.) Az idén 28 tagú küldöttség utazott Örményországba. 
A vendéglátóiktól kapott dokumentumokból, az utazás során készült fotókból rendezett kiállításon népes 
közönség gyűlt össze a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A műsoros megnyitón történelmükről, 
ősi kultúrájukról, szokásaikról, népművészetükről kaphattunk képet. 
 

 
*     *     * 
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Jó magyarok, örmény gyökerekkel  
Egy ősi nép leszármazottai a kerületben – 

Hagyományőrzés, kulturális kapocs 
 

Az 1997-ben alapított Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai évente ellátogatnak az óha-
zába. Fotóikból kiállítást rendeznek, elmesélik élményeiket. A rendezvényekre összejönnek a fővárosi 
örmények, akik - amint az a múlt csütörtöki rendezvényen is kiderült - jól ismerik egymást. 
 

Vendégségben 
Az idén 28 tagú hivatalos küldöttség utazott Örményországba. Fogadta őket többek között a kulturális 
miniszter, a Matenadaran (híres kódexgyűjteményük), valamint nemzeti könyvtáruk igazgatója, kalauzol-
ta őket a Jereváni-Magyar Kulturális Egyesület vezetője, jártak az ottani tudományos akadémián. Ven-
déglátóik a kiállításon is bemutatott dokumentumokkal ajándékozták meg őket. A kétszázötven kiállított 
fényképen látható ősi, mára elnéptelenedett városok, öreg városközpontok, templomok, kódexek, népi és 
mindennapi használati tárgyak, öltözetek egy keleti hatásokat mutató, sajátos kultúrát és egyházi életet 
tárnak elénk. 

Humor és saragánok 
- A nyelvet már nem tudjuk megtanulni, de történelmünket, kultúránkat igen, s ez komoly összetartó erő - 
mondta Issekutz Sarolta, az egyesület alapító elnöke. A megnyitó műsorát is e gondolat jegyében állítot-
ták össze Flórián Antal és Szabó Anikó örmény származású színművészek, az óhazából hozott népi ru-
hákban léptek fel. A háromszáz évvel ezelőtti erdélyi megtelepedésükről szóló régi rege ízes népi humor-
ral elevenítette meg a püspökük által vezetett gazdag, rátarti, nyakas és furfangos atyafiakat. Más népek-
kel nem tudtak összeférni, így puszta földeket vásároltak, ahol saját városokat alapítottak - például Sza-
mosújvár, Erzsébetváros - melyek zárt közösségeinek életéből régi anekdotákat idéztek. Kátainé Szilvay 
Ingrid saragánokkal (örmény egyházi énekek) ismertette meg a közönséget. 
    Az örmény gazdag kereskedő nép volt, gyakran kényszerült menekülésre hányatott és sokszor tragikus 
történelme során. Az óhazában 3-3,5 millióan, a világon szétszóródva csaknem ugyanannyian, 3,5 millió-
an élnek. 

Erdélyből jöttek 
Magyarországon tizenöt-húszezer örmény él, közülük legtöbben Erdélyből érkeztek. Az erdélyi gyökerű 
örményeket fogja össze az egyesület. Eddig öt nemzetközi konferenciát rendeztek, honlapjuk van, havon-
ta füzetet jelentetnek meg. Kilenc kötetet adtak ki az Erdélyi Örmény Múzeum sorozatban, kultúrájukról, 
történelmükről, az örmény eredetű magyar nemesi családokról. Megjelenés alatt áll az erdélyi örmény 
gasztronómiát bemutató könyvük, amelynek receptjeiből készültek a gasztronómiai bemutató specialitá-
sai. 
    A kerületben százhúsz-százharminc örmény leszármazottról tud Issekutz Sarolta, aki az öttagú örmény 
kisebbségi önkormányzat elnöke is. (Itt természetesen az elnök asszony örmény családokról beszélt. A 
szerk.) Fontos feladatuk az érdekvédelem, de főként kulturális identitásuk őrzését tekintik céljuknak. Mert 
ugyan jó magyar embernek tartják magukat, de örmény gyökereikhez is ragaszkodnak. 

(A kiállítás november 22-ig volt látogatható) 
(Megjelent a II. kerületi Théma újságban 2005. nov. 16-án) 

 
*     *     * 

„Szeretet nélkül az igazság halott" 
Romano Guardini 

*     *     * 
Frigyesy Ágnes 

Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai 
25 éve hunyt el Márton Áron 

„Szent hivatalom kötelez, hogy egyformán püspöke legyek szegénynek és gazdagnak, tanultnak és a 
tanulás lehetőségeitől elzártaknak, előkelőknek és egyszerű embereknek, az élet kegyeltjeinek és az élet 
szerencsétlenjeinek, bűnösöknek és a kegyelem áldottjainak. Az Isten felé vezető utat mindenki számá-



ra fel kell tárnom..." - írta Márton Áron, Erdély világhírű püspöke első Gyulafehérváron kelt körle-
velében 1939. március 31-én. 
   Márton Áron tudta, hogy a reá szabott választott út nehéz lesz, többször tett vallomást arról, 
hogy a veszély idején is őrt kell állnia. Fölszentelt papjait erre bíztatta: „Legyetek az igazság védői és 
a szeretet apostolai...közvetítsétek bőségesen a beteg emberiség számára Isten gyógyító kegyelmét és 
megváltó irgalmát! Legyetek a bénák lába, a vaknak szeme, az árvának, szegénynek, az elesett és szen-
vedő embereknek gyógyító atyja...S álljatok az Őrhelyen, ahová küldettek, hősi elszántsággal a veszély 
idején is..." 
 
    Honnan indult Erdély szent püspökének életútja? Csíkszentdomokoson született 1896. augusztus 28-án, 
Márton Ágoston és Kurkó Julianna egyszerű földműves család harmadik gyermekeként. A székely szülő-
föld három ajándékkal látta őt el: „a történelmi zivatarokat átélő csíki katolicizmus erős lelket adott neki, 
a Hargitán túl őrtálló nép acélos öntudatot, az életharcban fáradhatatlan község pedig bátor aszketiz-
must" — e szavakkal jellemezte őt kortársa Venczel József. A Márton család vallásukat gyakorló katoli-
kusok voltak. Isten áldását kérték mind maguk, mind gyermekeik, valamint kétkezi munkájuk számára.      
    Szalay Jeromos Márton Áronról írt „Vértanú püspök vértanú népe" című 1952-ben Párizsban megjelent 
művéből tudjuk: a család mindennap imádkozott. A munkából hazajövő apa térdére ültette fiát, s amíg az 
anya elkészítette a szerény vacsorát, apa és fia imádkozott. „Vess keresztet kis szógám!" - mondta neki 
már akkor, amikor a kis Áron még csak gügyögött. 
    A tehetséges fiatalember a gimnáziumi tanulmányok elvégzése után, katonai behívót kapott, majd a 
harctéri szolgálat teljesítése után földművesként dolgozott. 1920-ban jelentkezett a teológiára, s 1924-ben 
gróf Majláth Gusztáv Károly püspök elődje szentelte pappá. 
    Márton Ágoston, az édesapa elbeszéléseiből tudjuk, megható jelenetnek lehetett tanúja, amikor fia el-
árulta neki életre szóló döntését. „Épp a cséplés ideje volt, akadt munka elég. - Fiam, mi történt, a zsákok 
gyűlnek, jól tudod, hogy kosarazva voltak a földek és a gabona ilyenkor úgy jön le, hogy el sem képzeled. 
Nem szeretem a viselkedésedet, valami rosszban töröd a fejed, a szemed sem úgy áll, mint máskor... Ne 
szomorkodj, van elég leány a faluban, s ha úgy gondolod nősülj meg!...- Nem vagyok szomorú Édesapám, 
hanem valami olyan dologra gondolok, hogy meg sem akarom mondani... Az apa elkomorodott. Mégis 
arra gondolt, bejelenti a házasságot. - Csak bátran fiam, nincs szégyellni való, én is így jelentettem be 
valamikor apámnak munka közben, hogy Édesanyádat el akarom venni... A viselkedéseden látom, hogy 
szerelmes vagy. Az pedig olyan betegség, hogy orvossága nincs semmiféle a patikában. 
Áron apjára nézett és így szólt: - Igaza van, Édesapám. Valóban szerelmes lettem, igaz, hogy akibe sze-
relmes lettem, nem olyan szeszélyes, de kitartó a szeretete és nem hagy el engem. Szerelmes lettem Jézus 
Krisztusba, pap szeretnék lenni... Az apa nagyot csuklott, és hogy könnyeit fia meg ne lássa, hamar előho-
zott egy zsákot... Amikor útnak eredt, Édesanyja szaladt utána. - Fiam, még valamit akarnék mondani. 
Mit feleljek Erzsinek, ha kérdezi, hogy hol vagy? - Csak annyit mondjon Édesanyám, hogy karjaiból Jézus 
karjai közé rohantam és imádkozzon, hogy hűséges legyek Jézushoz..'' 
    Márton Áron első szentmiséjét 1924. július 13-án mutatta be szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. 
Első kápláni útja Ditróba vezetett. Már első prédikációival megnyerte az idősebb és a fiatal hívők szívét. 
Templomi beszédeire egyre többen gyűltek össze. Szónoki talentuma is nagy hatást keltett. Lelkesedésére 
és tehetségére püspöke is felfigyelt, s hamarosan Marosvásárhelyre helyezte. Onnan Majláth püspök 
meghívta Gyulafehérvárra könyvtárosnak és püspöki levéltárosnak. Hamarosan püspöki titkár lett.      
    Majláth püspök bizalmasaként közvetlen közelről tanulmányozhatta az egyházkormányzatot. Márton 
Áron papi pályájának újabb állomása Kolozsvár. Majd az egyetemi hallgatók szónoka, prézese lett. Min-
den vasár- és ünnepnapon ő tartotta a szentbeszédeket a piarista egyetemi templomban. Kortársak és az 
„Erdélyi Tudósító" szerint Márton Áron lelkipásztori munkájának hatására a magyar egyetemi ifjúság 
körében teljesen megszűnt az illegális kommunista mozgalom. Közeli munkatársa Dr. György Lajos pe-
dig a következőket mondta róla: „Ifjúsági prézesként rendíthetetlen eréllyel hirdette főiskolás híveinek, 
hogy népünk életmegújulása elválaszthatatlan a lélek nemességétől, a szellemi magatartás tisztaságától, 
az értelem eleven frissességétől és az akarat szilárdságától függ." 
    1938. augusztusában Vorbuchner Adolf megyéspüspök halálával megüresedett a gyulafehérvári püspö-
ki szék. 1938. december 24-én, a Karácsonyt megelőző napon a Szentszék XI. Pius pápa megbízásából 
telefonon bejelentette: a román kormány beleegyezésével Márton Áront nevezte ki gyulafehérvári püs-
pöknek. A püspökszentelést 1939. február 12-ére tűzték ki. Az eseményre vendégek sokasága érkezett.            



Több, mint kétszáz lelkészt, plébánost, egyházi és világi tekintélyt számoltak. A hívősereg megszámlálhatatlan 
volt. A szertartás végén, Hegyi Endre visszaemlékezéséből tudjuk: „Mikor Márton Áron püspök elindult az 
áldásosztásra, édesanyja és édesapja hozzájárultak és megcsókolták felszentelt kezét. Az egész templom 
meghatva figyelte a püspököt, aki ősz édesanyjához lehajolt, megcsókolta szülői kezét és azután megcsó-
kolta apját is. Régi diákjai, fiatal és idősebb munkatársai ott térdeltek mellette és ő komoly és szerény 
méltósággal haladt végig a templomon és áldotta meg először, mint püspök a híveit." 
    A szülőfalujából érkezett hívek érdekes ajándékkal lepték meg: a szülői ház és telek kicsinyített mását 
adták át az új püspöknek. Márton Áron ekkor a következőket mondta: „...Amit Isten keresztként vállamra 
rakott, ha vérző térdekkel is, vinni akarom, vinni fogom. Kérem paptársaimat, kövessenek engem a golgo-
tás úton...Ezen a szent napon szülőfalumra, egyházmegyém minden népére szabadjon azt a szent foga-
dalmat tenni, hogy fajtámnak szívósságát, kiállását a magam erényének akarom tekinteni, sorsát vállalni 
akarom... Az Isten hivatást adott nekem. Életem ennek a hivatásnak szentelem és jó népemért becsületesen 
dolgozom, s a kijelölt úton vezetem." 
    Márton Áron mindig hű maradt népéhez. Püspöksége ideje alatt tört ki a második világháború. A ma-
gyarok elnyomása - román részről - erősödött. Állatokat, termésük nagy részét, sőt földjeiket is elkoboz-
ták tőlük, s nem egy alkalommal sor került letartóztatásokra is. Márton Áron személyesen járt közbe ki-
szabadításukért. Nem egy esetben az ő szavára bocsátották szabadlábra fogva tartott papjait. Erdély püs-
pöke körlevelekben fordult papjaihoz és híveihez. Véleményt formált és állást foglalt többek között a ke-
resztény felelősségről, a békéről, a népnevelés feladatairól, a sajtó-és véleményszabadságról, a kommu-
nizmusról, a liberalizmusról, az istentagadó társadalomról és a személyiség tiszteletéről, írásaiban síkra 
szállt a deportálásra várt zsidókért és keresztényekért. Levelét megküldte a Magyar Királyi Belügyminisz-
tériumhoz, a Kolozs megyei Főispáni Hivatalhoz, a kolozsvári Rendőrkapitánysághoz. Továbbá Angelo 
Rotta pápai nunciusnak és Serédi Jusztinián hercegprímásnak. 
    A háború után az erdélyi magyar oktatás a csőd szélén állt. Márton Áron ekkor nemcsak segélyt nyúj-
tott a kolozsvári Bolyai Egyetem számára, hanem hosszabb időn keresztül hozzájárult a tanárok fizetésé-
hez. 1945-ben létrehozta a „Petőfi Alapot", mely biztosította két éven keresztül a romániai magyar tanügy 
és a színházak személyzetének fizetését. 
    1944 őszén az új román kormány heves támadásokat indított Erdély magyarsága ellen. „Márton Áron 
nem tűrhette az igazságtalanságot - írta róla írt kötetében Páter Szőke János, az Ostpriesterhilfe egykori 
magyar vezetője, aki több ízben járt a főpapnál. Idézzük őt: „Elhivatottnak érezte magát, hogy felemelje 
szavát a többezer elhurcolt és megkínzott magyarért, a munkatáborokba szállított 16-20 éves székely és 
csángó fiatalokért... 1945 elején, húsvéti szózatában tiltakozott a méltánytalanságok ellen és írásban for-
dult az akkori miniszterelnökhöz, Gróza Péterhez..." 1946 pünkösdjén Csíksomlyón ismét felemelte sza-
vát: „Szabad emberhez és szabad néphez méltó életet kívánunk élni, mert ehhez Isten-adta jogunk van." 
    1948. augusztus 2-án kiadott dekrétum értelmében minden egyházi iskolát és intézményt, beleértve a 
szerzetesházakat is, államosították. A román kormány azonnali hatállyal felmondta az 1927-ben kötött és 
1929-ben ratifikált konkordátumot a római Szentszékkel. 
    - Márton Áront 1949-től egyre nyíltabb támadások érték az állami szervek részéről. Ha valahol misé-
zett, katonai zenekart vezényeltek ki a templom elé, hogy ezzel is zavarják... A hívek azonban minden egy-
házközségben testőrgárdát szerveztek, nehogy történjék valami a püspökkel. Ha elhagyta a falut, a testőr-
gárda kikísérte a falu határáig, ahol már várta a másik falu testőrgárdája. A hívek mindenütt lelkesedtek 
Márton Áronért - írja könyvében P. Szőke János. 
    Mint ismeretes Márton Áron 1949 és 1955 között különböző börtönökben sínylődött, majd 1956 és 
1967 között házi-őrizetben tartották. A mártírsorsú főpap elfogatásáról így ír Szőke János: „Már az indu-
lás gyanút ébresztett Márton püspökben, amint ezt kiszabadulása után elmondta. Nem a megszokott zsidó 
sofőr jött ugyanis érte. Amint később kiderült, ő nem vállalta a hatóságokkal történt összejátszást a püs-
pök elfogatásában...Így a hatóságok mást bíztak meg ezzel a feladattal... Félúton a sofőr megállt, s mo-
torhibát színlelt. Röviddel ezután 'éppen arra jött egy másik autó' - civil ruhás rendőrökkel. Ezek 'készsé-
gesen' felajánlották autójukat a püspöknek...Miután elindultak, a hatósági személyek felmutatták igazol-
ványukat, s kijelentették, parancsuk van letartóztatására. Szemét bekötötték, és figyelmeztették, hogy nem 
kérdezhet semmit... " 
    A bukaresti katonai törvényszék 1951. július 13-án életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Márton Áron 
ennek ellenére nem volt hajlandó kegyelmi kérvényt írni a hatóságoknak. Tudta, hogy elfogatása igazság-



