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Az örmény liturgia megemlékezéseiből 

 
Az örmény liturgiában - mint más szertartású misék estében is - az utolsó vacsora szavainak elhangzása 
és a Mi Atyánk imádkozása között megemlékezések hangzanak el. Az itt közreadott szövegeket a 
Gyergyószentmiklóson élő gyakorlatból vettük. 
 
A megemlékezések előtt a kar énekli: „Isten Lelke, aki a mennyből leszállván, kezünk által 
beteljesíted a veled együtt dicsőítendőnek a titkát, az ő vérének kiosztása által könyörgünk hozzád: 
adj nyugalmat elhunytjaink lelkének.” 
 
Megváltásunk Krisztus kiontott vérében rejlik s elköltözötteink üdvössége is! 

Dr. Sasvári László 
***** 

Bura László 
Szakítópróba 

A szatmári római katolikus egyházmegye megpróbáltatásai 
a 20. század derekán 

(3. rész) 
 
A Szentszék az adott körülmények között belement abba, hogy a vikáriusok (helynökök) segítsék 
Márton Áront a kormánnyal való kapcsolattartásban, ezt a kormány is elfogadta, s ekkor ismerte el 
a Scheffler János által törvényesen kijelölt személyeket. Ezt követően Scheffler úgy kormányozta 
tovább az egyházmegyét, hogy az állam címére küldött okiratokat (előzetes egyeztetés után) 
vikáriusa, Pakocs Károly általános helynök írta alá. 
    Márton Áron az állam által elismert gyulafehérvári egyházmegye püspökeként - tehát állami 
szempontból egész Erdélyre érvényes módon - körlevelében közölte: a pápától és a katolikus egyháztól 
való elszakadást előmozdító gyűlésen való részvétel kiközösítéssel jár. Az államilag el nem ismert római 
katolikus egyházmegyék vezetői ezt - a körlevél külön megismétlése nélkül - egyházilag érvényesnek 
tekintették mind papjaik, mind híveik számára. 
    A “lefokozott" szatmári püspökség gazdasági ügyeinek íntézésében gondot okozott, hogy Scheffler 
Ferenc gazdasági igazgatónak 1948. december 6-án el kellett menekülnie a biztos letartóztatás elől. 
Az egyházi kormányzást 1949 elején újabb kormányrendelet nehezítette: egyházi személyeket csakis a 



 

 

kultuszminisztérium előzetes jóváhagyásával nevezhettek ki, helyezhettek át, ehhez társult továbbá a 
kultuszminisztérium vallásügyi osztálya állami felülvizsgáló és ellenőrző jogát szabályozó törvény 
megjelenése. 
    Bukarestben 1949. február 14-én Patrick 0'Hara nuncius a szatmár-nagyváradi egyházmegye számára 
titokban püspökké szentelte Bogdánffy Szilárdot, az egyházmegye püspöki titkárát, a püspök tanácsosát. 
A román állam az államsegélyt nem minden az egyházi szolgálatot végző pap számára, hanem csak az 
állam szempontjából “megfelelőnek" tartott papoknak kívánta folyósítani, ezért Márton Áron püspök (és 
természetesen a többi egyházmegye püspöke is) visszautasította az államsegélyt, papjainak megtiltotta a 
juttatás felvételét, ugyanakkor visszautasított minden olyan megegyezést, amely a pápai jogok és a 
katolikus tanítás sérelmével járna. Ezt követően immár teljes lendülettel megindul a katolikus egyház 
elleni támadás. 
    A szatmár-nagyváradi egyházmegye számára ennek első komoly megnyilvánulása a püspöki titkár, 
Bogdánffy Szilárd letartóztatása volt. Az állam által elismert egyetlen magyar egyházmegye püspökét, 
Márton Áront június 21-én tartóztatták le. Ezzel kezdetét vette a gyulafehérvári egyházmegyében a 
Szentszékhez hű papoknak és a püspök törvényesen kinevezett/megbízott utódainak az üldözése, 
letartóztatása, amelynek nyílt célja az államot kiszolgáló, magát Rómától függetlenítő egyházi központ 
létrehozása. A román állam hatóságai a cél elérése érdekében további előkészítő-szervező lépéseket 
tettek, amelyek egyfelől az egyházi közösségek szétzilálását célozták, másfelől megkezdték a terveik 
számára alkalmas személyek felkutatását, kiszemelését, előkészítését. 
    Szatmárt és Nagyváradot egyaránt nagymértékben érintette a szerzetesrendek hivatalos feloszlatása, 
szétszórása. Két-háromfős közösségekben helyezkedtek el a jezsuiták, lényegében a teljes szétszórtság 
állapotában éltek (ápolásra szoruló öregek két-három kisebb közösségén kívül) a szatmári irgalmas 
nővérek. Általános főnöküket (Marosán M. Leonárdát) és helyettesét (Both Klárát) rövidesen 
letartóztatták, decemberben letartóztatták Pakocs Károly általános helynököt is. 
    Az oktató-nevelő intézményüktől megfosztott szeminaristák számára az egyházmegye vezetősége 
megszervezte a titkos teológiai képzést, néhányan - rejtve - a püspökségen laktak, másokat vidéki 
plébániákon helyeztek el, a titkos teológiára felvettek néhányat a betiltott kisszeminárium 1949-ben 
érettségizett tagjai közül is. A titkos teológusok némelyik vizsgára - sohasem csoportosan - a püspökségre 
jöttek, többnyire azonban a plébániákra utazó teológiai tanárok vizsgáztattak. 
    A szatmári titkos teológia a letartóztatások, az internálások miatt a megkezdett formában nem tudta 
működését folytatni. A teológusok viszont nem mentek el a Gyulafehérváron működtetett, egyházilag 
elítélt, állami befolyású-ragadványnevén “szovrom" - teológiára. 
    1950-ben már minden templomon kívüli vallási megnyilvánulást megtiltottak, így a hagyományos 
húsvéti feltámadási körmeneteket sem tarthatták meg. 

(Megjelent a Keresztény Szó  
2001 áprilisi számában)  

Vége 
***** 

Bálintné Kovács Júlia 
Adatok a magyarláposa örménymagyarokról 

7. rész. 
 
Idősb Breuer Pál és Voith Mária ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot József, a ma is 
Magyarláposon élő Breuer Erzsébet nagyapja, aki 1868-ban született. Őt nem vonzotta a gyógyszerészet, 
a kereskedelem érdekelte, és a vidék elismert gabona nagykereskedőjévé nőtte ki magát. 
Szilágymenyőből nősült, feleségül vette Horváth Jozefinát, így hát kettős rokonság alakult a Horváth 
családdal, hiszen nővére, Izabella Jozefina testvérbátyjának, Gyulának lett a felesége. 
Minden bizonnyal ezekben a Horváthokban is volt örmény gyökér, legalábbis a decemberi Füzetekben 
közölt fényképen Horváth Gyula arcán is felfedezhetők az örmény vonások. 
József és Jozefina házasságából két fiúgyermek született, és a hagyományokhoz híven az elhunyt 



 

 

nagybácsik emlékére keresztelték őket, az 1895-ben született első gyermeket Pálnak, az 1897-ben 
született másodikat Gyulának. 
    A Magyarláposra költözött harmadik generációs Breuer Pál a katonai pályát választotta, és 1919 után 
elhagyta Erdélyt, mely döntés majdnem végzetes csapás volt édesapja számára. Az elvesztett háború, az 
összeomlás és fia távozása is okozhatta az agyvérzését 1919-ben, ekkor paralizálódott, s úgy élt egészen 
1955-ben bekövetkezett haláláig. 
    A másik fiúról, Breuer Gyuláról és annak családjáról a megelőző részben olvashattunk. Itt csak 
annyival egészíteném ki, hogy a családban Jozefinát Pepi mamának szólították. 
    A ma már Pécsen élő dr. Breuer Pál a katonaságban ezredesi rangot elérő menekült édesapa fiaként 
érkezett Erdélyből. A család ma élő tagjait kérem, egészítsék ki az itt közölteket, annál is inkább, mert 
Böske nemrég ezt írta nekem: “Pécsi unokabátyámat, édesapám testvérbátyjának fiát 'mozgósítottam' 
családfánk 'kibogozása' érdekében." 
    Breuer Lajos, József öccse hatodik gyermekként 1870-ben született Kolozsváron, a híres református 
kollégiumban tanult, legalábbis az 1886/87-es tanévben ott volt IV. gimnazista. Viszonylag “sok" diák 
tanult azokban az időkben Magyarláposról az iskolában, többek között nagyapám, Kerekes Árpád is. 
Minden bizonnyal ez annak volt köszönhető, hogy a földbirtokos Bárdi család fiai, és unokabátyjuk 
Kovács Dezső is ott tanult. 
Az 1886/87-es tanévben az alábbi láposiakat találtam a Kolozsvári Evangélikus Református Kollégium 
Értesítőjében: 
I. évf. Breuer Rezső, Szász Sándor  
III. évf. Bárdi József 
IV. évf. Breuer Lajos, Topán József  
V. évf. Kovács Dániel 
VIII. évf. Bárdi Géza és Kovács Dezső a következő évtől már tanára lett az iskolának, majd 30 évig a 
Kollégium igazgatója, neves író. 
    Breuer Lajos is tovább tanult, történész lett, a tudománynak élt, nem nősült meg.  
    S végül, de nem utolsó sorban megszületett a hetedik gyermek Breuer Rudolf, a család “fekete 
báránya". Ő ugyanis Budapesten megnősült, egy színésznőt vett feleségül, amiért a család kitagadta őt. 
“Nem tudom Rudolf (Rudi bácsi) mivel foglalkozott. Nem volt szabad róla beszélni a családban. Isten 
nyugtassa őt és a többi halottat is. Köszönöm, hogy segítségeddel őseim nem mennek feledésbe. Kérdezz 
csak bátran, így értékesíthetem egy életen át gyűjtött adataim. Például felfedeztem egy személyt, aki 
ismeri a Kerekes család történetét, de ahhoz az kellene, hogy személyesen kérdezd ki. Zárom soraim, 
további sikerekben gazdag munkádhoz kívánok sok erőt, jó egészséget. Sok szeretettel: Böske (Erzsébet 
Anna Mária)" 

(Folytatjuk) 
***** 

 Széllyes Sándor 
Újévi köszöntő 

(részlet) 
Az új esztendőben erőt, egészséget,  
Minden gazdaságnak eredményességet!  
Orvosnak, felcsernek sose legyen dolga,  
Új házasok házán kelepeljen gólya,  
Minden kismalacnak legyen húsz testvére,  
S kétmázsás korában folyjék el a vére. 
A tüzes menyecske sose legyen csalva  
Se az ura által, se pedig szomszédja  
Ne öltögesse rá sohase a nyelvét...  
Kapjon bőségesen neki tetsző kelmét.  
 



 

 

Az új esztendőnek a legnagyobb éke  
Legyen a megértés a munka, a béke  
És az összefogás szerte a világon. 
Ezt kívánja Gyergyó, Nyárádmente, Zágon  
Minden dolgos ember Váradtól Galacig,  
Máramarostól le a tengerpartig! 
Erős bizalommal várjuk a jövendőt... 
Bort, Búzát, Békét S Boldog Új Esztendőt! 

 
***** 

Szent Karácsony ünnepén .. 
a Fővárosi Örmény Klubban 

Kiosztották a Szongott Kristóf díjakat 
 
Nagyszerű élményben lehetett részük a Fővárosi Örmény Klub résztvevőinek, 2006. december 21-én. A 
Szent Karácsony ünnepén címet viselő esten Nyisztor Ilona csángó-magyar népdalénekes, Fogolyán 
Kristóf fuvolaművész, valamint Várady Mária színművész kiváló produkcióit hallgathatta meg a 
nagyérdemű. Nyisztor Ilona Csángóföldről érkezve műsorában ízelítőt adott a csángó karácsonyi 
népszokásokról, mely nagy sikert aratott. 
Issekutz Sarolta elnökasszony éves beszámolója után (Szerkesztett változatát következő lapszámunkban 
közöljük, A Szerk.), a SzongottKristóf díj átadását követően A pásztorok megkísértése címen betlehemes 
játékot mutatott be a Szent Család Plébánia Gyermek Színjátszó Köre. Szűz Mária, Szent József, az 
angyalok, s a három királyok történetét meglepő megvilágításban adták elő a fiatalok: hogyan jutnak el a 
pásztorok a Gonosz megkísértése után mégis a Kisdedhez. A kiváló gyermekjátékon felül külön elismerés 
illeti Dr. Kilián Istvánné, Egyháziné Marthy Katalin pedagógusok, és Wertán Zsoltné kosztümtervező 
áldozatos munkáját. Természetesen az ajándékozás és a szeretetvendégség nem maradhatott el 2006 Szent 
Karácsonyán sem. Az ünnepi klubdélután nem valósulhatott volna meg ily gazdagon és szépen, ha Kiss 
János és Kornélia philadelphiai lakosok 200 USD adományukkal nem segítik az Egyesület munkáját, 
mely összeg az adományozók célja szerint a kb. 35 gyermek - főleg a Szent Család Plébánia Gyermek 
Színjátszó Köre tagjainak - megajándékozására került felhasználásra. Hálás köszönet érte! Ugyancsak 
köszönetet mondunk az Országos Örmény Önkormányzat, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
Ferencvárosi Örmény Önkormányzat támogatásáért, melyeknek köszönhetően mód volt műsorunkat és a 
záró fogadást méltóképp megrendeznünk, valamint pezsgővel és örmény pachlavával elbúcsúznunk az 
óévtől. 
    Az idei Szongott Kristóf díjat a Kolozsváron élő Bálint Tiborné Kovács Júlia magyar és történelem 
szakos tanár, könyvtáros, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnöke, valamint Dr. Issekutz 
János (posztumusz) bíró, ügyvéd és jogtanácsos, az Örmény Katolikus Plébánia ügyvédje és 
egyháztanácsosa kapta. Az ünnepi eseményen a laudációkat Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, valamint Várady Mária olvasta fel. 
    A díjat 1999-ben alapította a Budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzatok Társulása felkérésére az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. Az elismerést élők és holtak kaphatják: “akik a hazai 
magyarörménység közösségéért, kultúrájának megmaradásáért, határainkon túl élő közösségeinkért 
működve elévülhetetlen érdemeket szereztek." 
A díj oklevélből és egy 13 cm átmérőjű Szongott Kristóf portréját ábrázoló bronz plakettből áll, mely a 
nagybányai Tőrös Gábor szobrászművész alkotása. 
(A következő oldalakon a 2006-ban kitüntetettek laudációjának szerkesztett változatát teljes 
terjedelemben közöljük.) 
 
                                                                                                                 Frigyesy Ágnes 

***** 



 

 

Ismét választunk 
 
Az Országos Választási Bizottság 2007. március 4. napjára (vasárnap) kitűzte az országos és fővárosi, 
megyei kisebbségi választásokat. Ez azt jelenti, hogy az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
képviselői listát állíthat úgy az Országos-, mint a Fővárosi Örmény Önkormányzat választására. Ezen 
listákra kell a már mandátummal rendelkező 61 képviselőnknek a saját lakhelye szerinti szavazókörben 
leadnia a szavazatát március 4-én reggel 6-tól este 19 óráig. 
    Több jelölő szervezet rendelkezik listaállítási joggal, így a testületek a listákra leadott szavazatok 
alapján kerülnek megválasztásra. 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
***** 

 
A 2006 évi Szongott díjasok 

Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia 
 
Kolozsváron született 1937. október 27-én. Szülei Magyarláposról - Szolnok-Doboka megyéből - 
Kolozsvárra költözött iparosemberek. Édesapja néhai vitéz Kovács Márton erős örmény gyökereket 
örökölt apai nagyszüleitől, a Gyergyószentmiklósról elszármazott Kovács Márton mészárostól és 
feleségétől Mányó Anikótól. 
    Kolozsváron a híres Dermata nagyüzem finombőrgyár részlegében a cipőfelsőrész osztály mestere volt, 
egyben szabász és cipőmodell készítő. Édesanyja családjának is vannak örmény gyökerei, de főleg 
református tanítókat, papokat, jegyzőket, iparosokat találunk a család történetében. Ezért ragaszkodott 
(Kézdi)Vásárhelyi Kerekes Julianna varrónő édesanya ahhoz, hogy gyermekei reformátusok legyenek, 
örmény gyökereik ellenére. Ezért aztán az “Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság elnöke 
testvérbátyjával, Árpáddal együtt református, mint oly sokan a tagok közül. 
    A II. világháború utolsó hónapjait a család Szamosújváron vészelte át a rokonoknál. Az édesapát az 
oroszok elhurcolták, a család nehéz helyzetbe került, a kommunista hatalom szolgálati lakásukat feltörte 
és egy aktivista vette birtokba. 
Az újrakezdés nagyon nehéz volt, de Isten kegyelméből az édesapa is hazakerült, s a szülők - akik maguk 
is már Láposon olvasó, tanulni vágyó fiatalok, majd Kolozsváron a magyar kultúrát támogató emberek -, 
mindent elkövettek, hogy mindkét gyermekük tanulhasson. Szilárd meggyőződésük szerint az erdélyi 
magyarságnak elhivatott, népéért cselekedni tudó és akaró értelmiségi rétegre van szüksége, akik által a 
“néma tömeg" a szavát hallathatja. 
    Kovács Júlia elemi, közép és felsőfokú tanulmányait is Kolozsváron végezte. 1959-ben kapott 
diplomát még a Bolyai Egyetem Történelem-Filológia (Bölcsészet) Karán a magyar nyelv és irodalom 
szakon. 
    A Bolyai Egyetem nemzetünkért felelősséget érző tanárai akkor már évtizedes harcot folytattak a 
megszüntetett Erdélyi Múzeum Egyesület visszaállításáért. Úgy nézett ki, hogy a harc sikerrel jár. Kovács 
Júlia 1960-ban muzeográfusként kapott kinevezést az újrainduló Erdélyi Múzeum Egyesületben. Nem 
sokáig lehetett muzeográfus. Egy tollvonással újra megszüntették az éledő múzeumot, s csak 1990-ben 
sikerült újraindítani. 
    1961-1964 között gyakornok, kabinetfőnök a most már Babes-Bolyai Tudományegyetem Filológia 
Karának Magyar Nyelvészeti Tanszékén.1965-től 1995-ig, nyugdíjazásáig könyvtáros a Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárban. Könyvtárosi munkája mellett részt vett a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 
első két kötete anyagának összegyűjtésében. 
    1962-ben kötött házasságot Bálint Tibor íróval, aki az egyetemes magyar irodalom Krúdy, Déri, József 
Attila és Márai díjasa. 2001-ben Kossuth díjra is felterjesztették, de 2002 januárjában eltávozott e földi 
világból. 
Házasságukból két gyermek született: 1965-ben Nóra, aki 1991-ben fiúval - Tasnádi Gergely - 



 

 

ajándékozta meg a családot. 1967-ben született Ágnes-Júlia, aki Moszkovits Péter-Bence és Moszkovits 
Alma Anna édesanyja. 
    Bálint Júlia a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt alapító tagja és megyei vezetőségi tagja 
1990-től 1994-ig, a pártból való kilépéséig. Kilépésének oka, hogy a párt nem töltötte be az alapításkor 
megfogalmazott célokat, az erdélyi magyarságnak az RMDSZ-től eltérő, önálló arculattal való 
képviseletét, alternatívát adva az RMDSZ politizálásával egyet nem értőknek is. Kilépése után az 
RMKDP beolvadt az RMDSZ-be. 
    Bálint Júlia az Erdélyi Szépmíves Céh és az EME alapító tagja. 1998-ban Marosszentgyörgyön - 
édesapja jogán - vitézzé avatták. 
    1990-től szervezi Keresztes Zoltánnal együtt az “Armenia" Örménymagyar Baráti Társaságot, amely 
Egyesület 1991. március 18-án bejegyzésre került. Kezdettől vezetőségi tagja, 1997-től a székhely saját 
lakása lesz. Keresztes Zoltán halálával elnöknek választják. 1997-ben együttműködési megállapodást köt 
az év elején alakult Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel, az Apáczai Csere János Baráti 
Társasággal, a Piarista és Marianumista Öregdiákok Baráti Körével, valamint az Erdélyi Kárpát 
Egyesülettel. Lakása rendszeres vezetőségi ülések, találkozók színhelye, az erdélyi magyar értelmiség, s 
kiemelten az erdélyi magyarörmény közösség felelősen gondolkodó tagjainak biztos bázisa, ahol mindig 
és mindenkinek rendelkezésére áll. Itt születtek meg a közös programok, magyarörmény konferenciák-
Szamosújváron, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen -, kiállítások, könyvbemutatók gondolata, 
szervezése, az erdélyi örmény múlt és kultúra megismertetésére, megmentésére. Számtalan civil szervezet 
által rendezett konferencián vett részt és adott elő az erdélyi örménység történelméből választott 
témákban, régiók örmény családjainak kutatási eredményeiből, majd publikált kutatási anyagaiból 
nemcsak az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain, de helyi lapokban és sugárzó médiumokban is. 
Nemcsak előad, hanem felszólal, hozzászól az elhangzottakhoz, és minden fórumot megragad, hogy az 
erdélyi örménységről ismereteket adjon tovább, felkeltse az emberekben ezen ősi kultúra és az erdélyi 
örmény diaszpóra megismerésének vágyát. Rendszeresen részt vesz egyházi és világi örmény 
találkozókon. 
    1999-2000, 2001, 2002 évi egyházi és világi konferenciák megrendezésében hol rendezőként, hol 
társrendezőként vesz részt s a konferenciakötetek létrejöttéhez hol társszerkesztői, hol társlektori 
munkájával járul hozzá. 2003 évtől elvállalja az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek erdélyi tudósítását, 
valamint az erdélyi közösségekkel, olvasókkal való kapcsolattartás nehéz feladatát, nem beszélve a 
füzetek rendszeres erdélyi postázásáról. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően lapunk rendszeresen 
tudósít az erdélyi eseményekről, az erdélyi olvasók visszajelzéseiről az Olvasói levelek útján, s nem 
utolsó sorban erdélyi örmény olvasói bázisunk - kiterjedt levelezésével - egyre bővül, immár közel 600 
címre jut el lapunk. 
    2006. február 20-24-ig megrendezte az “Armenia" Örménymagyar Baráti Társaság 15 éves jubileumi 
műsorát a kolozsvári Bánffy Palotában nagy sikerrel, felvonultatva az erdélyi magyarörmény művészek, 
írók, költők, tudósok legkiválóbbjait a kolozsvári, de más vidékről és az anyaországból is összegyűlt 
nagyszámú hallgatóságnak.  
    Mára elmondhatjuk: Bálint Júlia, a mi Julikánk, fogalommá vált, egyszemélyes intézménnyé nőtte ki 
magát. Aki itthon szeretne Erdélyben valamit megtudni, valakit megkeresni, az Julikán keresztül elérheti 
célját, és ugyanígy működik Erdélyből visszafelé is. Igazi összekötő kapcsot jelent a hazai és erdélyi 
örmény közösségek között, mely mára pótolhatatlanná tette személyét. Isten éltesse sokáig és tartsa meg 
egészségben az egész közösség számára. 

Dr. Issekutz Sarolta 
 

***** 
Dr. Issekutz János 

 
1916. március 3-án született Küküllő vármegyében, az örmény közösség törvényhatósági központjában, 
Erzsébetvárosban. Szülei úgy apai, mint anyai ágon tiszta örmények. Az erzsébetvárosi Issekutz, az 



 

 

erzsébetvárosi Zachariás és szamosújvárnémeti Dániel család sarjaként örmény katolikus rítus szerint 
nyert keresztséget. 
Egyetlen testvére Sarolta, aki ma - 90 évesen - a család legidősebb tagja. 
    Mélyen hívő családban nevelkedett. Elemi iskoláit nagy részben magyar és német iskolákban végezte 
Erzsébetvároson és Brassóban. Az erzsébetvárosi román tannyelvű gimnáziumban tanult, majd 17 éves 
korában kitüntetéssel érettségizett. Serdülő ifjúként jutott árvaságra, amikor dr. Issekutz János édesapja 
hosszú évekig tartó betegség után elhunyt, aki Erzsébetvároson és Brassóban volt törvényszéki bíró. Apai 
nagyapja ugyancsak dr. Issekutz János ügyvéd, városi tiszti ügyész, a gyulafehérvári Római Katolikus 
Püspökség ügyvédje, a Gyulafehérvári Hírlap laptulajdonosa és főszerkesztője. A fiatal Issekutz János 
bár vegyészmérnök szeretett volna lenni, a család anyagi helyzete ezt nem tette lehetővé, így maga is - a 
család hagyományait követve - jogi pályára lépett. 
    Anyai ágon a Zachariás család sarja, nagyapja dr. Zachariás Simon körorvos, aki budapesti (Rókus 
kórház) állását hagyta ott, hogy hazatérjen szülővárosába és a “szegények orvosaként" élje le életét nagy 
megbecsülésben és szeretetben, úgyis, mint az erzsébetvárosi örmény katolikus egyháztanács oszlopos 
tagja. 
    Fiatalként már magába szívta azt a családi indíttatást, hogy tudással és az emberek iránti szeretettel, 
önzetlen segítéssel kell jó keresztényként élni. 
    A kolozsvári román jogi egyetemet állami ösztöndíjjal, összevontan 1936-ban, 20 évesen, kitüntetéssel 
végezte, majd 1938-ban 22 évesen ugyancsak kitüntetéssel megszerezte a jogtudományi doktorátust. 
1941-ben Budapesten jegyzőkönyvi dicsérettel letette az egységes bírói és ügyvédi szakvizsgát. 1939-től 
albírói kinevezéssel kezdetben Kőhalomban dolgozott, ahol a peres ügyekben - egyedüliként az 
országban - három nyelven tárgyalt, a peres felek igényei szerint. Besztercén, Bánffyhunyadon, majd 
Kolozsváron járásbíró. 
    1942-ben nősült Marosvásárhelyen, felesége a szászrégeni, székely származású Pataky Erzsébet, akitől 
2 lánygyermeke született a háború alatt: Anna Mária és Sarolta Erzsébet. 
    A II. világháború alatt 1944-ben hadiszolgálatra hívják be, míg felesége Anna Mária lányával 
Bánffyhunyadról menekül Magyarország felé és hozza világra Sarolta lányát Zala megyében. 1945 
tavaszán amerikai hadifogságba került, ahonnan ősszel szabadult, vagyis megszökött. Rögtön jelentkezett 
az Igazságügyi Minisztériumban, ahol ideiglenes szolgálatra beosztották a Dombóvári Járásbírósághoz. 
1947-ben áthelyezték a budapesti Törvényszékhez, ahol polgári peres ügyeket tárgyalt, majd a Legfelsőbb 
Bírósághoz hasonló ügykörben. Nemcsak Romániában, hanem Magyarországon is a legfiatalabb 
bíróként, különösen törvényszéki és legfelsőbb bírósági bíróként végezte munkáját, nagy szakmai és 
erkölcsi elismeréssel. Valamennyi munkáltató kiemelte jellemzésében a lankadatlan szorgalmát, példás 
ügy- és ügyfélszeretetét, alapos jogászi felkészültségét, emelkedett gondolkozását, az ügyek körültekintő 
értékelését, eredményességét. 
    A család újrakezdte az életét Magyarországon, miután mindenük Erdélyben maradt. 1953 júniusában - 
több száz bírótársával együtt - elbocsátják a Legfelsőbb Bíróságtól, először téves indokolással, majd az 
úgynevezett B lista alapján. Indok: polgári beállítottság, nyugatos, klerikális. A személyi jellemzésben 
megfogalmazott cél: “az igazságügy folyamatos megtisztítása, hogy az igazságügyi apparátusnál is 
megjavítsák a szocializmus építésének a folyamatát". 
    1953 őszén felvételét kérte a Budapesti Ügyvédi Kamarába. A 2.sz. Ügyvédi Munkaközösség tagjaként 
1976-ig, nyugdíjazásáig végzi ügyvédi tevékenységét a kollégák és az igazságszolgáltatásban résztvevők 
legnagyobb szeretetével és megbecsülésével övezve. 1959-ben a magyar-román államközi 
jogsegélyegyezmény keretében egyedüli felhatalmazást kap az Igazságügyi Minisztériumtól, hogy a 
romániai magyarok hazai vagyonjogi ügyeiben (hagyatéki, tulajdonközösségi ügyek) eljárjon. 
Nyugdíjazásáig a Pénzintézeti Központon keresztül sok száz erdélyi magyar ügyét intézte el magas 
színvonalon, pontosan, nemcsak az ügyfelek, hanem mindkét állam megelégedésére. Utána lánya vette át 
ezt a feladatot. Hosszú évekig részt vett az ifjúság szakmai képzésében, az ügyvédi szakvizsga bizottság 
tagjaként. Nyugdíjba vonulásakor az Ügyvédi Kamara aranygyűrűvel tüntette ki szakmai munkáját. 1996. 
December 8-án bekövetkezett haláláig a Postás Szakszervezet és a MIKI jogtanácsosa, amely időszakban 



 

 

igen sok rászorultnak nyújtott önzetlen szakmai segítséget. 
    A család Budapestre kerülése után azonnal felvette a kapcsolatot a Budapesti Örmény Katolikus 
Lelkészséggel, ahol Kádár Dániel plébános idejében az Egyháztanács jogi ügyeit intézi. A plébánossal 
személyes kapcsolata különösen abban az időben vált igen szorossá, amikor felmerült a korábbi V. ker. 
Semmelweis u. 9. II. emeletén működő örmény katolikus kápolna áthelyezése a XI. ker. Orlay u. 6. szám 
alatti ingatlanba a korábbi bérlemény megszűnése miatt. Az ingatlan egészének megszerzése, kiürítése és 
a templom felépítésének jogi ügyei képezték önként vállalt feladatát. Kádár Dániel plébános külföldi 
adományszerző kőrutai miatt rendkívül sok jogi segítségre volt szükség nemcsak polgári, hanem büntető 
vonatkozásban is, tekintettel a kor egyházellenességére. Mindig és mindenhol kiállt a plébános mellett, és 
segítette, így sikeresen rendezte az önálló plébánia és templom megvalósításának ingatlan- és anyagi 
helyzetét. 
    Az adományok devizahatósági legalizálása, az Orlay utcai ingatlan további résztulajdonainak 
megszerzése, a bentlakók perek útján történő kiköltöztetése, a teljes kiürítés végrehajtása, a Plébánia 
átköltöztetésében való jogi részvétel, az egyháztanács működésének megújítása és az abban való részvétel 
évtizedekig önzetlen hozzájárulása volt, hogy az erdélyi örménység örmény katolikus egyháza és 
közössége megmaradjon. (Nyugdíjba vonulása után leánya, dr. Issekutz Sarolta folytatta az Orlay utcai 
ingatlan kiürítésének bírósági ügyeit.) dr. Issekutz János rendszeresen részt vett a közösség egyházi és 
világi rendezvényein és családját, lányait is erre nevelte, akik a Semmelweis utcai kápolnában lettek 
elsőáldozók. 
    1993-ban felkérésre elkészítette az örmény kisebbségi önkormányzatok választásához szükséges első 
alapdokumentumokat és megállapodásokat, majd Sarolta lánya felkérésére elvállalta a XII. ker. Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat alelnökségét egészen haláláig, mindenki megelégedésére. 
    Az Országos Örmény Önkormányzat 1996 október 6-i Aradi Vértanúk emlékünnepségén Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos díjban részesítette a hazai örménységért önzetlenül folytatott több évtizedes munkájáért. 
    Dr. Issekutz János egész életén végigvonult az emberek iránti szeretete és segítőkészsége. Példát 
mutatott az ifjú nemzedékeknek a soha meg nem alkuvásból, a magas színvonalon elvégzett munka 
öröméből, az embertársaink iránti alázatból, segítőkészségből, a család fontosságából. S ezt a példát adta 
át gyermekeinek is. 
    1996-ban, halála előtt segítette és lelkiekben erősítette Sarolta lányát az ellene indított támadások 
elviselésében. Ő szorgalmazta egy kulturális egyesület létrehozását, hogy az a politikai viharoktól mentes 
legyen s megmaradjon az erdélyi örmény közösség, továbbá az örmény kultúra továbbörökítése biztosítva 
legyen Magyarországon. Halála után ezen végakaratát teljesítve Sarolta 1997. február 14-én létrehozta az 
Egyesületet Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület néven. 
    Tíz éve, Advent idején ment el közülünk, s 10 éve született meg az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület. Folytassuk amiben hitt: szorgalommal, magas színvonalú munkával, szeretettel, 
önzetlen segítéssel és tenni akarással. Tartsuk meg a közösséget, maradjunk meg igaz magyarnak, örmény 
gyökerűnek, örmény katolikusnak. 
                                                                                                                       Dr. Issekutz Sarolta 

***** 
 

Szongott Kristóf díj kitüntetettjei: 
 

1999  Páter Fogolyán Miklós Lukács (posztumusz), Szent Lázár szigeti mechitarista szerzetes, 
Gyergyószentmiklós örmény katolikus plébánosa 
Vákár Tibor építész-, képzőművész 

2000  Korbuly Domonkos (posztumusz) armenológus 
Dr. Szentpétery Tibor fotóművész, a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség egyházi gondnoka 

2001  Pater Kádár Dániel Antal C.M.Vind (posztumusz) bécsi mechitarista szerzetes, örmény katolikus 
plébános, az Orlay utcai objektum létrehozója 
dr. Hovannesian Eghia (posztumusz) ügyvéd, író, könyvkiadó  



 

 

2002  dr. Csordás Eörs kanonok, a Pazmaneum rektora 
dr. Semjén Zsolt helyettes államtitkár, parlamenti képviselő  

2003  Lengyel Ákosné néprajzos 
Gabányi János (posztumusz) tanár, helytörténész 

2004  Dr. Száva Tibor Sándor gépészmérnök, családtörténeti író 
Dr. Schütz Ödön (posztumusz) armenológus, az MTA külső tagja, ELTE professzora 

2005 Vicelár Mária, örmény katolikus egyháztanácsos (Erzsébetváros)  
2006 Vitéz Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia magyar és történelem szakos tanár, könyvtáros, az Armenia 

Örménymagyar Baráti Társaság elnöke  
Dr. Issekutz János (posztumusz) bíró, ügyvéd és jogtanácsos, a XII. ker. Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat elnökhelyettese, az Örmény Katolikus Plébánia ügyvédje és egyháztanácsosa 

 
***** 

Köszönetnyilvánítás 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület vezetése és a Füzetek Szerkesztősége megköszöni azt a 
sok szeretetet és jókívánságot, amelyekben részünk volt Advent idején, az új esztendőre várva. Felsorolni 
is lehetetlen, milyen sok helyről érkeztek képeslapok, e-mailek, telefonüzenetek: Magyarország és Erdély 
számtalan településéről, Jerevánból, Bukarestből, Ausztriából, Belgiumból, az USA-ból, Kanadából, stb. 
Már ezekből az üzenetekből is látszik, hogy érdemes továbbfolytatni az örmény gyökerű közösség 
múltjának és jelenének feldolgozását, kapcsolatainak szélesítését. Kérjük, figyelmükkel tüntessenek ki 
bennünket a következő 12 hónap során is és tegyék még élőbbé a lapot olvasói leveleikkel, 
észrevételeikkel, hozzászólásaikkal! 
 