talan. Végülis 1955. február 2-án került szabadlábra. A papság nagy része hűen kitartott püspöke mellett. 
Akik pedig távollétében ellene fordultak, magához hívatta őket és megbocsátott nekik. 
    Erdély nagy püspöke bármerre járt, lelkesen ünnepelték. Népszerűsége végül is annyira zavarta az ál-
lami hatóságokat, hogy kiszabadulása után egy évvel házi fogságra ítélték. Megtiltották neki, hogy el-
hagyja a püspöki palotát, működési engedélyét pedig megvonták tőle. Palotafogsága 11 esztendeig tartott. 
Szintén Szőke páternek mesélte el, - aki Németországból többször meglátogatta Márton püspököt -, ho-
gyan szerelték fel az egyik lehallgatót. Idézzük ismét őt: „Egyszer fürdőszobája ablakából figyelte, hogy 
egy katona létrára mászva kicserélte a palota falában elhelyezett magnetofon szalagját... A püspök házőr-
ző kutyáit rendszeresen megmérgezték. Az is előfordult, amikor a parkban időzött, hogy rálőttek. A golyó 
szerencsére nem talált. Mikor az esetet a rendőrségen jelentették, az ügyeletes rendőr azt válaszolta: kár, 
hogy nem halt meg. Többször szerették volna különböző alkalmakból eltenni láb alól a nagy püspököt, de 
a Gondviselés vigyázott rá." 
    Márton Áron - csakúgy, mint Mindszenty bíboros - egyháza részéről is megkapta élete végén a fájdal-
mas keresztet. Halála előtt néhány hónappal II. János Pál pápa 1980. április 2-án püspöki működésének 
42. évében felmentette az egyház-megye kormányzása alól. Szeptember 29-én, épp 25 évvel ezelőtt sok 
szenvedés után, életének 84. évében hunyt el. 
    Milyen kár, hogy a sokat szenvedett, népéért mindig hűen kiálló főpap nem halhatott meg püspöki mél-
tóságának rangjában. Hívei azonban mellette álltak temetésén - több, mint tízezren gyűltek össze a gyula-
fehérvári székesegyházban -, s mellette állnak mindmáig. Emberi nagyságát, méltóságát szellemi hagya-
téka őrzi.  
    Álljon itt végezetül 1944-ben Kolozsváron tartott beszédének nemes gondolata: „Az igazság védelmé-
ben és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség." 
 

*     *     * 
 

Márton Áron emlékezetére - pódium műsor 
 
A novemberi klubnapon a résztvevők meghallgatták a XII. kerületi Örmény Önkormányzat éves 
munkájáról szóló elnöki beszámolót közmeghallgatás keretében. Az est második felében Márton 
Áron emlékezetére pódium-műsor hangzott el.  
László Károlyt, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház rendezőjét, erdélyi örmény származású szín-
művészt kértük fel az előadás megtartására. A művész felidézte Márton Áron karizmatikus alakját, a kö-
zönség néma csendben, lélegzetét visszafojtva hallgatta a produkciót. Megrendítő élményben volt ré-
szünk. Köszönjük, hogy megajándékozott bennünket ezzel a műsorával! Fáradságot nem ismerve, egész 
éjjel utazott Erdélyből Budapestre, hogy a klubest közönsége megismerhesse az EMBER-KATEDRÁLIS 
igaz történetét. Alábbi írásunkkal a 25 éve elhunyt főpapra, első örmény katolikus vikáriusra emlékezünk. 
Emléke legyen áldott! 

(A novemberi klubnapot a XII. kerületi Örmény Önkormányzat rendezte.) 
Csíkszentgyörgyi - Ficzus Margit  

(A XII. kerületi Örmény Önkormányzat elnöke) 
 

*     *     * 
Dr. Puskás Attila 

„Nem csak kereskedő..." 
Örmény Kultúra Hete Gyergyószentmiklóson 

 
Ha örmény - akkor kereskedő. Ez olyan megrögződés, nem csak hazánkban, amelyet nagyon nehéz 
megváltoztatni. De talán nem is kell, mert alapjában igaz. Csupán annyival kellene kibővítetni: 
NEM CSAK kereskedő. 
    Ha megfigyeljük az örmények által lakott településeket, valóban, egy iparos-kereskedő néppel találko-
zunk. De ha jól megfigyeljük e nép hétköznapi életét, sok mindenre fény derül. Kiderül, hogy ennek a 
kereskedő népnek volt pénze, de volt ízlése is - valahogy másként, mint sok mai újgazdagnak és üzletem-
bernek, akiknek az előbbiből van, a másikból pedig nagyon nagy a hiány. Kiderül, hogy ennek a népnek 
volt pénze, de gimnáziumokat, árvaházakat, leánynevelő iskolákat, fiúiskolákat építettek, nyomdákat, 



könyvkiadókat alapítottak, az egyházi művészetet pártolták, és ha nem lettek volna jelen, pl. a Székely-
földön, biztos, hogy kevesebb barokk és reneszánsz díszítésű templomot és épületet látogathatnánk. 
    Kiderül, hogy ennek a népnek volt pénze, de nem csak magára gondolt. Ott volt, amikor Állami Ma-
gyar Színházat kellett építeni Kolozsváron, Magyar Gimnáziumot Szamosújváron, Szárhegyen a páterek-
nek segíteni a leégett kolostor újjáépítésében, a római katolikus templomoknak oltárt ajándékozni, mint 
például a gyergyószentmiklósi római katolikus, ún. magyar templomnak, vagy színes üvegablakokat a 
környék falvainak és városainak. 
    Ez a nép ott volt, amikor a székelység érdekeit képviselni kellett, amint ezt Görög Joachim tette a ro-
mán parlamentben, az 1920-as években, vagy iskolákat kellett vezetni, amint ezt szintén a neves, de elfe-
lejtett paptanár tette Gyergyószentmiklóson, az ún. Zárdában. 
    Az örmények nem csak pénzzel, hanem értékekkel is kereskedtek, mert kultúrát teremtettek. És nincs 
annál rosszabb, ha ez a kultúra feledésbe merül. Az ember, egy nép számára, aki alkotott és tett a közért, 
könnyebb elviselni a kritikát, mint a feledést. A kritika ugyanis ha helyes, épít és további munkára ösztö-
nöz. A feledés elkedvetlenít. 
    E kulturális feledésből próbálta felrázni Gyergyószentmiklóst a Hallámsza Egyesület által szervezett 
Örmény Kultúra Hete, amelyre 2005. november 2-6 között került sor a PRO ART Galériában. Az Egye-
sület célja kultúrák felkutatása és bemutatása, és azért talált ebben az évben az örményekre, mert mi eb-
ben az évben emlékezünk meg az örmény népirtásra, 90. alkalommal. 
    A szervezők figyelembe vették korunk emberének audiovizuális igényét, előadásokra és filmekre épí-
tették a rendezvénysorozatot. A megnyitón Beder Tibor, örmény származású nyugalmazott tanár könyv-
bemutatójára került sor. Mikes Kelemen nyomában című könyve nem csak személyes élményeit rögzíti, 
hanem az örményekről is szól, mivel a bujdosók az örmény negyedben leltek új hazára. Selyem Andrástól, 
az Egyesület vezetőjétől előadást hallhattunk az örmény írásbeliségről és annak fontosságáról, hiszen az 
örmény írásbeliség őrzi a világkultúra nagyon fontos részét, az V. század egyházi íróinak munkásságát. 
Az örmény vallásról szóló előadásban különösen ennek erdélyi vonatkozásáról hallottunk. Az örmény 
plébánia könyvtárának bemutatásával Székely Szilárd hitoktató fényt derített azokra a könyvritkaságokra, 
amelyeket a kommunizmus alatt jó, hogy por lepett... 
    Selyem András az örmény genocídiumról és diaszpóráról tartott előadásában ecsetelte azokat a ször-
nyűségeket, melyekre 1915-ben Törökországban került sor, amit a német, orosz és magyar dokumentum-
filmekben drámaibb hatás alatt élhettek át a jelenlévők. A filmek révén teljes betekintést nyerhettek az 
örménység életébe, kultúrájába, vallásába. 
    Egy hét alatt bebizonyosodott, hogy az örmény emberek „nem csak kereskedők:..." A rendezvényt ve-
gyes érdeklődés kísérte, de akik ott voltak, mindenképp ismeretekben, érzésekben gazdagon hagyták el 
estéről estére a Galériát. Köszönettel tartozunk a Hallámsza Egyesület fiatal vezetőinek az élménydús 
hétért. 

A cikk szerzője vikárius-plébános 
 

*     *     * 
 

Örmény diákok a kolozsvári Piarista Gimnázium Internátusában 
 
Jellemző az örmény származású diákok összetartására, hogy a „duktor urak" hajlandóak voltak a „fikák-
kal" lefényképeztetni magukat. Az ötlet természetesen a nagyok ötlete volt és ezzel igen megkönnyítették 
a kicsik beilleszkedését. 

Dr. Zabulik László 
*     *     * 

 
Az Örmény Kultúra Hete 
Pro Art Galéria, november 2-6 

November 2., szerda 
18:00: Mikes Kelemen Nyomában - Beder Tibor könyvbemutatója 
18:30: Az örmények rövid története (Ókor, Középkor) - Selyem András (előadás) 
19:00: Bibliai ország az Ararát lábánál - német dokumentumfilm 
19:45: Elfelejtett ősök árnyai - Szergej Paradzsanov filmje 



November 3., csütörtök 
18:00: Az örmények írásbelisége és irodalma - Selyem András (előadás) 
18:30: A gyergyószentmiklósi örmény plébánia könyvei - Székely Szilárd (előadás) 
19:00: Minoritates Mundi: Örményország I. magyar dokumentumfilm 
19:30: Arabeszkek Piroszmani témára - Szergej Paradzsanov rövidfilmje 
20:00: Asik Kerib - Szergej Paradzsanov filmje 
 
November 4., péntek 
18:00: Az örmény vallás története - Dr. Puskás Attila (előadás)  
18:30: Minoritates Mundi: Örményország II. magyar dokumentumfilm  
19:00: Hakob Hovnatanyan - Szergej Paradzsanov filmje  
19:00: A szurámi vár legendája - Szergej Paradzsanov filmje  
 
November 5., szombat 
18:00: Az örmény diaszpóra - Selyem András (előadás) 
18:30: Minoritates Mundi: Örmények Erdélyben, magyar dokumentumfilm 
19:00: Örménymagyarok - magyar dokumentumfilm 
20:30: Vodka Lemon - Hiner Saleem filmje 
 
November 6., vasárnap 
18:00: Az örmény genocídium - Selyem András (előadás)  
18:30: Elhallgatott genocídium - német dokumentumfilm  
19:00: Az igazság a genocídiumról - török tévéfilm  
19:30: Ararát - Atom Egoyan filmje 
 

*     *     * 
Hirdetés 

 
A Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyházközség köszönetét fejezi ki a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzatnak az örmény templom felújítási munkálataihoz nyújtott 50 ezer HUF tá-
mogatásért. 
    A templomban 106 éve először kerül sor ilyen munkálatra, ezért nagyon örvendünk, hogy 
örménymagyar testvéreink támogatnak bennünket célunk megvalósításában. Munkájukat Isten 
áldja, adakozókézségüket pedig gazdagon gyümölcsöztesse! 

 
Köszönettel: 

Dr. Puskás Attila vikárius-plébános 
 

*     *     * 
Ősz Jerevánban 

 
Csodás október végi napsütés, meleg várt bennünket. Ismét az Óhazában lehettünk, igazán feleme-
lő érzés volt mindkettőnk számára. Szilvay Ingrid tolmácsként utazott velem, hogy a tavaszi látoga-
tásunkon elkezdett kapcsolatépítést folytassuk, ígéreteinket beváltsuk. Legfontosabb feladatunk az 
örmény népművészet remekeit bemutató novemberi kiállításunkra megrendelt népviseletek átvétele 
és hazahozatala volt. 
    Tizenkét év után végre teljesült az álmom, hogy autentikus örmény népviseleteket mutathassunk be a 
hazai érdeklődőknek. Nemcsak női és férfi ruhákat hoztunk különböző vidékekről, hanem babákat is 
egyes régió viseletébe öltöztetve, valamint a népi hangszereken játszókat. Végre tudtunk népi szőtteseket 
is vásárolni, a nagy választék elkápráztató volt. Igazolja, hogy ma is van rá igény, egyre több ruházati 
tárgyon jelenik meg a népművészet. Nem ritkán még a cipőket, csizmákat is díszítik népművészeti motí-
vumokkal, táskán, sapkán, ruhán alkalmazása már-már mindennapos. 
    Ismét találkoztunk az Örmény Nemzeti Könyvtár igazgatójával, Davit Sargsyan úrral, hogy megkö-
szönjük azt a csodálatos könyvet, amelyet nyáron küldött az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-



sületnek. Kísérőlevelében kiemelte: igazi barátokra lelt bennünk, az örmény kultúra barátaira és visszavár 
bennünket. 
Szen Arevsatjan, a Matenadaran igazgatója könnyek között vette át azt az örmény kódex másolatot, ame-
lyet az Egyesület a Vatikáni Apostoli Könyvtárból a Codex Armenus Vaticanus sorozatból rendelt meg és 
adományozott a világ legnagyobb örmény kéziratgyűjteményének. A 32. jelzetű kódex egy misekönyv - 
Missale - az erdélyi örmények számára készült a XVIII. században. Színes miniatúrái elkápráztatóan szé-
pek, azokat színes fénymásolatban külön megkapta a kéziratgyűjtemény. 
    Felemelő érzés volt számomra, hogy Édesapám szülővárosa, Erzsébetváros Örmény Katolikus Plébáni-
ája pecsétjével több helyen is ellátott kódex általam eljuthatott az Őshazába, s magam is tehettem valamit 
az egyetemes örmény kultúra oltárára. Természetesen Erzsébetváros is megkapja az egyházi tulajdonból 
kikerült kódexmásolatot, hogy teljes legyen a Plébánia gyűjteménye. 
    Felejthetetlen élmény volt Paradzsanov múzeumát megtekinteni, részt vettünk egy ünnepi szentmisén a 
Világosító Szent Gergely székesegyházban, tanúi lehettünk egy felnőtt férfiakból álló csoport megkeresz-
telésének a Szent Szárkisz templomban, illetve népzenei, komolyzenei, könnyűzenei hangversenyeken 
együtt élveztük a szép zenét a zsúfolásig megtelt koncertterem közönségével, fiatal gyermektől az aggas-
tyánig. Jártunk örmény és magyar barátainknál vendégségben, megkóstoltuk az örmény finomságokat, 
aszalt gyümölcsöket, vagy épp fűszereket szagolgattunk a piacon. Felejthetetlen élményekkel tértünk ha-
za, mintegy öt napot töltöttünk ősszel Jerevánban. 

Dr. Issekutz Sarolta 
 

*     *     * 
 

Avilai Szent Teréz Napi Búcsú 
 

A Terézvárosi Örmény Kisebbség hetedik alkalommal rendezett ünnepséget a „Búcsú" tiszteletére. 
A zsúfolásig megtelt terem jelezte, milyen nagy az igény a kerületben a múlt megismerésére. A kiál-
lításon sokak elismerését elnyerte Palotai Dániel fiatal diák-festő alkotásaival. Kiállított szén- és 
pasztell rajzai mellett láthattuk az első-második díjat nyert 8 éves kori képeit is. A kiállításon egy 
kerületi vendég felkiáltott: - Fiam a modell ezen a képen! 
    A Betegh család ősei Szamosújvárról származnak. Az 1730-as évekig tudják visszavezetni a családfát. 
Palotai Dániel, a család leszármazottja, az első családfát már 11 éves korában megrajzolta Édesanyjának, 
karácsonyi ajándéknak. A kiállított - kutatások alapján kibővített - terjedelmes címerekkel ellátott új csa-
ládfát is ő rajzolta. A családfa az érdeklődés középpontjába került. Mivel a Betegh család örmény ágában 
megtalálhatók még az Ázbej, Duha, Dániel, Czetz, Simay, Verzár örmény családok is, jó példát mutatnak, 
amelyet a többi örmény család is követhet. 
    Az amerikai Ararát című filmet a genocídium emlékezéseként vetítettük le. Czetz János: Emlékezéseim 
című könyvet Fancsali János, a budaörsi örmények elnöke mutatta be. Továbbá Czetz János 48-as ör-
mény tábornokra emlékeztünk, halálának századik évfordulóján elhangzott beszédekkel. 

Wertán Zsoltné elnök 
 

A Collegio Militar de la Nacion emlékünnepségén, 2004. szeptember 6-án elmondott beszéd szövege:  
 
Hölgyeim és uraim!  
Tisztelettel köszöntöm General de Brigada Don Raul Horacio Gallado tábornok urat, a Collegio Militar 
de la Nacion direktorát és a Collegio jelenlévő tagjait. Tisztelettel köszöntöm Szőnyi Ferenc urat, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetét és a jelenlévő magyar honfitársakat. Tisztelttel köszöntöm vitéz Ladányi 
Domonkos urat a Dél-Amerika Vitézi Rend törzskapitányát, akinek fáradhatatlan munkája nélkül a szülő-
földről származó relikviák nem kerültek volna el Czetz János választott hazájába, Argentinába. Az ő sze-
retetteljes közreműködése segített abban is, hogy ezen a szép ünnepségen együtt lehetünk önökkel. 
    Köszöntöm Önöket Czetz János halálának 100. évfordulóján rendezett megemlékezés alkalmából. 
Nagy örömmel tölt el, hogy én vagyok az első rokon, aki tiszteletét teheti Czetz János örök nyughelyénél. 
2000 márciusában, Antonio Ortiz tábornok úr meghívta Dr. Sasi Nagy István Nagyapámat, az általa kül-
dött dombormű felavatására, aki egészségi állapota miatt erre a nagy utazásra már nem vállalkozhatott. Ő 
közben 2002 tavaszán örökre eltávozott közülünk, de remélte, hogy a jövőben unokái helyettesíteni fog-



ják. Ez a reménye teljesült a mai napon és jómagam nagy örömmel veszek részt ezen a tisztelgő megem-
lékezésen. Meghatottan látom azt a megbecsülést és kegyeletet, amellyel Czetz János halála után 100 év-
vel az argentin katonaság emlékezik rá. Köszönetemet fejezem ki, hogy Önök nem felejtették el Czetz 
János fáradságos, tiszta emberi és katonai életútját és igaz megbecsüléssel ápolják emlékét. 
    Ez az életút az erdélyi Gidófalvától az argentinai fővárosig, Buenos Aires-ig ívelt, viharokkal, harcok-
kal, megpróbáltatásokkal volt terhes. Czetz János annyi idősen, mint ma én vagyok, már a magyar sza-
badságért és függetlenségért harcolt és katonai tudásával, szervezőkészségével, megtörhetetlen bátorságá-
val példát nyújtott az utókor számára is. Az 1848-49-es magyar szabadságharc leverése után, amikor az 
önkényuralom ráborult Magyarországra és a további harc teljesen reménytelenné vált, elhagyta Európát és 
argentin származású felesége oldalán itt, Önöknél találta meg új Hazáját. 
    Én csak néhány napja vagyok Argentinában, de ez a száz éves érzelmi kötődés - az Önök vendégszere-
tetén keresztül - engem is megérintett. Kérem a Mindenhatót, a két nép közötti barátság - amelynek szép 
példája a Santo Tomé és Gidófalva testvérvárosi kapcsolata - erősödjön és mélyüljön tovább! 
    Mindnyájunk előtt álljon példaként Czetz János életműve, mellyel mindkét Hazáját híven szolgálta. Ez 
alkalommal elhelyezzük a tisztelgés koszorúját, melyet nagy szeretettel hoztunk magunkkal Magyaror-
szágról. 

Palotai Bálint 
 
Juan Carlos Arias Roig kapitány Czetz Jánosról szóló megemlékező szövege következő, 2006. januári 
számunkban folytatódik. A spanyol nyelvről való magyarra fordítást az EÖGYKE készítette. 
 

*     *     * 
Bálint Tibor 

József Attila 
 
Mivel nekem elsősorban Ő a költő, sosem tudtam egyetlen jellemző sort sem írni róla. S íme az este, ezen 
tűnődvén megjelent előttem, mint különös látomásban. Fölfordított lyukas mosófazékon ült, tenyerében 
fogott arcát térde közé csöngetve, amikor a külváros távolabbi gyárai felől Isten lebegett oda hozzá, és 
mezítlábas talpával megérintette a vállát: 
    - Ismét eljöttél ide, ahol minden csupa rom, és ahol ernyőt nyit a kutyatej az elhagyott gyárudvaron?... 
Mi örömöd telik e tájban, ahol hetvennyolc kék, ötvenkilenc zöld és kétszáznegyven fekete légy donog és 
cikkan át előtted felváltva, s ahol ötvenhétezer szem homok pörgött alá az imént?... 
    - Én gyűszűnyit mondtam, Uram... - Az körülbelül ennyi... 
    Attila mélyen elgondolkozott: 
    - A költői kép sosem ilyen pontos, de épp tétovaságával, kancsalságával hivatott teljesebben átfogni 
birodalmadat. Egyébként én magam sem tudom, milyen öntudat kopár öröme húz-vonz, hogy e táj nem 
enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide... Az Isten pipára gyújtva mosolygott: 
    - Ó, te szegény, te szegény!... Látom, hogy mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, füst száll a szomorú 
táj felett; úgy leng a lelked, édes fiam; leng, nem suhan...  
    A költő fölnézett rá; fájón nevetett: 
    - Ezek a te szavaid, Uram, vagy az enyéimek?... Te utánzól engem, vagy én téged?...  
    Isten még mindig kedélyesen, s egy kis cinkossággal pillantott rá, miközben a füstfelhő puha pamlag-
ként megállapodott a költő mellett, ahol kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézték fénytelen, 
merev szemmel. 
    - Sublótomból, amely kozmosz-palotámban áll, az utóbbi időkben rendkívül értékes költői képek tűn-
tek el... Ezek már csupán amiatt is pótolhatatlanok, mert velük az anyag és a szellem világát igyekeztem 
egybemarkolni, hiszen öregszem, és egyre inkább érzem, hogy a költői összegzéssel inkább bele tudok 
tekinteni a földi kavargásba, mint a logika távcsővével... 
    - Végre az Isten is magára eszmél... 
    - Jobb későn, mint soha, Attila fiam... 
    - De miért épp engem gyanúsítasz?... 
    - Mert az elvont gondolatot mostanában egyedül te tudod ilyen istenien képekké átfogalmazni... 
    A költő megrendülten nézett maga elé: 



    - Átlátsz, tudom, a bűnök cifra gyolcsán, erény rongyán, bátorság, mentebőrén. Vádaskodni, gyana-
kodni azonban én is tudok, s mindjárt meg is kérdem: miért van kő, ha nem lesz épülete? Hát nem segít 
ajaj s az alleluja?... Széthull az ember millió darabra, mint esőben a vályog kaliba? 
    - Ejnye! - csóválta fejét az Isten, s hátradőlt a füstgomolyra, amely a pipájából göngyölődött a tarkója 
alá:  
    - Biz' isten olyan türelmetlen vagy. Itt a pipám, szippants vagy kettőt belőle... 
    - Kedves vagy, de ne fáradozz! Csak isteni fogadat váslaná szám erjedt ecetje, és arcod vonásai eltor-
zulnának a savanyú és keserű ízektől... 
    - Megfigyelésem szerint az ellenkezést, a vitát még a verseidnél is jobban szereted. A magam szemé-
lyét már nem is említem... 
    - Ne is említsd azok után, hogy plagizálással vádoltál!... 
    - Én ezt a szót nem említettem, de szinte hihetetlen számomra, hogy mennyei sublótomban nem volt 
utalás arra a vázlatok között, hogy az anyag fogalma úgy remeg át az idea ujjbegyébe, megőrizvén mégis 
a maga határait, mint nálad az Ódában... Ott arról szólsz, hogy a némber vérkörei, miként a rózsabokrok, 
reszketnek szüntelen, s viszik az örök áramot, hogy arcán nyíljon ki a szerelem, és méhének áldott gyü-
mölcse legyen... Továbbá azt írod, hogy gazdag életet nyer a salak a vesék forró kútjain... 
    - Mondjad csak tovább! Végre hallok egy isteni szavalatot, amely nem mindennapi dolog!... 
    - Mondom is, fiam, mégpedig nem ok nélkül. Mert ha eget-földet érintő szerelemben, zengve és sikolt-
va ezt te fogalmaztad is meg így, azt viszont én magam már jóval előtted láttam, hogy a hideg űrön holló 
repül át és a csend kihűl. És mivel a hallásom sem épp a régi, emlékszem, hogy egy fényözönös világreg-
gelen betű szerint azt kérdeztem magamtól: Hallod-e, csont, a csöndet? Fáradtan összekoccannak a mole-
kulák... 
    József Attila ekkor fáradtan feltápászkodott; szeme, mint a legyeké, feketén és megtörten, ezernyi kis 
prizmából szórta a fényt; karját széttárta, majd tántorogva előrelépett: 
    - Azt, amit adtál, - megvan épen, vedd el! Hisz csak hitegettem magam a neveddel... Te jól tudsz en-
gem, sorsom is jól tudod, vedd el tőlem a talentumod!... 
    - Csillapodj, édes fiam... 
    - Hogyan csillapodhatnék, amikor annyi csalódás, fájdalom után, íme már az Isten is engem vádol... 
Most már csak azt áruld el nékem, találkoznak-e a sínpárok a végtelenben, hogy tilalmadat megszegve 
összeölelkezzenek?... Találkoznak-e. Uram?!.. 
    - Attila. Attila, te hitehagyott gyermek!... 
    Az Isten széthessentette a felhőket, és leugrott hozzá, hogy magához ölelje, épp abban a pillanatban, 
amikor a világ összes mozdonyai jajgatni kezdtek, hogy aztán többé soha el ne hallgassanak... 
 

*     *     * 
Ozsváth Judit 

Jelenben szólaló múlt 
Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel 

(3. rész) 
 
Bonchida katolikus temploma valóban kívül-belül impozáns. A plébániaépület is lakható, úgy sac-
colom, hogy akár kétezer lelket is lehetne pasztorálni ilyen körülmények között... 
    - Pedig a katolicizmusnak régi gyökerei vannak itt is - veszi át a szót Szakács Endre -, erről a reformá-
tusok birtokába került XII. századi katolikus templom árulkodik. Ez a község legrégebbi műemléke. A 
települést már a 12. században említik az írásos dokumentumok, legtöbbször a szomszédos Székkel 
együtt, ahol ekkor már királyi sóbányák működtek. Bonchida királyi birtok volt. Az első templom az első 
tatárjárás idején leégett, még ma is látszik a nyugati és déli részen egy-két kövön a pörkölődés. A tatárjá-
rás után, a 13. század közepén Bonchida új telepeseket kapott, ebben az időben építették újra a templo-
mot, a XII. századi falak mentén. 
    A XIV. század végétől kapcsolódik össze Bonchida a Bánffyakkal, Magyarország és Erdély egyik leg-
nagyobb történelmi múltú családjával. 1233-34-ben Bánffy Dénes erdélyi vajda, majd nádor az 124l-es 
mohi csatában esett el. A család többi tagjai királyhűségükért székely ispáni rangot és birtokot kaptak. 
Tamás székely ispán fia, Dénes, 1387-ben Bonchidát kapta adományba Zsigmond királytól. Ezután ki-
sebb-nagyobb megszakításokkal a család birtokolta Bonchidát. 