***** 
100 éve, 1907. január 24-én hunyt el a neves örmény író  
 
Dr. Bányai Elemér 

Szongott Kristóf 
(1843-1907) főgimnáziumi tanár, író és szerkesztő 

 
Meghalt egy próféta, aki a maga országában nem volt prófétának elismerve. Bizonyság ez is amellett, 
hogy éltek benne igazi prófétai kvalitások. Közös sorsa az ilyen embereknek, hogy amíg élnek, nem 
ismerik el őket, legjobb esetben félre ismerik, vagy közönnyel szemlélik törekvéseiket. Haláluk után 
azonban az első osztályú temetés, a díszsírhely és a parádés elparentálás rendesen kijut nekik. Sem azért 
sem ezért, nem tehetünk senki ellen szemrehányást. Ilyen az élet, mely emberi tömegek együttlétéből 
alakul s ebben az együttlétben a tömeget és az egyeseket is közös gyarlóságok jellemzik. 
    Jó dolga volna a prófétáknak, ha igéik hirdetéséért nyomban övezné homlokukat a babér. Az ige és az 
igazság olyan, hogy annak kell megszenvednie legtöbbet érte, aki hirdeti és hisz bennük. Az élet nagy 
próbáiban igazolódik be aztán, hogy kókler volt-e vajon a próféta vagy pedig mártír: eszmék rajongója, 
nagy érzések és nemes gondolatok szószólója. A most elhunyt szamosújvári prófétában - nekem 
felejthetetlen emlékű kedves tanáromban - töméntelen sok volt az emberi gyarlóság. Majd ha megfogja 
valaki írni őszintén, minden hazugság és tendencia nélkül életrajzát, külön fejezetet kell szentelnie 
ezeknek a gyarlóságoknak, melyek okozói voltak annak, hogy nemes missziója nem tudott tízszeres 
erővel érvényesülni. Elsőrangú európai orgánuma lehetett volna lapja a magyar tudományosságnak s lett 
helyette, egy vidéki nívóra került, furcsaságokkal, mendemondákkal, kuriózumokkal összekevert lap, 
melyben nagyon sok volt a jó, de nagyon sok a rossz is. Félszázaddal előbb állott volna a magyar-
armemizmus tudományos ügye, ha ez a lap kezdettől fogva olyan lehetett volna, mint amilyennek lennie 
kellett. És akadémiai hírnevű, európai tekintélyű tudós válhatott volna általa Szongott is ama kérdések 
kapcsolatában, melyeket tudományos könyveiben megbolygatott, s lett helyette óriási fáradsággal, 



 

 

könnyekre fakasztó fanatizmus árán végzett munkásság után egy naiv ábrándozó, kinek egyetlen 
munkáját sem lehet a legszigorúbb kritika nélkül kézbe venni. 
Ilyen volt ő, a gyarló, a mostoha viszonyok közé jutott, az élet előnyeit és kedvezéseit soha nem élvező 
vidéki tudós, kinek azonban határtalan volt a rajongása. Nem hibái ezek az ő jellemének, hanem tényei, 
melyek adva vannak és adva voltak, meg nem látni őket pedig egyenesen lehetetlenség. De rámutatva e 
tényekre, egyúttal rámutatunk a viszonyok ama sorvasztó hatására, mely a legnagyobb energiát is felőrli, 
a maga egyenes útjáról minduntalan eltéríti, mihelyt nem alkalmas eszköze a talentum érvényesülésének. 
Szongott Kristófot nem segítette senki törekvéseiben. Nagy anyagi küzdéssel elvégzett pár iskolát a múlt 
század ötvenes éveiben Gyulafehérvárt, s mint egészen fiatalember Szamosújvárra ment tanárnak. Innen 
kezdve kettős küzdés kötötte le erejét. Gondoskodnia kellett családjáról és mostoha sorsban élő 
testvéreiről s önszorgalom útján pótolnia kellett nyelvi és tudományos ismereteit. Közoktatási miniszter 
nem akadt Magyarországon, aki azt mondta volna, hogy a nemzeti kultúrának egy ilyen kultúrösztönök- 
kel megtelt, aszkéta szívósságú munkás megér mindenkor ezerkétszáz forintot, s küldte volna őt két évre 
valamelyik egyetemre, a módszeres ismeretek elsajátítására. A nagy és a legnagyobb korrupció 
szétterpeszkedett az országban, de a közügy szószólói az ilyen apró jelenségeket már nem tartották 
nemzeti ügynek, még csak figyelemre sem méltatták. Szerencsére Szongottot és az ország Szongottjainak 
más százait az ilyen csekélységek soha nem zavarták, s dolgoztak tíz ember helyett kora reggeltől késő 
estig olyan lázak hatása alatt, mely csak azoknak lelkében él, kik a társadalmi embertípus legkiválóbb 
példányai. De ő még ennél is sokkal több volt. Mai berendezkedésünkben az emberi kiválóságnak 
legmagosabb mértéke az, hogy valamely eszme, kit mekkora erővel tud lebilincselni. 
    Tiszteljük mi az olyan hazafiságot és kiválóságot, mely reggel azzal a problémával ébred, hogy minő 
szórakozások várhatnak rá délben, ebéd után pedig amiatt fáj a feje, hogy mi jót, kellemest és változatost 
hozhat számára még az éjszaka. Ezzel a hazafisággal, a rajongók és az igazi patrióták példái, kik látván a 
hiányokat, az elmaradottságot és a közönyt, életük minden gondolatát és cselekedetét arra fordítják, hogy 
a haladás ügyét szolgálják. Kitüntetés nem éri őket, a tömeg nem szedi őket fel hátára, az élet anyagi 
örömeiből is ki vannak rekesztve s jelentéktelen gyarlóságokért, melyet a viszonyok kicsinyessége 
fejleszt ki bennük, lekicsinylés, közöny és gáncsolás a részük. Fájt nekem látni s mindazoknak, akik 
szerették őt, ebben a megalázó részvétlenségben s fájdalommal kellett látni azt is, hogy mennyire durva és 
érzéketlen az emberek nagy része a kiválóság felismerésében. Mert kétségtelen, hogy Szongott kiváló és 
nagyszabású lélek volt. Törekvései, határtalan lelkessége, rendkívüli agilitása és csodálatraméltó 
munkássága mind bizonyítják ezt. Mellékes, hogy közbe botlásokat is követett el. Ő hitt a maga 
hivatásában s ezt a hitét olyan szuggesztív erővel tudta kifejezésre juttatni, hogy tanítványai és 
munkatársai ingadozás nélkül követték őt. Évtizedek szorgalmas és verejtékes munkássága után kialakult 
aztán lassanként a magyar armenizmus programja. Ez is az ő műve, valamint minden, ami ezen a téren 
volt, van és még ezután is lesz. Nem volt tehát hatástalan az élete. 
    Dicsekedhetik azzal s komoly küzdelmeinek ez legmegtisztelőbb eredménye, hogy egész nemzedéket 
nevelt fel a magyar kultúrának, mely tőle kapta az ihlető és ösztönző példákat. És fogyatékos 
eszközökkel, hiányos készülettel bár, de mérhetetlen szeretetével és tiszteletével a magyarságnak, végzett 
egy oly missziót, melynek eredményeit még évtizedek múlva is érezni fogjuk. Emberek szemében lehet, 
hogy e nagy munkásság érdekében alkalmazott modora nem egyszer mosolyt keltő volt, de ezzel nem 
lehet az ő érdemei fölött napirendre térni. Halálával, ami működésében gyarló volt, megsemmisül, de 
minél inkább elvonulnak majd az évek sírhantja felett, annál inkább nőni fog törekvéseinek jelentősége és 
a későbbi generáció lelkében az a tudat: hogy mint ember, író és tudós, a legjobb magyar emberek egyike 
volt. 

(Megjelent a Dési Hírlap  
1907. február 3-i számában) 

***** 
Felhívás 

Az Örmény Katolikus Plébánia tulajdonát képező múzeum felújítása, átépítése és korszerűsítése, a 
múzeum újrarendezése a közeljövőben megkezdődik. A munkálatok jelentős összegbe kerülnek, amelyet 



 

 

segítség nélkül nem tudunk megvalósítani. Ehhez tehát az örmény katolikusok összefogása szükséges. A 
munkálatok befejezése után mód nyílik a nagyközönség számára megnyitni a közgyűjteményként 
nyilvántartott örmény múzeumot. 
    Felkérjük, hogy adományával segítse az örmény katolikus múzeum mielőbbi megnyitását! Adományát 
a budapesti Örmény Katolikus Lelkészség külön erre a célra nyitott OTP Bank Rt-nél vezetett 11707024-
20465157 számú bankszámlára utalhatja át. A megjegyzés rovatban tüntesse fel: “Adomány az Örmény 
múzeum javára". 

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Gondnoksága 
 

***** 
 

Hirdetmény 
Az Örmény Katolikus Lelkészség levélcíme: 1114  Budapest, Orlay u. 6. Plébánosa: Dr. Leszkovszky Pál 
O.P., akinek elérhetőségei: telefon: a Domokos Rendházban 460-0605, mobil telefon: 06-201220-4256,  
e-mail cím: palatya@freemail.hu 
 

***** 
Várady Mária 

Miklósnapi köszöntő 
 
„Hölgyeim és Uraim! Ami megtörténhet, az meg is történik. Ami még tegnap este is igen volt, az ma 
délben már nem. Nem tud velünk lenni az ünnepelt, az ágyhoz-kötött, csak segítséggel mozdulni képes 
szerző. Segítségben nem volt hiány, de a legyengült, mozgáshiányos szervezet rémületet keltett 
Miklósban. Éreznünk kell, hogy lélekben velünk van, hogy mi is Vele vagyunk, hogy fogjuk a kezét, 
hogy a Mű és az Életmű immár a mienk -, érte aggódó, és gyógyulást kívánó olvasóié és színészeié. 
Gyógyulást kívánunk, drága Miklós, Őrangyalod vigyázza minden lépésedet! 
    Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim! Önök a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat vendégei! 
Szeretettel köszöntöm Önöket Bende Mikló: Banántánc című könyvének bemutatóján. Köszöntöm 
vendégeinket, barátainkat és itt megjelent képviselőtársaimat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Dr. Issekutz Saroltát, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnök-asszonyát. Köszöntöm az ünnepeltet: a színházrendező, író és notórius 
színházalapító színházi embert: Bende Miklóst. 
    Üdvözlöm és boldog örömmel köszöntöm Molnár Gál Péter urat, a magyar színésztársadalom 
rettegett-rajongott MGP-jét! Kedves MGP Öné a terep, kérem mutassa be a Banántáncot." 
    A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja az örmény tárgyú könyvek 
megjelentetését, s ezáltal az örmény kultúra népszerűsítését, megismertetését honfitársainkkal. Ebben a 
szellemben került sor Bende Miklós: Banántánc című önéletrajzi ihletésű könyvének megjelentetésére. A 
Püski Kiadó 2006 szeptemberében jelezte, hogy a könyv elkészült. November elején Dávid Csaba, a 
kötet szerkesztője kérésére elhatároztuk, hogy még a 2006-os évben bemutatjuk a könyvet. A szerző 
kívánságának megfelelően a “rettegett-rajongott" Molnár Gál Péter vállalta a könyvnek és szerzőjének 
értékelését. 
    Bende Miklós névnapjának előestéjén a Litea Könyvesbolt & Teázóba, a Mikulás este ellenére sokan 
eljöttek, hogy köszönthessék a nyolcvanöt-éves színházi rendezőt, színházalapítót, írót. Régi munkatársai 
már előre telefonon üdvözölték: Martin Márta színművésznő, Osgyáni Csaba, a Magyar Rádió 
szerkesztője, Vörös Eszter színművésznő (Párizsból), Virág Kiss Ferenc újságíró, (régi Pinceszínházas), 
Blaskó Péter színművész, aki a Nemzeti Színházban aznap este játszott, és így nem vehetett részt a 
könyvbemutatón, de örömmel emlékezett az “indulásra", valamint Dr. Borsík János, az Autonóm 
Szakszervezetek elnöke, a régi Ifjúsági Színpad tagja. 
    Az est meglepetése Bus Kati színművésznő volt, aki nem csak a Bábel Mártája (főszereplője) volt, de 
később, főiskolás korában is részt vett Bende Miklós német nyelvű produkcióiban. 



 

 

A Banántánc bemutatója bár a Budavári Örmény Önkormányzat ünnepe volt, szélesen nyitott a magyar 
színházba járó és színház-szerető közönség felé. Mindenki érdeklődéssel hallgatta az MGP-től 
megszokott szellemes, ám ezúttal kedvesebb csipkelődést, aki a múlt ködéből megidézte Bende Miklós 
előadásait. 
    Súlyosbodó betegsége miatt a számára rendezett ünnepi esten az író nem tudott részt venni. A 
könyvbemutatóról videofelvétel készült, amelyet a szerzőnek bemutatunk. 
    Dávid Csaba képviselőtársunk, a könyv szerkesztője ugyancsak műtéten esett át, és nem vehetett részt 
a számára is oly fontos könyv bemutatóján, levelét Merza Krisztina képviselő olvasta fel. 
    A Budavári Önkormányzat és a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat együttműködésének 
kiváló példája a könyvbemutató előkészítésében tanúsított segítőkész hozzáállás. Az idő rövidsége miatt 
gyors és határozott tettekre volt szükség. Ebben mind a Budavári Önkormányzat munkatársai, mind 
Böjtös Jenőné Opra Györgyi elnökhelyettes és Merza Krisztina képviselő kiválóan helyt álltak. Köszönet 
érte! 

(Elhangzott 2006. december 2-án a Litea könyvesboltban.  
A szórakoztató könyv megvásárolható a Püski Kiadónál,  

1013 Budapest, Krisztina körút 26.) 
 

***** 
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy címváltozásukat közvetlenül az Egyesület címére (1251 Budapest. Pf. 
70.) kérjük megküldeni, ahol a regisztráció történik és ahonnan küldjük a füzeteket és címlistákat, 
borítékokat stb. a postázóba úgy Budapesten, mint Kolozsváron, a füzetek postai feladása céljából. 

Dr. Issekutz Sarolta 
***** 

Bende Miklós 
A Színházművészeti Főiskolán 

- itt szó esik egy-két akkori osztálytársamról is 
 
Akkor még főiskola volt a neve, később nyerte el a büszke Színművészeti Egyetem címet. Főiskolás létem 
két nevezetes pamflet között zajlott. Az egyikre színész barátaim vittek el 1949-ben. Mikulás-pamflet 
volt. Az igazgató Hont Ferenc volt, akkoriban karrierje csúcsán. A Madách Színházat és a filmgyárat is 
igazgatta. A háború előtt ő kezdeményezte a szegedi Dóm-téri játékokat, a háború során munkaszolgá- 
latosként Moszkvába sodródott, majd mint baloldali elkötelezettségű művész, itthon a legkülönfélébb 
művészeti intézmények vezetője. 
    A Mikulás-pamflet róla szólt és az akkori pártszlogent célozta meg. Ilyen képekre emlékszem: A 
szereplő egy fa tetején ül, fűrésszel a kezében: - Elvtársak, miénk a fa, magunk alatt vágjuk! 
A Major Tamást parodizáló szereplő lelkendezve számol be, milyen hatalmas élményt jelentett számára 
Moszkva: - A szovjet szállodából kilépve láttam, hogy szembejön velem a Szovjet Járda! 
A végén pedig kijön a Hont Ferencet megszemélyesítő szereplő, megveregeti a konferáló Mikulás vállát 
és közli: - Hagyja abba, öregem! Most jövök a minisztériumból, holnaptól kezdve én vagyok a Mikulás! 
Ezután jó öt éven át nem volt pamflet a főiskolán. A korszakot Simon Zsuzsa főigazgatósága fémjelezte. 
Eredetileg színésznő volt, aztán rendezett, ezekben az években már igazi pártkatona. Bőrkabát, fekete 
keretes szemüveg, férfias járás. Mint komisszárnő, aki a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának 
történetéből lépett ki. 
    Végül egy pamflet jellemezte azt a korszakot: egy éveken át lezárt palack dugója repült ki és 
elementáris erővel fröcskölt. 
A játék központi figurája Chaplin volt. Chaplin-filmeket a főiskolán akkoriban kizárólag a negyedéves 
filmrendező osztálynak vetítettek (ők négyen voltak), a többi osztályt a főigazgatónő nem tartotta elég 
érettnek, hogy bemehessenek a vetítésre. 
Chaplin - Harkányi Ödön alakításában - megérkezik Magyarországra, mert hallotta, hogy itt vetítik a 
filmjeit, de őt sem engedik be. Két zord alabárdos állja útját, hiába erősítgeti, hogy ő Chaplin, akár egykor 



 

 

Szegeden Mascagninak, itt neki sem szabad “mászkányi", csak Hozsanna Zsuzsanna engedélyével.                                 
Nosza, Chaplin nekilát megkeresni Hozsanna Zsuzsannát, közben betekintést nyer a főiskola rendjébe és 
tanítási módszerébe. Betéved Ráday Imre osztályába. Ráday mint kedves, jó színész élt - a régi filmek 
nyomán - az emlékezetünkben, de rossz tanár volt. Van ilyen... tanítványai nem kedvelték. Amikor 
Chaplin belép, éppen hat hallgató igyekszik a tanári székből egy kötéllel kihúzni, ám belép Hozsanna 
Zsuzsanna és egy nagy ollóval elvágja a kötelet: a hat hallgató kiesik, a tanár marad. Néhány ilyen jelenet 
után Chaplin megérkezik végre Hozsanna Zsuzsanna szentélyébe, ahol egy tetőtől talpig szürkébe öltözött 
“alázatos kisegér" fogadja. Ez G.-né a szolgalelkű titkárnő, akit feleségem Csiu alakít, sok frappáns 
ötlettel: például a markát tartja a főigazgatónő cigarettája elé, hogy az belehamuzzon. Feltárul a 
főigazgatónő ajtaja és két angyal lép be szerencsekerékkel. 
- Hozsanna Zsuzsanna küldi nektek a jövő évi tanrendet! 
A két angyal egyike Gáli Jóska, nagyon tehetséges dramaturg-szakos barátunk, ennek a pamfletnek egyik 
szellemi atyja. Az 1956-os nőtüntetés szervezése miatt aztán Obersovszky Gyulával együtt halálra ítélték, 
és csak az írók nemzetközi tiltakozása mentette meg őket a kivégzéstől. Jóska fájdalmasan korán meghalt. 
Csiu egyre lelkesebben pörgeti a szerencsekereket: napvilágra kerül a következő évi tanrend: - 
Marxizmus, orosz nyelv, honvédelem, marxizmus, orosz honvédelem, marxizmus, orosz honvédelem... 
szakmai tárgy?... Álljunk le - szól Csiu - géphiba! 
Ekkor a minisztérium küldötte érkezik (Szabó Gyuszi). Hatalmas ládát cipelnek utána: - Meghoztam 
Hozsanna Zsuzsannának a Művelődési Minisztérium kitüntetéseit, emeljétek föl! 
- Nem tudjuk fölemelni, valami húzza... a közvélemény! 
    Eddig tartott a pamflet megírt szövege, de Gyuszit elkapta a hév: - Mit közvélemény? Majd adok én 
nektek közvéleményt! - beleugrott a ládába és taposni kezdte. - Közvélemény? Közvélemény? 
Közvélemény!? - aztán kilépett a ládából. - Tessék, most már vihetitek! 
    A zsúfolt terem dől a kacagástól. Hahotáznak a tanárok is, csak Simon Zsuzsa ül az első sorban 
halottsápadtan. De sápadt Harkányi Ödön is, amint Chaplin járásával a főigazgatónő elé kacsázik. Már 
halálos csendben szólal a Madách idézettel: - A nyakazás ezúttal elmarad. Kényszeredett főigazgatónői 
mosoly és mérsékelt taps. Elmaradt? 
    1954-et írtunk. A pamflet szereplői jórészt végzősök voltak, valóban büntetlenül távoztak. De Csiu első 
éves volt, Gellért Endre kitüntetett növendéke... a következő fél évben már szakmailag alkalmatlannak 
nyilvánították és kirostálták. 
    Mindegyik évfolyamtársamról érdemes lenne megemlékezni, így Horváth Ibiről, aki később Tatár 
Eszterre “magyarosított", Krencsey Mariannról, aki filmsztár lett, Kalmár Tibiről, aki ma a Vidám 
Színpad főrendezője, Marton Friciről, aki a Rádiókabaré atyja lett. A feledhetetlen humorú és 
szellemiségű Nagy Jutkáról, vagy osztályunk “bonvivánjáról", Sarlós Gabiról. 
    Most csak Tomkovits Boldizsárról szólok, akinek már a neve is csupa ritmus és lendület. Délszláv 
származású, sűrűvérű fiú, jeles egyénisége főiskolánknak, vele mindig történik valami. 
    Elsőéves rendezőhallgatók voltunk s az ötvenes éveknek megfelelően hősi, ellenállási jeleneteket 
kellett dramatizálnunk regényekből és egyikünk rendezésében eljátszanunk. Többnyire partizánok 
voltunk, lehetőleg mindent akcióval kellett eljátszanunk, párbeszédet alig engedtek, nehogy 
agyonlocsogjuk a jelenetet. 
    Egyik ilyen jelenetünk jeles munkásmozgalmi írónk regényéből származott: a szökött katonát 
édesanyja a szenespincébe bujtatja, de a nyilasok megtalálják és elhurcolják. Természetesen Tomkovits a 
nyilas parancsnok, én vagyok a szökött katona. Vizsgaelőadás: a nyilasok hátracsavarják a karomat, 
Tomkovits rám mordul: - Szabadságos igazolvány? 
Én csak a fejemmel jelzek a zubbonyom zsebe felé. 
- Itt van! 
- Vedd ki neki ! - szól Tomkovits, amire már enyhe nevetés hullámzik végig a vizsgáztatókból és 
osztálytársainkból álló közönség soraiban. Az egyik “nyilas" kiveszi a zsebemben található papírdarabot. 
Én látom, hogy mi az, de vitézül “átélek". Tomkovits is látja, de ő is “átél". 
- Vigyétek! - mondja és apróra tépi az egyhavi kenyérjegyemet. 



 

 

    A következő hetekben osztálytársaim kegyelemkenyerén éltem, Tomkovits viszont megalapozta 
hírnevét a főiskolán: elterjedt róla, hogy kiszámíthatatlan, hatalmas indulatú férfiú és kissé tartottak tőle. 
Én viszont összebarátkoztam vele, negyedévesként beköltöztünk diákszállónk 3. emeleti szobájába, 
amely az olasz követségre nézett. Az olasz szomszédságnak volt némi előnye. Ugyanis későn jártam haza, 
mert esténként színjátszó próbát vezettem és hazaérkezésemkor a nagy kertkapu már zárva volt. Ilyenkor 
a követség előtt posztoló rendőr tartott nekem rablólétrát, hogy átmásszam a kapun. Ágyam egy ferde 
tetősík alatt állt, amelyet egy rövid gerenda tartott. Egy vasárnap reggel, amikor még aludhattam volna, 
félálomban fojtott hangot hallok: - Most megdöglesz, most megdöglesz! 
Álmodom? Fél szemem kinyitva látom, hogy Tomkovits Boldizsár anyaszült meztelenül áll fölöttem 
szétterpesztett lábbal, egy nagy késsel a kezében és vérbenforgó szemmel ismételgeti: - Most 
megdöglesz! 
Gondoltam, ez tényleg megőrült, igazuk volt azoknak, akik tartottak tőle. Annyit a harctér tapasztala-
taiból megtanultam, hogy ilyenkor nem szabad megijedni és váratlan mozdulatot tenni, ezért még mindig 
fekve, halkan megkérdeztem: - Mi van? 
- Ez a rohadt szú egész éjjel nem hagyott aludni! Most megdöglesz! - és késével belevágott a fejem fölött 
húzódó gerendába. 
    A marxizmus-leninizmus főtantárgy volt az ötvenes években. Aki abból megbukott, osztályt ismételt. 
Így esett, hogy például Marton Frigyes, a Rádiókabaré későbbi rendezője megbukott marxizmusból és 
mint “politikailag éretlent" évismétlésre utasították, ezért lett osztálytársunk. 
    Nem volt kedvem megbukni marxizmusból, főként nem az én katonai múltammal, ezért inkább 
megtanultam. A külpolitika még érdekelt is - persze, a magam olvasatában - a statisztikai adatok kevésbé. 
Tételt húztunk és fél órát kaptunk a kidolgozásra. A mi államvizsgánkra – az ügy jelentőségére való 
tekintettel, hiszen rendező osztály! - a kulturális minisztériumból a Révai-titkárság vezetőjét küldték 
vizsgáztatni. Hatalmas előadást vágtam le a British Commonwelth széthullásáról, az ottawai 
konferenciáról, az angol gyarmatpolitikáról, Dél-Afrikáról, Ausztráliáról, Új Zélandról. A vizsgáztató már 
kezdte beírni a jelest, ám közben odavetette a “b" kérdést: - Ismertesse az ötéves terv adatait". Ehhez 
tudni kellett, hány tonna vasat, acélt, szenet, stb. termelünk majd a terv során. 
- Nem tudom - közöltem röviden. Megállt a toll a kezében és a levegő a teremben. - Hogyhogy nem 
tudja? 
- Mert nem tudok telefonszámokat megjegyezni. 
Erre a tanulmányi osztály jelenlévő képviselője is felszisszent. Vizsgáztatóm kissé zavarba jött: - De mit 
csinál az elvtárs, ha kiküldik agitálni? (Ez akkoriban igazán elvárható volt egy leendő rendezőtől.) 
- Nagyon egyszerű - válaszoltam - a noteszomba beírom az adatokat és felolvasom. Döbbenet a teremben. 
De a titkár becsületére legyen mondva “jó" jegyet adott a vizsgámra. Aztán - mit tesz Isten! - egy hét 
múlva a Szabad Nép, a párt hivatalos lapja első oldalán megjelent a pártközpont közleménye, amely 
szerint az ötéves terv adatai elhibázottak és a párt újabb, szerényebb változatot dolgoz ki. - Honnan 
tudtad? - kérdezték iskolatársaim. Persze, hogy nem tudtam. Ám akkor lett miniszterelnök Nagy Imre és 
új gazdaságpolitika kezdődött. 
    Vannak elátkozott dolgok, amiket jobb elkerülni. De egy rendező nem kerülheti el nagy nemzeti 
drámánkat, a Bánk bánt. Negyedéves rendezői vizsgánk egy-egy kijelölt drámarészlet, jelenet 
megrendezése volt, a szerepeket osztálytársaink játszották. A részletek óránként követték egymást, ezalatt 
át is kellett díszleteznünk és a szereplőknek beöltözniük. A különböző fal-, ajtó- és ablakelemeket 
lefúrással rögzítettük próbaszínpadunk padozatába. Hogy időt nyerjünk, aki az éppen következő 
jelenetben nem lépett színpadra, előre beöltözött a következő szerepéhez. Így tett Kalmár Tibor is, akinek 
a Bánk bánban csak a hangja hallatszik, amikor Bánk felelősségre vonja Gertrudist, majd leszúrja. Tibor 
Ottó szerepében a zárt ajtó mögül rémülten kiabál, így hát előre beöltözött az azután következő 
jelenethez: Trench doktor Shaw Szerelmi házasságában: pepita zakó, sárga kamásli. 
Bánk szerepét Marton Frici játszotta, aki nagy indulatú fiú volt. A vizsgán úgy elkapta a honfiúi hév, 
hogy lekapta nehéz kardját és a menekülő királyné után vágta. Erről nem volt szó a próbákon. A nehéz 
kard nekirepült a lezárt díszletajtónak, a fal felborult és “Néném, az Istenért!" kiáltással ott állt mögötte 



 

 

Kalmár Tibi pepita zakóban és sárga kamásliban. A hatás leírhatatlan volt: a tiszteletre méltó zsűri úgy 
röhögött, hogy percekig szünetelt a vizsgaelőadás. 
    Következő alkalommal a Bánk bánnal Békéscsabán találkoztam. II. Endrét, a magyarok királyát T. 
Peti, a színház jeles művésze alakította. Csakhogy kemény alkoholista volt, ám a főpróbák idején 
becsülettel vigyázott magára és egy kortyot sem ivott. 
A díszlet itt is cserélhető elemekből állt, amelyeket a műszak lefúrt. A király trónszéke ilyen falhoz 
csatlakozott, de hibásan rögzítették. Amikor Peti heves mozdulattal hátravetette magát, rémülten láttuk, 
hogy trónszékestül, díszletfalastul egy hátraszaltóval eltűnik a szemünk elől. A baj nem jár egyedül, a 
műszak a trón mögötti süllyedőt is nyitva hagyta. Endre király trónjával és a fallal együtt egy emeletnyit 
zuhant. Dermedt csend után egyszer csak tompa káromkodás hallatszik a mélyből. Hálistennek, él! 
Szerencsére a süllyedő alatt ponyvák voltak kiterítve, azokra esett. 
    De az átoknak nincs vége. Sorozatban játszottuk a darabot, s amikor Bánk megsérti a királyt, a trón 
körül álló királypárti urak kardot rántanak. Ám egy alkalommal az egyik segédszínész távollétében a 
színház ifjú, lelkes dramaturgja ugrott be s állt a király mögött. A megfelelő pillanatban ő is kardot 
rántana, de az nem jön ki. Dühében nagyot ránt a kardon és szép ívben levágja a király fülét. 
A közönség ebből semmit sem észlelt, mert hátsó oldalon történik, de mi látjuk, ahogy dramaturgunk 
büszkén áll a véres karddal, Peti füle egy szálon lóg, Ő maga csak annyit észlel, hogy valami meleg 
csurog a nyakába. Még néhány perc az előadás vége, hagyjuk lemenni, de a mentő már ott áll a színház 
mögött és Peti fülét a kórházban gondosan visszavarrják. De ő maga levonja a tanulságot: - Én kétszer 
nem ittam előadás előtt! Először majdnem a nyakamat törtem, másodszor meg levágták a fülemet! Hát, 
tudjátok, mikor leszek én antialkoholista! Becsületére legyen mondva, nem is lett az. 
    A kitérő után vissza a főiskolára. Híresen jó, összetartó osztály voltunk. Reggel 8-tól este 10-ig, éjfélig 
éltünk, dolgoztunk együtt. Ketten szültek, Sárközi Elga és Marton Mari - mindkettőjük babáját az osztály 
nevelte. Ha színpadra kellett menniük, valamelyikünk őrizte a kicsit. 
Szórakozni is együtt szerettünk. Egy szilveszter előtt lázas tervezgetés közben rájöttünk, hogy semmi 
pénzünk. A szomorkodás közben lépett be egyik tanárunk és megkérdezte, mi a baj? Rendező volt a 
Szinkronfilmgyárban, nekünk pedig beszédtechnikát tanított. Néhány nap múlva behívatta az egész 
osztályt. Csapajevről, a “hőslelkű" hadvezérről szólt a film, mi jelentős szerepet kaptunk: sokszor kellett 
lelkesen kiabálnunk, hogy “Jön Csapááájev!" 
Úgy látszik, olyan sikeresen oldottuk meg a bonyolult művészi feladatot, hogy a kapott gázsiból remek 
osztályszilvesztert rendezhettünk. 

(Részlet a szerző most megjelent  
Banántánc című kötetéből) 

***** 
“Fontosak a fa gyökerei, hogy kiteljesedhessen a korona."  

(Nemeskürty István) 
 
“Ha minket elfú az idők zivatarja, Nem lesz az Istennek soha több magyarja." 

(Arany János) 
 

***** 
Molnár József 

Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai 
3. rész 

 
Van Dyck által Amszterdamban metszett betűinek sorsáról a kutatás mindmáig nem tudott biztosat 
kideríteni. Schütz Ödön összegyűjtötte adatok sem tudtak fényt deríteni rá. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy egy részüket magával vitte Marseilles-be, mert a nyomdaalapításkor kötött szerződésben csak 
papírvásárlásról és a munkások fizetéséről történt említés, de betűk vásárlásáról nem. Az örmény 
nyomdászat történetírója, Zarbanalján szerint a matricáknak egy része Amszterdamban maradt, s ezek 



 

 

egy idő múlva “mások kezébe kerültek". Schütz Ödön hivatkozik is egy Szaruhan nevű szerzőre, mint 
holland forrásra (de közelebbi adatot nem közölt), mely szerint Voszgan Amszterdamban maradt betűit 
Andreas Acoluthus vásárolta meg és Lipcsében 1680-ban ezekkel nyomtatta ki Obadius Armenus-át, a 
Németországban készült első örmény könyvet. Annyi bizonyos, hogy Christian Friedrich Gessner 1740-
ben “Alphabetum Armenicum Rom" megjegyzéssel közli Voszgan Bibliára hivatkozva a Miatyánk 
örmény szövegét és két nyomtatott oldalon az örmény ábécét. A betűk azonban nem azonosak az eddig 
ismert örmény betűkkel, s méretük is nagyobb, tehát nem lehetnek azonosak van Dyck betűivel sem. 
Voszgan püspök Marseilles-be költözése után 12 évig nem nyomtattak örmény könyvet Amszterdamban.      
    Az új nyomdász, Máté Hovhanneszján anyai nagybátyjával Tamás Nuricsanyján püspökkel körülbelül 
abban az időben érkezett Marseillesből Amszterdamba, mikor Misztótfalusi már befejezte a betűmetszés 
tanulását Dirk Voskens műhelyében és az első lépéseket tette az önállóság felé. Máté Hovhanneszján 1630 
körül született az Arax folyó mellett elterülő Koghtn megye Vanant nevű falujában, ezért családi neve 
helyett inkább csak Vanantecinek hívták. Később a nyomdáját is csak ekként emlegették, s ezzel a névvel 
került bele az örmény nyomdászat történetébe. Nagybátyjával, Tamás Nuricsanján püspökkel, a Koghtn 
megyei Szent Kereszt kolostor apátjával együtt hagyta el Örményországot, akivel egy évet töltött Ciprus 
szigetén, aztán egy időre elvált az útjuk. Máté Vananteci ezután tizennégy évig élt Livornóban, s az ottani 
örmény nyomdában megtanulta a könyvnyomtatást. 
    Nem sokkal Amszterdamba indulása előtt egy rövid időre megállt Marseilles-ben, ahol 1683-ban két 
könyvet sikerült kinyomtatnia. Nincs teljesen pontos adatunk arról, mikor érkezett Amszterdamba. Első 
Amszterdamban nyomtatott könyve a “Saragnoc" (“Lelki dallamos éneklések istenes és boldogságos 
örmény Fordító Szent Doktoroktól, akik az Egyház szertartását rendezték ") című énekes könyve a 
kolofon tanúsága szerint 1685 szeptemberében készült el. 
Hogy kinyomtathassa ahhoz először Misztótfalusinak ki kellett vésnie a betűket. Ez a “sok fáradsággal 
járó" munka bizonyára hónapokat vett igénybe, s a szedés, tördelés, nyomtatás és kötés ugyancsak. Tehát 
1684 őszén már Amszterdamban kellett lennie, erre vall Gerrit Huijgen holland könyvkötő kijelentése 
Tixerandet közjegyző előtt 1695-ben, aki szerint kilenc évvel azelőtt, tehát 1684 végén állapodott meg 
Máté Vananteci Misztótfalusival a betűk vésésének dolgában. 

Folytatjuk 
***** 

Nagy Botond 
Az erdélyi örmények nyomában – 

Üzenet az Ararátról 
 
Rendhagyó történelmi-irodalmi estre került sor a Belvárosi szerdák rendezvénysorozat és az EMKE 
Maros megyei szervezetének szervezésében: rendhagyó mind a tematika, mind a közönség és a helyszín 
szempontjából is. A manapság “divatos" kisebbségek mellett ugyan ki foglalkozik az örménységgel, 
annak ugyancsak szenvedéssel és háborúskodással teli történelmével, évszázadokon keresztül tartó 
vándorútjával? Mikor volt még olyan irodalmi est, amely teljes telt házat eredményezett a Kultúrpalota 
kistermében? Sajnos eléggé régen. 
    A szervezők, Markó Enikő és Kilyén Ilka nyitóbeszéde után Várady Mária színművésznő lépett - 
örmény viseletben - a színpadra és szavalt, mintegy hangulatteremtőként, az örmény költészetből, majd az 
est előadója és méltatója, dr. Issekutz Sarolta - szintén örmény viseletben - szólt: beszélt az erdélyi és 
őshazai örménységről, illetve a bemutatandó könyvről, dr. Puskás Attila armenológus Az erdélyi 
örmények nyomában című kötetéről. A méltató elmondta: máig megőrződtek olyan kulturális, illetve 
gasztronómiai elemek, hagyományok, amelyekről nem tudjuk, hogy örmény eredetűek (Szerk. megj. csak 
az örmény gyökerűek tudják). Az erdélyi örménység már csak diaszpóraként tartja a kapcsolatot a 4000 
kilométernyi távolságra lévő őshazával, de tartja. 1918-ban az első köztársaságot felszámolta a 
Szovjetunió, a második 1991-ben jött létre. A könyv - amelynek címlapja az új Örményország 
zászlajának és címerének színeit idézi - zsugorított történelemkönyv és művészettörténet. 
Az őshazából 1239-ben menekült el az örmény királyi udvar, velük tartottak azok, akik ősei az egész 



 

 

erdélyi örménységnek. Az 1001 tornyú Ani városa, ahonnan a királyi család 1239-ben elmenekült, akkor 
már százezer lakosú metropolisnak számított. A gyökerek azt jelentik, hogy ezt a múltat fel kell 
térképezni. Magyar anyanyelvűek vagyunk, 330 évvel ezelőtt érkeztünk Erdélybe, ízig-vérig magyarok 
lettünk, magyarként váltunk hazafiakká '48-ban és '56-ban, a világégések alatt, de a gyökerek 
változatlanul fontosak - mondta az előadó. A könyvben az ősi történelem is felvázoltatott, szűkszavúan, 
de gyönyörű fotókkal kiegészítve. Dokumentálja, hogy mi mindent hozott magával és hozott helyre azóta 
az örmény közösség. A könyvben szó van a sokezer éves örmény kultúráról, a nyelv kialakulásáról (a 
400-as évek elején). Megidézi a tudományt, a vallásos életet, a kódexeket: l2 ezer megmaradt kódexről 
tudunk, ezek szétszóródtak a világ kolostoraiban, múzeumaiban, templomaiban. Örményország a világ 
első keresztény államává 301-ben vált, Párthus Gergely csodás gyógyításának következményeként - erről 
is olvashatunk. A menekültek mindenhol, ahol megálltak, letelepedni szerettek volna, de a tatárok 
Erdélyig űzték őket. Egy részük Lengyelország területén telepedett le, másik részük Moldvában. A 
vajdának azonban nem tetszett a gazdagságuk, ezért a Kárpátokba húzódtak, majd három év múlva 
küldöttséget menesztettek Apafi Mihály fejedelemhez, aki jó politikai érzékkel 3000 örmény családnak 
adott betelepedési jogot és ezzel együtt kiváltságokat. Ez jó lépésnek bizonyult, utána - nehéz gazdasági 
helyzetben - nemegyszer kért kölcsön a kincstár az örménységtől. Az örmény kereskedők becsületükről 
és jó minőségű árujukról voltak híresek, ajándékot soha nem fogadtak el, de elvárták, hogy saját 
pénzükön templomokat, városokat alapíthassanak. Első önállóan létesített városuk a zárt kolónia 
Szamosújvár volt, majd Erzsébetváros következett. Barokkos díszítésű, rácsos ablakú házak és a híressé 
vált “örmény hajnal" (reggel nyolc órai kelés, kilenckor nyitás - ez elképesztő luxusnak számított a 
földművelés idejében). Kereskedőiket szerették, mert nekik négy percent is elég volt, nem a mának éltek, 
hanem meg akartak maradni. Elismertségüket jelzi, hogy Szamosújvár és Erzsébetváros szabad királyi 
városokká váltak, utóbbi törvényszékéhez tartozott az egész erdélyi örménység - a bírót és a 12 tanácsost 
a közösség választotta. 
    Nyelvét a XIX. század végére vesztette el a közösség, de a legnagyobb csapás - Trianon, majd a 
második világháború volt. A kivándorlás ekkor indult meg Magyarországra. A rendszerváltás után újra 
egymásra találtak, újjáalakult a közösség, amely nagyszerűen működik, ápolja az örökséget. 
Alakulnak az örmény múzeumok, katalogizálják a könyvtárakat Szamosújváron, Erzsébetvárosban, 
Gyergyószentmiklóson - mondta dr. Issekutz Sarolta, majd a szerző szólt a hiánypótló könyv születésének 
körülményeiről, az ötletről, a megvalósításról. 
    Várady Mária Üzenet az Ararátról című műsorának további szavalataival és az örmény Miatyánk 
közös eléneklésével, majd örmény gasztronómiai ínyencségek kóstolásával zárult a jó hangulatú, érdekes 
est. 

(Megjelent a Népújság 2006. november 25-i számában) 
 

***** 
Frigyesy Ágnes 

Ragaszkodjunk múltunkhoz, hagyományainkhoz, tegyünk meg mindent 
megmaradásunkért! 

Beszélgetés Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművésszel 
 
“Minden alkotásnak meg kell találni a megfelelő, méltó helyét, ahol a földi erővonalak, az energia-
sugárzások és a természeti környezet hatni és érvényesülni engedi a művet. Ez a hely ideális az 
Isten-pár számára - e szavakkal avatta fel Bakay Kornél történész Szervátiusz Tibor legújabb szobrát 
Táton. Mint mondta, az erdélyi származású szobrászt joggal nevezik a “kő és fa Bartók Bélájának", 
világra szóló zseninek, aki napvilágra tudja hozni az elsüllyedt világok kimondhatatlan érzéseit, 
vágyait, üzeneteit. 
- Kora ősszel avatták fel az Isterpár elnevezésű legújabb szobrát Táton, mely összetartozó 
emberpárt ábrázol. Mi motiválta az alkotás közben? 
- Valami olyan gondolatot akartam megalkotni, mely ehhez a környékhez, az időtlen idők óta ott folyó 



 

 

Dunához, a tájhoz, az ott élő emberekhez illik. Arra gondoltam: mindennek emléket akarok állítani. Így 
fogalmazódott meg bennem, hogy egy emberpárt, egymás mellett ülő, egymás iránt szeretetet, szerelmet 
sugalló, sugárzó férfit és nőt alkotok. 
    Ők mintegy időtlen idők óta ülnek egymás mellett, s őrzik a táj békéjét, nyugalmát a Duna kanyar 
kapujában. A férfi kezében egy korsót tart, melyből bugyog az élet vize, s a benne úszkáló halak a 
bőséget jelentik. Ő a termékenységet, a bőséget jelképező régi istenség, a sumér Dumuzi, a fényhozó. 
Mellette ül párja, a szerelem régesrégi istennője, Isten-Istár, Innana, aki a szerelem istennője volt a 
mezopotámiai kultúrában. Nem akartam egyszerűen lemásolni őt, ezért újrafogalmaztam. Gyermeket 
tettem karjaiba, a megszületett új életet. Ezzel szeretnék példát állítani a mai embereknek a gyarapodás, a 
sokasodás fontosságában, a megmaradásukban. 
- Ezek a szobrok égi jeleket viselnek fejükön. Miért? 
- A kompozíció bálványszerűségével erőt és időtlenséget akartam kifejezni. Szellemi erejüket, égi 
mivoltukat jelzi, mutatja, hogy az emberi erőt meghaladóan égitesteket: a Napot és a Holdat hordozzák 
fejükön. Ezek ősi szimbólumok, kozmikus erejű jelképek. A régi formavilág felidézése mellett maivá 
akartam tenni az alakokat: a férfi arca egy magyar parasztemberre hasonlít, az asszony ruhája, nyakéke 
kicsit erdélyi vonatkozású. Mindezzel jelet kívántam létrehozni: ragaszkodjunk múltunkhoz, 
hagyományainkhoz, tegyünk meg mindent megmaradásunkért! Őrizzük szellemi és természeti 
értékeinket! 
-Több alkotásában megformálta a magyar történelem drámai pillanatait, gondolok a Tüzes trónon, Dózsa 
halála, Fájdalom kapuja, vagy a Magyar Oltár című szobraira. Ez a pár viszont boldogságot sugároz, az 
örökérvényű szerelmet szimbolizálja. Mennyire hat ki az ember személyes életének ereje az alkotó 
műveire? 
- Mindenképp kihat, épp ezekből a gondolatokból alakult ez a kompozíció. S érdekes, ha rásüt a nap, 
fényben ragyog, valahogy megtelik a szobor, de az egész környék is életerővel, sugározzák a 
boldogságot. S ennek azért is örvendek, mert ebben a mai szörnyű világban, mely ránk méretett, derűt, 
boldogságot, optimizmust szeretnék felmutatni és adni a tátiaknak és mindenkinek aki arra jár. 
-“Voltak olyan elképzeléseim, amelyeket a politika nem engedett megvalósítani. Az Aradi Vértanúk 
emlékműve a budai várba került volna... Majd Aczél György keresztülhúzta mindannyiunk számítását..." - 
idézem önt. Ez a szoborterv a rendszerváltozás után sem valósulhatott meg? 
- Sajnos, nem. Makettben készült el, éveken keresztül beszéltek is róla, számon kérték tőlem, hogy miért 
nem készült el, de ez meghaladta képességeimet, erőmet. Megbízási megrendelésem, szerződésem volt, 
amit titokzatos utakon lehetetlenné tettek, megvalósulását megakadályozták. Addig-addig tették ezt, míg 
az egész gondolat elaludt. A hátam mögött láthatja a makettet: központi alakja lett volna egy felemelt 
kezű mártír, aki Petőfi: Talpra magyar ősrendjét sugallja nekünk. 
- Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójának évében faggatom önt: két 56-os 
szoborterve közül az egyik elkészült és Budafokon áll, a másik nem készült el. A Szervátiusz albumban e 
terv mellett egy szó áll: megvalósítatlan. Ez az elképzelése miért nem valósulhatott meg, miközben az 50. 
évfordulón egy sokak által kritizált szobor kapott helyet Budapesten. Önt a terv készültekor megkeresték? 
- Nem. A budafoki szobrom néhány évvel ezelőtt készült, fel is avatták. Aztán több gondolatom készült el 
makettben, de ezek tervek maradtak, nem valósultak meg hasonló okokból kifolyólag. Egyrészt ennek 
oka, hogy az a szellemiség, amit képviselek, nem tetszik ennek a politikai rendszernek. Nem szeretik, ha 
valaki konkrétan, egyenesen fogalmaz, és a magyarság sorsát vállalja és mutatja fel alkotásaiban. Inkább 
olyan alkotókat támogatnak, kiknek művei semmiről nem szólnak. Mint ami most került a Sztálin szobor 
helyére. 
- Hogyan és hol élte át 1956-ot? 
- Kolozsvárt. Mivel más országban voltam kénytelen lenni, ténylegesen nem vettem részt benne. Rádión 
keresztül hallottam a győzelem, majd a kétségbeesés hangjait, Romániában több megtorlás történt, mint 
Magyarországon. Rengeteg embert hurcoltak el és zártak be hosszú évekre. Még olyanokat is, akik nem 
vettek részt a forradalomban, csak feltételezték róluk, hogy esetleg részt vehettek volna... 
- Szintén önt idézem: “Az egyik igen nagy fájdalmam, hogy az Anyaországban is kisebbségben él, 



 

 

szellemileg és lelkileg a magyarság." Ezt a tapasztalást hogyan élte át? 
- Nehezen. Még mindig nem vagyunk urai sorsunknak. Mások rendelkeznek felettünk, csak más 
eszközökkel, mint 16 évvel ezelőtt. Még mindig nem alakítottuk ki azt a magyar nemzeti államot, mely 
mindenképp kellene ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon, szaporodjon, és benépesítse ezt a térséget. 
- Kitörési pontot lát-e ebből a helyzetből? 
- Ezek az erők, melyek fölöttünk rendelkeznek, a mieinknél sokkal erősebbek, nemzetközi erők. A táti 
Istar-párnál is azért tettem Innana karjába egy gyermeket, egy újszülött életet, hogy ezzel is jelképezzem 
magyarságunk megmaradásának fontosságát. 
- Az utóbbi években kevesebbet hallottunk önről. Milyen témák foglalkoztatják mostanában? 
-A táti nagyméretű kompozíciót most fejeztem be. Két éven keresztül dolgoztam rajta. További 
gondolataim vannak, de mindenhez konkrét megbízás, feltételek kellenek. 
- Tibor előáll olykor egy-egy ötlettel, vagy várja, hogy megkeressék? 
- Soha nem szerettem magamat ajánlgatni. Mindig megkerestek. Volt azonban olyan is, amikor nemet 
mondtam. 
- Sosem félt a bizonytalanságtól? 
- Valahogy mindig kialakult. Sok gondolatomat tették lehetetlenné, és több tervem nem valósulhatott 
meg. De nem keseredtem el, mert jöttek más lehetőségek, melyeket megvalósítottam. 
- Milyennek ítéli meg a művészek helyzetét? 
- Amióta piacosították a kultúrát, a támogatások megszűntek, kevés a lehetőség, ezért egyre nagyobb a 
marakodás. Az állam támogatott néhány olyan alkotást, melyet nem kellett volna. Most például ezt az '56-
os emlékművet. Ide jutottunk: a művészvilág mélypontra süllyedt. Kilátástalan a művészek sorsa, a 
nemzeti alkotóművészet fejlődése. 
- Reggeltől estig alkot? 
- Általában délelőtt végzem a nehéz munkát, délután pedig tervezek, rajzolok, gondolatokat alakítok ki. 
- Jár haza Erdélybe? 
- Igen, egy hónapja jártam otthon. Ott is a változás nem jelentett változást, csak külsőleg. Belsőleg 
ugyanott folytatták, ahol abbahagyták. Csak más módon, más módszerekkel, de eredményesen. 
- A változásokról jutott eszembe a második lakitelki találkozó, 1988-ban, melyen magam is részt vettem. 
Önre is emlékszem, sok más közéleti személyiség mellett. Ma hogyan látja: mit kellett volna másképp 
tennünk? 
- Beszélünk rendszerváltásról, rendszerváltozásról, de lényegében nem történt meg. Ha megtörtént volna, 
talán ma jobban mennének a demokrácia dolgai. . . 
- A régi rendszer emberei maradtak a helyükön, ez nagy baj ... 
- Igen, a régi nomenklatúra, a régi garnitúra profi módon mentette át hatalmát. S ma is kihat a művészetre 
is. Egyre kevesebb a lehetőség, és a mecenatúra. 
- Márton Áron püspök bérmálta önt és gyermekeit. Milyennek ismerte meg őt?  
- Személyes barátságban nem voltam vele, mint főpapot ismertem, még korábban, mint a kolozsvári 
templom plébánosát. Abban az időben voltam elsőáldozó, majd később nála bérmálkoztam. Mikor a 
kolozsvári Szent Mihály templomot restaurálták, kaptam egy megbízást az Egyháztól egy Pieta 
elkészítésére. Ekkor kellett volna elmennem hozzá Gyulafehérvárra, de szobafogságra ítélték, engem 
pedig nem engedett be hozzá a Securitate. A dombormű fényképét tudtuk csak elküldeni neki. Ő azt 
üzente: nagyon szereti, vagyis tetszett neki és áldását küldte rám. 
- Ez a csodálatos Pieta ma is látható a kolozsvári Szent Mihály templom oldalhajójában... 
- Valóban így van. Rögtön a főiskola elvégzése után készítettem, 1957-ben.  
- A hit ad-e erőt a nehézségek hordozásában? 
- Mária-hívő vagyok, Csíksomlyón laktam másfél évig a templom közvetlen közelében. Alkalmam volt 
több búcsún is részt venni, ott éreztem meg a hitben rejlő hatalmas energiát. Ebből a hitből támadt fel a 
táti szoborban az ősi anya kultusz, a Nagyasszony ősi változata... 
- Az örökkévalóságot így tükrözi nekünk szobrain keresztül... 
 



 

 

Kolozsvári Szervátiusz Tibor a XX. és immár a XXI. század magyar és európai szobrászatának egyik 
legkiemelkedőbb alakja. Erdélyben, Kolozsváron született 1930-ban, ott tanult, s a kényszerű áttelepülés 
után a mai Magyarországon készült művei még mindig Erdélyből táplálkoznak. Művészete erdélyi, 
magyar és egyetemes gondolatokat fogalmaz meg, keresi a választ a Kárpát-medence népeinek 
sorskérdéseire, “Azt tartom alkotásnak - vallja, ha a művész nemcsak kísérletezik, de teremt: világot 
magnak, s ehhez megfelelő formát. Ha létrehoz eddig nem létezett új valóságokat. Ha szellemi erejét az 
anyagra tudja kényszeríteni. Ha az anyag kénytelen egy egész nép feszültségeit, az egész emberiség sorsát 
magába zárni és örökké hordozni." 

***** 
 
Gellai Mária - Knauer József 

Czárán Gyula és a Bihari Nemzeti Park 
 
A természetvédelem fogalmához, elsősorban állatfajok, vagy őserdőnek tekintett erdőségek 
oltalmazása révén, kezdettől kapcsolódott területek védelme. Európában - elsősorban 
Németországban, Olaszországban és Oroszországban - ez eleinte jelentős és gazdag személyiségek (pl. 
az olasz király) jóvoltából valósult meg, akik egyes birtokaikat nyilvánították valamilyen 
szempontból védettnek. Területek, lelőhelyek védelme a szaporodó természetvédelmi egyesületek, 
társaságok céljai közé is bekerült, a századforduló táján pedig sok európai államban a törvénykezés 
tárgyává is vált. Mintául vagy ihletőül többnyire az 1872. évi észak-amerikai természetvédelmi 
törvény szolgált. 
Magyarországon is erdővédelemmel kapcsolatos az első joghatályos intézkedés: az 1879. évi erdőtörvény 
a magas hegyek meredek vagy kőgörgeteges részein tenyésző erdők fokozott védelmét írja elő, mivel 
ezek pótlása, újratelepítése gyakorlatilag kivihetetlen volt. 
    A területi védelem itt-ott földtani és felszínalaktani szempontból érdekes objektumokra is kiterjedt. 
Hazánkban már 1880-ban megnyilvánult ez a törekvés: a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XX. 
vándorgyűlésén Szontagh Tamás, a M. Kir. Földtani Intézet geológusa javasolta a somoskői 
“bazaltoszlopkúp" védelmét. 
    A századfordulót követően a területi természetvédelem ügye, nemzeti parkok alapítását szorgalmazva, 
a szélesebb közvélemény elé is kikerült, elsősorban Sajó Károly újságíró révén (1905). A kérdésben Lass 
Sándor újságíró, Papp Károly geológus, Déchy Mór földrajztudós, világhírű Kaukázus-kutató is 
megnyilatkozott. 
    A védelemre érdemes területekre, az erdőtörvény értelmében, a hatóságoknak is ki kellett terjeszteniük 
a figyelmüket. A kérdés szerepelt a tisztviselők továbbképzését szolgáló állam- és jogtudományi 
tanfolyamokon is, előadója Szontagh Tamás volt, ekkor a Földtani Intézet igazgatóhelyettese. Szontagh 
1887-től csaknem minden évben a Bihar-hegységben végzett földtani térképezést, így a terület egyik 
legjobb ismerőjének számított. A tapasztalatait természetvédelmi szempontból összefoglaló előadásait 
1914-ben nyomtatásban is közreadta. Ebben a nemzeti parkok létesítése kapcsán így ír: “Ha azonban 
igazán célt akarunk érni, úgy igen fontos a hely jó és szerencsés megválasztása. Én ilyen védendő és 
elzárt területnek a nagy Biharhegység központi területét tartom legalkalmasabbnak. E remek szép 
hegység majdnem az ország közepén fekszik. Minden oldalról hozzáférhető. Természeti szépségekben 
pedig bizonyára nincsen párja. 
A természeti szépségekért rajongó, nagy műveltségű és sokat utazott Czárán Gyula seprősi birtokos élete 
javát, tekintélyes jövedelmét ennek a hegység kultuszának szentelte. Magassági és meteorológiai 
viszonyai, gazdag állat- és növényvilága, rejtélyes hidrológiája, barlangjai és páratlanul szép tájképei, 
végül egész környezete és annak ritkaságai és szépségei is állításom mellett bizonyítanak. Idővel 
tanulmányozó és kísérleti állomásokkal lehetne a zárt területet kiegészíteni, talán a pusztuló Rézbánya 
községben, a Nagy-Bihar mintegy 2000 méter magas aljában." 
    Szontagh választását nagyban befolyásolta, hogy a hegység a geológia mellett földrajzi, barlangtani, 
vízrajzi és turisztikai szempontból is kiemelkedő részletességgel volt feltárva (ismertség és turistautakkal 



 

 

való ellátottság tekintetében a Magas-Tátra után legjobbnak tartották), amiben Czáránnak oroszlánrésze 
volt. Czárán 1880-tól turistaként, 1890 és 1905 között szinte hivatásos földrajzkutatóként tevékenykedett. 
A természeti szépség vonzotta, de felkészültsége megfelelt a barlangok, források feltérképezéséhez, 
amelyet elismerte Szádeczky Gyula kolozsvári geológus professzor is, de tanult a selmeci bányászati 
akadémián is. Nem véletlen, hogy nekrológját Papp Károly budapesti geológus professzor írta, aki kutatói 
érdemei mellett emberi tulajdonságait, kivált önzetlenségét és segítőkészségét is méltatta. Czárán - 
“Bihar grófja" - nagyrészt saját pénzéből fedezte kutatásait, számos turistaút jelzését, sőt létesítését, 
Biharfüred térségéről írt (elképesztően pontos és részletes) útikalauzát, de jutott belőle a szegényeknek is.     
    A menyházai temetőbe vezető utolsó útjára, 1906. január 8-án, a rokonok és barátok mellett sok száz 
környékbeli földműves és pásztor is elkísérte. 
 
Irodalom: Papp K. 1906: Czárán Gyula 1847-1906 - Turisták Lapja XVI-IL, Sajó K. 1905, Őstermészet 
kincseinek megmentése - Természettudományi Közlöny 37. 436. 705. old., Szontagh T. 1914: A természeti 
ritkaságok és szépségeik védelme, gondozása. Nemzeti park. A III. Állam- és jogtudományi tanfolyam 
előadásai 565-572. old. Pallas, Bp. 
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Olvasói levél 
Kedves Júlia! 
Nagyon hálás vagyok, hogy gondolsz ránk és rendszeresen küldöd az Örmény lapokat. Nagy volt a 
meglepetésünk, amikor a decemberi számban a saját levelemet láttam publikálva. Kaptam is visszajelzést 
a magyarországi rokonoktól azonnal, hiszen nekik is jár ott a lap. Valóban segít nekünk a gyökerekre 
visszagondolni, felidézni. Édesanyám is természetesen olvassa a lapot, az ismerős nevek hallatán mesél és 
emlékezik a régiekre. Ő rettegi születésű, nagyapámnak és családjának ott volt vegyeskereskedés üzlete, s 
éppen olvastuk a lapban, hogy ott is 32 örményt tartottak számon. Soroljuk ilyenkor a neveket (Zabulik, 
Leon, Osztián, Tömlő, Návay... stb,), de sajnos sokról már csak síremlék tanúskodik a rettegi temetőben. 
Désen sok emberhez eljuttatom a lapot, akár örmény származású, akár csak érdeklődik, vagy tisztelettel 
van az örmények iránt. Itt is elfogyogattak már az örmények, nemrég temettük Szamosújvárra az egyik 
kedves örmény nénit, akivel mindig 'örménykedtünk', Bulbuk Máriát, s akkor ismét volt alkalmam 
végignézni az örmények sírjait...  