    - Kezdetben talán csak erődítményt építettek, s majd később költöztek ide a Bánffyak. 
    - A legelső időkről, tudtommal, nincs írásos bizonyíték. Kelemen László szerint az 1437-es parasztlá-
zadás után nyertek várépítési privilégiumot itt a Bánffyak, s egy évszázaddal későbbi iratok már a kúria 
meglétéről is tanúskodnak. 
    - A családnak ez az ága több kiemelkedő személyiséget is jegyez... 
    - Az általam összegyűjtött leírásokból sorolom a legjelentősebb bonchidai Bánffyakat. Bánffy Dénes, 
Kolozs megye főispánja, kolozsvári főkapitány, Erdélyország fővezére volt, őt félelemből Apafy Mihály 
lefejeztette. Dénes fiát, Györgyöt, az osztrák uralkodóház fogadta kegyeibe, ő lett az erdélyi fejedelemség 
első főkormányzója 1696-ban. Ekkor kapta grófi rangját is. Az ő fia, Dénes, kolozsvári főispán lett, Mária 
Terézia titkos tanácsosa és főlovászmestere. A család későbbi tagjai már nem ilyen kiugró személyiségek, 
gondatlanságuk és alkalmazottaik súlyos visszaélései miatt le is mondtak Bonchidáról. 1858-ban Bánffy 
József Koburg hercegnek adta el Bonchidát, de ő átengedte a vásárt Bánffy Miklósnak, az Alsó-Fehér me-
gyei főispánnak, aki titkos tanácsos és királyi főpohárnokmester volt. Majd ennek fia, György örökölte 
méltóságait és Bonchidát. Utolsó tulajdonosa György fia, Miklós, aki az első világháború előtt az Osztrák-
Magyar Monarchia külügyminisztere és diplomatája, író és művészetkedvelő ember volt. 
    - Állítólag az ő idejükben ez a kastély Versailles és Schönbrunn szépségével vetekedett... 
    - A mai kastélyt Bánffy Mihály és Kapy Judit fia, Dénes, építette át a XVII. század 50-es éveitől kezd-
ve. Az építkezés hosszabb ideig tartott és nem egységes terv szerint készült, talán a régebbi építmények 
kötötték az építésvezetőket. A kastélynak négy sarokbástyája van, ezek méretei eltérőek, elhelyezésük is 
más-más, sőt a falak vastagságában is van különbség. Az északi szárny hossza meghaladja az 50 métert 
(ez összefüggő egészet alkot), és valószínű, hogy Bánffy Dénes építése, ám a bástyák minden bizonnyal 
korábbi korból valók. Az emeleti rész ablakai háromszögű lezáródásúak, a földszintiek vízszintesek és 
szemöldökpárkány díszíti őket. A földszinti termek fiókos dongával, az emeletiek sík mennyezettel van-
nak fedve, a lépcsőház, a szárnyépületek és a többi építmény sem eredeti tagozódása, új mesterek új stílu-
sairól árulkodnak. 
    A lefejezett Bánffy Dénes utódai idején romlásnak indult a kastély, s csak egy évszázaddal később, az 
építtető unokája - szintén Dénes - vette kezébe az elhanyagolt épület ügyét. 1748 és 1753 között teljesen 
felújította, korszerűsítette. Grimmelt Péter neves kolozsvári kőművessel dolgoztatott, a belső és külső 
szobrokat és minden ajtófélfa díszítését Johannes Nachtigallal faragtatta. Az udvari homlokzatot 32 mito-
lógiai alakról mintázott szobor, a főépület mindkét homlokzatát 3-3 szobor díszítette és a díszkapu fölött 
két griff tartotta a hatalmas Bánffy-címert. A kastély keleti szárnyainak helyén új istállót és lovardát épít-
tetett patkó alakban. A 32 lóra tervezett istálló a bécsi udvari istálló mintájára készült, s valószínű, hogy 
az egész előudvari terv Bécsből származott. A kastélynak 49 lakrésze volt, XIV. és XVI. Lajos stílusú 
bútorokkal, nagy fehér kályhákkal, üvegfüggős barokk csillárokkal, értékes festményekkel, szőnyegekkel 
berendezve. Különleges könyvtára sok ritkaságot tartalmazott. A berendezés a rokokó stílust követte, és 
az épületegyüttes a 400 holdas parkkal együtt valóban hasonlíthatott az említett két Európai-hírű kastély-
ra. 
    Gyermekkorom legszámosabb emléke Bonchidához kapcsolódik. Itt töltöttük az év legnagyobb részét, 
rendszerint május közepétől karácsonyig. Karácsonyra Budapestre költöztünk. [...] Bonchidán az óriási 
park uralkodik emlékeimben. A Szamos sok ága szeli át, számos szigetet képezve. Hosszú, tágas rétek, 
átjárhatatlan sűrűségek váltakoznak benne, honnan ezer meg ezer, akkor már százéves nyárfa iramodott 
az égnek. [...] Valóságos őserdőnek hatott a park, különösen az a közel háromszáz holdas sziget, aminek 
Nagyberek volt a neve. 
    Hosszú kaszálók nyúltak el benne, kisebbek is, sűrű szálerdő mélyén. Mindenfelől azonban nyárfasűrű 
zárta körül. Meg nem szakította fal, toronymagas fák óriási fala állott körös-körül, nagyobb rétek köze-
pén csoportok, és mindez olyan dús, olyan gazdag lombozattal, hogy a környék dombjaiból semmi sem 
látszott, azt hitte volna az ember, hogy sík vidéken van, akárha az Al-Dunán. 

Bánffy Miklós: Gyermekkori emlék 
(részlet) 

    Mindennek a pompának 1944 októberében vége lett, akkor ugyanis a visszavonuló német seregek 
Bánffy Miklós iránti bosszútól hajtva részben kifosztották, majd felgyújtották a kastélyt. A következő 
években tovább fosztogatták, komolyabb restaurációhoz alig négy éve fogtak. 
    - Az értékes múlt formált-e valamiféle különös bonchidai öntudatot az itteni emberekben? 



    -A katolikus hívek félreismerhetetlenül büszkék arra, hogy ilyen szép templomuk van, és jól tudják, 
hogy ezt Bánffy Miklós grófnak köszönhetik, ő építtette a felesége tiszteletére. A család többi tagjával 
ellentétben ugyanis a gróf felesége és leánya katolikus volt. Az építkezésről csak a korabeli újságokban 
találtam leírást, a plébánia erre vonatkozó iratai sajnos nincsenek meg. 
    Amúgy azt érzékelem, de lehet, tévedek, hogy amikor a látogatóknak kell mesélniük Bonchida múltjá-
ról, nagyon büszkék a helyi magyar emberek, ám életvitelükben már nem maradt meg az a szép igényes-
ség, amely - talán - jellemezte az itt-lakókat a Bánffyak korában. De ezért rajtuk kívül több minden is 
felelős, főképpen az agyakat átmosó 40 éves kommunizmus. A régi időkről viszont hitelesen tudna me-
sélni a falu legidősebb lakója, a 99 éves katolikus Kallós Mariska néni.  

 
(A felvételeket a szerző készítette. Megjelent a Keresztény Szóban)  

Folytatjuk 
*     *     * 

Polyák Mariann 
Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség  

a XIX. század második felében 
2. rész 

 
Könyvei közül kiemelkedő a Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája, melyet a Millenniumra írt, 
a korábbi kutatásait is felhasználta benne. Erre a munkára a város vezetősége kérte fel, s igen ha-
mar kellett eleget tennie a követelményeknek. Viszont mint a város szülötte, és plébánosa, ő volt 
erre a munkára a legalkalmasabb személy. Több történelmi tárgyú műve is született: Dicsőítő be-
széd Aranyszájú Szent Jánosról, Az örmények történelme, és Az örmény kereszténység eredete, 
illetve nem csak történelmi témájú könyveket írt: utazásairól és örmény liturgikus könyveket is 
összeállított. 
    A könyvek kiadásához szükséges engedélyeket, vizsgálatokat gyakran nehezen tudta Gyulafehérvártól 
megszerezni, erről szólnak hosszadalmas levelezései a püspökséggel. Még nehezebben kapott viszont 
engedélyt az örmény liturgiával foglalkozó, annak különlegességeit bemutató könyve: Az örmény katoli-
kus szent mise. 
    A hatvanadik évéhez közelítő Ávedik betegsége már 1905-ben súlyos volt, így plébánosi teendőit egy 
ideig nem tudta ellátni. 1908. augusztus 9-én rosszul lett. Ettől kezdve már rohamosan romlott az állapota. 
1909. április 5-én (Nagyhétfőn) 3 távirat érkezett Erzsébetvárosból az erdélyi püspöknek Gyulafehérvár-
ra. Mindhárom arról számolt be, hogy a helyi örmény plébános, Ávedik Lukács aznap délben elhunyt, 
temetése két nap múlva lesz. Ávedik Lukács végrendeletét 1908. október 10-én fogalmazta meg, érdekes, 
hogy rögtön az első pontban ezt kérte: Határozott akaratom, hogy temetésem előtt felboncoltassam, illető-
leg szívem kivétessék. E célra Egyszáz Koronát hagyok. Majd meghagyta a temetés előírásait, továbbá 
lelki üdvéért alapítványt tett, melyből évente halála napján mondjanak érte szentmisét.  
    Az erzsébetvárosi örmény katolikus egyházközség 1909. évi április 16-i üléséről fennmaradt jegyző-
könyv számol be arról, hogy dr. Issekutz Győző, mint egyházi főgondnok bejelentette Ávedik Lukács ha-
lálát, majd az őszinte részvét teljes megnyilatkozásával méltatta az elhunytnak nemcsak egyházközségük, 
de az örménység érdekében kifejtett tevékenységét is. Ezekre való tekintettel indítványt tett a néhai emlé-
kének jegyzőkönyvi megörökítésére és arcképének olajfestményben az örmény katolikus anyatemplom 
részére való beszerzésére, melyet a jelenlevők el is fogadtak. 
    Hermann Antal néprajzkutató írt „gyászbeszédet" Ávedik temetése után a Szamosvölgye számára, 
melyben megemlékezett a nagyböjtben elhunytról, aki szerinte „kiváló" magyar-örmény volt. Nagyböjti 
hangulatát azonban nem követte a Feltámadás öröme, Ávedik halála mellett ugyanis az örménység napjá-
nak leáldozását is fájlalta. A cikkíró ezt követően előszámlálta, mi az, amit elmulasztott megtenni az el-
hunyt főesperes az örménység fenntartásának érdekében. Ezt a megdöbbentő gondolatát így fogalmazta 
meg: „De az elhunyt nem érezte elég tudatosan, hogy magyar nemzeti érdek az, hogy a színmagyarrá vált 
örménység megőrizze faji erényeit és ezek főápolóját, az örmény rítusú és nyelvű egyházat. Az ő rajongó 
magyar hazafisága azt tartotta kívánatosnak, hogy az örmények nyom nélkül olvadjanak bele a közma-
gyarságba. Azért nem is harcolt az örmény jelleg kidomborításáért, az örmény rítus szigorú érintetlensé-
géért. Jóhiszeműleg engedte gyengülni az örmény hagyományt. Nem buzgólkodott közös örmény intézmé-
nyekért. El is halványult Erzsébetvároson az örmény rítus, az örmény közérzet, és vele a város örmény 



jellege. És az elörménytelenedéssel nem a magyarság gyarapodott, erősödött, hanem a szászság, mely 
Segesvár és Medgyes felől ostromolta az örmény alapította várost. S míg a régi erdélyi szász városokban 
hanyatlik a szászság ereje, Erzsébetváros mind határozottabban szász jelleget ölt. Tanulságos intő példa 
ez. Fájdalom, nálunk az intézők szinte programszerűen elhanyagolták az örmény városokat és bennök az 
örmény elemet." 
    Mint a cikk folytatásából kiderül, Hermann fájlalta, hogy Ávedik semmit nem tett az örmény püspök-
ség kérdésében. A korabeli örménység egyik nagy megtartó ereje lehetett volna szerinte a püspökség kér-
désének megoldása. 

Folytatjuk 
*     *     * 

 
Köszönetnyilvánítás 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület köszönetet mond valamennyi magán- és jogi személy 
támogatójának, hogy anyagi támogatásukkal az Egyesület 2005 évi célkitűzéseinek megvalósítását lehe-
tővé tették. Köszönetet mondunk valamennyi segítőnknek, munkatársunknak, barátunknak itthon és ott-
hon Erdélyben, valamint az Őshazában, Örményországban, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal az Egye-
sület működését, kapcsolatai bővítését segítették. 
    Kívánunk valamennyi támogatónknak, minden kedves Olvasónknak áldott Karácsonyi Ünnepeket és 
egy boldogabb Újesztendőt! 

Dr. Issekutz Sarolta elnök 
*     *     * 

Kozma István- Sasvári László 
 

Örmények Erdélyben az 1850-es népszámlálás tükrében 
(2. rész) 

1983-ban nyomtatásban megjelent az 1850. évi erdélyi népszámlálás adatait ismertető munka, de ezt ak-
kor csak 30 példányban engedélyezték, második, javított kiadása 1994-ben jelent meg Az 1850 évi erdélyi 
népszámlálás címmel. Összeállította és a bevezetőt írta: Dávid Zoltán. Az adatok Erdély 1850-es határain 
belül élt lakosokra vonatkoznak. 
    A könnyebb azonosítás végett megadjuk az 1886-1914 közötti közigazgatási határok alapján az egyes 
vármegyék örmény lakosságának adatait: 
 
Vármegyék örmények száma % -os megoszlásuk települések 

Szolnok-Doboka 2985 38,82 59 
Csík 1925 25.04 26 
Kis-Küküllő   732   9,52   6 
Kolozs   506   6,58 30 
Szilágy   315   4,10 14 
Alsó-Fehér   224   2,91 16 
Torda-Aranyos   177   2,30 13 
Maros-Torda   165   2,15   8 
Háromszék 1     57   2,04 12 
Hunyad   148   1,92 10 
Udvarhely     88   1,14   7 
Szeben     59   0,77   5 
Beszterce-Naszód     56   0,73   8 
Brassó     49   0,64   2 
Nagy-Küküllő     45   0,59   7 
Szatmár*     35   0,46   4 
Fogaras     23   0,30   2 
 

 7689    100,00 229 
 
*Szatmár megyének csak egy része tartozott a szoros értelemben vett Erdélyhez. 