Kovrig Annamária (Dés) 
 

***** 
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2006 decemberi számában Várady Mária tollából értesültünk arról, 
hogy 2006. november 22-én bemutatták az Erdélyi örmények nyomában című kiadványt Marosvásár- 
helyen. A Kultúrpalota Kistermében összegyűlt népes érdeklődő láttán ismertük fel, hogy él még a 
marosvásárhelyi örmény-magyarokban az ősök megismerésének vágya, és sokakat érdekel a 
magyarokéhoz hasonló történelmű kisebbség sorsa. Ugyanitt döbbentünk rá arra is, hogy Vásárhely, 
ahová az elmúlt századokban örmény kereskedők népes serege költözött (amit leginkább a katolikus 
temető örmény sírkövei bizonyítanak), ma több örmény-magyar leszármazottnak ad otthont. Vásárhelyen 
több örmény származású él, mint némely hagyományos erdélyi örmény helységben. 
    Az erdélyi örmény-magyarok hiába élnek kétszeres kisebbségben, származástudatuk mindenhol 
elevenen él. Fontos tehát megerősödni ebben a tudatban, de ugyanakkor az is fontos, hogy a jövő 
nemzedék is megismerje gyökereit. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy lehetőséget teremtsünk erre. Ezért 
a 2007-es évben minden hónapban örmény történelmi hősök és nagyobb események kapcsán ízelítőt 
adunk az ősök történelméből, elsősorban gyermekek számára. De úgy érezzük, hogy egy ilyen egyszerű 
történelemóra talán a felnőtteknek sem árt... Mi tehát a teendő? 



 

 

    Kedves Szülők és Nagyszülők! Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe 
veszitek a “Gyökereket", hívjátok fel gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, 
magyarázzátok el nekik fontosságát. 
    Kedves Gyermekek! Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek 
hatalmas örmény királyokról, csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri 
meg megismerni őket? Mert minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és 
elküldötök postán vagy email-en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három 
nyertes csodálatos ajándékokban részesül. 
    A cím tehát a következő: Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48 , RO-540535 Tirgu Mures/ 
Románia, e-mail cím: pattila001@yahoo.it 
Várjuk leveleiteket! 

Dr. Puskás Attila,  
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 

 
Haik  
Az örmény nemzet atyja a hős Haik. A történészek azt mondják: szép, nagy és 
erős ember volt. Kedves szemei kiemelték kellemes vonásait, amelyeket göndör haja keretezett be. 

1. Ki volt Haik?  
(Folytatjuk) 

 
***** 

 
Zsiday-Galgóczi Krisztina 

Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban 
Borok és emberek a civilizáció bölcsőjéből 

2. rész 
Vitis Vinifera Silvestris - Az Ősszőlő 

 
Több mint 500-féle helyi szőlőfajta létezik ebben az országban. Különféle vizsgálatok kimutatták, hogy a 
világban fellelhető mai fajták ezektől származnak - mondja Haroutunian. 6-7000 éves, bizonyíthatóan 
bortárolásra szolgáló edények maradványait is megtalálták az országban, valamint az összehasonlító 
nyelvészet is azt mutatja, hogy a szőlőhöz és borkészítéshez tartozó kifejezések az örmény 
szóhasználatból kerültek át a környező és távolabbi népek nyelvezetébe. Vendéglátónk egy agyag 
amforához lép. I. e. 3000 évvel jött létre az első örmény állam, Hajasa néven. Ez a borosedény ebből az 
időből származik. Bámulatos. Mesélőnk közvetlenül bánik mind az amforákkal, mind velünk. A 
következő örmény állam i. e. 2000 évvel alakult meg, Nairi néven. Hat asszír tábla tesz említést a nairi 
borokról, szőlőkről. A harmadik állam, Urartu i. e.1000-ben született meg. Egy ember nagyságú 
amforához lépünk. A szőlő és a bor a gazdaság alappillérei voltak. A lelet Karmin Blurból, a Vörös Sírból 
származik, ahol 450 ilyen amforát találtak, amelyek közül sok hermetikusan volt lezárva, így az ebben 
talált szőlőmagok lehetővé tették a fajtavizsgálatot. Ennek alapján bizonyítható, hogy a ma 
Örményországban termesztett szőlők ezekkel azonosak. Gondoljanak bele, ugyanazt az ízt élvezhetik a 
szőlőt kóstolva, a bort ízlelve, mint például az asszírok... Az edények egy részét az épületfalakon kívül 
lelték meg a régészek. Mivel a borokat nagy tételben, messzire, 7-8 hónapos utazási idővel kellett 
sivatagokon átszállítani, a régi urartui borászok különös technikát eszeltek ki. Télen a borokat tartalmazó 
amforákat a szabad ég alatt tárolták. Reggelente összegyűjtötték a tetejéről a jeget, ily módon csökkent az 
ital víztartalma, nőtt a sava, és ként is adtak a borhoz, hogy egyensúlyban tartsa. 
 
Vodka és bor békésen együtt  
Grandiózus portálon lépünk be, és haladunk felfelé az igazgatóhoz. Ő ünnepélyes mozdulattal 
visszainvitál minket a kertbe, ahol esküvői bőséggel terített asztal vár ránk. Roskadásig gyümölcs, üdítő, 



 

 

poharak. Csicseregnek a madarak, egy ló flangál szabadon, és a hőség is tovatűnik a fák tövében. Az 
1993 óta három céget tömörítő vállalatnak ötvenféle terméke van, a boron túl foglalkoznak vodkával, 
konyakkal is. Három-négy millió liter tömény és egymillió liter bor készül egy évben. Vodka készítésével 
kezdték, de aztán a bor reneszánszát érzékelve ennek az ágazatnak a fejlesztésébe is belefogtak. Most 150 
hektárjuk van. A kínálásnak engedve választok a díszesen az asztalra halmozott gyümölcsök közül, 
miközben kávé érkezik. Ekkor az igazgató úr bort tölt poharamba. 2002-es Areni. Sorszámozott palack, 
évente csak tizenkétezer üveggel készítenek. Válogatott bor válogatott gyümölcsökből. Az areni a vidék 
fő fajtája, egyesek szerint Noé ezt ültette elsőként. Mély rubinszín, erős illat. Ránézésre megáll benne a 
kés is. Ami furcsa, hogy a koronája nem nagy, hiába pörgetem poharamban. Zamatos, jellegzetes íze van. 
Olyan ez a fajta, amire élvezet rászokni. A száraz hatás lassan terjed a számban, mintha nemcsak én 
fedezném fel a bort, hanem az is engem. A legjobb asztali borunk - mondja vendéglátónk. Csak idővel 
jövök rá, hogy itt az asztali bor a maximális minősítést fejezi ki, szemben azzal, hogy nálunk ezt 
többnyire a folyóbor szinonimájaként hallom. Nagy tételben exportálnak, természetesen elsősorban 
Oroszországba és a szovjet utódállamokba, de Hollandiába, sőt Franciaországba is. Az arenin túl van még 
voskehat, kharji, mskhali és garandmak szőlőjük. Szerinte ők jóval többet fizetnek a szőlőért, mint 
Európában máshol, mert a gazdáknak is nagyon sokba kerül a termesztés. Egy kg areniért 220-dramot 
adnak, ami forintban körülbelül ennek fele. Ha már a piszkos anyagiaknál vagyunk, száz dollár egy ember 
fizetése a gyárban, ahol összesen körülbelül ötszázan dolgoznak. Újabb bort kapok, félédeset. Ez a Getap 
Vernashen, ami ha lehet, még sötétebb színű. Nincs az üvegen évszám, és eddigi tapasztalataim alapján 
már nem is nagyon lepődöm meg. Itt mintha ennek egyáltalán nem lenne jelentősége. Szokatlan édes 
vörösbort inni, de nem kellemetlen. Meglepően ízes, a cukor nem nyomja el a zamatokat. Megkérdezem 
vendéglátónkat, hogy miképp látja a bor és a vodka viszonyát. Őszintén elmosolyodik. A szovjet 
időszakban mindenki rászokott a vodkára, mind a fogyasztására, mind a gyártására. De a borfogyasztás 
lassan nő... 

 
Azt gondolták, hogy a szőlőt bárki préselheti? Nem addig van az! A bor szent, így elkészítőik sem 
lehetnek akárkik. A szőlő kádban való taposása az örmények számára a nászéjszakával egyenértékű. A 
taposás igazából egy tánc, amit dobbal és egyéb hangszerekkel kísértek. A táncos pedig kizárólag tiszta 
szívű, asszonytól független férfi lehetett. A legfontosabb szabály pedig az, hogy nő semmíféleképp ne 
legyen ilyenkor jelen! A legjobb természetű lányban, asszonyban is benne lakozik az ördög, ami könnyen 
a borba költözhet a fehérnépből. Ha olyan bort fogyaszt valaki, amit női jelenlét mellett préseltek, akkor 
bizony hamar be fog rúgni! 

Folytatjuk 
***** 

Fővárosi Örmény Klub 
2007. január 18. 17 óra, Magyarok Háza Budapest 

*Gazdovits Miklós (Bukarest):  Az erdélyi örmények története 
Előadás és könyvbemutató 

* Magyarok kalandozása Karabahban és a történelmi örmény földön 
Schmidt Péter, Bilász Marianna és Jurcsák Tibor vetítettképes beszámolója 

 
A klubdélutánt az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat 

rendezi. 
***** 

 
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 ajánlhatjuk. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-adónk  

1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 



 

 

    Tíz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 
    Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen 
tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink 
tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is. 
    Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által, vagy az általunk mellékelt 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41  
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
    Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 

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

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

    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le! 
Írja rá a borítékra saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 
Köszönjük, hogy gondol ránk! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
***** 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Nagyvárad 
Tőkés László püspök 
 
 
Dr. Issekutz Sarolta 
        Elnökasszonynak – Budapest  
 
    Kedves Sarolta Asszony! 
    
     Bámulatos az a gazdagság, amelyet az „örmény gyökerek” mentén felmutatunk. Köszönöm 
folyóiratukat. 
    Már régóta tervezzük egy örmény est megrendezését Nagyváradon. Remélem és akarom, hogy jövőre 
sikerüljön. 
    Szeretettel küldöm ünnepi jókívánságaimat – in Christo! 
 
Azt kívánom, hogy karácsony szent ünnepén és az új esztendőben a Jézusban testet öltött nagy Isten 
legyen ”igaz vigasztalásunk”, „ lelkünk nagy fénye”- szeretettel: 
                                                                                                             
                                                                                                        Tőkés László 
2006 Adventjében 
 
“Nem énekelhető kellemesebb,  



 

 

Nem hallható édesebb, 
Nem gondolható gyönyörűségesebb,  
Nem adható jobb, 
Nem idézhető szebb,  
mint a kis Jézus. 
 
Jézus, szívek édessége,  
A lelkek nagy fénye, 
………………………. 
Te vagy minden halandó  
Igaz vigasztalása." 
 
[Eszterházy Pál: Harmonia Coelestis (1711)  
- kantáta vonósokra és orgonára 

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

részére. Pénzbeli adományok az egyesület bankszámlájára befizethető. 
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. l . IV. emelet 426, telefon: 332- 1791) 

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.417812002. 

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: Mackensen Kft. 
 
 



 

 

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK 
füzetek 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
“Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."  

 (Vörösmarty Mihály)  
XI. évfolyam 120. szám  
2007. február  
 

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

 
Az örmény liturgia megemlékezéseiből 

 
“Az Istenszülő szentséges Szűz Máriáról, Keresztelő Szent Jánosról, Szent István első vértanúról, 
Világosító Szent Gergely Atyánkról és az összes szentekről történjék megemlékezés ebben a szent 
áldozatban." 
 
Kiemel a szöveg négyet azok közül, akikről biztosan tudjuk, hogy már a mennyben levő dicsőséges 
egyház tagjai, akiknek imáira számíthatunk az Úr előtt. A válasz erre a megemlékezésre és a továbbiakra 
is: 
“Emlékezzél meg Uram és irgalmazz." 

Dr. Sasvári László 
***** 

Dr. Issekutz Sarolta 
Beszámoló  

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2006 évi működéséről 

 
Az információs iroda üzemeltetése, a közösség összefogása, bővítése - Örményországra is kiterjedően - 
sikeres volt. Széleskörű információszolgáltatást bonyolítottunk (titkárnő nélkül) személyesen, telefonon, 
faxon, e-mailen és postai úton. 
 
    Négy pályázatot adtunk be az Országgyűléshez, a NCA-hoz, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőség 
Alaphoz - a működés biztosítására. Valamennyi támogatást kapott: összesen 1.750 eFt-ot. Ezen kívül 
projektjeinket támogatta az Országos Örmény Önkormányzat, a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
kerületi örmény önkormányzatok. Valamennyi támogatónknak köszönetet mondunk. 
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásokból 628 eFt támogatást kaptunk, amelyet ezúttal is hálásan 
megköszönünk. 
 
    Együttműködésünk az EÖGYKE képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatokkal: I, II, 
VI, IX, XI, XII, XIII, XIV és XV. kerületekkel, a Fővárosi Örmény Önkormányzattal, az Országos 
Örmény Önkormányzattal ez évben is sikeres volt, amely együttműködés következtében nemcsak az 
eltervezett feladatainkat tudtuk megvalósítani, hanem a választás sikeres eredményeként az új ciklus 



 

 

képviselőtes-tületeit is felállítottuk. 
A hazai örménység érdekképviselete, érdekérvényesítése ügyében részt vettünk az ORTT, az NCA 
elektori választásain, valamint a parlament Civil Fórumán. 
 
    Több konferencián vettünk részt, illetve több kiállítást rendeztünk és előadássorozatot tartottunk: 
    - Perzsa-hun-örmény kulturális napok Gyöngyösön január 10-24-ig. Kiállítást és műsort rendeztünk, 
előadást tartottunk az örmény történelemről, kultúráról, a civil szervezetünkről, nemzetközi 
kapcsolatainkról, a kisebbségi önkormányzatokról. 
    - Február 22-én részt vettünk Kolozsváron az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság 15 éves 
jubileumi megemlékezésein. 
    - Április 19-én Sopronban genocídium emlékműsort, koszorúzást, örmény katolikus szentmisét és 
előadást tartottunk. 
    - Április 20-23-ig részt vettünk a Nemzetközi Könyvvásáron kiadványainkkal. 
    - Április 25-én részt vettünk az Örmény diaszpóra a Kárpát medencében 2. konferencián a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen (Piliscsaba), az 1. konferenciáról szóló könyv megjelenését anyagilag is 
támogattuk. 
    - Május 21-én a Református Egyház meghívására könyvkiállítást rendeztünk és előadást tartottunk 
Izsákon. 
    - Június 22-26-ig Marosvásárhelyen és Kolozsváron tartottunk több előadást, amely az örmény 
történelmet ismertette meg a hallgatósággal, valamint szemelvényeket hallhattak az örmény irodalom 
gyöngyszemeiből. 
    - Június 28-án megnyitottuk - egy kulturális műsor keretében - az Örményország képekben című 
kiállításunkat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem VIII. kerületi épületében. 
    - Szeptember 4-én kiállítást nyitottunk Budapesten a Kájoni János Ferences házban Szemelvények az 
örmény kultúrából címmel, irodalmi est és előadás keretében. 
    - Október 27-től nov. 4-ig kiállítást rendeztünk Jerevánban az Örmény Nemzeti Könyvtárban, valamint 
előadással, kulturális műsorral mutattuk be az erdélyi örmény diaszpóra identitásőrzését. 
    - November 22-26-ig Marosvásárhelyen gyűjtöttük össze az ottani magyarörményeket egy kulturális 
műsor és előadás keretében, amelynek eredményeként a közeljövőben megalakulhat az önálló 
marosvásárhelyi magyarörmény civil szervezet. 
 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havi lapunk X. évfolyamát jelentettük meg, 1600 -1800 
példányban, ingyenesen, ebből kb. 550 példányt Erdélyben küldünk szét. A lap kiadásához állandó 
támogatást kaptunk a Fővárosi Örmény Önkormányzattól, esetenként a II. kerületi, a IX., XI. és XII. ker. 
örmény kisebbségi önkormányzatoktól, valamint az Országos Örmény Önkormányzattól, amely 
támogatásokat ezúttal is hálásan köszönjük. 
Ebben az évben is megjelent az Évkönyv 200 példányban, adományként eljuttatva főleg a könyvtárak, 
közgyűjtemények, nagy civil szervezetek részére. 
     
    A Fővárosi Örmény Klub a 11. évfolyamát zárta. A klub éves programja a társult kerületi örmény 
önkormányzatok, valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzat segítségével valósult meg, mint minden 
évben. A karácsonyi klubdélutánt Kiss János és Kornélia philadelphiai lakosok magánadománya, 
valamint az Országos Örmény Önkormányzat és a IX. ker. Örmény Önkormányzat anyagi támogatásával 
rendeztük meg, amelyért külön köszönetet mondunk. Megköszönjük a Macroda-Dagent Kft. segítségét, 
hogy a film- és fotóvetítésekhez a műszaki berendezéseket ez évben is ingyenesen rendelkezésünkre 
bocsátotta. 
 
    A Szongott Kristóf díjat idén is átadtuk, immár 8. alkalommal. Díjazottunk vitéz Bálint Tiborné 
Kovács Júlia és dr. Issekutz János (posztumusz) volt. A díj egy 13 cm átmérőjű bronz Szongott Kristóf 
plakettből (Tőrös Gábor nagybányai szobrászművész alkotása), valamint egy oklevélből áll, 



 

 

könyvajándékokkal. 
 
    Nemzeti ünnepeinket (világi és egyházi) méltóképp ünnepeltük meg, kiemelkedő színvonalon az 
Örmény Genocídiumra emlékező és a Forradalmaink 1848/49 -1956 című október 4-i rendezvényünket, 
melyen két kiállítást is rendeztünk a forradalmainkhoz kapcsolódóan. 
 
    Számtalan kulturális rendezvényt szerveztünk, vagy vettünk részt rajta, 1848-49-re emlékeztünk: 
március 15-én és október 23-án koszorúzásokkal Budapesten. 
 
    Örmény katolikus búcsúkon vettünk részt csoportosan: Szamosújváron (Világosító Szent Gergely), 
Erzsébetvárosban (Nagyboldogasszony nap) és az Orlay u-ban (Fogolykiváltó Boldogasszony). 
 
    Irodalmi pódiumműsorokat szerveztünk a kiállítások, kisebbségi napok alkalmából. Részt vettünk 
közösségünk művész tagjainak kiállításain, koszorúzásokon, előadásain. 
 
    2006-ban is barangoltunk őseink földjén augusztus utolsó hetében, immár 10. alkalommal szervezett 
nagycsoportos utazás során, amelynek során Kolozsváron örmény találkozót is rendeztünk, majd 
novemberben egy nosztalgiaklubot. 
 
    Együttműködtünk és támogattuk az erdélyi (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros) és az 
Orlay utcai örmény katolikus plébániákat 2006-ban is, hogy műemlékeink fennmaradását, állagát 
megőrizhessük. Kiemelkedő eredményünk az Orlay utcai múzeum felújítása, korszerűsítése és 
újrarendezése ügyében tett szolgálatunk, az anyagiak egy részének biztosítása, amelynek eredményeként 
rövidesen megkezdődik a felújítás és reményeink szerint rövidesen megnyílik a közgyűjtemény. 
 
    Támogattuk erdélyi és hazai társadalmi szervezeteinket természetben (könyvek, kiadványok, kiállítási 
anyagok) és pénzadományok formájában, segítve működésüket. A pénzbeli céladományokat eljuttattuk a 
támogatottaknak. 
 
    Folytattuk a genealógiai kutatásokat, az adatok feldolgozása, az okiratok és képek digitalizálása 
megtörtént. Sok kutatónak, egyetemistának adtunk segítséget szakdolgozataikhoz, amelynek örülünk. 
 
    Az év legnagyobb teljesítménye az őszi örmény kisebbségi önkormányzatok választására történő 
felkészülés és a sikeres választás volt, amelynek eredményeként 12 örmény önkormányzat csak 
EÖGYKE képviselőkből alakulhatott meg. Összesen 61 képviselőnk jutott mandátumhoz. Az eredményt 
külön kiadványokkal, regionális TV előadásokkal, több kampány összejövetellel és műsorral, 
felkészítéssel értük el. 
    Megkezdtük a 2007 márciusi országos és fővárosi választásokra való felkészülést. 
 

A szerző az EÖGYKE elnöke  
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 

2006. december 21-i évzáró rendezvényén) 
***** 

 
...Nem az a jellemteljes hazafi, ki kormánytekintet vagy pártérdek alá sorozza a haza javát, de az, ki a két 
elsőt állhatatosan és gyáva félelem nélkül mindig emennek rendeli alá! 
 

Széchenyi István: Politikai programtöredékek 
 

***** 



 

 

Bálintné Kovács Júlia 
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 

8. rész 
 
Többször is szót ejtettem róla, hogy a Magyarláposra került Kerekes család tagjainak is voltak 
örmény gyökerei. Ezek a gyökerek pedig nagyon mélyre nyúlnak vissza, az 1600-as évek végére. 
Történt pedig, hogy a Háromszéken élő kézdivásárhelyi Kerekes Ferencnek Kelemen nevű fia “Szent 
dologra hivattatván Istentől Kolozsvárott Deák lévén Pappá lett odaki..." amint azt egy későbbi 
tanúvallomásban olvashatjuk. Talán örömet szerzek több tagtársunknak is azzal, ha idézek egy 
1766-os jegyzőkönyvből. 
 
    A legidősebb tanú a 93 éves Szotyori György volt, aki 1673-ban született. Régi szép nyelvezetét 
érdemes ízlelgetni: “Esmértem Özvegy Kerekes Ferentzné asszonyomat, igen öreg vala, ennek fiát is 
Kelement, ki is odaki Pappá lett, ennek testvérét Zsuzsánnát is aki Német János (Kurutzok Kapitányához 
ment...) A Kézdi Vásárhelyi Kerekes Família (. . .) Szép Nemesi Szabadosságban élő Família volt, de 
minden levelei Nevezetesen a Szép Ármálisok s egyéb portékái el égtek, melly Ármális Apafi fejedelemtől 
adatott vala. Ezen Zsuzsánna sok Szántó Földeket bírt a Sárfalvi határon, ottan Szántatott és 
Majorkodtatott." 
    Nos “Kézdivásárhelyi Kelemen 1673 táján nyerhette el a bánffyhunyadi iskola rektorságát"- 
olvashatjuk az Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (Budapest-Szeged, 1965, 1966, 
1971) III. kötete 351. lapján. Természetes, hogy a fiatal tanító mint a földesúr ösztöndíjasa - alumnusa - 
Bánffy birtokon lépett szolgálatba. A kor szokása szerint a tanítóság csak lépcsőfok volt a papi szószék 
felé, s Kelemen rövid rektorság után Damosra, Kalotaszentkirály mellé került papnak. 
    Valószínű, hogy ebben az időben nősült, nemes és gazdag lányt vett feleségül, éspedig Örmény Lázár 
Zsófiát, Örmény Lázár Péter és Oltsárdi Kata lányát. A menyasszony családjának birtokai, telkei, házai 
voltak az akkori Doboka- és Kolozs vármegyékben, de ezek a birtokrészek eredetileg nem az Örmény 
Lázár, hanem az Oltsárdi család tulajdonát képezhették. Erre utalnak a kolozsmonostori konvent 
levéltárából származó adatok, ahol a családi birtokra vonatkozó első bejegyzés 1606-ból való, a Bos-i (ma 
Boju ejtsd: Bozsu, Kolozs megye, a kolozsi fürdőhöz közel) jószág elzálogosítása Oltsárdi Kristóf által, 
Oltsárdi Máté részére. 
    Az Örmény Lázár Péter neve 1633-1634-ben tűnik fel, egyrészt elzálogosítja a Kovátsi-i (ma Faureni) 
részbirtokot, majd a Filstich családdal szerződik a Kovácsi-i és Derse-i (ma Darja, ejtsd Dörzsa, 
mindkettő Kolozs megye) jószágokra vonatkozóan. 
    Ebben az időben számos bejegyzés mellett található, hogy Lázár másként Örmény Péter, tehát világos, 
hogy a család vagyoni ügyeit ő intézte. A lényeg tehát, hogy Erdélyben már a XVII. század első 
harmadában-felében voltak örmény birtokosok, még akkor is, ha hivatalosan nem vásárolhattak földet. 
Megoldották benősüléssel. 
    Kézdivásárhelyi Kerekes Kelemen és Örmény Lázár Zsófia két fiáról szerezhettem tudomást a meglévő 
családi iratokból, éspedig egy 1767-ben felvett jegyzőkönyvből. József volt a nagyobb, mert őrá így 
emlékeztek a tanúk: “Vásárhelyi Kerekes József Deák szép Dignitású Embernek tartatott, Szolga 
Bíróságra is kandidáltatott vala, de a Candidáció után igen hamar elhalálozott." Nős volt, de még 
gyermektelen, amikor a pestis elvitte. A tanúvallomást, melyből idéztem, Kelemen másik fia, 
Kézdivásárhelyi idősb Kerekes Péter, és annak két fia kérte. 
    Ebből az ágból származó Vásárhelyi Kerekes Lajos tímármester, a gödényházi lelkész unokája 
telepedett le végülis Magyarláposon, miután 1832-ben feleségül vette a láposi pap lányát, Dohi Klárát. 
Minden bizonnyal e házasságból is következik, hogy ők inkább a református közösség tagjaival tartották 
a kapcsolatot, gyermekeik keresztszüleit közülük választották. De már fiuk, akit ugyancsak Lajosnak 
hívtak, s aki folytatta édesapja tímármesterségét, a Voith családnál “nevelőnősködő", a házassági 
anyakönyvi kivonaton szobalánynak nevezett Kolozsvári Karolina férjeként szoros kapcsolatba került a 
láposi örményekkel, annál is inkább, mert olvasván a családi iratokat, amelyeket ő maga rendezett és 



 

 

számozott meg, tudhatott őséről, Örmény Lázár Péterről. Feljegyzéseiben így ír: “Megáldott az Úr Isten 
egy magzattal, ki is vett a szent keresztségben Dániel nevet. Kereszt atya Tk. Vojth Jakab úr, kereszt anya 
Vojth Kata. Született Május 9-én délután 2 órakor. Ismét született egy kisfiunk, ki vett a szent 
keresztségben Lajos nevet. Született Október 21-dik napján, 1870-ben. Kereszt atya Tk. Vojth Jakab úr, 
kereszt anya Tk. Vojth Katalin." 
    Később a bejegyzéseket soronként áthúzta, majd a lap alján ez áll: “Meghaltak 1871 szeptember 12-én 
mind a ketten." Több áthúzás nincs, pedig a többi gyermek sem maradt mind életben. Nagyapámon, az 
1876-ban született Árpádon kívül a többieket örménymagyarok keresztelték. Az 1872 dec. 21-én született 
Lajost Moldován József és Vojth Anna kisasszony, az 1874 szeptember 28-án született Juliánnál pedig 
Vojth Jakab és Vojth Irma kisasszony. 
    Ezen a képen az örmény gyökereit talán feleségének kapcsolatai révén már számontartó őseimet is 
bemutatom. Dédnagyanyám, Kolozsvári Karolina aki a gyógyszerészék Izabelláját dédelgethette és 
taníthatta német szóra mielőtt férjhez ment volna, nagyanyám Kerekes Árpádné Butkovics Eszter, 
nagyapám Kerekes Árpád, majd Vásárhelyi Kerekes Lajos dédnagyapám, a Tímár céh atyamestere. Az 
asztalon az a nagybátyám csücsül anyai segédlettel, akit a Füzetek 2006 novemberi számában 
nagybajuszú öregbakaként mutattunk be kedves olvasóinknak. Ő volt az elsőszülött, természetesen Lajos, 
utána még hét gyermek született. 
    A Gudenus János József összeállításában megjelent Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája című nélkülözhetetlen kézikönyvünkben találtam a következő adatokat: Gajzágó Vilmos 
vette nőül Voith Irmát, Voith Jakab és Voith Katalin lányát. Férje Dés város főszolgabírója volt, ő maga 
pedig Oltár-egyesületi alelnöknő. 
    Végül pedig kedves Böském leveléből idézek: “Még egy ősrégi képet küldök Voith Jakabról és 
feleségéről. Több Voith Jakab is van temetőnkben, ők nem tudom pontosan kik?! Voith Mária 
dédnagyanyánk édesapja? Vagy testvére? Esetleg unokatestvére? November 1-én egy volt tanítványom 
felvitt autójával a sírkertünkhöz. Világítás után, a 10 éves Tini unokámmal több sírkövet kibetűztünk. 
Lejegyeztem pl. a Voith Simon sírkeresztjén lévő szöveget, és még többet. Sajnos valakiknek fáj a magyar 
szöveg. Hét követ újra ledöntöttek. Tavasszal megpróbáljuk helyreállítani. Érdekes, hogyan szegényedett 
el a család, ezt bizonyítják az emlékek. Eleinte drága fekete, szürke márvány, nagyszüleimnek csak 
homokkő. Szegény Voith Józsi bácsi (gyógyszerész) és Berta néni már csak fakeresztet kapott. Három fiúk 
szétszóródva a nagyvilágban. Nem tudok leszármazottjaikról." 

(Folytatjuk) 
***** 

Felhívás 
 
Az Örmény Katolikus Plébánia tulajdonát képező múzeum felújítása, átépítése és korszerűsítése, a 
múzeum újrarendezése a közeljövőben megkezdődik. A munkálatok jelentős összegekbe kerülnek, 
amelyet segítség nélkül nem tudunk megvalósítani. Ehhez tehát az örmény katolikusok összefogása 
szükséges. A munkálatok befejezése után mód nyílik a nagyözönség számára megnyitni a 
közgyűjteményként nyilvántartott örmény múzeumot. 
Felkérjük, hogy adományával segítse az örmény katolikus múzeum mielőbbi megnyitását! Adományát a 
Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség külön erre a célra nyitott OTP Bank Rt-nél vezetett 11707024-
20465157 számú bankszámlájára utalhatja át. A megjegyzés rovatban tüntesse fel: „Adomány az Örmény 
múzeum javára.” 
                                                                                      Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség  
 

Hirdetmény 
 

Az Örmény Katolikus Lelkészség levélcíme: 1114 Budapest, Orlay u. 6. Plébánosa: Dr. Leszkovszky Pál 
O.P., akinek elérhetőségei: telefonon a Domokos Rendházban 460-0605, mobil tel: 06-20-220-4256,  
e-mail: palatya@freemail.hu  
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Baróti László-Sándor 

A szent negyvennap  
Tudatosítsuk keresztségi fogadalmainkat! 

 
Előkészületi időbe lépni. Megkezdeni egy képzési időszakot. Vagy egy néhány hetes utóképzést 
végezni. Ma már a legtöbb szakmában szükségesnek tartják az időszakos továbbképzést, ahol 
időről időre felfrissítik és naprakészre teszik a résztvevők ismereteit. Az egyház minden 
esztendőben figyelmünkbe ajánlja ezt a képzést és felfrissülést, mely a Húsvétra irányul és a 
feltámadás fényébe igyekszik állítani életünket. 
    A történelem során a nagyböjti szentidő bizonyos fejlődésen és változásokon ment át aszerint, hogyan 
élte meg az egyház a maga történetét. Európai csatlakozásunk évében tegyük fel a kérdést, mit jelent a 
XXI. század hajnalán a nagyböjti szentidő? 
    Néhány napon belül, megkezdődik a nagyböjt. Felszállunk egy vonatra, mely hat héten át pusztán és 
böjtön keresztül beleszalad a nagyböjti szentidőbe. Éjjeli vagy nappali vonatra szállunk? Kinyitjuk-e a 
szemünket minden vasárnap, hogy a nagyböjt értelmét megértsük, s semmit ne szalasszunk el meglátni 
abból, amit Isten az egyház szolgálatán és liturgiáján keresztül ebben a kiváltságos kegyelmi időszakban 
nekünk mondani akar? A böjt felépítése bonyolult s kockáztatjuk, hogy annak struktúráját félreértsük, 
ezért, mielőtt átszelnők annak erdejét, hasznos lehet egy kis fogalmi tisztázás és tájékozódás, hogy 
tisztábban lássuk az előttünk álló időt. 
    A nagyböjt szavunk a latin quadragesima és quadraginta (negyven) szavakra utal, mely azt a 
negyvennapos időszakot jelenti, mely előkészíti a húsvét ünnepét. E nagyböjti negyven napnak sajátos és 
változó a története a történelem folyamán, amelyre röviden utaltunk, de liturgikus olvasmányai, 
magyarázata és gyakorlati alkalmazása is változott. Jelen pillanatban a nagyböjtnek azokat a törekvéseit 
szeretnők vázolni, melyek a maguk gazdagságában a húsvéti előkészületeket jelentették a történelem 
folyamán. Röviden szólva a negyvennapos szentidőt gyakran úgy értelmezzük, mint bűnbánati időt, 
melyet a magyar elnevezés is jól érzékeltet, és megfeledkezünk arról, hogy hajdan azt az előkészületi időt 
is értették alatta, mialatt a katekumenek megtették a szükséges lépéseket a nagyszombatéjszakai 
keresztségre, a keresztények a keresztségük megújítására, s az egész egyház lelkigyakorlatot végzett, 
amely által felkészült arra, hogy megértse és megünnepelje a húsvéti szent napokat. 
    A nagyböjt történetének kezdetét, mint annyi sok mindent a történelemben, bizonyos homály borítja. A 
kezdeményezések különfélék lehettek, majd egységesültek. Rómában például a II. században pénteken és 
szombaton böjtöltek a keresztények, hogy jobban átélhessék Jézus megváltói halálát, s feltámadását 
lelkileg is átérezzék. A III. században ugyanitt a böjt kiterjedt a nagyhétre, majd a Húsvétot megelőző 
három hétre. A IV. század elején, amikor már felszabadult a kereszténység, a császárság magáévá tette a 
negyvennapos előkészületet, amelynek kettős szerepe volt: egyrészt előkészítette a jelölteket a 
keresztségre, melyet húsvét éjjelén szolgáltattak ki, egyszer egy esztendőben, másrészt alkalmat nyújtott a 
keresztényeknek a bűnbánatra, a haragosoknak a kiengesztelődésre, mely nagycsütörtökön történt meg. A 
nagyböjtnek tehát szerepe volt mind a jelöltek, mind pedig a keresztények életében. Ami a két csoportot 
összeköti, az a kiengesztelődési vágy és a bűnbocsánat elnyerésének óhaja. A katekumenek új életet 
kezdtek, a keresztények pedig újra kezdték a valamikor megkezdett új életet. A keresztségre jelöltek nem 
csupán a keresztség szentségében részesültek, hanem a bérmálásban és az eucharisztiában is. A keresztség 
kiszolgáltatása után egy hétig fehér ruhában jártak, mely azt hirdette, hogy ők Krisztussal új életet 
kezdtek, Isten gyermekeivé váltak. A VI. századra befejeződött a népvándorlás, az Európába beözönlött 
népeket megkeresztelték, ezért megritkult, majd eltűnt a felnőtt keresztség. Az Egyház áttért a 
gyermekkeresztelés gyakorlatára. Néhány napos vagy néhány hetes korban keresztelték meg a 
gyermekeket, hogy a haláluk esetére biztosítsák üdvösségüket. Így a katekumenátus intézménye feledésbe 
merült, s a szokásos nagyszombati keresztelés emlék lett csupán. 
    A szent negyvennap olyan időszakká zsugorodott, amely alatt a keresztények bűnbánatot tartottak, 
készültek a gyónásuk elvégzésére és a húsvéti szentáldozásra. Más szavakkal fogalmazva a szent 



 

 

negyvennap alatt a keresztények komolyabb lelkiéletre törekedtek, figyelmesebben vagy gyakrabban 
hallgatták Isten Szavát és törekedtek arra, amit Jézus a hegyi beszédében ajánlott tanítványainak: az 
imádságra, böjtre és az alamizsnálkodásra (Mt 6,1-18). Az imádságban Istenre találtak, a böjt segítette 
őket az önfegyelmezésben, az alamizsnálkodás által pedig megtanultak együtt érezni testvéreikkel. Ez a 
három jócselekedet a bűnbánók hasznára is volt, akik igenis hitték, hogy a jócselekedeteikkel sok bűnüket 
jóvá tehetik, sőt jóvá is kellett tenniük, mielőtt alámerültek volna a megtisztulás és az újjászületés 
vizében, a keresztvízben. 
    A felnőtt keresztség megritkulásával vagy eltűnésével tehát a nagyböjti szentidő a keresztények 
számára többé vagy kevésbé szigorú bűnbánati jelleget öltött. Ma úgyszintén, amikor gyakorlatilag 
elhalványult a böjt jelentősége a nyugati ember életében, a szent negyvennap bizonyos bűnbánati jellegét 
őrzi, az alamizsnálkodás üdvös jellegét is hangsúlyozzuk valamennyire, de félünk kidolgozni nagyböjti 
konkrét programot, pedig az évenként visszatérő szentidő nagyobb erővel hatna, mint az ötéves terv. 
    Két okunk is lenne, hogy újra felfedezzük a negyvennapos előkészület igazi tartalmát. Egyrészt a II. 
vatikáni zsinattal együtt rátaláltunk a liturgia húsvéti misztérium-központúságára. Miután hosszú ideig 
Krisztus megváltói szenvedése nyomta rá lelkiségünkre a bélyegét, ma a keresztények a feltámadás tanúi 
szeretnének lenni. A Húsvétot megelőző szent negyvennap tehát nagyszerű alkalom volna erre az 
előkészületre. Minden esztendőben érezzük szükségét annak, hogy újszerű módon éljük meg vagy 
élesszük fel magunkban keresztségünket, ezért elvégezhetnénk egy katekétikai tanfolyamot. Másrészt a 
romániai változások után egyre több felnőttkorú személy kéri a keresztséget. A Húsvétot előkészítő szent 
negyvennap alkalmas lenne ezek előkészítésére, amelynek keretében a megkereszteltek is felfrissülhet- 
nének küldetésükben, úgy hogy elkísérik őket. A keresztény közösségekben vagy plébániákon meg 
lehetne tenni azt, ami már gyakorlat Európában: a szerzeteskolostorokban keresztségi előkészületek 
folynak a nagyböjti szentidőben. Előbb vagy talán később, de a meg nem keresztelt és megtérni 
szándékozó felnőttek arra kényszerítik a keresztény közösségeket, plébániákat, hogy a keresztségi 
küldetésüket újra felfedezzék. Ha a keresztség újjászületést jelent, akkor ez nem egyik percről a másikra 
történik, hanem egész életen át tart, amelynek nagyon jó helye a Húsvétra való szent negyvennapos 
évenként visszatérő előkészület. 

***** 
Teréz anya gondolatai 

 
"Uram, ha éhezem, küldj valakit, aki éhezik.  
Ha szomjazom, küldj valakit, aki szomjazik.  
Ha fázom, küldj valakit, akit felmelegíthetek. 
Ha szomorú vagyok, küldj valakit, akit megvigasztalhatok. 
Ha keresztem nehézzé válna, hadd osztozzam mások keresztjében.  
Ha szegény leszek, vezess valakihez, aki szükséget szenved. 
Ha elfoglalt leszek, küldj valakit, akinek sürgősen szüksége van rám.  
Ha megaláznak, küldj valakit, akit dicsérhetek. 
Ha elbátortalanodom, küldj valakit, akit bátoríthatok.  
Ha megértésre lenne szükségem, küldj valakit, 
akinek az én megértésemre van szüksége. 
Ha csak magamra gondolnék, segíts, hogy másokra gondolhassak." 
 

***** 
Molnár József 

Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai 
4. rész 

Életének erről a szakaszáról és Misztótfalusival való üzletkötéséről ő maga számol be, az 1685-ben, 
Amszterdamban kinyomtatott egyházi énekes könyvében, a “Saragnocban", mely Fogolyán Miklós páter 
magyar fordítása alapján eképpen hangzik: “Én magam, mindenkinél alázatosabb Máté lektor, eljöttem az 



 

 

én vérrokon főtisztelendőmnek szolgálni az olaszok országába és (azaz) Róma fővárosába, de mikor az én 
Méltóságosom elment máshová, én Livornóba mentem Voszgán érsek úr tanítványához, Garabed 
főpaphoz és tőle tanultam meg a fogalmazást (a betűszedést), és ott maradtam Voszgán érsek úrnál és 
nővére fiánál, Salamonnál tizennégy évig. És ezek ellenére semmi jutalmat nem kaptam. Mert Jakab 
katolikosz is írt hozzám levelet Marseillesbe: - Hallottam jó híredet, hogy szépen megtanultad a 
mesterséget; tehát áldásos levelet is küldtem Máté lelki fiamhoz, hogy jól szolgálj Voszgán érsek úrnak, 
az én tanítványomnak... Éppen ezért még sokáig szolgáltam. Miután elhaltak, látván a rossz világ sorsát 
és minden felől a szerencsétlenséget, azért elindultam Hollandiába, Amszterdam csinos városába és 
találtam egy jó szakembert, akit Nicolajusz néven hívtak és sok fáradsággal megcsináltattam vele az 
ábécé betűit és azonkívül másféle kurzív (notr) és kerek (bolor) betűket. A munkát alighogy befejeztük, 
mivel nem lévén elegendő pénz a könyvek kinyomtatására, ezért a jeriváni tiszteletes paphoz Johannesz 
Jerevancihoz fordultam és a dzsulfai Paolo Poghosz úrral csupán két könyv - a Saragnoc és a 
Breviárium-kinyomtatására szerződést kötöttem." 
    Misztótfalusi koránt sem volt olyan büszke örmény betűire, mint a grúz betűkre, mert nem ő törte meg 
a jeget, az örményeknek nem ő teremtette meg nyomdabetűiket. Munkáját nem tekintette eredeti 
alkotásnak. Mentségében is csak annyit mond az örményekkel kapcsolatban, “azoknak sokat szolgáltam". 
Bővebben szólt róluk Pataki Istvánhoz 1685. szeptember 19-én írt levelében, tehát azokban a napokban, 
mikor Máté Vananteci nyomdáját épp elhagyta, az ő betűivel nyomtatott első örmény könyv. Nem sokkal 
előtte döbbent rá, hogy az erdélyiek tudomást se vettek az ő betűmetsző munkásságáról és az örmények- 
kel akartak betűket öntetni. (Talán a grúz származású Antim Ivireanul Bukarest melletti magovi 
nyomdájához fordulhattak.) A hír a mesterségére és mesterségbeli tudására büszke Misztótfalusit annyira 
bántotta, hogy bánatát frissen föl is panaszolta Pataki Istvánnak: “Én nem tudom, Uram, tsudáljam-é tsak, 
vagy szégyenljemis, vagy még harmadképes is mint légyek illetődött, ez illy egymáson keresztül álló 
dolgok aránt: Az Örmény nemzetség engemet keresett meg, és hozzám folyamodott betűkészítésbeli 
boldogíttatásnak okáért; Erdély országa viszont Örményekhez folyamodott, azok által keresi betű 
készíttetésbeli boldogíttatását. Nem irégylem a másuva menő hasznot, hanem fájlalom a' Kegyelmednek 
való szolgálhatásombéli alkalmatosságnak elfordulását, és sajnálom szabású azt, hogy idegen, még pedig 
efféle dolgokra nézve oly durva és débdáb nemzetségből találkoztanak Hazánkbéli szükségeknek ez 
nemeknek orvoslására, menyre én magamat ennyi sanyargásommal készítettem." 
    Egy évvel később, 1686 novemberében Sparwenfeld svéd lovaghoz, az első kész grúz betűinek 
levonatához mellékelt levelében azért büszkén hivatkozott arra, hogy munkájában sokat segített neki a 
keleti “és főként örmény betűtípusokban való jártassága". 
    A rejtélyes grúz betűinek sorsa kezdettől fogva jobban foglalkoztatta a magyar kultúrtörténet kutatóit 
is, mint az örményeknek tett szolgálatai. Bod Péter a “Szent Bibliának Historiájá"-ban egy mondattal 
intézte el. “Az Árménusoknak hasonlóképen Betűket készített: meny munkáért nagy kints fizetést vett." Ha 
csak egy kicsit is jobban érdekelte volna, az erdélyi örményektől bizonyára már akkor többet 
megtudhatott volna. 
    Ugyancsak egy mondattal intézte el az örményeknek metszett betűit Dézsi Lajos is: “Ez időben kapott 
megrendelést Arméniából az örményektől, hogy betűket készítsen számukra". De lábjegyzetében idézi a 
Mentség erre vonatkozó mondatát és Pataki Istvánhoz írott levelének (melyet először ő tett közzé 
Misztótfalusiról írott könyvének függelékében) egy idevágó mondatát. A Mentség gyér szavai őt is 
félrevezették, azt hitte, hogy Misztótfalusi a megrendelést Örményországból kapta. Mentségére 
szolgáljon, hogy hiányosságot érezve, lábjegyzetében felhívta örmény honfitársait, akik nagy gondot 
fordítanak a magyar-örmény vonatkozások kutatására, nézzenek utána, van-e valami nyoma Misztótfalusi 
szolgálatának az örmény irodalomban. A felhívásnak, ha félévszázados késéssel is, elsőnek Schütz Ödön 
armenológus és 30 évvel később 1985-ben Fogolyán Miklós, a Mechitarista Kongregáció szerzetese és 
Gyergyószentmiklós örmény plébánosa tett eleget, akiknek munkássága nélkül Misztótfalusi örmény 
betűiről csak a ritka és sovány nyugati közlésekből tudhatnánk meg valamit. 
    A nyugati források közül a legrégibb Gaspar Tixerandet amszterdami közjegyző előtt 1694-ben felvett 
jegyzőkönyv, mely szerint három helybeli könyvkötő, a kb. 75 éves Gerrit Huigen, a kb. 49 éves T'homas 



 

 

Clapheck és a kb. 51 éves Gaspar Steen arról tanúskodtak, hogy “kb. 9 évvel ezelőtt Matteo Johanesszel 
együtt megjelentek egy bizonyos Nicholas, másként ongernek (magyarnak) nevezett személy házában, 
hogy rendeljen és csináltasson vele egy sorozat acélbélyegzőt (patricát), matricát és nyomtatásra való 
betűket. Ugyanakkor a kereset benyújtója (Máté Vananteci) az első tanú közbenjárásával és közvetíté- 
sével (Gerrit Huijgen) a fent nevezett Nicholas Kissel az említett stempelyek, matricák és ólombetűk 
készítésében akkor végleg megegyeztek." 
    Schütz Ödön tanulmányában még azt írta, hogy a nyomda a zsoltáros könyv, a Hymnárium (Saraknoc) 
és a Breviárium kinyomtatása után anyagi nehézségek és az üzlettársak közt felmerült ellentétek miatt 
szünetelni kényszerült. Mint a zsoltároskönyv kolofonjából is kiderül, a vállalkozás már kezdettől anyagi 
nehézségekkel küzdött. Az alapításkor épp csak annyi pénze volt - talán ez is kölcsönből -; hogy a betűket 
kifizesse. Misztótfalusi munka díja ekkor még nem lehetett túlságosan magas, hiszen csak két éve volt 
önálló. Bizonyára kevesebbet kért mint Christofel van Dyck húsz évvel azelőtt Dzarecitől, dehát ezt a 
munkát mindenütt meg kellett fizetni és az ólom sem volt olcsó. Pénzhiányában ezért - mint a kolofonban 
elmondta - a jeriváni tiszteletes paphoz fordult és Paoló Poghosz dzsulfai kereskedővel szerződést kötött 
két könyvének kinyomtatására, aki a könyvek nagyrészét el is szállította Szmirnába, a mai Izmirbe, de ott 
valami oknál fogva elégtek. Később Mátét beperelte a nála maradt könyvek harmadának kiadásáért. Az 
anyagi nehézségek tehát kezdettől fogva megvoltak, s idővel csak szaporodtak, azért a nyomda mégsem 
szünetelt teljesen, csak 2-3 évi kihagyásokkal dolgozott 1688-ban adta ki imádságos könyvét, 1692-ben 
az egyházi énekes könyvét. A zavaros anyagi ügyek és perek miatt Máté Vananteci 1694-ben tisztázni 
akarhatta a jogi viszonyokat. Így kerülhetett sor Tixerandet közjegyző előtt a három könyvkötő 
kihallgatására. A felvett jegyzőkönyvből kiderül az is, hogy már 1692- ben megpróbálkozott annak a 
nyomóprésnek a visszaszerzésével, melyet kilenc évvel azelőtt ő vásárolt 150 guldenért. A prés Ogourlen 
örmény pap lakásán volt (feltehetőleg a korábbi tartozás zálogaként), de sem megvételre, sem kölcsönbe 
nem akarta átengedni a nyomdásznak. A tulajdonjogi viszonyok tisztázását célozta Gerrit Huijgen 
tanúvallomása is Máté Vananteci és Misztótfalusi üzletkötéséről. Bár a betűk készítésének áráról a tanú 
nem szólt, noha jelen volt a megállapodásnál, és azt sem említi, hogy megtörtént-e a kifizetés. 
Tanúvallomása mégis azt célozta, hogy a betűket minden kétséget kizáróan Máté Vananteci készítette. 
Hogy erre a vallomásra közelebbről miért volt szükség, ma már nehéz megállapítani. Ez már az örmény 
kutatók feladata lenne. A jegyzőkönyv azonban a Misztótfalusi-kutatás szempontjából nemcsak azért 
fontos, mert az Amszterdamban fellelt egykori okmányok közül ez mond legtöbb személyeset, ha csak 
pár szóval is Misztótfalusi amszterdami szerepéről. Megtudjuk belőle, hogy Misztótfalusit, “az ongert", a 
75 éves Gerrit Huijgen ajánlotta 8-9 évvel azelőtt Máté Vanantecinek, aki nemrég érkezhetett Marseilles-
ből Amszterdamba, tehát ekkor még helyi ismeretekkel nem rendelkezhetett, és szakmai összeköttetése 
sem igen lehetett. Feltételezhető, hogy az öreg Gerrit Huijgen 25 ével azelőtt már kötött könyveket 
Oszgán nyomdájának. Huijgen nevét Vananteci Livornóban hallhatta Oszgántól, s megérkezése után őt 
kérte meg, hogy ajánljon neki egy jó betűmetsző mestert. Huijgen és két társa, a jegyzőkönyvben említett 
időpontban, nem véletlenül járhatott Misztótfalusi műhelyében, hiszen ekkor már elkészült a Biblia 
nyomtatásával és megkezdődhetett a kötés. Így nem férhet tehát kétség hozzá, hogy Gerrit Huijgen révén 
került Misztótfalusi kapcsolatba Máté Vanantecivel. 

(Folytatjuk) 
***** 

Zsiday-Galgóczi Krisztina 
Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban 

Borok és emberek a civilizáció bölcsőjéből  
3. rész 

 
Bevásárlóközpont méretű borászat 

A cég több kilométerrel odébb lévő feldolgozóüzemébe érkezünk. Ha jól értettem, akkor ez csak az egyik 
a többi közül. A kapuban egy óriás lép elénk. Az ember illik a helyhez, aminek faragott, szőlővel díszített 
kapuja alatt egy kisebb családi ház is elférne. Tempósan átsétálunk az udvaron. Hatalmas rozsdásodó 



 

 

tartályok, halomba rakott fahordók, futó szőlő. A pince lejáratában a rendszerváltás előttről jól ismert 
mosolygós képi világú, buzdító, termelésre serkentő képek örmény változatai. Alászállunk. Egymás 
mellett sorakoznak a prések. Alaposabban körülnézve valószínűnek tűnik, hogy a felszerelés 1938-ban 
kerülhetett ide, amikor az épületet felhúzták. A folyamat gépesített, fix csöveken áramlik az anyag az 
egyik fázistól a következőig. A különböző eszközök mozgatására sínpálya van kiépítve a bevásárló- 
központ méretű borászatban. Tízezer tonna szőlőt tudnak itt feldolgozni, érlelni évente, hogy ténylegesen 
mennyi jön be, azt nem hajlandó elárulni vezetőnk. Átkirándulunk a következő csarnokba, ahol a 
tartályos érlelés folyik. Elképesztő állapotban vannak a tárolók. Csak hüledezem, és a korábban kóstolt 
boraikra gondolok. Nehéz elhinni, hogy amit ittam, az innen jött ki. Közben vezetőnk büszkén mondja, 
hogy itt természetes módon készül a bor, nincs semmilyen keverék az italokban. Egy apró jelzésére két 
hallgatag ember poharakat és bort hoz. Vernashen ez, ami közkedvelt az országban, hallom. 
Belekóstolok, nem stimmel. Vezetőnk azonnal visszakéri és elviteti. Újabb hatalmas tereket keresünk fel. 
Az egész látogatás olyan, mint egy avantgárd kastélyban tett látogatás, varázslatosan érzem magam. 420-
1200 literes ászokhordók sorakoznak számos ágon. Itt szervírozzák második borunkat egy láthatatlan 
jelre. A két éves areni erős, és maradjunk ennyiben. Kimegyünk a napsütötte udvarra, és próbálom a 
látottakat emészteni. A helyiek nagyon örültek az üzem újraindításának, mert munkát ad az itt lakó 500 
családnak. 1993 és 1999 közt gyakorlatilag semmit nem termelt az üzem. “A régi generáció már elment, 
az újak pedig mit sem tudnak a szőlőről és borról. Nagyon nehéz ilyen körülmények közt dolgozni." 
    Esszencia: Időutazóknak és azoknak, akik meg szeretnék érteni a kiinduló pontot. 
 

Nem csúcstechnika, de nem baj 
Előzékenyen fogadnak, és bár a főnök még nem érkezett meg, az egyik szakember körsétára invitál 
minket az üzembe. Tisztes rend fogad, és magyarországi nézőpontból első látásra elmaradott technika. 
Kísérőnk mindent türelmesen, barátságos magyarázatokkal mutat meg. A hátsó udvaron zajlik a préselés, 
ahonnan a különféle szintmagasságú betonmedencékbe folyik a must. A megérkező főnök átveszi a szót. 
A szőlőhéj és a mag marad az első medencében. A másodikban forr ki a bor, a hűtést a természetre 
bízzák. A terem hátsó részében zománcozott fekvő tartályok. Az igazgató büszkén mondja, hogy a munka 
80-90 százaléka kézi, nem gépesített. Az 1999 óta működő cég ragaszkodik ehhez a manufakturális 
termelési módhoz, a fejlesztést nem itt akarják véghezvinni. Két szakaszban, de egy préselésből és 
alapanyagból készülnek a borok. Az első adagból készülnek a jobb minőségű tételek, a másodikból a 
kevésbé nívósak. Az épület pincerészébe, a 450 liter körüli fahordókhoz látogatunk, ahol két évet töltenek 
a borok palackozás előtt. A kézi palackozónál kiderül, hogy ő a falu polgármestere. És hogy miképp 
tanult meg bort készíteni? “Gépész vagyok végzettségem szerint. De az üzlet megtanított a 
borkészítésére." Így most 17 hektáron dolgoznak, évente 60-70 ezer üveg bort termelve. És 20 hektáron 
most zajlik a telepítés. Itt úgy tartják, ha valaki jó termést akar, akkor 1200-1500 méterrel tengerszint fölé 
kell ültetni. 

Hajrá száraz borok! 
Felmegyünk egy világos részre, ahol kis kiállítás van a boroktól, és egy hordón várnak minket a 
kóstolópoharak. Első borunk a főfajta Areni Country (2000). Sokat mondó illat és szín, magas 
extrakttartalmú, erős bor. Egyre inkább foglalkoztat, hogy a Magyarországon is használt modern 
technológiákat alkalmazva vajon milyen borok születnének itt. Félédes változata követi, ami nekem a 
cukortartalma miatt nem ízlik, de amúgy problémamentes ital. Ezután egy huszárvágással, valószínűleg 
kíváncsi tekintetem miatt, áttérünk a fehérekre. Következik Sose (ez nem magyar fordítása, hanem az 
örmény neve), ami egy száraz, 2004-es tétel. Sikkes bor kissé szokatlan aromákkal, a talajíz, a mineralitás 
pedig ebben az esetben értelmet nyer egy kevésbé gyakorlott kóstolónál is. Mskhali és arevabuir fajtákból 
készült. Ugyanezekből a szőlőkből készült a következő félszáraz, Mariam (2004) nevet viselő bor is. 
Ekkor szervezett turistacsoport érkezik, amire igazán nem számítottam. A skandináv, amerikai és német 
fiatalok kicsit elveszve ácsorognak, de a kóstoló lehetősége felvillanyozza őket. 
    A borokat főként az országon belül adják el. Az idei az első év, hogy Oroszországba exportáltak. Ők 
főként édes, félédes bort készítenek, de zajlik az átállás a szárazra. Eddig a piac ugyanis, a szovjet 



 

 

“hagyományokból" kiindulva, leginkább ezt kereste, de a minőségi borfogyasztás, amint már sejthető, a 
száraz felé tart a világ ezen táján is. 
    Esszencia: Megbízható minőség törekvő hozzáállással, mely barátsággal ajánlható. 
 

Présrestaurálás 
Nem tudom, hogy miképpen kezdődött, már csak arra emlékszem, hogy házigazdánk és a borászat 
varázsa alatt állok. Lehet, hogy akkor, amikor arról beszélt, hogy a prést saját kezűleg itt az udvaron 
kreálták - egy fotó alapján. Lehet, hogy akkor, amikor észrevettem a modern, szabályozható hőmérsékletű 
acéltartályokat, vagy amikor feltűnt az egyszerre szerény és büszke pillantása, ahogy körülnéz. Ide 
megérkezni olyan volt, mint hazaérni. Minden a legnagyobb rendben megy az 1999-ben alapított 
borászatnál. Azóta egyenletesen törnek felfelé. 2003-ban 90 tonna szőlőt vettek át és dolgoztak fel. Ez a 
mennyiség egy év múlva már 200 tonnára nőtt. Bolgár tartályok, portugál dugó, olasz palackok. Mindez 
itthon is komoly befektetést igényel. A családi vállalkozás egyedülálló fejlettségét pályázati, amerikai 
támogatási források tették lehetővé. Amire pedig nem volt forrás, azt maguk gyártották le. Például a zúzó-
bogyózót is. Az apa gépészmérnök, az anya pedig saját laborjukban laboráns. Mindeközben besétáljuk az 
amúgy nem túl nagy üzemet. A fahordók szépen karban vannak tartva. Saját kádáruk van, aki a 
megvásárolt régi hordókat nagyon szép szakmunkával hozta helyre. Csak a kisebb, Karabachból érkező 
hordók újak. 

Shat lav! - Nagyon jó! 
Tágas irodába lépünk, amelynek a falán sorakoznak a díjak. Sikerek Londonban, Moszkvában, 
Jerevánban stb. Itt az ideje, hogy kóstoljunk! Voskehatból készült az első tétel, ami egy száraz fehérbor 
(2003). Tiszta, az itthoni fehérboroktól megszokotthoz képest sötétebb mézszínnel. Az íz először 
rövidnek tűnik, de lassan kibontakozik a számban. A fahordó íze erős, de nem bántó. Itt van kiöntő! 
Ahogy a beszélgetés zajlik, észreveszem a falon az amerikai, görög és egyéb diplomákat mindenféle 
borászati képzésekről. 
    Kóstoltatónk közgazdász, de hat éve már csak a borral foglalkozik. A fehérbort leginkább kínálat- 
bővítés miatt tartják. Következő pohárba Getnatount tölt (2003). Ez egy csoda! Ez az az ital, ami függővé 
tehet bárkit. Mondjuk engem. Az elmúlt fél év meghatározó borélménye. (Egy palackot hazahoztam, 
gondoltam, hátha csalt a nyelvem, fáradt voltam - ellenőrzés végett. Amikor itthon megittuk, ismét csak 
elvarázsolódtam. Minden kortyban újabb részlet, apróság tűnik fel.) Ezek után nincs sok kedvem bármit 
is ízlelni, de gazdánk harmadik borát kínálja, Vernashent. Félédes, minőségi, tiszta bor. Nem lenne baj, ha 
minden édesbor-kedvelő ezt inná. De nekem eszem ágában sincs. 

(Folytatjuk) 
***** 

 
Köszönetnyilvánítás 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálás köszönetet mond Mészáros Ábel úrnak, aki az 
örmény építészet remekeit bemutató fotókiállításának anyagát - a kiállítási tablókkal együtt - az 
Egyesületnek adományozta. Az EÖGYKE vállalja, hogy az adományt a közösség számára kiállításon be 
fogja mutatni. 

dr. Issekutz Sarolta elnök 
 

***** 
Az erdélyi örmények nyomában 

 
Az erdélyi örmények történetéről hallhattak érdekes előadást a Fővárosi Örmény Klub résztvevői 
2007. január 18-án Budapesten, a Magyarok Házában. Gazdovits Miklós Bukarestből érkező előadó 
15 esztendeje foglalkozik az örmények történelmével, s első alkalommal szólt az “érintettek" előtt e 



 

 

témáról. Román nyelven megjelent munkája után olvasói elé tette a magyar nyelven olvasható Az 
erdélyi örmények története című kötetét. Előadásának írott változatát az alábbiakban közöljük. 
    A januári klubdélután másik izgalmas epizódjaként, három vállalkozó szellemű fiatal: Schmidt Péter, 
Bilász Marianna és Jurcsák Tibor örményországi vetített-képes beszámolóját láthatta a nagyérdemű. A 
kalandozó fiatalok szinte üres zsebbel indultak a távoli Keletre, ám az örmények vendégszeretetének 
jóvoltából “kézről-kézre" adták őket. Így szereztek életre szóló kalandos élményeket Örményországról.  

F. Á. 
***** 

Gazdovits Miklós 
Az erdélyi örmények története 

 
Kedves hallgatóim! A mai nap, számomra dupla premier. Elsősorban azért, mert annak ellenére, 
hogy már több mint 15 éve írok, közlök és előadásokat tartok az erdélyi örmények történetéről, a 
mai napon született meg a lehetősége annak, hogy azok előtt, akikért dolgoztam, először beszéljek. 
Másodsorban Önök előtt bemutathatom azt a könyvet, mely a magyar történelem során 
összefoglalóan először tárgyalja az erdélyi örmények történetét. 
 