    Az örmények által lakott településeknek 23,6 %-a azoknak a megyéknek a területére esett, amelyek 
érintve voltak az 1672-es bevándorlás esetében is. Így Szolnok-Doboka megyében Szamosújvár (2299 
fő), Csíkban Gyergyószentmiklós (1144) és Szépvíz (293), míg Kis-Küküllő megyében Erzsébetváros 
(689) játszott szerepet, s emelte meg a létszámot. 

 
Az 50 feletti örmény lakossal rendelkező települések: 
 
Kolozsvár Kolozs megye 199 fő 
Kraszna Szatmár m. 120 fő 
Ditró Csík m. 111 fő 
Dés Szolnok-D. m.   91 fő 
Gyergyóremete Csík m.   91 fő 
Marosvásárhely Maros-T. m.   87 fő 
Kézdivásárhely Háromszék m.   82 fő 
Szilágycseh Szilágy m.   69 fő 
Zalatna Alsó-F. m.   66 fő 
Torda Torda-A. m.   65 fő 
Csikpálfalva Csík m.   58 fő 
Déva Hunyad m.   54 fő 
Magyarlápos Szolnok. D. m.   51 fő 
Oláhlápos Szolnok. D. m.   51 fő 
Zilah Szilágy m.   50 fő 

 
*     *     * 

      Könyvajánló 
 
Megjelent Dávid Antal Iván: Háromszék nem alkuszik című, 1848-49 történéseit felidéző regényének 
második kiadása. A kötet az Argumentum Kiadó és a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat közös 
kiadása. 
Továbbá megjelent Olasz Ferenc fotográfus Ecce Homo című fotóalbuma, mely anyagának mintegy fele 
alsópáhoki emberekről, keresztekről, angyalokról, sírkövekről készült felvételeket tartalmaz. Mindkét 
kötetet ajánljuk olvasóinknak! 

                                                                    *     *     * 
Örmény szentek 

December 8. 
Szt. Pathariosz aszkéta 
Thébai származású, VI. VII. századi remete Konstantinápolyban. Életét, pontosabban csodáinak sorát 
Krétai Szt. András jegyezte le: BHG II. nr. 1425-28 (PG 97, 1025-53.) Ereklyéinek tisztelete még a XV. 
században is eleven volt. - BHG II. nr. 1424 (PG 96, 357-358.) A keleti egyház december 9-én emlékezik 
meg róla. 
 
December 11. 
Sztülita/Oszlopos Szt. DANIEL (409-493) aszkéta 
A szíriai Maratha helységben született. Anyja már ötéves korában Isten szolgálatára akarta felajánlani, de 
a monostor igumenje nem fogadta el. Daniel tizenkét éves korában kapta meg a szerzetesi öltözetet. Az 
igumen útitársaként ismerhette meg az idősebb Oszlopos Szt. Simeont (388k-459). 
Néhány éven át maga is elöljáróként vezette a monostor közösségét, de öt év múlva lemondott, s miután 
végig zarándokolta Palesztina szent helyeit, Konstantinápolyban kereste hivatása megvalósításának lehe-
tőségeit. Nem kis nehézségek után megállapodott Aplo mellett. Negyvenkét éves volt. Kilenc év múlva 
megtudta, hogy Szt. Simeon elhunyt. Kérésére I. Leó császár (457-474) és a pátriárka emelték neki azt az 
oszlopot, melyen aztán egész életében kitartott. Páratlan vallási és politikai tekintélynek örvendett, teoló-
giai kérdésekbe azonban nem bocsátkozott. 493. december 11-én hunyt el. - A keleti egyház ugyanezen a 
napon ünnepli. - BHG I. nr. 489-490. - Metaphrasztész: Vita Danielis Stylitae (PG 116, 969-1037.) - 
BHG I. nr. 489-490. - Synax december 11. 



December 12. 
Szt. SZPÜRIDON, a ciprusi Trimithusz IV. századi püspöke  
Családos ember volt, nyáját őrző pásztorból lett a lelkek gondos főpásztora. Beszél róla Szt. Athanáz 
(Apológia secunda 50,2), Aquileiai Rufinus (Hist. Eccl. X, 3-5), Szókratész (1,2) és Szozoménosz (I, 11, 
104), életét pedig a paphoszi Theodorosz (VII. sz.), majd később Metaphrasztész állította össze. E két 
utóbbi szöveg fennmaradt georgiai, illetve arab nyelvű fordításban is. - Nem tudjuk, részt vett-e a Nikaiai 
Zsinaton, de a Sardicai Zsinat (343) aktáin szerepel aláírása. - BHG II. nr. 1647-1648a - Synax december 
12. 
„Szpüridonról szólva el kell mondani, hogy oly nagy volt ebben a pásztorban az életszentség, hogy arra is 
méltónak találtatott, hogy emberek pásztora legyen. Az egyik ciprusi város, név szerint Trimithusz püs-
pöki tisztét nyerte el. Annyira igénytelen volt, hogy püspöksége idején is juhokat legeltetett. Sokat be-
szélnek róla... Volt egy szűz leánya, aki osztozott apja istenfélelmében, és Eirénének hívták... Ilyen embe-
rek tündököltek az egyházakban Constantinus császár idején. Ezeket sok ciprusitól is hallottam, és egy 
bizonyos Rufinus presbiter latin nyelven írt művében olvastam. Ezekből gyűjtöttem össze ezeket a törté-
neteket."(Szokratész i. m., I. 12.ford. Baán István) 
 
December 15. 
Szt. NINO (Christiana) Theognoszta - (IV.sz.) Georgia apostola  
Valamelyik római tartományból Georgiába hurcolt rabszolgalányt(?) legendás hírű térítő. Nevét nem is-
merjük, a Nino a Christiana, „a keresztény nő" georgiai rövidítése. Pályafutását a későbbi legendairoda-
lom számos díszítménnyel bővítette. Élt Kartli tartományban a IV. század első felében. - Ismereteink for-
rása Rufinus szövege, melyet Caesareai Euszébiosz Egyháztörténetéhez kapcsolt. 
- Vö. „Szt. Nino élete" Bíró Margit fordításában. 
- (Az életadó oszlop 7-62.) 1807-ben Lotharingiában Szt. Christiana- kongregáció született; a nővérek 
tanító-nevelő szolgálatot végeznek. 

(Megjelent Puskely Mária:  
A keresztény Európa szellemi gyökerei című kötetben) 

 
                                                                *     *     * 

 
           A várandós Mária 

 
A várandós Mária táblaképe Németújvárról (1410 körül) a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lát-
ható. Az infra felvétel kimutatta a képen látható Mária köpenye alá festett gyermek Jézust kereszttel a 
kezében.                                                                                                                            Murádin Jenő                                                                  

*     *     * 

Ecset és toll 
Gábrus, az örmény 

 
Nyár van, idegenforgalom. Fényképezőgépüket villantgató turisták járják a városokat. Nyugaton és kele-
ten egyaránt. 
    Az erdélyi tájakat önmaguknak felfedező, többnyire magyarországi látogatóknak vannak olyan csoport-
jai, melyek már rejtőzőbb szépségekre szakosodtak. S ha mondjuk, a bonchidai Bánffy-kastélyt, a romjai-
ból nemzetközi összefogással újjászülető erdélyi Vesailles-t többször megnézték már, ellátogatnak a 
szomszédos Szamosújvárra is. Olyan bűbájos kisváros az - az erdélyi magyarörmények egykori központja 
-, késő barokk és empire polgárházainak fantasztikus sorával, melynek látványa megéri a kis kitérőt. Kul-
csokért szaladgálnak, hogy megnézhessék az örmény Nagytemplom klimatizáló berendezéssel védett ha-
talmas oltárképét, a Rubensnek tulajdonított és nemrég hazakerült Keresztlevételt. Majd útjuk a sokkal 
kisebb és intimebb Salamon-templomhoz vezet. A kis templom, valamivel távolabb a városfőtértől, kü-
lönleges történet és művészeti látványosságokat kínál. Ez volt a betelepedett örmények 1723-24-ben épült 
első temploma, melynek bejáratát Szent Szilveszter és Világosító Szent Gergely,(az örmények megtérítő-
je) kőbe faragott barokk szobra őrzi. Maga a kapu másodlagos elhelyezésben, csúcsíves, gótikus stílusú, 



az élelmes örmények által Bálványosváraljáról kölcsönvett pálcatagos portálé. Vannak, akik már ismerő-
sök e helyen és a csoport tagjait egyenesen odaviszik Gábrus Zakariás mennyezeti falképéhez, a templom 
építésének fölajánlási mozzanatát megörökítő műhöz. 
    A száraz vakolatra felvitt al secco falkép 1842-ben készült el. Százhúsz évvel a templomépítés és közel 
kétszáz évvel az erdélyi örmények betelepedése után festette „az örmény Gábrus". Mindamellett a félkör 
alakú falkép úgy ábrázolja az adományozókat Simay Salamont (innen a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
tiszteletére emelt Salamon-templom közkeletű neve) és Simay Bogdánt, valamint feleségeiket, ahogyan e 
népcsoport módosabb tagjai a XVI. század táján öltözködtek. Lelkiismeretes történelmi dokumentáció 
segítette a festmény készítőjét, hogy hamisítatlan keleti jelenetet álmodjon a templom mennyezetére. 
Mert maga az adományozás, a felajánlás jelenetével a falkép kifejezetten keleti ritusú: párját legközelebb 
a bizánci művészetben találjuk. 
    Egymással szimmetriában térden áll a két módos kereskedő, Salamon és Bogdán. Hosszú ingszerű, 
kendővel, mint valami övvel átfogott öltözékükre díszes gombházas kaftán terül. A kaftán ujjai szétnyílva 
szabadon maradnak, az alakok keze imára kulcsolódik össze. Mindkét adományozó szépen növesztett 
bajuszt visel, a fiatalabbnak sötét fekete haja hullámosan borul a vállára. Mögöttük feleségeik térdelnek 
diszkréten hátrébb szorulva. Az ő nevüket is megörökítette egy magyar és örmény felirat: a Salamon élete 
párja Roska Szirma (micsoda szép keresztnév) a Bogdáné a kicsit nehezen kiejthető Chászo Ulchatun. A 
két emberpár között a templom képe bontakozik ki. Tornya nem olyan, amilyennek a valóságban látjuk, 
hanem bizonyosan a terve szerinti változatot mutatja. Rajza maradhatott fenn, amit Gábris nyilvánvalóan 
látott, csak a férfiak kaftános alakja színesedik föl, a baloldal vörösben, a jobb kékesszürkében. A képme-
zőt átszabdaló repedések szakavatott felújítást kívánnak. A festmény alaptónusa finom szürke. 
    Gábrus Zakariásról aligha hallottak a látogató turisták. Neve azonban nem ismeretlen a művészettörté-
neti szakirodalomban. A lexikonszerkesztő Szentiványi Gyula éppúgy foglalkozott vele, mint Lyka Ká- 
roly, vagy korábban az erdélyi örmények történetírója, Szongott Kristóf. Lyka Károly a biedermeier kor 
alkotói közé sorolja. „Gábrus Zakariás - írja - valóságos ezermester, tulajdonképpen tanító, emellett tér-
képeket rajzolt és színpadi díszleteket festett, több nyelven írt szépirodalmi és különféle tudományos 
tárgykörbe tartozó műveket, készített a székesegyház számára oltárt, baldachint, lámpákat, hímzett mise-
ruhát, azonkívül festett is. 1841-42-ben díszítette alakos képekkel a szamosújvári Salamon-templomot." 
(Magyar művészet 1800-1850. 288 old.) 
    Életrajzát részletesebben a város gimnáziumának „Tudósítványában", azaz értesítőjében Szongott Kris-
tóf írta meg. Gábrus Zakariás 1794. augusztus 18-án született Szamosújváron, bölcsészeti tanulmányokat 
végzett Kolozsváron, majd teológiát Gyulafehérváron. Bár Rudnay püspök igencsak méltányolta, aho-
gyan I. Ferenc császár látogatására a mindenhez értő szeminarista a város földíszítését és kivilágítását 
megtervezte, pappá mégsem szentelték föl. Alacsony termete miatt találták erre alkalmatlannak, így ami-
kor Szamosújvár tanácsa 1818-ban „tanítósággal kínálta meg ", az ajánlatot Gábrus elfogadta, hazatért és 
egy hosszú életen át szülővárosa műveltségének szolgálatába állott. Ezermesterségére jellemző, hogy ké-
szített földgömböt, tengelyeken forgó, száz esztendeig használható naptárt (calendaria secularia), mozgó 
naprendszert, titkos rugóval szerkesztett 101 fiókos ládát (bemutatták a londoni kiállításon), rajzolt négy 
térképgyűjteményt, egyik oltárképe faragott keretével a Nagytemplomban ma is látható. 
    Összegyűjtött műkincseiből és néprajzi tárgyaiból egy szamosújvári örmény múzeum alapjait kívánta 
megvetni. Ez a legfőbb vágya nem teljesülhetett. Halála után (elhunyt 1870. április 27-én) Szongott Kris-
tóf, majd Hermann Antal élesztette újra az örmény múzeum létesítésének gondolatát. 

(Megjelent a Műkereskedelmi Információs magazin  
novemberdecemberi számában) 

*     *     * 
„Szép és dicsőséges a Hazáért meghalni, még szebb a Hazáért élni." 

Zrínyi Miklós 
*     *     * 

Bálintné Kovács Júlia 
 

Az örménymagyar „Ki-kicsoda" (talán) leggazdagabb forrásmunkájából 
(2. rész) 

Korbuly Bogdán: (Adeodat) orvosdoktor, szamosújvári származású; a pesti egyetemen tanult, hol 1840-
ben lett orvosdoktorrá, később Alsó-Fehérmegye főorvosa. (1849. április 24. a nagybányai tábori kórház-



hoz főorvosnak neveztetett ki). Meghalt 1870. április 8. Nagyenyeden 54. évében. - Munkája: Értekezés a 
vér vegybontásáról. Buda, 1840. 
 
Korbuly Imre: jogi doktor, egyetemi tanár, szül. 1844. november 9. Nagy-Dersidán (Szilágym.), atyja az 
1848. mozgalmakban részt vett, megsebesült és érdemjellel tüntették ki, de munkaképtelenné vált és fiát 
1853-ban nagybátyja K. Lázár vette gondjai alá. K. középiskoláit Debreczenben és Nagyváradon végezte. 
Ezután a nagyváradi r. k. papnevelőbe lépett, honnét Nogall igazgató ajánlatára a pesti központi papneve-
lőbe küldetett, honnét betegeskedése miatt kilépett, mire joghallgató lett. 1868-ban a győri jogakadémiá-
hoz tanársegéddé s könyvtárnokká, 1869. helyettes rendkívüli tanárrá, félév múlva pedig a doktori fok 
elnyerése után (nov. 19.) a pozsonyi jogakadémiához a magyar közjog és jogtörténelem, továbbá a köz-
igazgatási és pénzügyi törvényisme helyettes rendkívüli, 1870. márcz. 10. pedig a közjog rendkívüli taná-
rává neveztetett ki. 1870-72. államvizsgálati bizottsági tag volt. 1872. szept. 29. a kolozsvári egyetemen a 
közjog és közigazgatási jog rendes tanára lett. Meghalt 1876. márcz. 5. Budapesten. Ifjúkorában legin-
kább egyházi költeményeket írt. 
Munkái: /. A báni méltóság, tekintettel a horvát-, dalmát- és tótországi, nemkülönben a szörényi-, horvát-
országi-, macsói sat. bánságok történelmi s közjogi viszonyaira. Pest, 1868. (Ism. Századok 649. 1.) 2. 
Magyarország közjoga. Tekintettel a történeti fejlődésre. Pest, 1871. (Ism. Reform 203. sz. Jogtudom. 
Közlöny 1872. és K. válasza. 2. kiadás: Magyarország közjoga, illetőleg a magyar államjog rendszere. 
Kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. Bpest, 1874. Két kötetben, I. Államjog, II. Közigaz-
gatási szervezet. Ism. Hon 1873. 208-210 sz.; 3. újra átdolg. kiadás. U. ott, 1877. Két kötet, 4. kiadás. 
Sajtó alá rendezte Fésűs György. U. ott, 1884.) 
 
Korbuly János: r. kath plébános, szül. 1785. november 1.; miséspappá 1810. aug. 15. szentelték föl, azu-
tán segédlelkész volt Szamosujvárt, 1818 bölcselettanár Gyulafehérvárt, 1821. ismét lelkész 
Szamosujvárt, 1828. szentmiklósi adminisztrátor, 1839. ismét segédlelkész Szamosujvárt, 1849. 
administrator ugyanott. Meghalt... 
Munkája: Legújabb és leghasznosabb méhészkönyv, több évi tapasztalás után írta... Kolozsvárt, 1850. 
(Erdélyi Gazdasági Könyvtár 3.) 
 
Korbuly József: magyar államvasuti osztályvezető Aradon. Munkája: A mozdony-szerkezete és üzemé-
nek kátéja. Kozák György munkájának 5. és javított kiadása után ford. Bécs 1886. 
 
Korbuly József: hírlapíró és szerkesztő, K. Gergely, a kolozsvári takarékpénztár alapítója s volt igazgató-
ja és Vikol Annának fia, szül. 1860. január 16. Kolozsvárt; középiskoláit szülővárosában a kegyesrendiek 
gymnasiumában elvégezvén a jogtudományokat ugyanott az egyetemen hallgatta, mire külföldre ment és 
a berlini egyetemen egy évig szintén jogot hallgatott; azután a hírlapírói pályára lépett; szerkesztette és 
kiadta Kolozsvárt az Élet és Irodalom cz. szépirodalmi hetilapot 1884-1885-ben; kiadta és szerkesztette a 
Petőfi-Múzeumot Ferenczi Zoltán és Csernátoni Gyula társaságában Kolozsvárt 1888-1890-ben három 
évfolyamát; alapította, szerkesztette s kiadta az Erdélyi Híradó cz. politikai napilapot 1887-től dec. 24.; 
1895 júl. 30-tól a lap kiadótulajdonosa maradt 1896. nov. 14-ig, mikor a lap megszűnt. 1895. júl-30-tól a 
nemzeti párt fővárosi lapjának, a Nemzeti Újságnak szerkesztője lett és 1897. febr. 3. ezen lap a Hazánk 
czímű napilappal egyesülvén, ezen lap felelős szerkesztője és tulajdonosa jelenleg is. Politikai czikkei, 
mintegy ezer, az említett három napi lapban jelentek meg többnyire névtelenül. 
Czikkei a Petőfi-Múzeumban (1888. Petőfi Kolozsvárott. A „Honderű" támadása Petőfi ellen.) sat. Mun-
kái: 1. Papírfoszlányok. Elbeszélések. Bpest, 1885. 2. Mari és Margit. Regény. Kolozsvár, 1885. 3. Az 
apa szerelme. Népszínmű 3 felv. U. ott. 1887. (A kolozsvári színházban került előadásra). Kéziratban 
van: Az elijesztett vőlegény, vígj. egy felv. és A felsült Don Jüan, vígj. egy felv. 
 
Korbuly Sándor: orvosdoktor, szül. 1817. Deésen (Dobokam.) 1844-ben a budapesti egyetemen nyert 
orvosdoktori oklevelet és mint gyakorló orvos Hőgyészen (Tolnam.) telepedett le, hol mint járásorvos 
jelenleg is él. Munkája: Orvostudori értekezés a gyógyszerek összetételéről vegytani szempontból. Pest, 
1844. (Latin czimmel is.) 
 



A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár katalógusai és olvasmányaim alapján kiegészíthetem mindazt, amit a 
Korbuly nevű alkotókról megtudhattunk a Szinnyeiből. És pedig: Korbuly Adeodat orvos munkája az 
1840-ben megjelent Dissertatio fellelhető a könyvtárban, nemkülönben Korbuly Imre, János és József 
munkái is. Korbuly József színdarabja - egyfelvonásos vígjátéka: A felsült Don Jüan nem maradt kézirat-
ban, megjelent az Élet és Irodalom 1885-ös évfolyamában. Korbuly György is szerepel a katalógusokban 
a Semmelweisről írott munkájával, mely az Orvosképzés XXIX. évfolyamban jelent meg. 
 
    A Kabdebóknál még a következőket találtam. Felsorolom műveiket: 
Kabdebó Erna: Végre egy férfi!(Itt jegyzem meg, hogy Berde Máriával közösen is írtak.) 
Kabdebó György - orvos, gyógyszerészeti cikkek. 
Kabdebó Gyula: A gyulafehérvári székesegyház, A szobrászat története, Bp.  
Kabdebó Oszkár: Te rongyos élet. 
 
    És végül egy Kovrikkal zárjuk a K. betűs szemelvényeket: 
Kovrik Arthur (Adeodat) r. kath. plébános, szül. 1817. október 14. misés pappá szenteltetett 1842. au-
gusztus 24. Szent Andráson (Békésm.) 1861. Érkeserűn volt plébános; 1880-ban nyugalomba vonult. 
Meghalt 1883. ápr. 13. Nagy-Károlyban. 
Munkája: Mezei nefelejts. Egyházi beszéd. Szarvas, 1849. (500 példányban nyomtatott; 2. változatban 
kiadás u. ott 1849. Schematizmus. M. Varadinensis 1853-84 és Réthi Lipót szarvasi nyomdász jegyzetei-
ből. 
 
    Ugye érdemes lenne tüzetesen áttanulmányozni e forrásmunkát. Rajta hát fiatalok! 
 

*     *     * 
Adventi jókívánság 

Hálás tisztelettel kívánok kegyelmekben gazdag Szent Adventet! Krisztus békessége és csakis az Övé 
töltse be Mindannyiunk lelkét! 
Tisztelettel 

Szakács Endre örmény katolikus plébános Szamosújvárról 
*     *     * 

 
Apró hírek 

Közmeghallgatást tartott 2005. november 22-én du. 17 órakor a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a II. 
kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Fővárosi Örmény Önkormányzat klubtermében (V. Aka-
démia u. 1. IV. em. 430.) 
Az elnöki beszámolókat követően szíveslátással és Georgij Paradzsanov: Meghaltam című filmjének 
levetítésével kedveskedtek a rendezők az érdeklődőknek. 
 
A Fővárosi Örmény Klub köszönetet mond a MACRODA és DAGENT Kft vezetésének, hogy klubnap-
jai filmvetítéseihez a kivetítő gépet és vetítővásznat ingyenesen rendelkezésére bocsátotta. 
 

*     *     * 
Száva Tibor Sándor dr. 

Hunok vagy székelyek 
 
Érdeklődve olvastam a „Hargita Népe" szeptemberi számaiban megjelent írásokat a székelység 
eredetével kapcsolatban. Még mielőtt bárki ezzel a problémával foglalkozna, szíves figyelmébe 
ajánlom elolvasni Lukácsi Kristóf könyvét, amely „A Magyarok Őselei és Lakhelyei" címmel jelent 
meg Szamosújváron 1870-ben. Tehát akkor jelent meg, amikor még szó sem volt finnugor elmélet-
ről, amelyet később a Habsburgok találtak ki (most is ezt sulykolják a kései történészek) a magyar 
történelem alábecsülésére. Mivel nem vagyok történész, ezért csak személyes érvelésemet szeretném 
elmondani a fenti könyvvel kapcsolatban. Szerintem ez az egyetlen olyan könyv, amely írásos ada-
tokra támaszkodva született és tárgyilagos képet nyújt a magyar-székely múltról. 



    Miért is lehet ezt állítani? Mert forrásmunkának használja Chorenei Mózes örmény származású törté-
nész munkáit, melyek Kr.u. 430 körül íródtak. Tehát egyetlen olyan írásos dokumentum, amely a magya-
rok eredetére vonatkozó legrégibb írott adatokat tartalmazza. Lukácsi, mint az örmény nyelv tökéletes 
ismerője, erre a dokumentumra támaszkodva írta meg könyvét magyarul. A későbbi századok történészei 
vajon milyen irodalomjegyzékre támaszkodva adták elő valós és valótlan állításaikat? Történelmet lehet 
kitalálni, gondoljunk csak az elmúlt száz év erdélyi történéseire! Voltak-e írásos anyagok erre az előre 
megrendelt történelmi állításokra? 
    Lukácsi könyve szerint Scytháknak és Scythák ivadékainak hirdeti a magyarokat az összes akkori törté-
netírás. Csakhogy a scytha nevezet oly bizonytalan, mert abban az időben ezzel a névvel illettek még sok 
más népet, mint például; a géták, góthok, sarmaták, szlávok, perzsák, örmények, görögök, hunmagyarok 
stb. Ez az általános gyűjtőnév később oldódott, mert egyes népcsoportok nemzeti neveiken tűntek fel az 
általuk elfoglalt területeken. A Scytha név határozatlan jelentése azonban végtelen zavart okozott a ké-
sőbbi történelmi kutatásokban! 
    A magyarokat azonosító nevek közül a legfontosabb a Chus, Chusán, Chusita nevezet, mely egyfelől 
az eredeti ősapára vezet vissza, másfelől az örmény kútforrások nyomdokain a nagy számú scytha népek 
azon ágát fedezi fel és ismerteti velünk, amelyben hajdan a magyarok rejlettek. Itt érdekes megjegyezni, 
hogy a Chus és Hun synonim névszó az örmény kútfőkben egyazon jelentésű. Így tehát az általános 
scytha népekből elkülönített Chusok nem mások, mint a Hun-Magyarok. Itt kell megjegyezni, hogy a 
magyarok Chusok, nem minden scytha Chus, sőt még az is ide tartozik talán, hogy nem minden chus Ma-
gyar. Ezek a Chusok előfordultak Belső-Ázsiában, a Kaukázusban és Nagy-Örményországban is. 
    A Hunok chus voltát tanúsítja továbbá számos örmény és görög kútfőkben előforduló és a belső ázsiai 
magyar népeket tárgyaló történelmi adat. Ugyanakkor itt nyer bizonyítékot a Chusok és Parthus nép kö-
zött fennálló rokonági kapcsolat is. Ezeknek a magyar ajkú néptörzseknek a szülőföldje és eredeti lakhe-
lye Nagy-Örményország, név szerint annak északi része, mely hajdan Felső-Armeniának neveztetett és az 
Araxes folyó melléke volt. Itt a táj Madschar nevezetet visszhangzó emlékekben sem szűkölködik, tanúja 
ennek Madschar völgy és Madschar helység, melyek nevüket minden bizonnyal nem a vak véletlennek, 
hanem az ős előkorban egykor ott lakott magyaroknak köszönhetik, mivel az Araxes bal partján követke-
zőleg Észak-Arméniában Hunor város és Sacassene kerület közelébe esett. 
    A magyar régiségbúvárok sajnálatosan nélkülözték az akkori nevet, melynek kalauzolása mellett a ma-
gyar nemzet eredetének szentélyébe juthatnak, jól belátták, miképp a hun-magyar név elégtelen, a scytha 
határozatlan, a parthus korlátolt jelentésű. Hogy ezen hiányt, melynek annyira érezték szükségét kipótol-
ják, különféle hipotézisekhez folyamodtak. Különböző népneveket fogtak fel, melyek a magyar névszó-
hoz hang és jelentésre némileg hasonlítottak, vagy amelyekben, néha erőltetett elemzés és magyarázat 
szerint ilyen hasonlatosságot véltek felfedezni. 
    Ki mondja meg nekünk, miképp nevezte magát a magyar Ázsiában maga nyelvén és miképp nevezte-
tett Ázsia népeitől. Mint ahogy az előbbiekben szó esett; hogy a magyar Scytha, de nem áll, hogy minden 
scytha Magyar. Ki mondja meg nekünk, melyik volt a magyar azon számtalan, különböző nevű és nem-
zetségű Scythák közül, kiket kivált Nagy Sándor hadjárata után a görög és római írók ismertek, ha nem 
ismét a magyar és a keleti irodalom. Csak ezeknek vizsgálatával lehet eljutni Közép-Ázsiába, ahol az ör-
mény kútfők világánál tovább kutatva nyomába lehet jutni a Hun-Magyar Scytháknak és azon nevek fel-
találására, amelyet az örmények, perzsák, kínaiak és minden más ázsiai nemzet a magyar faj jelölésére 
hajdan használt, mely közös neve lévén a Magyarnak keleten, minden magyar ajkú népet magába egyesí-
tett. 
    Sajnos ez a tény sok történetbúvár, régész és nyelvészetkutató figyelmét általában kikerülte. Ezért vol-
na ajánlatos olvasgatni Lukácsi Kristóf könyvét, hogy az avatatlan szemlélő is betekintést nyerhessen a 
fent említett történelmi tényekbe. 