    Azok, akik közelebbről ismerik az erdélyi örmények történetével kapcsolatos működésemet, tudják, 
hogy az erdélyi örmények történetét - a román irodalomtörténetben első alkalommal - megírtam, s 1996-
ban kiadtam (Ararat, Bukarest) román nyelven is. Ezért a magyar nyelven írt könyvem megjelenésekor 
többen megkérdezték tőlem: “Te Miklós! Ez a magyar nyelven megjelent könyved a román nyelven írtnak 
a magyar fordítása?" - Nem! - válaszoltam. Azért nem, mert a román nyelven megjelent könyvemmel, 
valamint a két könyv megjelenése közötti dolgozataimmal kapcsolatban több javaslatot és kritikát 
kaptam, melyek közül a helyes észrevételeket beiktattam a magyar nyelvű könyvembe. Másodsorban 
azért nem, mert a két könyv megjelenése közötti tíz év alatt sokat olvastam, tanultam, s olyan ismereteket 
szereztem, melyek részemre lehetővé tették, hogy több, erdélyi örmények történetéről szóló kijelentésnek 
ellentmondhassak, vagy új, eddig nem tárgyalt témát tárjak fel a szakemberek előtt, s a széleskörű 
olvasóközönségnek. 
    Így született meg a két részből álló könyv, melynek első részében ismeretek szerezhetők az örmény nép 
és ország eredetéről, történelmi fejlődéséről, bukásáról, újraszületéséről, az örmény diaszpóra világi 
kialakulásáról, az örmény mítoszokról, legendákról valamint mondákról, továbbá az örmény nyelvről, 
írásról, számokról és időszámításról. Mindezek után, mint újonnan tárgyalt témát, a könyv bemutatja a 
havasalföldi, moldvai és lengyelországi örmények Erdélybe jövetelük előtti időszak keserves történetét és 
Erdélybe menekülésük okait. 
    Kimerítően tárgyalja a két erdélyi örmény város (Szamosújvár és Erzsébetváros) alapításának 
szükségszerűségét és fejlődését. A könyv második részében a szerző tisztázza az örmények vallásával 
kapcsolatos téves felfogásokat, elsőként bizonyítja a Kárpát medencében több, mint 110 kívülről kerek, 
de belülről hatkaréjos templomok egy részének az örmények által, saját használatukra építését, ismerteti 
az örmény rítusú katolikus vallás létrejöttének okait és lépcsőzetes elterjedését, valamint az örmény rítusú 
katolikus püspökség helyreállításáért vívott küzdelem mozzanatait. Bemutatja az erdélyi örmény 
tanrendszert, és mint először tárgyalt témát, ismerteti az Erdélyi Örmény Iskola megszervezése alatt 
lefolyt erdélyi örmények honosítási mozgalmát. Végigjárja az Erdélyi Múzeum Egyesület keserves útját 
és bemutat 34 erdélyi örmény városalapító családot, valamint 49 erdélyi örmény nemesi címert. 
 

Az örmények szerepe a kereszténység terjesztésében a Kárpát-medencében 
 

Az ősrégi magyar-örmény kapcsolatok a magyar történészek “kényelmetlen dilemmájának" témakörébe 
tartoznak, hiszen nagyon ingoványos talajon járunk. Épp ezért az ősi magyar-örmény kapcsolatok 
lehetőségét általánosan, de meggyőző módon, bizonyítékokkal ismertetjük. E lehetőség bizonyításához és 
megértéséhez szükséges visszatekinteni a korabeli örmény ország és nemzet helyzetére, az ősmagyar 



 

 

törzsek vándorlási útvonalára, s az ez idő alatt történt egyes eseményekre. 
Ami az örmény nép VI-IX. századi helyzetét illeti, folytatta az örmény állam fennállása óta megkezdett 
harcot, az ország és a vallás fennmaradásáért a szomszédos ellenséges túlerővel szemben. Az ilyen 
események következtében sok örmény menekült élt a Kaukázus északi lejtőjén, a Kubán folyó Fekete 
tenger felöli partján (Azmavir), Asztrahány vidékén, a Fekete tenger északi partjain, különösen a Krím-
félszigeten és ennek környékén. 
    Ami az ősmagyar törzsek VI-IX. századi helyzetét illeti, nem taglaljuk részletesebben, hiszen nem ez a 
könyv célja. Csak a téma megértéséhez feltétlenül szükséges adatokat említjük meg. 
    Fontos kérdés: Honnan és hogyan, milyen úton és milyen fő események után értünk Pannóniába? A 
magyarok eredetére vonatkozólag a magyar történészek véleménye két fő csoportra oszlik. Egyik a 
finnugor eredetet vallók csoportja, akik az őshazát a Tobol, az Isim és az Irtis közötti területre, az un. 
Stepa Isim vidékére helyezik, a mai Kurgán és Omszk városok környékén. A másik fő csoportba a Turáni 
eredetet vallók tartozak. Ők az Őshazát az Amu-Darja és a Szir-Darja folyók közötti “turáni mezőkre" és 
a Kizilkum-sivatag területére helyezik, a mai Szamarkand és Taskent városok, valamint az Aral tó közötti 
területre. Eleinte Kőrösi Csoma Sándor is ide igyekezett, a magyarok őshazájának megkeresésére. 
    Függetlenül attól, hogy melyik csoport véleményét vesszük figyelembe, önkéntelenül következik a 
második kérdés: Milyen úton kerültünk Pannóniába? Erre a kérdésre is kétféle válasz létezik a kétféle 
eredet-felfogás miatt. Egyik szerint az út az őshazától Magna Hungária szálláshelyen keresztül (melyet a 
Káma torkolatához, a jelenlegi Kazány város környékére helyeznek) a Fekete-tenger északkeleti vidékére, 
az ún. Levédiába (Lebédiába) vezetett. Innen a besenyők nyomására a Szeret-Prut-Dnyeszter-Bug és 
Dnyeper folyók közötti területre (nyári szállások), illetve a Prut és Dnyeszter déli vidékeire (téli 
szállások), az ún. Etelközbe mentek. Etelközből a besenyők és bulgárok összehangolt támadásai miatt, a 
Prut és Dnyeszter mentén, a Kárpátok északkeleti hágóin keresztül Pannóniába értek. 
    Mások szerint az út Turánból, a mai Irán északi részén keresztül a Kaszpi-tó déli partjai mentén a 
történelmi Arménián keresztül vezetett, ahol a Van-tó vidékén északnak fordult, keresztül hágott a 
Kaukázuson, és Lebédiába érve közös utat jár az első csoportba tartozó történészek által megjelölttel. 
    Mi nem firtatjuk, kiknek van igaza, és melyik a valódi útirány. Egyetlen észrevételünk van mindössze: 
mindkét útirány, különösen a második, olyan területeken ment keresztül, amelyeken az örmények 
(otthonélőként vagy menekültekként) jelentékeny számban éltek. Tehát a magyar vándortörzsek és az 
örmény etnikum közötti kapcsolat létrejöhetett, különösen a Levédiában való tartózkodás és a további 
vándorlások ideje alatt. Ezt a lehetőséget egyetlen történész sem tagadja. Csak azon vitatkoznak, hogy 
milyen számban olvadtak be az örmény menekültek (és más nemzetiségű vándorlók) az ezeken a 
vidékeken átvonuló, ideiglenesen letelepült törzsekben, valamint milyen mértékű volt a beolvadás 
előidézte etnikai hatás, melyeket egyes történészek minimalizálnak és jelentéktelennek tartanak. 
    A magyar vándor törzsek és az örmény etnikum közötti kapcsolat létrejötte lehetőségének bizonyítása 
után lássuk: valóban létrejött-e ez a kapcsolat vagy sem? E kérdésszerű állítás bizonyítására vegyünk 
néhány példát! VI. Bölcs Leo bizánci császár (886-912) 904-ben írt Taktikájában aprólékosan leírja a 
magyarok akkori harci szokásait, a tudós Bíborban született Konstantin császár (945-959) fiához intézett 
munkájában, melyet latinosan De Administrando Imperio címen ismerünk, leírja a honfoglalás-kori 
magyarság történetének legjelentősebb eseményeit, továbbá feltárja két-három modern kori történész 
munkájának eredményét. 
    Konstantin császár az említett munkában a magyarokat Türkök-nek nevezi: “De abban az időben nem 
türköknek mondották őket, hanem valamilyen okból Sabartoi Asphaloi-nak nevezték." Elsőként Thury 
József érdemes magyar történész és nyelvész véleményét ismertetjük, aki a Történeti Társulat 1897 
februárjában tartott választmányi ülésén a név jelentését az örmény nyelvben igyekszik megtalálni: a 
“szjáv", “szév" az örmény nyelvben “fekete" “feketés"-t jelent, az “arti" pedig “fiu-t". Összetéve 
“feketefiak" lett volna e magyaroknak, illetve türköknek a neve. Ezt az elméletet támasztja alá az is, hogy 
az orosz történetírók is beszélnek “fekete magyarokról". A név másik részét, az “asphaloi"-t a görögből 
veszi és a közismert “aszfalt"-nak fordítja le. Thury szerint tehát az egész kifejezés “fekete fiúk mint az 
aszfalt" névre lehet fordítani. 



 

 

    E kifejezés értelmezésével - mint direkt érdekeltek - az örmény tudósok is foglalkoztak. Szerintük a 
“sabartoi asphaloi" szókapcsolatnak csak akkor lenne értelme, ha ezt a kifejezést “szevarac asztvaco" -
nak írnánk és olvasnánk. A torzulás pedig a görög íródeákok elhallása, illetve a görögből hiányzó 
hangzók közelállókkal pótlása rovására írjuk. Ebben az esetben a “szev" “feketét", az “ar" “vitéz férfit" 
(“arac" többes számban), az “asztvaco" pedig “Isten adtát" jelentene. Összegezve “Isten adta fekete vitéz 
férfiak". Ez csak az “aszphaloi" = “mint az aszfalt" kifejezésben különbözne a Thury által adott 
magyarázattól. 
    A fentiekből ered a kérdés: valóban azért hívták-e ezeket a türköket “sabartoi aszphaloi"-nak mert 
“fekete fiúk" voltak? Ezt a magyarázatot támasztja alá az a tény is, hogy a Cyrus (kur) és az Arax 
örményországi folyók találkozásánál és ennek a környékén lévő Udi (Oltene) tartomány lakóit az 
örmények “szjevortikok"-nak, azaz “fekete fiúknak nevezték sötétebb színű bőrük miatt. Ezek az 
örmények voltak a legközelebb a Kaukázuson-túli lebédiai magyarokhoz és örmény menekültekhez. 
Feltehető, hogy a mindenkori veszélyek mértékétől függően nagyszámban jöttek-mentek a Kaukázuson 
túli örmény menekültekhez. Természetes volt tehát, hogy a Kaukázuson túlra menekülteket is 
“szjevortikok"-nak nevezzék a lakosság többi részével, tehát a magyarokkal együtt, akik közé keveredtek. 
    880-890 között a magyarok kikaptak a besenyőktől. “A türkök hadserege vereséget szenvedett és két 
részre szakadt - mondja Konstantin császár. Az egyik rész kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le, s ezeket 
a türköket régi nevükön mostanáig sabartoi asphaloinak nevezik, a másik része pedig vajdájukkal és 
vezérükkel, Levédivel nyugatra ment lakni, az “Etelküzü lakhelyre". 
    De mégis mi történhetett, hogy továbbra is a sabartoi aszphaloi nevet viselték? Az, amit több történész 
állít: mint magyar-örmény keverék, tehát mint “sabartoi" színűek, s közöttük lévő örmények tanácsára, a 
Kaszpi-tengerhez érve dél felé, az örmények volt lakhelyei felé fordultak. Ők lennének az ún. Szavard-
magyarok. Azok a magyarok pedig, akik nem követték a Kura vidékére az örményeket, és a Kuma folyó 
partjain telepedtek le, ők a Kumai (Kummi) magyarok. Fővárosuk a Bujvola nagyobb patak Kumába 
torkolatánál volt és Madzsar néven szerepelt. E kumai magyaroknak az utódaira bukkant rá a II. Rákóczi 
Ferenc seregében szolgált, majd a szatmári béke után I. Miklós cár szolgálatába szegődött “fő hadi tiszt", 
Hatvani Turkolly Sámuel, aki Farkas Mihály nevű emberével 1724. Április 2-án küldött, nemzetségem- 
nek Szikszó városában címzésű levelében részletesen beszámol a néptöredékről, szokásairól, Madzsar 
nevű fővárosukról, melyben három kívülről kerek, de belülről hatkaréjos templom romjai is láthatók 
voltak. A tatárdúlta főváros romokban heverő épületeiről 1728-ban Gárber János Gusztáv szintén az 
orosz hadseregben szolgált “pattantyús őrnagy" még részletesebb, rajzokkal illusztrált beszámolót 
készített, és Szentpéterváron Bajer és Müller tudósok hozzájárulásával feldolgozta, felhívva ezzel a világ 
történészeinek figyelmét a kummagyarokra, “akikhez - mondja Konstantin császár - a nyugatra ment 
magyarok mostanáig küldenek ügynököket és meglátogatják őket és gyakran hoznak választ tőlük." 
    A magyarok etelközi tartózkodása aránylag rövid ideig tartott. Annak ellenére, hogy valóban rövid 
időről van szó, az etelközi tartózkodás alatt, témánk szempontjából több fontos esemény is történt, 
melyek közül mi hármat említünk: 
    1. A kazároknál kitört polgárháború következményeként itt csatlakoztak a magyarokhoz a kabarok (a 
kazárokból kivált egy, mások szerint három törzs). 
Ez az esemény közvetett magyar-örmény kapcsolatokat és keveredést hoz a felszínre, mert, mint a X. 
században élt Leontius örmény történetíró is és Indsidsian hangsúlyozza: “a kazárok kagánja állandóan 
sok örmény harcost tartott seregében és ezek hűségében és vitézségében leginkább bízott". Konstantin 
császár pedig az említett művében határozottan állítja a következőket: “elmenvén, letelepedtek a türkökkel 
együtt (...) és összebarátkoztak egymással". 
    2. Árpádnak, a magyarok első katonai fejedelmének megválasztási ceremóniája is a magyar törzsekkel 
élő sok örmény jelenlétét bizonyítja. Mivel a magyaroknak Árpádig nem voltak fejedelmeik, nem volt 
fejedelemválasztási ceremóniájuk sem. A hét magyar és egy (három) kabar törzs mégis pontos, két 
aktusból álló ceremónia szerint választotta meg Árpádot. Konstantin császár szerint: “a kazárok szokása 
és törvénye szerint pajzsra emelték (...) vérüket egy edénybe bocsátók". De miért volt szükség a 
“vérszerződésre" is? Azért, mert a magyar és kazár törzsek keretében más etnikumú vándorcsoportok is 



 

 

léteztek, mint például a sok örmény. A történetírók pedig bizonyítják, hogy a “vérszerződés" ősrégi 
örmény vezérválasztási szokás. 
 

(Folytatjuk) 
                       (Az erdélyi örmények története című  (Kriterion Kolozsvár, 2006) könyvbemutató előadás 

elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2007. január 18-i rendezvényén.) 
 

***** 
 
“Nem lehet úgy kimenni a templomból, mint ahogy bementünk oda." 

                                                                                                                  (Mihályi Miklós plébános) 
***** 

 
Fundatia „Czárán Gyula" Alapítvány 

 
Az Alapítványt Egri Ferenc, okleveles villamosmérnök, nagyváradi lakos alapította azzal a szándékkal, 
hogy népszerűsítse, támogassa az amatőr turizmust, különös tekintettel az Erdélyi Szigethegység nagy 
úttörőjének, Czárán Gyulának, az alapítvány névadójának megismerése, művének folytatása, valamint az 
emberi és természeti környezetvédő tevékenység kifejtése érdekében. 
 

Részletek az Alapítvány Alapszabályából 
    I.5. Az Alapítvány tagsága olyan egyéneket egyesít nemzetiségre, foglalkozásra és társadalmi csoportra 
való megkülönböztetés nélkül, akik meg vannak győződve az alapítvány időszerűségéről és 
szükségességéről... 
    I.6. Az Alapítvány céljai megvalósításáért a következőket javasolja: 
    a.) kezdeményezze, bonyolítsa le, segítse és bátorítsa az amatőr-, nevelő- és pihenő turizmust... 
    e.) szervezzen és támogasson természetvédelmi létesítményeket, turista ösvényeket és jelzéseket 
tartson karban, jelezzen le új turistaösvényeket... 
    f.) adjon ki saját szakfolyóiratot, jelentessen meg turisztikai prospektusokat, turista kalauzokat Czárán 
Gyula életének és munkásságának megismerése érdekében, adjon ki jelvényeket, kitűzőket, 
zászlócskákat... 
    III. 11. Az Alapítványba való belépés kérvény alapján történik... 
    III. 12. Az Alapítvány szabad és nyitott bármelyik természetes és jogi személy számára, aki elismeri az 
Alapszabályzatot és a működési alapelveket... 
    Az Alapítvány bejegyzésére az alapító a nagyváradi Bíróságon beadta a megfelelő kérelmet és a jogi 
személlyé válás várhatóan még ebben az évben megtörténik. Alapszabályzat és belépési nyilatkozat az 
Alapítvány címén igényelhető: 
    3700 Oradea, Románia, Str. Costache Negruzzi Nr. 8. B 1. PB25 Ap. 2 
    Az Alapítvány máris rendelkezik az Erdélyi-Szigethegységre vonatkozó turisztikai irodalom, térkép, 
fénykép, irat és relikvia stb. gyűjteménnyel, mely lehetővé teszi egy alapos turisztikai kutató munka 
végzését, ám szívesen fogad minden e témakörbe tartozó további anyagot is gyűjteménye bővítésére. 
    Czárán Gyula születésének 150. évfordulója tiszteletére (1997 augusztus 23.), az Alapítvány meg 
szeretné jelentetni Daday János: “Barangolások a Bihar-hegységben (Czárán Gyula nyomdokain)" című 
könyvét kis példányszámban. (Kb 90-100, A/5 oldal, spirál fűzéssel, több mint tíz térképpel, 70 
fényképpel.) 
    A könyv előjegyezhető, illetve megrendelhető az Alapítványnál, illetve ing. Daday János RO 3700 
Oradea, Parc LC. Bratianu, nr. 4. címen. Irányára 2$ (USA) + postaköltség. A könyv esetleges nyeresége 
az Alapítványt gyarapítja. 

(Megjelent a Természetbarát Híradó Czárán Gyula különszámában,  
a Magyar Természetbarát Szövetség tájékoztatójában 1997-ben) 



 

 

 
***** 

Dr. Horváth Jenő 
In Memoriam Dr. Mály József 

 
Hosszú élete majdnem átívelt egy évszázadot, melyben számtalan történelmi esemény részese és tanúja 
volt. Jogászi hivatását először a Kincstár jogi igazgatóságán, majd ezt követően a Budapesti Ügyészségen 
kezdte. 1952-ben az igazságszolgáltatás területén végrehajtott elbocsátások őt is érintették. 1954-től több 
mint két évtizeden át az akkori 29. számú Ügyvédi Munkaközösségben dolgozott. Bár más területről 
érkezett az ügyvédi karba, hosszú évtizedes ügyvédi tevékenysége során kimagasló hivatásszeretetéről, 
kiváló tudásáról és példamutató etikai magatartásáról vált közismertté a kar tagjai között. Humanizmusa, 
emberszeretete és kiemelkedő kultúrája eredményezte, hogy hivatását a tételes jog törvényszerű 
alkalmazásának igényén túlmenően emberségesen gyakorolta. 
    Amikor most élete egy-egy szakaszát emlékezetünkbe idézzük, külön említésre méltó zenei kultúrája, 
mely sokszor hozzásegítette, hogy a nehéz, idegőrlő hivatásának fáradalmait a zenével oldja fel. Barátok 
és kollégák, akik közel álltunk hozzá, megismertük nagyszerű szellemű humorát, mely a társasági életben 
is közkedveltté tette. 
    A kar iránti szeretete arra ösztönözte, hogy az ügyvédi közéletben is szerepet vállaljon. Hosszú időn át 
a Budapesti Ügyvédi Kamara titkáraként tevékenykedett, ahol a fiatal generáció oktatásában, etikai 
nevelésében vállalt jelentős szerepet. A rendszerváltást követően a magyar Parlament jogi bizottságában 
külső felkért szakértőként tevékenykedett. Ügyvédi kamarai tagsága kérelmére 1998-ban szűnt meg és 
vált nyugdíjas ügyvéddé. 
    Nyugdíjas éveiben sok időt töltött az általa rajongásig szeretett balatonszemesi üdülőjében. A Jóisten 
kegyes volt hozzá, 89 esztendővel, egészséges élettel áldotta meg. Továbbá megadatott számára az a 
kegyelem is, hogy csöndben, békésen, fájdalom nélkül távozott az élők sorából. 
    Barátok, kollégák és mindazok, akik ismerték, kegyelettel őrizzük emlékét és példaképként tekintjük 
hivatásszeretetét. 

(Megjelent a Pesti Ügyvéd 2006/9 szeptemberi számában) 
 

***** 
Dávid Csaba 

„A rossz hír hozóját megölik" 
 
Nemrég ismétlődött, hogy a rossz hír hozóját, régi, szinte kőkorszaki indulatból megölték. 
Isztambulban - mint a híradásokból tudjuk - lelőtték Hram Dink örmény származású török 
újságírót, egy kétnyelvű (török-örmény) hetilap főszerkesztőjét. „Bűne", hogy nyilvánosan és 
folyamatosan népirtásnak nevezte az 1915-ös örmény népirtást. 17 éves merénylője büszkén vállalta 
tettét. 
    Felháborodunk - és jól tesszük, hiszen igazunk van! 
    Budapesten, a budai várpalota nyugati oldalán (a Naphegy felé néző lejtőn) hosszú ideje már egy 
útszakasz az „Atatürk-sétány" nevet viseli. A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat (BÖKÖ) - 
részben Jengibarian Mamikon szobrászművész felvetésére - vagy nyolc éve javasolta emléktábla állítását 
annak a dokumentáltan létező budai örménynek, aki Budavár 1686-os felszabadítását segítette, mert az 
egyesült keresztény felszabadító hadaknak kémjelentéseket küldött. A BÖKÖ pénzt is elkülönített e célra, 
hivatali, adminisztrációs okok miatt azonban emléktábla eddig még nincs. Ám, ha sikerül is végre - elég 
lenne-e ez? 
    Sasvári László a Füzetek 2007-es, januári számában az örmény liturgiára hivatkozva nyitja az Újévet, 
lapnyitó publicisztikájában idézi a gyergyószentmiklósi gyakorlat szerinti szöveget: „...adj nyugalmat 
elhunytjaink lelkének." Mit tehetünk az elhunytak - a legyilkoltak, meghurcoltak és elpusztítottak - 
lelkéért? 



 

 

    Ismét történt gyilkosság, ezúttal Isztambulban. És fog történni megint és megint és újra... Nekünk 
pedig folyamatosan ugyanarról kell elgondolkodnunk. Hiszen tudhatjuk, hogy ha egy örménytörök 
újságírót, aki 1915-öt emlegeti, meggyilkolnak, az a legkevésbé sem úgynevezett rendőrségi rovatba való 
hír: lőtt, Y meghalt. 
    Persze, hogy nem! 
    A híradásokból az átlagos magyar annyiról értesül - ha egyáltalán odafigyel hogy Hram Dink 
foglalkozott az 1915-ös örmény-mészárlással és genocídiumnak „merészelte" azt nevezni, De hiszen... a 
magyarországi közvélemény abban sem igazán tájékozódik, hogy egyáltalán történt-e valami 
Törökországban 1915-ben az örményekkel? Hiszen mi magunk évek óta csak azzal foglalkozunk, hogy 
örmény-e, aki örmény származású, de nem tudja a nyelvet (hivatkozom a Füzetek 2006. decemberi 
számban Kali Kinga okos, lelkiismeretes írására ezzel kapcsolatban), meg azzal, hogy a magyarörmények 
között nem honos fejfedőket hordunk! Ennyi? 
    Persze, hogy nem! 
    Nekünk, erdélyi származású magyarörményeknek, akiknek ősei sok rémület után jutottak erdélyi 
hazához, meglehetős közünk van ehhez a hírhez, az általunk eddig ismeretlen Hram Dink 
meggyilkolásához. 
    Nekünk, erdélyi származású magyarörményeknek hasonlóképpen van közünk ahhoz is, hogy nemrég - 
az amúgy irodalmi Nobel-díjas - török Orhan Pamuk is bíróság elé került az örmény genocídium 
emlegetése miatt, “törökellenesség" vádjával. Vagyis nemzetellenes volt. Valljuk be: ezzel sem 
túlságosan foglalkoztunk. (Persze, nem a „napi hírek" kategóriájában értem.) 
    Tegyük fel végre a kérdést önmagunknak másként, mégha furcsa is: talán ideje észrevennünk, hogy 
nem a rossz hír hozóját kell megölni, hanem a tényeket tudomásul venni. 
    „Tudomásul venni" - ennek alapfeltétele, hogy tájékozódunk. És tájékoztatunk! Erre a kötelességre 
Hram Dink meggyilkolása is figyelmeztet, ahogy nemrég Orhan Pamuk meghurcolása is figyelmeztetett. 
Vajon miért tud a világ - magyarországi világunk is - a II. Világháború holokausztjáról? Azért, mert írnak 
róla, mert könyvek, dokumentumok és tényszerű, történelmi feldolgozások készültek róla. 
    A származására és múltjára méltán büszke, immár magyar anyanyelvű magyarörménység, valamint a 
néhány évtizede itt élő - esetleg a Magyar Köztársaság hivatalos nyelvét még talán törve beszélő - 
örmények közös érdeke ebben az új eseményben, a nemrég esett gyilkosság tényében tragikusan 
megérthető. (Vagy megérthető lenne.) Hangsúlyozom: közös érdeke… Nem elgondolkodtató-e, hogy az 
egész Európai Unióban egyedül - az amúgy sokszor kétségesen reagáló - Francia Köztársaság nevezi 
törvényben népirtásnak az 1915-ös örménygyilkolást? 
    Mi magunk mit teszünk azért, hogy a világ, a mi, magyar világunk értesüljön az 1915-ös dolgokról? 
Elolvassuk Franz Werfeltől a Musza Dagh negyven napját. Elég ez? 
    A BÖKÖ által tervezett emléktábla még mindig nem létezik, ám Atatürk sétány igen. Maradjon is az a 
sétány neve. De magyar anyanyelvű, örmény és erdélyi származású magyarként boldogan látnék egy 
magyar nyelvű könyvet 1915- ről. Pontos adatokkal, átlagember - s nem csak történészek - által is érthető 
leírással, dokumentumokkal, esetleg képekkel, amely kiadványra a könyvesboltokban rácsapnának az 
emberek, a nem örmény származásúak: „nahát, ezt megveszem!" És miután elolvassák, megdöbbennek, 
mondván: „hűha, ezt nem is tudtam!" 
    Nálunk legalább nem szokás megölni a rossz hír hozóját, legfeljebb nem tudni a rossz hírről. Ezért 
örvendetes, hogy végre szóba került efféle kiadvány létrehozása. Csak vegyük komolyan, és a KÖNYV 
ne csupán a magunk köreihez jusson el. Mindezt a törökség ellen? Nem! Az örménységért. A legyilkolt és 
a meghurcolt emberek emlékéért. S a magunk lelkiismeretéért. 

***** 
Biztosítási kártérítés százéves késéssel 

(Örmény népirtás) 
 
A New York Life amerikai biztosítótársaság 92 éves késéssel megkezdte azoknak az életbiztosítási 
kártérítési összegeknek a folyósítását, amelyek az első világháborús örmény népirtás során megölt 



 

 

biztosítottak örököseit illetik meg - jelentette be tegnap a londoni székhelyű HSBC bankcsoport, amely 
megbízást kapott a biztosítótársaságtól az összegek átutalására. 
    A New York Life azért kénytelen fizetni most, 92 évvel az örmény népirtás után az áldozatok 
örököseinek, mert különféle örmény szervezetek pert indítottak és nyertek ellene az Egyesült Államokban 
azokkal az életbiztosítási kötvényekkel kapcsolatban, amelyeket a társaság a XX. század elején adott el 
Törökországban. Az amerikai bíróság úgy döntött július 30-án, hogy a biztosítótársaság köteles kifizetni a 
kártérítést mindazoknak, akik bizonyítani tudják rokoni kapcsolataikat azokkal a népirtás során megölt 
örményekkel, akiknek a neve szerepel a társaság biztosítotti listáin. 
    A biztosítótársaság több mint 6500 kárigény-bejelentést kapott örményektől a világ minden tájáról, de 
a cég csak 2500-at ismert el jogosnak - közölte Davit Harutjunján örmény igazságügy-miniszter az 
örmény televízióban. Hozzátette, hogy 26 országban kapnak biztosítási kártérítést örmény származású 
emberek. Örményországban 1353 embernek fizet kártérítést az amerikai biztosító ebben az ügyben, 
összesen 3,6 millió dollár értékben. A teljes összeg, amelyet az amerikai biztosító világszerte köteles 
kifizetni, 20 millió dollár. Ebből a népirtás áldozatainak rokonai 11,9 milliót kapnak meg, hárommillió 
örmény jótékonysági szervezeteknek jut, a többi mintegy ötmilliót pedig részint az örmény egyház kapja, 
részint annak az alapnak a költségeire fordítják, amelyet azért hoztak létre, hogy szervezze meg a 
kártérítési összegek szétosztását a kedvezményezettek között. 2005 októberében a francia Axa biztosító 
egy lényegében azonos ügyben megegyezett a felperesekkel, hogy 17 millió eurós kárpótlást utal át a nála 
életbiztosítással rendelkezett örmény áldozatok leszármazottai számára. 
    Ankara nem ismeri el, hogy az Oszmán Birodalom népirtást hajtott volna végre az örmények ellen az 
első világháborúban, 1915 és 1917 között. A hivatalos ankarai verzió szerint mintegy 300 000 örmény és 
ugyanennyi török vesztette életét a török állam ellen fellázadt, orosz fegyverekkel harcoló örmény 
felkelők és a török hadsereg összecsapásaiban. Az örmények és számos más nemzetiségű történész szerint 
több mint másfél millió örmény esett halálos áldozatául az akkori török hatóságok vérengzéseinek. 

(Világfigyelő 2007-01-17) 
***** 

Fiatal művészek játszottak Mozartot 
 
Tehetséges fiatal előadók tolmácsolásában hallhattuk az örökifjú Amadeus zenéjét a filharmónia 
idei utolsó Mozart-hangversenyén, múlt csütörtökön. (Szerk. megj. Nagyváradon.) A szerző születése 
óta 250 esztendő telt el, de zenéje változatlanul friss, szellemes és magával ragadó, emberek 
sokaságát csalogatva világszerte a koncerttermekbe. A csütörtöki hangversenyen a 31., D-dúr 
„Párizsi" szimfóniát (K.297), a 21., C-dúr zongoraversenyt (K.467) hallhattuk, valamint elhangzott 
az Esz-dúr sinfonia concertante hegedűre, brácsára és zenekarra (K. 364). 
    A zenekart Flórián Gergely vezényelte, aki a filharmóniának néhány évad óta gyakori meghívott 
karmestere. Láthattuk-hallhattuk már őt Wagner-, Rahmanyinov-, Mendelssohn-, Schumann műveket is 
vezényelni. A fiatal dirigens most arra ügyelt gondosan, hogy a Mozart-művek apró részleteit adja át 
hatékonyan a zenekarnak. 
    Nyitány gyanánt az úgynevezett „Párizsi szimfóniát" hallhattuk. A háromtételes mű, mint neve is 
mutatja, a francia fővároshoz kötődik, mégpedig oly módon, hogy a 22 esztendős Mozart határozott 
lendülettel próbálta az 1770-es évek végének francia közönségét is meghódítani. Bár a szimfóniának 
sikere volt a párizsi bemutatón, az eredeti lassú tételt Mozartnak rövidebbre kellett cserélnie, hogy ne 
untassa hosszas modulációival az „érzékeny" publikumot. Sajnos a fifikás harmadik tétel hangsúlytalan 
ütemrészen kezdődő szinkópált főtémája három alkalomból legalább kettőn kifogott a hegedűkön, de 
összességében lendületesre sikerült ez a nyitódarab, amit a közönség érthetetlenül megint csak langyos 
érdeklődéssel fogadott. 
    A következőkben egy fiatal váradi zongorista, Munkácsi Dóra lépett színpadra a népszerű 21., C-dur 
zongoraversennyel. Fekete Erzsébet tanítványaként végzett a Művészeti Líceumban, jelenleg másodéves 
a Kolozsvári Zeneakadémia zongora főszakán Adriana Bera osztályában. Pergően, tisztán ragadta meg a 
két szélső tételt, az utolsót pedig egészen sebes lendülettel. Határozottan kevés pedálmunkája Mozart 



 

 

érthetőségének különösen előnyére vált. A középső, andalítóan kellemes részben - mely sokak számára 
Bo Widerbert 1967-es Elvira Madigan című filmjének zenéjeként vált ismertté - lágyan artikulálva 
formálta meg, és avatta nemessé a csak látszatra egyszerű témákat. Erőteljesen, virtuózan zengette meg a 
Dinu Lipatti-kadenciákat, melyekben aztán igazán kinyílt játéka. Dórának lelkes, szerető közönsége van 
Nagyváradon, hiszen fellépése megtöltötte a termet érdeklődőkkel. Telt ház tapsolta vissza legalább négy 
alkalommal. Ráadásként a 150 esztendeje elhunyt Schumann egyik szonátatételét játszotta, mindegy 
emlékeztetve mindenkit erre az évfordulóra is. Ezzel játékának bensőséges, romantikus hangját is 
megismerhettük. 
    Két fiatalember, Andrei Gocan (hegedű) és Alexandros Koustas (brácsa) kápráztatta el a hallgatókat a 
koncert második felében az Esz-dúr sinfonia concertante szólistáiként. Mindketten a Londoni Királyi 
(Royal) Zeneakadémián tanulnak, jelentős sikerekkel, díjakkal, turnékkal van kikövezve útjuk, már 
kiforrott, kész művészek. A zene csak úgy árad belőlük, félszemmel és apró gesztusokból is értették, 
érezték egymás játékát. Mozart alkotói szellemben bővelkedő, súlyosabb hangvételű Esz-dúr műve így 
aztán komoly sikert aratott a váradi közönség körében. A filharmónia ezzel a sikeres koncerttel méltó 
módon vett búcsút az idei Mozart-évfordulótól. 