*     *     * 
 
„Minden változásnak, még annak is, amit leginkább óhajtunk, megvan a maga szomorúsága, 
mert amitől megválunk, önmagunk egy része: az egyik élet számára meg kell halnunk, hogy 
egy másikba lépjünk." 

Anatole France 
*     *     * 

 



A Fővárosi Örmény Klub karácsonyi műsora 
 

A Fővárosi Örmény Klub vezetősége 2005. december 15-én du. 17 órakor szeretettel várja az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjait, a klubtagokat, minden kedves érdeklődőt 

 
Szent Karácsony ünnepén  

című klubestjére 
Helyszín: A Magyarok Háza I. emeleti Csontváry terem (Budapest V. Semmelweis u. 1-3.) 

Az ünnepi rendezvény műsora: 
 

I. rész: 
dr. Issekutz Sarolta elnöki köszöntője, beszámolója  

Szongott Kristóf díjátadás –  
laudálás, irodalom és zene kíséretében  

Idei díjazottunk: Vicelár Mária (Erzsébetváros) egyháztanácsos,  
az erzsébetvárosi örmény katolikus templom és temető „védőszentje" 

 
II. rész: 

Bőkovács. XVII. századi erdélyi betlehemes játék.  
Előadja a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre  

Rendezte és betanította: Dr. Kilián Istvánné  
Ének: Egyháziné Marthy Katalin Jelmez: Wertán Kinga 

Ajándékozás és szíveslátás. Karácsonyi könyvvásár. 
 

Mindenkit szeretettel vár a rendező Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

A rendezvény támogatói: Országos Örmény Önkormányzat,  
Fővárosi Örmény Önkormányzat.  

Budapest Főv. II. kerületi, XIII. kerületi  
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

 
*     *     * 

A hetedik Reményik Sándor konferencia és szavalóverseny 
Szeged, 2005. október 21. 

 
A nyár az előkészületek jegyében telt el. Emlékezetes, sikeres Reményik Sándor emlékest volt a tét. Ma 
már múlt időben szólunk róla, és boldogan, büszkén mondhatjuk: Szép volt, sikerült. 
    A történet Szegeden májusban kezdődött, noha az igazi indulás Erdélyben, Kolozsvárott történt. A 10 
éve működő Zsoboki Művésztelep lelkes alapító vezetője Essig Klára és örmény származású férje József, 
a Kolozsvári Magyar TV operatőre keresett meg bennünket. A Százszorszép Gyermekház régóta tart kap-
csolatot az ottani „Kuckó" gyermekeivel, így Orbán Hedvig, aki egész életét a gyermekeknek, értük ál-
dozza - felvállalta a szervezés oroszlán részét, a vendéglátást és a lebonyolítás zömét. 
    Essigék a Reményik Sándor Alapítványtól számos ötlettel jelentkeztek. A fent említett időpont csak a 
csúcs, a kifejlet volt október 21-én. Előtte már zajlottak a meghirdetett szavalóversenyek. A zsoboki alko-
tókat is felkérték illusztrációk készítésére, amelyek kiállítása a költő tiszteletére rendezett ünnepség kez-
detét jelentette. A felkérésre dr. Tóth Rózsa 7 lapot készített, a Zsobokon festett képek tették teljessé a 
tárlatot és tisztelegtünk a kedves költő előtt Török Csingó Zsuzsa, s Adorján, valamint Gali Teréz csengő 
hangján előadott kalotaszegi és Reményik dalai mellett. 
A gálaműsor Vallasek Júlia, Pomogáts Béla, Kántor Lajos, Dávid Gyula előadásaival folytatódott, amit a 
győztes versmondók szavalatai igazán élővé varázsoltak. Végül Pomogáts Béla méltatta a szegedi Ilia 
Mihály irodalomtörténész munkásságát, akit felesége képviselt a „Reményik Sándor díj" átvétele alkal-
mával. Az ünnepi esemény zárásaként a „Reményik lángot" sok-sok fiatal vette át, majd sorfalat álltak, 
megvilágítva a termet gyertyalánggal.                                                                               J. R. T. (Szeged)  
 



Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2005. (IX. évfolyam) I. és II. félév tartalomjegyzéke 
 
Január IX. évf. 95. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából ..Urunk és megbékítünk'" - Dr. Sasvári László 
• Szent Karácsony ünnepén - M 
• Tisztelt Hölgyeim és Uraim - dr. Issekutz Sarolta 
• Dr. Schütz Ödön professzor (1916 - 1999) laudációja - Zsigmond Benedek 
• Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2004 évi működéséről - dr. Issekutz S. 
• Ünnepi jókívánságok - dr. Issekutz Sarolta 
• Főegyházmegyei Hatóság Gyulafehérvár - Jakubinyi György érsek ünnepi üdvözlete 
• Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nagyvárad - Tőkés László püspök ünnepi üdvözlete 
• Ünnepi üdvözletek (Puskás Attila és Lázár Alfréd - Gyergyószentmiklós, Dr. Cseh Áron főkonzul Ko-
lozsvár) 
• Büszkék vagyunk rájuk, nem csalódtunk bennük - Bálintné Kovács Júlia, Kolozsvár 
• Magyarország halk „igen"-je - Kiss Sándor, Verőce 
• Mi többek vagyunk - Egri Ferenc 
• Együvé tartozunk... - Deáky András - Gyimesbükk 
• „Zűrzavar van ma a földön" avagy gondolataim egy adventi rendezvény kapcsán... - Csíkszentgyörgyi 
Ficzus Margit 
• Székelykapu Argentína fővárosában - (MVSz Sajtószolgálat közleménye és Ladányi Domokos híradása 
alapján a Szerk.) 
• A Matenadaran kincsei Székelyudvarhelyen - Zilahi Imre 
• Örmény kódexképek a művészeti iskola galériájában - Udvarhely 
- Barabás Blanka 
• Ismerjük meg önmagunkat - Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 
• Michaelis (Búcsú Erdélytől) - Dr. Bartha Ferenc Imre - Budapest, 1966. 
• Katalin bál - Heim Pál 
• Közmeghallgatás a XV. kerületben - B.J. 
• Újabb Lady Macbet az Operaházban - Kirkósa Orsolya nagy szerepben kapott alkalmat a bizonyításra - 
Metz Katalin 
• Kitüntetés Erdő bíborosnak 
• Köszönetnyilvánítás 
• Meghívó a Fővárosi Örmény Klub műsoros összejövetelére 
• Az adó 1 százaléka - EÖGYKE 
• A folklórban nincsenek csodák, nincsenek határok - Wihart-Kiss Tamás 
• Emlékezzünk! (Szongott Kristóf halálára) 
• Szomorújelentés - Henning Ernőné sz. Bakk Anna †Bocsánczi Endre † Vákár Lászlóné † 
 
Február IX. évfolyam 96. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk..." - Dr. Sasvári László 
• Trianonra emlékeztünk - M 
• Koltay Gábor: Trianon - Korona film 2004 
• Az örmény zene évszázadai - Kátainé Szilvay Ingrid 
• Amberbojok figyelem! - Bálintné Kovács Júlia 
• Darkó Aladár életrajzi töredéke - Szerk. 
• Archívumunkból: Girokuti Erdélyi naptára 1859-dik közönséges évre 
• Petrás Mária Csángó Madonnái a Magyarok Házában -Frigyesy Ágnes 
• A gyümölcstermesztés szerelmese - Köllő Katalin - Kolozsvár 
• Egy festmény újjászületése - dr. Issekutz Sarolta 
• Ismerjük meg önmagunkat - Bálintné Kovács Júlia- Kolozsvár 
• Egy kiállítás margójára - Borbély B. Júlia 
• Emléknaptár az örmény népirtás 90. évfordulójára - ( n) 
• „Mindenki szórakoztassa saját magát" Farsangi bál - Gyergyószentmiklós 2005 -Puskás Attila 
• Az örmények - Galíczia 1. rész - Boloz Antoniewicz János 



• Kopacz Mária kiállítása - M 
• Könyvbemutató - Harmath Kálmán 
• Szamosujvár- Rostás Szabolcs 
• Olvasói levél - Dr. Bokross Béláné Issekutz Sarolta 
• id. Száva Antal (1928-2004) ny. tanár - Dr. Száva Tibor 
• Gazdovits Miklós munkái Stockholmban és Bukarestben. Erdélyi örmények hagyományai 
• Lapzárta után történt: Dávid Attila 1967-2002 Emlékalbum bemutatása 
• Az adó 1 százaléka - EÖGYKE 
• Örmény karácsony az Országos Örmény Önkormányzatban 
• Botár Edit - „Bolyongásaim Erdélyben és a világban" c. kiállítás 
• Köszönetnyilvánítás 
• Meghívó 
• Százéves jövendőmondó (vers) - Lászlóffy Aladár 
• Szomorújelentések - Glück Jenő †id. Száva Antal † özv. Nits Gyuláné † 
 
Március IX. évf. 97. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk..." - Dr. Sasvári László 
• Legszebb karácsonyi énekeink szerzője - Simon Jukundián - Fodor György, (B. Kovács Júlia, Kolozs-
vár) 
• Az örmény zene évszázadai II. rész. - Kátainé Szilvay Ingrid 
• Köszönetnyilvánítás (EÖGYKE) 
• Fővárosi Örmény Klub február 17. Charles Aznavour est - Dr. Forgács Barnabás 
• Az örmények - Galíczia 2. rész - Boloz Antoniewicz János 
• A gyümölcstermesztés szerelmese II. rész - Köllő Katalin - Kolozsvár 
• 100 éve született báró Lukács Miklós (Forrás: Brockhaus és Riemann: Zenei lexikon) 
• Emlékezés régi csíkiakról, és másokról 1. rész - Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 
• Az aranyvonat árnyékában - Budai Merza Pál - Brassó 
• Tudósítás az örmény - magyar zenei estről - Kátainé Szilvay Ingrid 
• Ismerjük meg önmagunkat 3. befejező rész - Bálintné Kovács Júlia 
• Olvasóink írják - B. Kovács Júlia 
• A magyarörmények egy évszázada 1. rész - Dr. Sasvári László 
• A négy sarkalatos erény III. rész - Jankovics Marcell 
• Örmény családi összejövetel - Bogdán Imre Kolozsvár 
• Erdély-járás felsőfokon- Barangolás őseink földjén 
• Építsünk iskolát Csángóföldön! - Hegyeli Attila 
• Egyházi híreink - P Leszkovszky Pál 
• Köszönetnyilvánítás 
• Kolozsváron ismét van örmény mise - B. Kovács Júlia Kolozsvár 
• Műsorajánló 
• Az adó 1 százaléka - EÖGYKE 
• Szomorújelentések: özv. Ravai Nagy Jánosné †Lődy György †Dr. Szentpétery Tibor † 
 
Április IX. évf. 98. szám 
• Búcsú II. János Pál pápától 
• II. János Pál pápa és Magyarország - Érszegi Márk A. 
• Vatikáni márványszobor: Világosító Szent Gergely püspök - Vatikáni Rádió / Magyar Kurír 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk..." - Dr. Sasvári László 
• Gratulálunk a díjazottnak! 
• Április 24. - az örmény genocídium 90. évfordulója 
• Eltitkolt genocídium - Meghívó 
• Család és szolgálat - B. Kovács Júlia, Kolozsvár 
• Keresztény Szó - Bodó Márta 
• Alapismeretek az örmény liturgiáról I. rész - Zsigmond Benedek 
• A magyarörmények egy évszázada 2. rész - Dr. Sasvári László 



• Az örmények - Galíczia 3. rész - Boloz Antoniewicz János 
• Farsang-farka Zuglóban - Zárug Anna Zita 
• Dr. Szentpétery Tibor (1916-2005) - Dr. Issekutz Sarolta 
• Aforizma - Wass Albert 
• Emlékezés régi csíkiakról 2. rész - Bálintné Kovács Júlia 
• Balogh Rozália (Baby) (1908-2005) – Dr. Száva Tibor 
• Tánccal és Wass Albert üzenetével ünnepeltek - Szamosújvár- Fodor Emőke 
• Akiknek Szamosujvár tiszteleg - Erkedi Csaba 
• Czetz Jánosra emlékeztek Pécsen - Harmath Kálmán 
• Kirkósa Orsolya - Jánosi Ildikó 
• Fiatal vendégkarmester és rutinos zongoraművész - Tóth Gábor 
• Hazám és a nagyvilág - Losonci Lilla kiállítása a Várban - K. A. 
• Megoldódott az Orlay utcai templomunk fűtése - Heim Pál 
• Képes beszámoló 
• Az adó 1 százaléka - EÖGYKE 
• Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
• Szomorújelentés: Cserhalmi Lajosné †Kmety Károlyné † Korbuly Domonkosné † 
• Műsorajánló 
 
Május IX. évfolyam 99. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk" - Dr. Sasvári László 
• Az eltitkolt genocídium - 90 éve történt: az agyonhallgatott örmény népirtás -Frigyesy Ágnes 
• Népirtás - Szongoth Gábor 
• Az Orlay utcai Örmény Katolikus templomban 
• Kísért a népirtás emléke - Törökország továbbra sem ismeri el az örmény holokausztot 
• Kilencven évvel ezelőtt történt az örmény népirtás - Dr. Szebik Imre - Dr. Bóna Zoltán 
• Az operettől a tragédiáig Agárdi Gábor: Kívülről is látom a szerepet, de belülről játszom - Metz Katalin 
• Alapismeretek az örmény liturgiáról II. rész - Zsigmond Benedek 
• A Szent Áldozat - Zsigmond Benedek 
• Nagysikerű Fővárosi Örmény Klub: 2005. április 21.- Frigyesy 
• A magyarörmények egy évszázada 3. befejező rész - Dr. Sasvári László 
• Emlékezés régi csíkiakról 3. rész - Bálintné Kovács Júlia 
• Világosító Szent Gergely 
• Az örmények - Galiczia 4. rész - Boloz Antoniewicz János 
• Műsorajánló 
• A marosvásárhelyi örményekről - Keresztes Gyula 
• Ki volt Baby néni? - dcs 
• Nem jó vele ujjat húzni - Murádin László 
• Erdélyjárás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
• Az adó 1 százaléka - EÖGYKE 
• Aprók 
 
Június IX. évfolyam 100. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk" -Dr. Sasvári László 
• Örményországban jártunk - dr. Issekutz Sarolta 
• Időutazás Aniból „Ani"-ba, avagy részletek az örményországi útinaplómból - Csíkszentgyörgyi-Ficzus 
Margit 
• Búcsú a parancsnoktól Pongrácz Gergely - Stefka István 
• Emlékezés régi csíkiakról 4. rész - Bálintné Kovács Júlia 
• Hétezer fej - Margittai Gábor 
• Tíz éve indult a Fővárosi Örmény Klub 
• Az örmények - Galiczia 5. rész - Boloz Antoniewicz János 
• Szeretetből épül magyar iskola Moldvában - Frigyesy Ágnes 
• 100. szám - dr. Issekutz Sarolta 



• Fővárosi Örmény Klub a kultúra és művészet nevében 2005. május 19. - (F.Á.) 
• A gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templom harangjai - Oláh-Gál Elvira 
• Műsorajánló 
• Rövid hírek 
• Erdély-járás felsőfokon - Barangolás őseink földjén 
• Szomorújelentés - Száva István † 
• Helyreigazítás - P. Leszkovszky Pál O.P plébániai kormányzó  
 
Július - augusztus IX. évf. 101-102. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk" - Dr. Sasvári László 
• Gyilkos pékek - Kilencven éve történt az örmény genocídium Láthatatlan városok Kelet-Anatóliában (2. 
rész) - Margittai Gábor 
• Az örmények - Galíczia 6. rész Boloz Antoniewicz János 
• Bibliai szövegek Világosító Szent Gergely „búcsúján" a szamosújvári örmény katolikus székesegyház-
ban - Jakab Gábor pápai káplán 
• Ismét eltelt egy év, avagy tudósítás a szamosújvári búcsúról - Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk"- Dr. Sasvári László 
• Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar családokról - Bálint-
né Kovács Júlia 
• Örményországi élménybeszámoló a Fővárosi Örmény Klub délutánján - Kátainé Szilvay Ingrid 
• Egy estém az Örmény Nemzeti Színházban - Várady Mária 
• A négy sarkalatos erény IV. befejező rész - Jankovics Marcell 
• Az erdélyi örmény katolikusok - Korom Imre (Keresztény Szó Kolozsvár 2005. február) 
• „Sokadalmak lelke" - Az örmények betelepedése Erdélybe - Pál Judit 
• Erdélyi Géza püspök az idei Tőkés-díj kitüntetettje - Frigyesy Ágnes 
• Argentínai magyarok Csíkban - Daczó Dénes 
• Örmény szentek - Puskely Mária 
• Könyv az erdélyi örmények múltjából - Murádin László 
• Párbeszéd - kb 
• Műsorajánló 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2004. évi pénzügyi beszámolója - Dr. Issekutz Sa-
rolta 
• Egy vendég szubjektív megjegyzései az örmények május 19-i klubnapjáról - Szöllösi Tünde 
• A II. kerület Napján idén ismét bemutatkozott az örmény kisebbség - M - 
• Emlékezés régi csíkiakról és másokról (befejező rész) - Bálintné Kovács Júlia 
• Egyházi híreink 
 
Szeptember IX. évf. 103. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk"- 
- Dr. Sasvári László 
• Örmény Rekviem - Lászlóffy Aladár 
• Erdélyi örmény közmondások 
• Gyalogmenet - Kilencven éve történt az örmény genocídium Láthatatlan városok Kelet-Anatóliában, 3 
rész - Margittai Gábor 
• Az emlékezet útjai - 90 éve történt az örmény genocídium - Gál Éva Emese 
• Így láttam Örményországot szubjektíven - Füleki Balázs 
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület örményországi bemutatkozása 2005. május 18-30. - 
Dr. Issekutz Sarolta 
• Morzsák és gondolatok Örményországról - Csiky Zoltánék 
• Mi tetszett legjobban Örményországban? - Harmath Kálmán 
• Az örmények - Galíczia 7. befejező rész - Boloz Antoniewicz János 
• Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar családokról, 2. rész - 
Bálintné Kovács Júlia 
• Erzsébetváros 2005 - Dr. Issekutz Sarolta 



• Örmény szentek - Puskely Mária 
• Műsorajánló 
• Székely kerékpárosok a nagyvilágban - Kötet Fejér Ákos pedagógusról és kerékpározó tanítványairól - 
Frigyesy Ágnes 
• Rodostó örményei nyomában - Budai Merza Pál 
• Meghívó - Aradi vértanúkra emlékezünk 
• „Jakabffy Ernő emléktúra" - IS 
• Hibaigazítás! 
• Kopacz Mária kiállítása Szentendrén - M.  
 
Október IX. évf. 104. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából „Urunk és megbékítőnk"- 
- Dr. Sasvári László 
• Október 6. Az aradi tizenhármak - Forrás: Internet 
• Vecsés 2003. (X. 28) határozat (részlet) 
• Teremtés 
• Vendégségben Pongrátz Gergelynél - id. Wertán Zsolt 
• Búcsúzott a szülőföld: Szamosújvár – Armenopolis - Bálintné Kovács Júlia 
• „A Nép nevében"- Wittner Mária 
• A hegy meg a félhold -Kilencven éve történt az örmény genocídium - Láthatatlan városok Kelet-
Anatóliában, 4. befejező rész - Margittai Gábor 
• Örményföld, 2005. május - (Magánbeszéd) - Alexa Károly 
• Magyar-örmény küldöttség járt Örményországban - Szongoth Gábor 
• Örményországi élmény-töredékek - Zakariás Antal Dirán 
• Látogatás az ősök földjén - Dr. Kiss Margit 
• Barangolás őseink földjén - (2005. augusztus 24-31.) - Marschall Béla és hitvestársa 
• Vendégségben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél - Barabási Rezső 
• Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide kapcsolata a 18. század 
első évtizedeiben - Kovács Bálint 
• Jelenben szólaló múlt (1. rész) Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel - Ozsváth 
Judit 
• Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar családokról (3. rész) - 
Bálintné Kovács Júlia 
• Beszámoló a jövedelemadó 1 % felhasználásáról a 2004. évben - EÖGYKE 
• Ne hagyjátok a tüzet kialudni! - (Pro Etnica fesztivál, Segesvár, aug. 19-23.) - Sztranyiczki Zsófia 
• Lovas népek művészete - Borosjenői Kádár István gyűjteménye a Hadtörténeti Múzeumban - Barta 
Boglárka 
• 100 éve született József Attila költő 
• Pogányos hitvallás magyarul - József Attila 
• Idesereglik, ami tovatűnt - József Attila összes fényképe a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
• Szomorújelentés (Batári Ferenc művészettörténész) 
• Búcsú Batári Ferenc művészettörténésztől (1934- 2005) - Szilágyi András 
• Meghívó 
• Rövid hír 
• Tíz éve teljesíti a nemzetegyesítés programját az Erdélyi Gyülekezet - Frigyesy 
• Műsorajánló 
• Rövid hír 
• Köszönetnyilvánítás 
• Az Örmény Köztársaság függetlenségének napja 
• Rövid hír 
• Akik ártatlanul haltak meg a hazáért 
• Az aradi vértanúkra emlékezünk - Damjanich János imája 
• Lázár Vilmos levele feleségének Arad. október 5-én 1849. estve 
 



November IX. évf. 105. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából - „Urunk és megbékítőnk"- Dr. Sasvári László 
• Aradi vértanúinkra, magyarörmény hőseinkre emlékeztünk - (Frigyesy) 
• Örmény-magyar kapcsolatok - Bakay Kornél 
• Egy nemzeti hadsereg - Jókai Mór 
• Örmény ősz Gyergyószentmiklóson - Puskás Attila 
• Ávédik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a XIX. század második felében - Polyák Mariann 
• Maestro Kozmosz, avagy látogatás a jereváni Paradzsanov Múzeumban - Kátainé Szilvay Ingrid 
• Az „Erdélyi Magyar Évkönyv" 1918-1928 örménymagyar munkatársai - Bálintné Kovács Júlia 
• Műsorajánló 
• Hirdetés - Dr. Puskás Attila vikárius-plébános 
• In memóriám Tutsek Piroska - Bogdánfy Géza 
• Jelenben szólaló múlt - Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel, 2. rész - Ozsváth 
Judit 
• A Musza Dagh negyven napja - Franz Werfel - Zsigmond László 
• Örmények Erdélyben az 1850-es népszámlálás tükrében 1. rész - Kozma István-Sasvári László 
• „Örmény"görögkatolikusok - Dr. Sasvári László 
• Pillanatképek néhai és mai Aranyosszéken otthonra lelt örmény és örménymagyar családokról 4. rész - 
Bálintné Kovács Júlia 
• Kiskunmajsa, vers - Fejér György János 
• Örmény szentek - Puskely Mária 
• Meghívó - Örményországban jártunk. Az örmény népművészet című kiállításra 
• Rövid hírek 
• Köszönetnyilvánítás 
• Örményországi látogatás 
• Avilai Szent Teréz Napi búcsú 
• Az örménymagyar „Ki - kicsoda"(talán) leggazdagabb forrásmunkájából (1. rész) - Bálintné Kovács 
Júlia 
 
December IX. évf. 106. szám 
• Részletek Narekaci Szent Gergely imájából - „Urunk és megbékítőnk - Dr. Sasvári László 
• Hagyományok - egy ősi kultúra képei - D. Veszelszky Sára 
• Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai - Frigyesy Ágnes 
• Márton Áron emlékezete - Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
• „Nem csak kereskedő..." - Dr. Puskás Attila 
• Örmény diákok a kolozsvári Piarista Gimnázium Internátusában - dr. Zabulik László 
• Az örmény kultúra hete - program 
• Ősz Jerevánban - Dr. Issekutz Sarolta 
• Avilai Szent Teréz napi búcsú 
• József Attila - Bálint Tibor 
• Jelenben szólaló múlt - Nagy elődök nyomában Szakács Endre szórványlelkésszel, 3. rész - Ozsváth 
Judit 
• Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a XIX. század második felében, 2. rész - Polyák 
Mariann 
• Köszönetnyilvánítás 
• Örmények Erdélyben az 1850-es népszámlálás tükrében, 2. rész - Kozma István-Sasvári László 
• Könyvajánló 
• Örmény szentek - Puskely Mária 
• Ecset és toll - Gábrus, az örmény - Murádin Jenő 
• Az örménymagyar „Ki-kicsoda" (talán) leggazdagabb forrásmunkájából, (2.) - Bálintné Kovács Júlia 
• Apró hírek 
• Hunok vagy székelyek - Száva Tibor Sándor, dr. 
• Műsorajánló - Karácsony 
• A hetedik Reményik Sándor konferencia és szavalóverseny, Szeged, 2005. október 21. - J. R. T. 



• Ady Endre: Kis karácsonyi ének 
 

A Fővárosi Örmény Klub 2005. évi műsora 
2005. január 20. 
Koltay Gábor: TRIANON - Dokumentumfilm  
 
2005. február 17. 
Dr. Forgács Barnabás: Charles Aznavour - Képes, zenés videó összeállítás két részben 
1. rész (a gyökerek): A francia-örmény Aznavourian család 
2. (a karrier): Charles Aznavour, a francia-örmény sanzonénekes 
 
2005. március 17. 
• Kobzos Kiss Tamás műsora 
• Dr. Szarka György: Erdélyjárás felsőfokon, barangolás őseink földjén: Gyergyó, Csík, Háromszék, Ká-
szon, Felszeg, Nádasmente (2005. augusztus 24-31.) - vetített képes bemutató 
 
2005. április 21. 
• Megemlékezés az örmény genocídium 90. évfordulóján 
• Örmény liturgia és egyházzene - Előadó: Zsigmond Benedek armenológus 
 
2005. május 19. 
I. rész: Benedek Katalin: Művészek és alkotások I. kötet - könyvbemutató 
            Dávid Attila: Emlékalbum / Bemutatja: Troján Tünde színháztörténész-rádióriporter 
II. rész: Híres ember = nagy ember? Zenés csevegés színházi emberekről. Bende Miklós színházi rendező 
előadása  
 
2005. június 16. 
• „Pillanatképek Aranyosszék magyarörményeiről" Bálintné Kovács Júlia előadása (Kolozsvár) 
• Beszámoló az EÖGYKE budapesti képviselői örményországi hivatalos látogatásáról - Előadó: Dr. 
Issekutz Sarolta elnök és képviselőtársai 
 
2005. július 21. 
Az EÖGYKE budapesti képviselői hivatalos látogatása Örményországban - videofilmek vetítése 
 
2005. augusztus 18. 
• Fejér Ákos: Megnyitottam előttetek Európa kapuját! Székely kerékpárosok a nagyvilágban című kötetét 
bemutatja Fejér Anikó (Sepsiszentgyörgy) 
• Örmény kultúra és művészet Szamosújváron – Filmbemutató - Készítette Azaduhi Varduca-Horenian 
(2005) 
 
2005. szeptember 15. 
• Kovács Bálint: A hitterjesztés Szent Kongregációja és az erdélyi örmények kapcsolata a 18. század első 
évtizedeiben - előadás 
• Polyák Mariann: Ávedik Lukács és az erzsébetvárosi örmény közösség a 19. század második felében - 
előadás 
• Tokodi Gábor István: Örmény kultúra Erzsébetvárosban - filmvetítés  
 
2005. október 20. 
Franz Werfel: Musza Dagh negyven napja című regény alapján készült ARARÁT film vetítése 
 
2005. november 17. 
• Közmeghallgatás, elnöki beszámoló - XII. ker. Örmény Önkormányzat 
• Az Emberkatedrális. Márton Áron emlékezete (Szemelvények az első örmény katolikus vikárius életé-
ből) - László Károly színművész - Sepsiszentgyörgy 



2005. december 15. 
Szent Karácsony Ünnepén 
• Dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője 
• Szongott Kristóf díjátadás, verssel és zenével. Díjazott: Vicelár Mária - Erzsébetváros 
• Bőkovács - XVII. századi erdélyi betlehemes. Előadja: Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre. 
• Ajándékozás és szíveslátás. Ünnepi könyvvásár. 
 

*     *     * 
„Ha Krisztus nem volna Isten, Isten volna az, aki az Evangéliumot kigondolta." 

Johann W. Goethe 
*     *     * 

Ady Endre: 
Kis, karácsonyi ének 

Tegnap harangoztak,  
Holnap harangoznak,  
Holnapután az angyalok  
Gyémánt-havat hoznak.  
Szeretném az Istent  
Nagyosan dicsérni,  
De én még kisfiú vagyok,  
Csak most kezdek élni.  
Isten-dicséretére  
Mégis csak kiállok,  
De boldogok a pásztorok  
S a három királyok.  
Én is mennék, mennék,  
Énekelni mennék,  
Nagyok között kis Jézusért  
Minden szépet tennék.  
Új csizmám a sárban  
Százszor bepiszkolnám,  
Csak az Úrnak szerelmemet  
Szépen igazolnám,  
(így dúdolgattam én  
Gyermek hittel, bátran  
1883 
Csúf karácsonyában.) 

 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és egy boldogabb Új Esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! 
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