T. G.  
(Megjelent a Reggeli Újság 2006. december 4-i számában Nagyváradon) 

***** 
 
Katona Zoltán  

Örmények nyomában Törökországban 
 
Habár mintegy három hónapos magyarságkutató utazást terveztek, végül egy háromhetes kelet-
törökországi örménykutató út lett belőle: két székelyudvarhelyi fiatal, a gasztronómiai cikkeket és 
köteteket közlő Berecz Edgár, valamint az informatikus Fórika Endre egy kalandokkal és szép 
élményekkel tele utat tudhat maga mögött. Útjukról rengeteg fotóval illusztrált könyv lát 
napvilágot még idén. Az út erdélyi örmény barátaik hatására jött létre - teljesnek mégsem 
mondható, hiszen Törökországból az örmény vízum ellenére sem tudtak továbbjutni. 
    Rodostótól Anatólia egyik legkeletibb pontjáig, az örmény határig sikerült eljutniuk autóstoppal, 
busszal, illetve gyalog - néhol igen viszontagságos körülmények között, hiszen az is megtörtént, hogy a 
velük utazó busz felborult és Edgár vállsérülést szenvedett. Eredeti uti céljuk Örményországon és 
Türkmenisztánon keresztül Kazahsztán lett volna, ám a török határ keleti részén uralkodó forrongó 
hangulat miatt nem engedték át őket Örményországba. Egyébként az elmúlt hetekben az ország keleti 
határai tejesen le voltak zárva, Igdir városában kurdok robbantottak. 
    Az örmények története mai napig az egyik legnagyobb vitatéma Törökországban: a néhány nappal 
ezelőtt irodalmi Nobel-díjat kapott Orhan Pamuk török író az egyike azoknak, akik a témát élesen 
feszegetik az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó (és 1952 óta NATO-tag) ország ugyanis nem hajlandó 
elismerni az első világháború alatt és után elkövetetett örmény népirtást. Franz Werfel igaz történet 
alapján megírt, ma már klasszikusnak számító regényének (A Musza Dagh negyven napja) színhelyén is 
jártak Edgárék. Akárcsak a Mózeshegy, az egész Kelet-Törökország tele van romokkal, lerombolt vagy 
átépített egykori örmény templomokkal és más épületekkel. A golyónyomok mai napig látszanak a 
házakon, viszont az ottani emberek, a törökök nem beszélnek az örményekről. Az Ararát, az örmények 
szent hegye Törökországban van: Jerevánból, Örményország fővárosából látható, de az örmények nem 
mehetnek fel rá. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a székelyek nem mehetnének fel a Hargitára...  
    Edgár és Endre törökül tanultak, mielőtt elutaztak volna Kelet-Törökországba, illetve székelyudvar- 
helyi és kolozsvári örmény ismerőseik iránti tiszteletből szerettek volna eljutni a muzulmán tengerben 
levő keresztény szigetre. Mindez szimbolikusan értendő: az örmények voltak az első nép, akiknél a Kr. u-
i 4. században államvallás lett a kereszténység. Útjuk utolsó hetében értek el Törökország egykori 
örmények lakta vidékeire és meglepődve tapasztalták, hogy az évtizedek során bármennyire is igyekeztek 
a törökök mindent lerombolni és eltüntetni, ami az örményekkel kapcsolatos. Az épületek a mai napig 



 

 

állnak és sűrűn fel lehet fedezni rajtuk a keresztény vallásra utaló díszítőmotívumokat. A háborús 
hangulat miatt nem engedték be őket Örményországba, hiába volt érvényes vízumuk. A két 
székelyudvarhelyi fiatal végig dokumentálta az utat, reményeik szerint egy fényképekkel gazdagon 
illusztrált kötetük jelenne meg még ebben az évben, amit a téma iránt érdekelődőknek szánnak. 

(Színes Hargita) 
 

***** 
Meghívó 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 
a Fővárosi- és a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat 

tisztelettel meghívja Önt, kedves rokonát, barátját, ismerősét 
Lázár Imola: Örmény Biblia 

című zománckép kiállításának megnyitójára 
2007. február 22-én (csütörtök) du. l7 órára 

a Józsefvárosi Kiállítóterembe 
(1085 Budapest, József krt. 70.) 

Köszöntőt mond: dr. Issekutz Sarolta,  
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a  

Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
A kiállítást megnyitja: 

Kátai Mihály 
Munkácsy-díja festőművész 

Közreműködik: 
Puskás Eszter énekművész 
Várady Mária színművész 

A kiállítás az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 10 éves évfordulója tiszteletére kerül 
megrendezésre. 

A kiállítás 2007. március 6. napjáig tekinthető meg ingyenesen. 
A kiállítás megrendezését támogatja az Országos Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény 

Kisebbségi Önkormányzat 
 

***** 
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata 

2. rész 
 
Kedves Szülők és Nagyszülők! 
Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a „Gyökereket", hívjátok fel 
gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, magyarázzátok el nekik fontosságát. 
    Kedves Gyermekek! 
    Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek hatalmas örmény 
királyokról, csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri meg megismerni 
őket? Mert minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és elküldötök postán 
vagy email-en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három nyertes 
csodálatos ajándékokban részesül. A cím tehát a következő: Dr: Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48, 
RO540535 Tirgu Mures, Románia. E-mail cím: pattila001@yahoo.it 
Várjuk leveleiteket! 

Dr. Puskás Attila,  
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 

 



 

 

***** 
Haik és Bel 

 
Amikor az emberek megépítették Bábel tornyát, és minden nyelv összekeveredett, Haik fiaival és 
szolgáival Észak felé vándorolt. Lassan haladtak, magas hegyeket másztak meg, széles folyamokon 
gázoltak át. Hosszú idő után nagy, áthatolhatatlan erdőkben találták magukat. Örményország szép erdős 
vidékén voltak. Itt letelepedtek. 
    Az évek teltek. Egy Bel nevű óriás uralkodott Asszíria fennsíkja fölött. Zsarnok volt, aki elvárta, hogy 
az emberek istenként tiszteljék őt. Tízezer főből álló hadsereggel megtámadta Örményországot. Ezt 
ajánlotta Haiknak: „Engedelmeskedj nekem, és békében élhetsz: hatalmas termőföldeket adok neked". 
Haik egyértelműen visszautasította ajánlatát. 
    A két hadsereg megütközött. Haiknak kevés embere volt, szemben Bel sokezer harcosával. 
Megkezdődött a harc. Haik megfeszítette íját, eltalálta a nagyravágyó Bel mellkasát, és megölte őt. A 
támadók elhagyták országunkat. Armenág fia segítségével Haik városokat és falvakat alapított gyermekei 
és unokái számára. 
2. Mit akart Haiktól Bel, és miért utasította vissza Haik az ajánlatot? 
 

***** 
Meghívó 

 
A Szaszuni Dávid históriája című örmény legenda 2007. február 24-én szombaton, du.16 és 19 órakor 
ismét megtekinthető a Kiscelli Múzeum kápolnájában (1037 Budapest, Kiscelli u.108.). Az előadás 
ingyenes! 
Megközelíthető: Kolosy tértől 165-ös autóbusszal, vagy a Bécsi út felől a 17-es villamossal a Margit 
Kórház megállójától.  
    Az előadás rövid tartalma: 
    Szaszuni Dávid, Meher örmény király fia, kora gyermekkorban anyátlan-apátlan árvaságra jut. Rokonai 
Egyiptom földjére viszik, hogy Iszmil királynő nevelje fel sajátjaként. Iszmil megfogadja, hogy fiaként 
neveli, Arménia és Egyiptom hű testvériségében bízva. Féltékeny fia, Melik azonban egyeduralomra tör 
és Örményország ellen háborút indít. Melik győztesen tér vissza örményföldről és Dávidot arra szólítja 
fel, hogy válasszon a hadizsákmányból. Dávid, angyali sugallatra helyesen választ, átlátva Melik 
ármánykodásán. Dávid visszatér Szaszunba, ahol rokonainál pásztorkodik. Találkozása az 
Öregasszonnyal ébreszti rá, hogy nem élhet tétlenségben. Újjáépíti az apja által alapított kolostort és 
felleli apja harci ménjét, Dzsalalit, hogy felvértezve szembeszálljon a betolakodókkal. Meg kívánja 
kímélni a harcosok életét, ezért felszólítja Meliket: álljon ki ellene párviadalra. A párviadalban Dávid 
legyőzi a gyáva Meliket. Dávidot megkoronázzák és az udvar Csemeskik Szultánát jelölik ki neki 
jegyesül. Az égiek azonban Khandut királylányt szánják Dávidnak, aki le is küzdi Csemeskik fondorlatait 
és megüli lakodalmát Khandut királylánnyal. 
    A gazdagon burjánzó, groteszk elemekben is bővelkedő archaikus legendát faragott bábokkal, 
maszkokkal mutatják be a színészek a felnőtt nézők előtt. 
Az előadás közreműködői és alkotói: 
Zenészek: Fábri Géza énekmondó, Szabó László, Krisztin Róbert, Bulatovic Gábriel, Majoros Gyula. 
Énekesek: Lusine Hakobyan, Bende Laura, Ivanovics Tünde, Kopasz Zsófia, Molnár Eszter, Kiss 
Boglárka. Játszó személyek: Varga Nikolett mv, Fekete Dávid mv, Pestarits Ambrus mv, Balasi Jolán, 
Diószegi Ágnes, Rózsa Teodóra, Szalkai Dénes.  
Tervező: Grosschmid Erik Jelmez: Fekete Dóra Rendezte: Rumi László 
(Az előadást támogatja az Országos Örmény Önkormányzat és a Budapest Főv. II. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat.) 
 

***** 



 

 

Miklós, a sarmőr elaludt 
 
A 2002-es önkormányzati választások után kiderült, hogy Bende Miklós „a legidősebb magyarörmény" - 
az Országos Önkormányzat megválasztásakor korelnökként nyitotta meg az elektorok gyűlését. 
    Nem korelnökként, hanem nagytudósú, tapasztalt és jó humorú öreg sarmőrként írta meg és állította 
össze műsorát, amelyet a Fővárosi Örmény Klub összejövetelére szánt. Amikor nekünk, képviselőtár- 
sainak felolvasta a tervezett anyagot, még csupán a szöveg volt meg. Ő színházi szokás szerint jelezte 
közben, hogy hol, milyen zene, vagy tánc következik. Amikor azt az instrukciót olvasta: „tánc" - akkor a 
karszékben ülve, akaratlanul, kecsesen mozdult a lába. A társasági táncot tudó, átérző, azzal együttélő 
ember volt, mulattunk is rajta, hogy ezt a szót, „tánc", kimondani is képtelen anélkül, hogy ne mozdulna 
táncra. 
    Elsőként ennek lett vége: a combnyaktörés, amit hegyoldalról lefelé jövet szerzett, majd az utána 
következő, nem túl sikeres műtét leállította a táncot is, az élénk életmódot is. A műsor bemutatására 
másfél éves késéssel került sor, 2004 januárjában, járókerettel. Végül Miklós nekilátott, hogy leírja 
számos élményét. A számítógéppel rossz viszonyban volt, szövegeit kislemezre kellett átírnom, s így 
hazahoznom. Néhol stilizáltam, legfőképpen pedig biztosítottam a technikai kivitelt, hogy végül (még 
csak elektronikusan) könyv álljon össze. Az a könyv, amely végül a Budavári Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat és a Püski Könyvkiadó közös kiadásában 2006 őszén megjelent. 
    Miklósnak múlt nyáron “sikerült" ráesnie a gyógyuló sérülésre: ismét kórház, műtét, mozgáskép- 
telenség. 
    A látszólag könnyed hangvételű könyvről néhány szót, Bende Miklós elbeszéléskötete ugyanis különös 
olvasmány. Írásaiból korlenyomat árad. A könyvhöz az ő kérésére írtam utószót, ebből idézek:  
“Aki úgy vélné, hogy a kötetben szereplő írások felelőtlenül siklanak át a tragédiák és pusztulások 
évszázada felett, az erősen téved. A szerző 1921-ben látta meg a napvilágot, vagyis az I. Világháborút 
kivéve sikerült megélnie mindazt, ami a magyarsággal a 20. században történt. /../ Mintha csak nagyapja 
erdélyi örménymagyar mivolta pattanna elő a fiatal lovastüzér (pontosabban: “fogatolt tüzér") tiszt 
alakjában. 
    A hegyvidéki, meneküléshez szokott ember találékonysága, változatos ötletvilága az övé. A kisember 
tenni akaró világában él: élni és megélni akar abból, amije van. És neki, akinek indulásakor se vagyona, 
se rokona, se ismerőse... mije van? Ötlete, szervezőkészsége, (később színpadi tudása), kapcsolatteremtő 
és megfigyelő képessége. Érdeklődése és tájékozottsága pedig végig kitart a foglalkozása, hivatása révén 
számára lényeges területeken: színház, irodalom. Élni akar, úgy, ahogyan az életet ő értelmezi: 
érzelemmel, tájékozottan, de céllal!" 
    Utolsó hónapjait szobába, végül ágyba zártan töltötte. A „legöregebb magyarörmény", aki egész életét 
lovaglással és tánccal töltötte. „Banántánc" című könyvében látszólagos vidámsággal elmondta élete 
fontos élményeit, tapasztalatait. S miután a 20. század gyermeke, volt mit elmondania. Súlyt, keserűséget, 
társadalmi fejreállásokat az 1930-as évektől a 80-as évekig. Miután pedig elmondta, be is fejezte. 
2007. január 21. délutánja óta aprólékosan kidolgozott előadásokat rendez a végtelen égi színházban. S 
azt nem szüntetik meg a feje fölül, mint életében annyiszor, ahogy könyvében is írja. 
    Örök és boldog rendezéseket, jó előadásokat, Miklós! 

dcs 
 

***** 
Fővárosi Örmény Klub 

2007. február 15. du. l7 óra Magyarok Háza, Budapest, Semmelweis u. l-3. Bartók terem 
Program: 

Kovács Bálint: Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17-18. században.  
Vetítettképes előadás 
 
A klubdélutánt a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi. 



 

 

 
***** 

Szeretettel gratulálunk  
 

Kabdebó János és Kabdebó Pintér Erzsébetnek, 
akik 2007. január 25-én házasságot kötöttek Budapest V. kerületében. 

Kívánunk szeretetben és egészségben gazdag életet az ifjú párnak. 
 

***** 
 

Olvasói levelek 
“Tisztelt Kovács Júlia! 
A második örmény est, amelyik a Kultúrpalota Kistermében volt az ősz folyamán, nagyon szépre sikerült. 
Kissé régi hír, de jó volt újra találkozni és hallani az elnök asszonyt, amint bemutatja dr. Puskás Attila 
könyvét. 
    A Füzeteket rendszeresen kapom, és nagyon köszönöm. Mindig találok bennük sok érdekességet, 
nagyon lekötik a figyelmemet az Örmény-földi útleírások. Nagyon érdekes élet lehet ott.  

Harmath István Marosvásárhelyről" 
 
“Békés, boldog újévet, erőt egészséget és sok-sok életkedvet, hogy áldozatos szép munkátokat 
fáradhatatlanul végezhessétek még sokáig. Köszönettel, szeretettel  
                                                                                                               a Balla család Székelyudvarhelyről" 
 
“Újra és újra hálás köszönet a sok szép tartalmas folyóirat eljuttatásáért.  
                                                                                                               Éva és Kinga Székelyudvarhelyről." 
 
“Őszinte köszönet és hála a könyvtár részére postázott kiadványokért. Tisztelettel és barátsággal  

Györfi Dénes, a Bethlen Kollégium Könyvtára, Nagyenyed" 
 

“Köszönöm szépen a Füzetek januári számát, és tisztelettel köszöntöm mint a Vitézi-rend tagját, 
nemzetes asszonyát. Én a Horthy Miklós alapította vitézi-rend tagja vagyok 1943 nyarától kezdve. 
Tisztelettel és örömmel köszöntöm a munkásságáért kapott Szongott díj odaítélése alkalmából. További 
munkásságához jó egészséget kíván és kezét csókolja  
                                                                                                           Keresztes Gyula Marosvásárhelyről." 
 
    Mindenkinek köszönöm a sok szép köszönetet és köszöntőt, akár élőszóval, telefonon, villámpostán 
vagy hagyományos úton érkezett. 

Bálintné Kovács Júlia Kolozsvárról 
***** 

Szomorújelentések 
 
Megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Jakabffy Imre 2006. december 31-én, életének 92. évében elhunyt. 
Búcsúztatása 2007. január 15-én 16 órakor a Szent Gellért urnatemetőben megtörtént. Gyászmisét 
ugyanaz nap 18 órakor tartották a Belvárosi templomban. 

* 
Fájdalommal tudatjuk, hogy Beczásy Antal festőművész 2007. január 1-én, életének 68. évében 
Budapesten elhunyt. Temetése 2007. január 27-én 12 órakor megtörtént Erdélyben, a Csíkcsobotfalvi 
temetőben. Budapesten 2007. január 29-én 17 órakor a Jézus Szíve templomban gyászmisén imádkoztak 
lelki üdvéért. 



 

 

* 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szamosújvárnémeti Dániel Zoltán Tibor okl. gépészmérnök, 
hegedűművész, a magyar tudomány, művészet és a nemzetközi ipari fejlesztés területén eltöltött hosszú 
és sikeres élet után, 2007. január 8-án, életének 87-ik és boldog házasságának 56-ik évében visszaadta 
nemes lelkét Teremtőjének. Gyászolják hitvese, gyermekei, unokái és mindazok, akik ismerték és 
szerették. 
2007. január 18-án 14 órakor kísértük utolsó útjára a Szent István Bazilikában, ahol a Szent Jobb 
kápolnában történt gyászmise után hamvai az altemplomban kerültek végső nyugovóra. 

* 
A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy erzsébetvárosi Csiki Róza, aki 1919. szeptember 4. 
napján született, 2007. január 6. napján, életének 88. évében elhunyt. 2007. január 19-én 12,45 órakor 
örmény katolikus gyászszertartás keretében vettek tőle végső búcsút a Kispesti temetőben. 

* 
Dr. Szentpéteri János és gyermekei, Judit, János, Péter, fajdalommal, de a feltámadás hitében 
megerősödve tudatják, hogy Dr. Szentpéteri Jánosné Wolf Elvira életének 89., boldog házasságának 
68. évében türelemmel viselt szenvedés után befejezte földi életét. Utolsó földi útjára 2007. január 19-én 
l3 órakor a fóti katolikus temetőben kísérték el. Lelki üdvéért 2007. január 19-én 14 órakor a fóti Római 
Katolikus templomban engesztelő szentmisét mutattak be. Gyászolják: menyei, unokái, dédunokái, 
rokonai, barátai, ismerősei. 

* 
Fájdalommal tudatjuk, hogy Bende Miklós 2007. január 21-én, 86. évében hosszantartó betegség után 
csöndesen elhunyt. Temetéséről később történik intézkedés. 
 

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 
 

***** 
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 ajánlhatjuk. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-adónk  

1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Tíz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 
    Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen 
tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink 
tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is. 
    Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által, vagy az általunk mellékelt 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41  
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
    Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 



 

 

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

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

    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le! 
Írja rá a borítékra saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 
Köszönjük, hogy gondol ránk! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

***** 
 
 
 
 
 

***** 
Wass Albert 

Te és az Isten 
1. rész 

 
Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, 
amit nem az ember alkotott? 
    Nézz meg egy virágot! A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot! 
    Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék 
hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a 
világ a tavasszal. 
    Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra. Felüti kis 
zöld fejét a nyirkos falevelek alól. 
    Kinő a szár, utána futnak a levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre 
festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág. Kacag. Szinte hallani 
lehet. 
 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi magyarörmény közösségek 

részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 
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. l . IV. emelet 426, telefon: 332- 1791) 

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.417812002. 

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: Mackensen Kft. 
 



 

 

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK 
füzetek 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
“Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."  

 (Vörösmarty Mihály)  
XI. évfolyam 121. szám  
2007. március  
 

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

 
Az örmény liturgia megemlékezéseiből 

 
“A szent apostolokról, prófétákról, vértanúkról, tanítókról, az összes szent püspökről, patriarkáról, 
papokról, igazhitű diakónusokról és minden szentről történjék megemlékezés ebben a szent 
áldozatban, könyörögjünk." 
 
Tán az idézet utolsó, felszólító szava, melyet igen meg kell fontolnunk. Akiket felsorol a szöveg, azok is 
mind, ezt gyakorolták. Legyenek hát példáink meg közbenjáróink. Legalább is ezt mondja a hitünk, mely 
egyben éltetőnk. 

Dr. Sasvári László 
 

***** 
Gazdovits Miklós 

Az erdélyi örmények története 
2. rész 

A bizánciakkal szoros szövetségben megszervezett háború a bolgárok ellen 
 

Erre vonatkozólag VI. Leó császár Taktikájában feljegyzi a magyar-kabar-örmény harcosok 
haditechnikáit is, akiket “saját hajóival szállította harctérre". E harcok során figyelte meg a császár a 
harcmodort és ezek alapján iktatta be Taktikájába a magyar harcosok között lévő örmény csapatok harci 
szokásait is. 
    895-ben (?) Simeon bolgár cár a besenyőkkel szövetkezve komoly vereséget mért Bulgarophygonnál a 
bizánci-magyar szövetséges csapatokra és feldúlta az Etelközben hátrahagyott, komolyabb védelem 
nélkül maradt családok gazdaságait. “ Miután pedig a türkök visszatértek, és földjüket ilyen pusztán és 
feldúlva találták, letelepedtek arra a földre, amelyen ma is laknak" - mondja Konsztantin császár. Így 
került a magyar-kabar-örmény népkombináció 895-896-ban a Kárpát medencébe. 
    Ezek után úgy vélem, a vándorlások alatti magyar-örmény kapcsolatokat és keveredést bizonyítottuk. 
Annak eldöntése, hogy az örmények milyen számban voltak jelen, illetve milyen hatást gyakoroltak a 
magyar etnikum kialakulására, a történészek, antropológusok és más, ezzel őszintén és elfogultság nélkül 
foglalkozó szakemberek feladata. 
    Az Árpáddal a Kárpát medencébe érkezett örményeket, valamint utódaikat Árpádkori örményeknek 
nevezzük. Lássuk mi történt az Árpáddal Pannóniába érkezett örményekkel? Erre a választ a Képes 
Krónika ismeretlen szerzője, valamint Kézai Simon adja meg: az örmények “érdemeikért földeket és 



 

 

különböző privilégiumokat kaptak és letelepedtek". De hol? Milyen helyen? 
    Ilyen hely volt a magyar honfoglaló vezérek, talán maga Árpád által fő székhelynek kinevezett 
esztergomi vár és erődítménycsoport délnyugati része, ahová nagyobb örmény csoport telepedett le. A 
hely az Ermen vagy Villa Ermen néven ismert településből és a környékén lévő földekből állt és a IX.-
XIV. században Terra Armenorum de Pannonia néven szerepelt. A pannóniai örmények földjéről gazdag 
szakirodalom szól. Életében, 1315-ben, egy fontos esemény történt: a tatárjárás által elűzött örmény 
lakosok helyett az esztergomi káptalan “más helyekről hozott örményekkel" újratelepítette a falut. 
Az erdélyi örmények földjéről szintén több írásbeli és régészeti adat létezik. Központja a Nagyszeben és 
Vöröstoronyi szoros közötti Talmácson volt, de terjedelme nem annyira ismert, mint a pannóniaié. 
Talmácson örmény püspökség és egy kolostor is működött. 
    Az örmény szóból eredő és máig fennmaradt számos erdélyi helységnév is tanúsítja, hogy nemcsak a 
Vöröstoronynál, hanem más helyeken is telepedtek le Erdélyben örmények. Máig fennmaradt nevek a 
Nagyenyedtől északra lévő Marosörményes, eredetileg Örményes, a Nagysármástól keletre fekvő 
Mezőörményes, eredetileg Örményes, a szilágysági Bikkörményes, az Erzsébetvárostól északra lévő 
Szászörményes, az Apácától északra fekvő Ürmös, amelynek neve eredetileg Örményes volt, a 
Karánsebestől délre fekvő Örmény, a Nagyszebentől északnyugatra fekvő Örmény stb. Mi nem fogadjuk 
el azt a kritikát, mely szerint ezek a nevek nem a hajdani lakosok nemzetisége után lennének Örménynek 
vagy Örményesnek nevezve, hanem a “... vízforgás, forgó, mélyvíz jelentésű “örvény" közszó örmény 
változata után. Sem azt, hogy ezek a helységnevek Kalotaszeg délnyugati részében a kézimalom, a daráló 
nevéből erednének. 
    A nagyszámú örmény elem a magyar nyelv szókincsében ugyancsak a nagyszámú örmény jelenlétét 
bizonyítja a Kárpát medencében. Dr. Lukácsi Kristóf 210 örmény eredetű szót számlált meg a magyar 
nyelvben, melyet Szongott Kristóf 478-ra emelt. Például: szer->szeretet; árád>arad, áruárok; sirum>sír; 
szárm>származás; zsing>zeng; hén>vén; csavaragán>csavargó; erag>ér; bubbuta, stb. 
Dr. Schütz Ödön akadémikus professzor négy örmény eredetű betegségnevet is kimutat a magyar 
szókincsben: “piszok" (örményül pisak)=lepra, foltos bőrbetegség; “kosz" (ö. kos)=száraz, beszáradt 
undok kelevény; “csécs" (ö. csecs) = himlőhely; “keh" (ö. Keh) = kelés, tályog a testen, nyálkahártya 
betegsége. 
    Mindezek után reméljük, senki sem vonja kétségbe a nagyszámú örmény jelenlétet a Kárpát 
medencében, de ha mégis lennének olyanok, akik ezt a valóságot megkérdőjeleznék, folytathatjuk 
bizonyítékainkat a Kárpát medencében több mint 110 kívülről kerek, de belülről hatkaréjos, jellegzetes 
örmény templomok bemutatásával, melyekből “40 jelenleg is eredeti vagy átépített - bővített - formában 
áll, szertartás folyik bennük, további 40-nek alapfalai megtekinthetők, romos állapotban maradtak az 
utókorra, illetve ásatással kerültek napvilágra" (Szilágyi András) 
    Legfontosabb bizonyítéka annak, hogy az örményeknek fontos szerepük volt a kereszténység 
terjesztésében a Kárpát-medencében, a jellegzetes kívülről kerek, de belül hatkaréjos templomok. E 
rotundák paternitása ügyében számos tanulmány jelent meg, de egyik szerző sem meri kimondani, hogy 
ezeket a templomokat, ha nem is az összest, de jelentős részüket az örmények építették saját használatra. 
A továbbiakban ezt a kijelentést bebizonyítjuk. 
Bizonyításra két ma is működő rotundát használunk fel: a Bodrogközben lévő Karcsait, és a Makó 
melletti Kiszomborit. Választásunknak több oka van: elsősorban azért, mert a szakemberek mindkét 
templom építési idejét a XI. századra teszik, Szilágyi András szerint pedig “akár a Szent István-kori 
térítést megelőző időpontra is tehető"! Másodrészben azért, mert a karcsai templom 1527-től református 
templommá vált, míg a kiszombori rotunda katolikus maradt. Harmadszor pedig: e két templom falain 
olyan bizonyítékok maradtak fenn, amelyekkel határozottan és minden kétség nélkül alátámaszthatjuk az 
állítást, miszerint ezt a két templomot örmények építették - a maguk részére.  

(Folytatjuk) 
(Az erdélyi örmények története című (Kriterion Kolozsvár, 2006) könyvbemutató előadás elhangzott a 

Fővárosi Örmény Klub 2007. január 18-i rendezvényén.) 
 



 

 

***** 
Dr. Sasvári László 

Több mint „Az erdélyi örmények története"! 
 
Gazdagodott az erdélyi örményekről szóló szakirodalom. Eddig sem voltunk híján az e vonatkozású 
magyar nyelvű műveknek. Ám ezekből sok ma már hozzáférhetetlen. (Bár néhány kötet megjelent az 
elmúlt években, reprint kiadásban!) Egyesek, pedig régies stílusuk miatt a mai olvasó számára kevésbé 
élvezhetők. Nem mintha Gazdovits Miklós “Az erdélyi örmények története" című munkája (Kolozsvár 
2006.) könnyű olvasmány lenne. Aprólékossága, anyagbősége miatt csak lassan lehet olvasni. S mint a 
címben is jeleztük: túlmutat az erdélyi örmények történetén. 
    Visszatekintést nyújt az egész örménységre vonatkozóan. Műfaját tekintve kismonográfiának is 
nevezhetnénk. Néhol talán túlságosan is elmerül egyes részletekben, de nagy előnye, hogy sok 
ismeretanyagért, adatokért nem kell az eddigi műveket előszedni, itt is megtaláljuk. 
    Sok újdonsággal is szolgál, főként a honfoglaló magyarok és az örménység kapcsolatát elemezve. A 
hazai építészeti emlékekből a karcsai meg a kiszombori körtemplomok egyes művészeti motívumait 
elemezve mutatja ki az örmény eredetet. Ezeken elgondolkozva bizonyítottnak vehetjük, hogy éltek 
örmény szertartású keresztények itt a Kárpát-medencében a honfoglalás után. Hogy ezek mennyiben 
voltak még nyelvüket tekintve örmények, arra nehéz felelni. Hisz a szertartásokhoz elég volt a papok meg 
kántorok örmény nyelvtudása. Felvetődhet az is, hogy nincsenek örmény szertartási szövegeink ebből a 
korból. Lehet, hogy nem is igen voltak, mert az istentiszteleteket végzők gyakorlatból tanulták meg a 
szöveget és fejből tudták. 
    Az is felvetődhet, hogy ezek a templomok igen kicsinyek. Nem tesz semmit, a papok és a segédkezők 
befértek, a hívek, pedig körbeállták a templomokat. (Így volt ez az akkori, itt élő görög szertartású 
keresztényeknél is!) 
    Nagy armenológiai tudást kívánna, ha végig szándékoznánk elemezni a könyv minden adatát, s ez 
terjedelmileg is nagy lenne. Mert volna itt-ott megjegyeznivalónk! Pár kérdést azért kiemelünk. 
A 253. oldalon az örmény ortodox meg római katolikus egyház közötti különbségről van szó. Itt 
olvashatjuk, hogy az örmény egyház: “minden rangú papot házasságra kötelez..." Legjobb tudomásunk 
szerint az örmény egyházban is a püspök nőtlen kell legyen, mint más keleti egyházban. S akkor még 
nem beszéltünk egy sajátos örmény papi testületről: a teológiai doktorok testületéről, az idetartozó papok 
megjelölése: vartabed. Említik tanítórendbeli papságként őket, ők is nőtlenek! 
    Az újvidéki örményekről olvashatunk a 375-76. oldalon. Többek között: “A városban örmény 
felekezeti iskola is működött." A “Füzetekben" az elmúlt években jelentek meg írások az újvidéki 
örményekről, azokban ilyen említés nincs. Mindig is kis létszámúak voltak, amely szintén inkább amellett 
szól, hogy nem volt iskolájuk. 
    Ha már a “Füzeteket" említettük, hozzávéve az elmúlt évtized konferencia köteteit, úgy látjuk a mű 
láb- s irodalomjegyzeteiből, hogy ezeket a szerző nem használta. Pedig Erdélybe eljutottak, esetleg a 
szerzőhöz nem? (Egy hivatkozás van!) 
    Egyes esetekben hiányérzetünk is van. A lembergi örményeket ismertetve csak a XVII. századi unióig 
tárgyalja történetüket. Az erdélyiek történeti korszakolásában, a 131. oldalon, ezt olvassuk: “ - az első 
világháború óta napjainkig történt események. Ezekkel ebben a dolgozatban nem foglalkozunk." Miért 
nem? Ugyanígy, ha megemlítést nyernek a középkori esztergomi örmények, miért maradtak ki az 
Erdélyhez számtalan szállal kötődő XX. századi budapesti örmények? 
    Ott voltunk a január 16-i könyvbemutatón. Ragadjunk ki a szerző ott elhangzott szavaiból is pár 
gondolatot. Igen szemléletes volt a karcsai és a kiszombori körtemplomok művészi motívumainak 
elemzése. A könyvben ez már terjengősebb. Viszont az örmények vallására vonatkozóan előadottak 
nehezen voltak követhetőek. A könyvben szerencsésebb a leírásuk, bár lehetne itt is felvetéseket tenni, 
mint az előbbiekben egyet már is tettünk. 
    Ez a pár megjegyzés nem kíván akadékoskodás lenni, mert a kötetet hasznosnak tartjuk, bár az 
általánosabb örmény vonatkozásokban kevesebb is elegendő lett volna. A statisztikai összevetésekkel 



 

 

nem boldogult. Részünkről úgy látjuk, hogy az örmény nemzetiségűek kérdése eléggé elválik az örmény 
katolikusoktól. (2001-es népszámlálás Magyarországon szerencsésebb volt a négy nemzetiségi 
vonatkozású kérdésével, bár az erre adott válaszok sem fedik le teljesen a helyzetet, de azért a “keleti 
örmények" száma a nyelvtudás alapján kitűnik, hogy 300-ra tehető.) 
    Gazdovits Miklós könyvének feltétlenül ott kell lennie mindazok könyvespolcán, akik komolyan 
érdeklődnek az örmény történelem és kultúra iránt. (Még annyit hadd jegyezzünk meg: a szerző 
összefoglalta e könyvében a korábbi műveiben is közreadottakat!) 
 

***** 
 

Nagyböjti gondolatok 
Testvérem, Te Isten szép ajándéka, egy titkokat rejtő csoda vagy! 

 
Nap mint nap oly sokan borulnak térdre, hogy Istenhez forduljanak gondjaikban, választ kapjanak gyötrő 
kérdéseikre, orvosságot bajaikra, fájdalmaikra. Keresik az emberek a különféle betegségek, a rák elleni 
orvosságot, választ a társadalmunkat feszegető kérdésekre, kiutat az értelmetlen háborúkból, 
katasztrófákból. Kérnek Istentől lelkesítő, erőt adó, szép verseket, irodalmi műalkotásokat, melyek 
szárnyalásra ösztönöznék a fiatalokat. Harmóniát, mely a dallamok egyetemes nyelvén egy új világot nyit 
előttünk, színeket, festményeket, melyek beragyogják az életünket. Szükségünk van épületekre, gyárakra, 
hidakra, melyek otthont, munkát jelentenek számunkra, melyek összekötnek, elvezetnek testvéreinkhez. 
Imáinkban rengeteg kérést fogalmazunk meg tudatosan, de nagyon sokszor csak akaratlan felsóhajtása- 
inkban. 
    Minden ima Isten elé száll. Ő minden fohászt meghallgat. Hiszem, hogy aki teremtette fülünket, 
meghallja fohászunkat és válaszait, a világunkat továbbvivő megoldásokat, a csodálatos műalkotásokat, 
terveket, eszméket gyermekbőrbe csomagolva, élő kisbabákként ajándékba adja nekünk. 
    Mindannyiunkban Isten csodás kincsei, a meghallgatott imákra adott válaszai rejlenek. Mint a vasérc 
vagy az arany a tárnák mélyén, az igazgyöngy a kagylóban a tenger fenekén, ott lapul benned, bennem a 
képlet, mely orvossággá válva életet menthet, a tervrajz, melyből kígyózó út lesz, hogy testvéredhez 
vezesse lépteid. Benned van a béke terv, melyet ha alázattal megfogalmazol és kimondasz hangosan, 
elhallgatnak a fegyverek, és mosoly költözik a gyermekek arcára. 
    A titok, a csoda benned van! A nagyböjt szent idejében még inkább, mint máskor. Felszínes 
csapongások, üres lötyögések helyett, magadba kell mélyedned, hogy felfedezd a lelkedben rejlő 
értékeket. Merülj alá a csendben! Csodálatos érzés ott bent meghallani a verset, meglátni a festményt, a 
képletet, a megoldást, és szépen vázlatokat készítve, lassan világra szülni azt. Egy gondolat, mely 
nemcsak neked fontos, ott lent, belsődben kezd körvonalazódni, még csak dereng, de Te érzed, hogy 
belőled kikívánkozik. S mint a bányász a mély üregben, sötétben egyedül, dolgozol, megfogod, 
megfogalmazod, felszínre hozod, hogy megajándékozd vele a világot. Csodálatos érzés szülőanyja lenni 
egy igazi értéknek, egy szellemi kincsnek, melyben az emberek meghallgatott imáikra adott választ 
találnak. 
    Persze a gonosz szeretné elhitetni, hogy Te értéktelen vagy, meddő föld, üres puszta. Azt hazudja, hogy 
benned nincsenek igazgyöngyök, kár is lemerülnöd a hullámok alá, úgysem találsz ott önmagadban 
semmit. Azt mondja: szórakozz, légy vidám, élj a mának, magadnak, neked sem ad senki semmit ingyen! 
Ne hidd el neki, hazudik: Te Isten gyermeke vagy, felbontatlan levél, melyre a Teremtő az ő gyermekei 
iránti végtelen szeretetét írta, fogalmazta meg csodálatosan. Általad akarja tovább teremteni a világot az 
Isten, választ küldeni a sokakat gyötrő kérdésekre. Ne veszítsd el magad, mert válasz vagy valakiknek, 
sokaknak! Kicsinységed ne aggasszon, piciny ceruza heggyel írtak remekműveket! 
    Ismerd meg magadat, ne félj ! Tiszta vágyaid vezetnek legszebb álmod felé, mely újból és újból 
visszatér, mint a Te teremtőd, Isten szava. Indulj el abba az irányba, bár sötét a tárna, nehéz felszínre 
hozni az értékeket! A bányászat után tüzes kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, megéri! Bízzál alkotódban, 
a nagyböjti szent idő számodra is új világot nyithat! 



 

 

Alkoss! Magadból adj csodát! Hegyeket mozgató őserő van benned. Merd megtenni azt, amiért világra 
születtél! Add át ajándékaidat, s így a világot tovább teremtő Istennek társa leszel! 

Csaba testvér 
***** 

A világ tele van kapzsi és haszonleső emberrel. Így aztán annak a ritka egyéniségnek, aki önzetlenül akar 
másokon segíteni, óriási előnye van: alig akadnak versenytársai. 
 
A lakosoknak testi és lelki szebbítése, ím ez és csak ez lehet a kormányoknak legfőbb feladata. Minden 
mellékes tekintet a főcél által háttérbe szoríttatik. 
 

                                                                                               Széchenyi István: Önismeret 
***** 

 
Felhívás 

 
Az Örmény Katolikus Plébánia tulajdonát képező múzeum felújítása, átépítése és korszerűsítése, a 
múzeum újrarendezése a közeljövőben megkezdődik. A munkálatok jelentős összegbe kerülnek, amelyet 
segítség nélkül nem tudunk megvalósítani. Ehhez tehát az örmény katolikusok összefogása szükséges. A 
munkálatok befejezése után mód nyílik a nagyközönség számára megnyitni a közgyűjteményként 
nyilvántartott örmény múzeumot. 
    Felkérjük, hogy adományával segítse az örmény katolikus múzeum mielőbbi megnyitását. Adományát 
a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség OTP Bank Rt-nél vezetett 11707024-20465157 számú 
bankszámlájára utalhatja át. A megjegyzés rovatba tüntesse fel: “Adomány Örmény múzeum javára". 

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Gondnoksága  
 

***** 
Hirdetmény 

Az Örmény Katolikus Lelkészség levélcíme: 1114 Budapest, Orlay u. 6., Plébánosa: Dr. Leszkovszky Pál 
O.P., akinek elérhetőségei: telefon a Domokos Rendházban 460-0605, mobil telefon: 06-201220-4256, e-
mail cím: palatya@freemail.hu 

***** 
 

Figyelem! 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület postacíme megváltozott.  
Új postacíme 1255 Budapest Pf.189. 

***** 
Kovács Bálint, az erdélyi örmények magyarországi ifjú kutatója tartott előadást a Fővárosi Örmény Klub 
február havi rendezvényén. Tudásával, széleskörű látásmódjával ismét elkápráztatta hallgatóit. Az erdélyi 
örmények kulturális kapcsolatairól szóló izgalmas előadása után vetítettképes filmet tekinthettek meg a 
klub résztvevői, betekintve ezáltal az örmény népitánc kultikus rejtelmeibe. Kovács Bálint előadásának 
írott változatát az alábbiakban közöljük. 
 
Kovács Bálint 

Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17- 18. században 
 
Ha a társadalom- és gazdaságtörténet szempontjából vizsgáljuk a 17. században Erdélybe települő 
örményeket, arra a megállapításra jutunk, hogy letelepedésük után rövid időn belül azok a normák 
váltak számukra meghatározóvá, amelyek a Kárpát-medence világát jellemezték. 
    Előadásomban rámutattam, hogy mindezek ellenére kifejezetten az egyházi szellemi eliten, ezen belül 



 

 

is kifejezetten a misszionáriusok tevékenysége folytán az erdélyi örmények gyakorlatilag a 18. század 
végéig kapcsolódtak ahhoz a szellemi közeghez, amely az egyes uniált örmény közösségeket 
összekapcsolta. Vagyis az erdélyi örmények közösségei eszmetörténeti szempontból igenis kapcsolatban 
álltak a konstantinápolyi, kisázsiai, lembergi, római, velencei közösségekkel, illetve teológiai iskolákkal. 
Tehát szellemi síkon továbbra is volt érintkezés az ázsiai és európai örmény diaszpórák között.          
    Megállapításomat részben levéltári forrásokkal, részben az eddig gyakorlatilag alig ismert igen gazdag 
erdélyi örmény könyvtárak állományával támasztom alá. 
    Előadásomban a régió fogalmát helyeztem előtérbe, amelyen keresztül bemutattam azokat a területeket, 
ahol a 17- 18. században örmény diaszpóra volt, és amelyek között eszmetörténeti kapcsolatokat véltem 
feltételezni. Ebbe a halmazba mind az európai, mind az ázsiai területeket beleértettem, ezek közül 
azonban csak azokról szóltam, amelyek között feltételezéseim szerint létezett egy olyan interregionális 
kapcsolat, amely a különböző eszmetörténeti folyamatokra hatással volt és a folyamatokban valamilyen 
szinten az erdélyi örmény közösség is képviseltette magát. 
    Az ázsiai terülteket az örmény uniós szempontok alapján alapvetően három területre lehet felosztani: 
Az 1620 óta perzsa uralom alatt lévő, ecsmiadzini katholikoszhoz tartozó terület. Itt Jereván említendő 
meg, valamint Erzurum. 
    A Sis-i katholikoszhoz tartozó területen 1625 óta voltak misszionáriusok, 1740-ben az örmény 
katolikus patriarchátust alapítottak itt. Különösen Aleppo városa érdemel itt említést. 
    Az erdélyi örmények kapcsán az ázsiai interregionális kapcsolatokat vizsgálva ebben az első két 
régióban csak érintőleges kapcsolódási pontokat vettem észre, szemben Konstantinápollyal, amellyel 
többrétűek voltak az összekötő elemek. 
    Konstantinápoly: Városként és régióként is fontos szemlélni, ugyanakkor mint multikulturális egység is 
szót érdemel, hol a kereszténység is több “szinten" képviseltette magát és az iszlámnak is otthona volt. 
Konstantinápolyban saját örmény patriarchátus is létezett. A görög pátriárkákhoz hasonlóan az örmény 
pátriárka nemcsak egyházi, de világi elöljárója is volt népének, többek között felügyelte az adók 
beszedését, és saját börtönt is fenntartott. A pátriárka mellett a konstantinápolyi örmény katolikus 
vikáriusi hivatal említendő meg, ennek nem volt azonban püspöki joghatósága. 
    Európáról szólva megemlítendő Lemberg: A Galíciába bevándorolt örményeknek Nagy Kázmér 
engedte meg, hogy templomot építsenek a városban. Ekkor még az apostoli örmény hiten voltak. A 17-
18. században Nikol Toroszovics és Vardan Hunanean működésének következtében jött létre az unió a 
katolicizmussal. A lembergi örmény katolikus érsekség, a pápai joghatóságú örmény rítusú szeminárium 
Lemberget egyházi téren központi településsé tette és az erdélyi örmények egyházkormányzati kérdéseit 
is erősen befolyásolta különösen a 18. század első feléig. 
    Velence szerepét és jelentőségét talán nem kell bemutatnunk, témánk szempontjából azért különösen 
fontos, mert itt volt a mechitarista rend központi kolostora, amely az erdélyi örmények interregionális 
szellemi kapcsolataiban is kétségtelenül fontos szerepet játszott. Önálló nyomdával rendelkezett a 
mechitarista kolostor, ahonnan a kikerülő kötetek ma megtalálhatóak Erdélyben, külön kiemelném Antoni 
Portoli nyomdászmester köteteit. 
    Krím félsziget: Kaffa városát fontos kiemelnünk. Az erdélyi örmények amikor a 11. században Ani 
városát elhagyták, moldvai megérkezésükig fontos állomásuk volt a Krím félsziget, az itteni örmény 
kereskedőkkel feltételezhetően a továbbiakban is ápolták a kapcsolatot. 
Pétervárad-Nándorfehérvár: Szintén örmény közösség létezett itt, a 18. században helyi jezsuiták 
próbálták uniáltatni őket. A közeg igazi multikonfesszionális terület volt, a különböző etnikumú és 
felekezetű népcsoportok közül tehát az örmények sem hiányozhattak. A Propaganda Fide római levéltárát 
vizsgálva rendszerint találunk olyan missziós jelentéseket, amelyek Péterváradon vagy Belgrádban 
születtek, amikor a misszionárius épp Velencéből Erdélybe tartott, vagy épp hazafelé, így ezekből a 
levelek sok esetben mind az erdélyi, mind a péterváradi örmény közösség életéről tájékoztatnak 
bennünket. 
    A területek számbavétele után a szellemi közvetítőket kell kiemelni, akik gyakorlatilag létrehozták és 
“működtették" a kulturális kapcsolatokat. Ha a betelepülést és az azt követő éveket nézzük, mindenekelőtt 



 

 

az uniált püspök, Oxendio Virziresco érdemel említést, aki még Moldvában született, Botosan városában, 
azonban Rómában a Propaganda Fide kongregációjának kollégiumában, a “Collegio Urbanoban" 
folytatta tanulmányait. Innen került Erdélybe, ahol az uniót követő feszült légkörben nem maradt sokáig, 
hanem Bécsbe távozott, ahol titokzatos körülmények között 1715. március 10-én meghalt. 
Munkásságának bemutatása önálló tanulmányt kíván, különösen a római, szentszéki levéltárakban 
fennmaradt viszonylagosan bő levelezését is ismertetve. 
    Az 1720-as évekből elsőként említem Cacciadurus Arachiel-t (1666-1740), aki Mechitár apát (a 
mechitaristák megalapítója) “jobbkeze" volt. Erzurumban született, majd Rómában tanult. Teológiai 
doktorátust szerzett, így a vardapet címet viselhette. Kiváló konstantinápolyi prédikációiról és hatékony 
missziós munkájáról szólnak a források. Konstantinápolyban tevékenykedett, innen került Velencébe, 
ahonnan Erdélybe apostoli misszionáriusként érkezett, azonban nem maradt sokáig. Az a fajta 
misszionárius volt, aki a Propaganda Fide-vel való kapcsolatokat kulcsfontosságúnak tartotta, mindenről 
volt véleménye, gazdag jelentései, levelei Rómában a Propaganda Fide levéltárában több kötetre való 
anyagot tartalmaznak. 

(Folytatjuk) 
 

***** 
Az örmény kódexművészet képviselője: 

Lázár Imola 
 
Fiatal, örmény származású művésznő mutatkozott be 2007. február 22-én Budapesten a Józsefvárosi 
Kiállító-teremben. Meglepő, hogy egy ifjú művész a régi korok példát mutató történelmi alakjaihoz 
hajoljon vissza s témájául az Örmény Biblia különleges történetét dolgozza fel. Lázár Imola ezt tette, s 
gazdag tartalmú és tematikájú zománcképein felvonultatta az örmény egyházi élet hitükért kiálló szent 
alakjait. Puskás Eszter örmény egyházi énekeket és székely népdalokat adott elő, míg Várady Mária 
színművész nagy átéléssel mutatta be Agathangelosz: Világosító Szent Gergely, az örménység 
apostolának megkínzatása című balladáját. 
    A kiállítás alkalmat nyújtott arra is, hogy köszöntő előadásában Issekutz Sarolta, az EÖGYKE és a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke szóljon az örmény nép hányatott sorsáról, majd Kátainé Szilvay 
Ingrid felolvasta Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész gondolatait Lázár Imola művészetéről. 
Az esten köszöntötték a Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöknőjét, Issekutz Saroltát is, 
aki épp tíz évvel ezelőtt alapította meg az Egyesületet. Az emlékezetes ünnepi esemény örmény étkek 
kóstolgatásával zárult. Kátai Mihály nyitó előadása, valamint az Issekutz Saroltát köszöntő beszéd az 
alábbiakban olvasható. 

(Frigyesy) 
 

***** 
Tisztelt érdeklődő egybegyűltek! Hölgyeim és uraim! 

 
E kiállítást motiváló szándékról és a bemutatott műtárgyak gondolati hátteréről szeretnénk szólni. Nem 
értékelés az, ami elhangzik most, hanem ezen ünnepélyes alkalomhoz illeszkedő reflexióink tolmá-
csolása. 
    Imolával való első találkozásunkkor egy tanulmányt kaptunk az örmény könyvnyomtatásról. Legalább 
olyan fontosnak érezte e tanulmány megismertetését, mint az általa létrehozott műtárgyak bemutatását. 
Megszületett a gondolat, mely szerint ténykedésének szellemi modellje az örmény kódex-művészet. Ha 
egy mondatban szándékoznánk megfogalmazni a látottakat, akkor azt mondhatjuk: örmény lelki nyelven 
írja képeit. 
    Képírás kifejezést szándékosan használjuk a ma ismert vizuális művészeti műfaji meghatározásokkal 
szemben. A képírás semmiképpen sem festészet vagy grafika, hanem információ-hordozó közeg jelekből 



 

 

és ábrákból. Mint ilyen, visszanyúlik az ősi, írásbeliséget megelőző időkbe. Ez a formanyelv felismerhető 
és értelmezhető a ma embere számára is, mivel számtalan eleme változatlan, illetve alig változott. Az 
ábrákból és jelekből születtek később a betűk. Az örmény kódexek lapjain ezek mind megtalálhatók. 
    A jelkutatás tudománya két irány mentén vált szét. Az egyik irányzat képviselői szerint a jelek 
önkényesek, titkosírás-szerűek, csak koncepciók mentén értelmezhetőek, tehát alkotott absztrakciók. A 
másik irányzat gondolkodói a jelekben minden esetben a valóság tükröződéseit fedezik föl. Arisztotelész 
szerint a művészetek fontossági sorrendben alakulnak ki, mert: “a művészet akkor jön létre, amikor a sok 
fogalomból egyetemes ítélet formálódik a hasonló tárgyakra vonatkozóan". Ez a sorrend a szükségletek 
sorrendjét tükrözi, a gyönyörködtetést szolgáló művészetek az utolsók. Arisztotelész még nem tesz 
különbséget a szoros értelemben vett mesterség és művészet között. 
    A képírás elsősorban információ-hordozó közeg. Mégis gyönyörködtet, mert a teremtett világ szépsége 
fejeződik ki általa. A keresztény művek tartalmukban különböznek, nem pedig stílusjegyeikben a korabeli 
egyéb művektől. Ezentúl továbbéltetik az azt megelőző korok tartalmait. Gondoljunk itt a matriarchális 
korok Istenanyáira, s továbbélésükre a Mária-kultuszban. A jelek és ábrák is fönnmaradnak a keresztény 
művészetekben. A természeti valóság formái és ezek képi kifejeződései analógikus összefüggést 
mutatnak: a fénnyel összefüggő dolgok ábrázolásban is hasonlóak. Pl. a sugárkoszorús Nap virágszerű és 
a sziromkoszorús virág Nap-szerű. A magyar nyelvben a világ és a virág szóalakja megfelel egymásnak. 
Szemünk világa, lelkünk sugárzó ablaka is Nap-szerű. A virágos mező lent és a csillagvirágos ég fönt 
való elhelyezése a képsíkon értelmezi a hasonló jelek különbözőségét táblán, falfestményen vagy kódex-
lapon. 
    A ma embere hajlamos a másolás minden formáját pejoratíve értelmezni, ahogyan az alázatot is 
gyakran tévesztik össze az alázatossággal. A kódex-másolók évszázadokon keresztül nevüket sem 
tartották fontosnak jelölni, személyiségüket nem helyezték előtérbe, hanem lehetőségeikhez képest 
szolgáltak, így éltetve az örmény kultúrát. Lázár Imola is örmény lelki nyelven írja képeit. Az örmény 
képírás a kereszténységet megelőző hellénisztikus világ kaukázusi formanyelvében is él. Szépségesz-
ménye a fény, a Nap, a szárnyaló Isteni Szem ősmotívuma. E fény hordozó anyaga itt a tűzzománc, amely 
nemcsak jelzi, hanem visszaveri és megjeleníti az élő fényt. 

Kátai Mihály és Szilvay Ingrid gondolatai  
az Örmény Biblia című kiállítás kapcsán 

 
***** 

 
Issekutz Sarolta köszöntése az EÖGYKE 10 éves alakulásának alkalmából 

 
Szongoth Gábor, az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke, az EÖGYKE elnökségi tagja a következő 
gondolatokkal köszöntötte az Elnök-asszonyt:  
“Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapításának 10. évfordulóján kedves 
kötelezettségünk, hogy elismeréssel adózzunk és köszönetet mondjunk Dr. Issekutz Sarolta alapító 
elnökünknek. Fáradhatatlan munkája nyomán jött létre Egyesületünk és kovácsolódott össze 
közösségünk. 1997-ben, az alapítás évében már kilenc éve eltávozott az élők sorából páter Kádár Dániel 
apátplébános - templomunkat felépítő papunk. Betegsége és halála után lassan szétszéledt az erdélyi 
örmény katolikus hívek közössége. Ezt a szomorú folyamatot állította meg Dr. Issekutz Sarolta, aki 
fáradhatatlan szervező, kutató munkával először létrehozta az Erdélyi Örmények Klubját, majd 
megalapította az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet. 
    Az erdélyi örmény gyökerű családok újra egymásra találtak, közösséggé kovácsolódtak, és a már-már 
feledésbe merült családi gyökereik kutatásába kezdtek. Visszanyerték erdélyi örmény identitásukat. Ezt a 
pótolhatatlan értékű munkát kívánjuk megköszönni. Kérjük, fogadja köszönetünk jeléül ezt a medáliát, 
melynek motívumát Sargis Pitsak kódexrajzoló művész készítette, aki a kilikiai kis-Örményországban 
működött, s ezt a Szent Lélek jelenlétét ábrázoló madarat a Kis Jézust altató Szűz Mária feje fölé festette. 
    Erre a jelképre gondolva kérjük a Szent Lélek Úristent, őrizze meg Dr. Issekutz Saroltát egészségben, 



 

 

általunk ismert aktív tevékenységében közösségünk élén, s azt a közösséget, amelyért dolgozik, az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjait szeretetben, békességben. 
 

***** 
Bálintné Kovács Júlia 

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 
9. rész 

 
Rendhagyó lesz ez a “fejezet" Magyarlápos örménymagyarjairól. Szerencsére számos jelentkezés, 
visszajelzés érkezik hozzám, ezért arra gondoltam, célszerűbb lenne, ha összegyűjteném a hozzám érkező 
új adatokat, fényképeket, beszámolókat, felkeresném a jelentkező új adatközlőket, és akkor folytatnám 
beszámolómat az egyes családokról. Nem szeretném leszűkíteni csak a magam családjára, tehát a Kovács 
ág történetéről később írok. Most csupán jelzésszerűen szólok a többi családról, és várom a kiegészíté-
seket. 
    A már idézett 1941-es kiadású Magyar Városok Személyi Adattár 47. oldalán például ez áll: 
“Besenszky Antal dr. tb. vármegyei főorvos, városi tiszti főorvos, Dés. Született Domokoson 
(Magyarlápos szomszédfaluja. B. K. J.) 1864-ben Kolozsvárott végezte az orvosi fakultást. 
Magyarláposon mint járási orvos kezdte meg működését, 1917-től 1931-ben bekövetkezett haláláig. 
Legkedveltebb belgyógyásza volt a megyének. Rendkívül sokat és önzetlenül fáradozott a szegény sorsú 
betegek érdekében. Orvosa volt a kerületi munkás biztosítónak is. Egyéniségére jellemző, hogy a vele 
való érintkezésben a legsovinisztább románok is a magyar nyelvet használták. Hivataloskolása alatt 
példaszerűen intézte a közegészségügyi teendőket. Özvegye: krasznai Szabó Anna". 
    Eddig a könyvből másoltam - írja levelében kedves Böske barátnőm, majd így folytatja: “A Besenszky 
családról sokat tud mesélni egy 84 éves ismerősöm. A család utolsó Láposon megforduló tagja Besenszky 
Jancsi volt, aki a földjeik ügyében járt itt. Erről az ágról keveset tudok hivatalosan." 
    Írni fogok még a Moldovánokról, a Dragománokról, a Tulicsokról, a Kovácsokról és a község nagy 
mecénásairól, a Voithokról is. De most tartsunk kis szünetet és adjunk teret azoknak a barátainknak, akik 
tollat ragadtak és írtak családjukról, sőt Berecz Edgár barátunknak, aki Örményországba is el szeretett 
volna jutni, hogy még többet megtudjon e népről. Most átadom a szót nekik, a magyarláposuktól pedig 
türelmet és további adatokat, fényképeket kérek. 
 

***** 
Vízi Ildikó 

Székelyörmény családi gyökerek nyomában 
 
Bálintné Kovács Júlia telefonált, hogy olvasta keresztanyámról írt cikkemet a kolozsvári Szabadság című 
napilapban, s biztos benne, hogy keresztanyám, Csíky Irén óvónő örmény származású. Valóban így van - 
erősítettem meg feltevését, hiszen édesanyám félig székely, félig örmény volt. Keresztanyám, Csíky Irén 
(1880-1970) édesanyám nagynénje, és anyai nagyanyám Csíky Gabriella (1883-1979) törzsgyökeres 
erdélyi örmény, római katolikus családból származtak, mind anyai, mind apai ágon. Sokat meséltek az 
örmény családfáról, így tudom, hogy anyai részről az örmény ükszüleim Csíky István és Szentpéteri 
Mária, valamint Meskó Dániel és Lengyel Karolina a XVIII. században telepedtek le közép Erdélyben, 
Kőhalomban. 
    Nagymamám Csíky Gabriella aki 96 évet élt, családi ereklyeként őrizte meg a régi dokumentumokat, 
fényképeket az örmény ősökről. Így birtokomban vannak az örmény dédszüleim latin nyelvű kereszt-
levelei, amelyeket a gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség bocsátott ki. 
    Konzervatív beállítottságú vagyok, mindig is érdekeltek elődeim, mind a székely, mind az örmény 
oldalról. Az örmény családi gyökerek nyomában az 1840-es évekig tudok visszamenni az időben. 
Szeretem az időutazást, a régi iratok, fényképek nézegetését. Anyai ágon örmény dédszüleim a meglévő 
születési bizonyítványok alapján a következők: Csíky József dédnagyapám, született 1844. május 22-én 



 

 

Kőhalomban. Vallása római katolikus. Foglalkozása kereskedő. Felesége Meskó Róza (fent) dédnagy-
anyám született 1851 június 11-én Kőhalomban. Vallása római katolikus. Házasságukból hét gyermek 
született. A legnagyobb fiú ifj. Csíky József meghalt 1914-ben az orosz fronton. A trianoni összeomlás 
után (nagymamám mindig így emlegette ezt a történelmi eseményt) a család két részre szakadt, miután a 
szülők az 1900-as évek elején meghaltak. A családból két lány Csíky Mária és Csíky Róza Budapestre, 
egy fiú Csíky Ernő Szolnokra távozott és ott alapítottak családot. Leszármazottaik ma is Magyarországon 
élnek. A családból hárman Erdélyben maradtak. Csíky Béla Gyergyószentmiklóson alapított családot. 
Nagymamám Csíky Gabriella és keresztanyám Csíky Irén mindketten óvónők (lásd 17. oldalt fent) 
Sepsiszentgyörgyön éltek közös háztartásban, családban életük végéig. Trianon után a család tagjai, noha 
földrajzilag távol is voltak egymástól, nagyon összetartottak, mélyen vallásos lelkületű, szép és 
harmonikus családi életet élő, nagyon dolgos, szorgalmas emberek voltak. Állandóan leveleztek, minden 
fontosabb családi eseményről értesítették egymást. Tapasztalatból tudom, hogy nagy szeretetkultúra 
érvényesült a családban. Sajnos e harmonikus családi életnek véget vetett a második világháború, majd az 
azt követő kommunista rendszer. 
    Az 50-es évek végére már csak nagymamám és családja, valamint keresztanyám maradt életben a 
Csíky család idősebb tagjai közül. Mint már jeleztem Sepsiszentgyörgyön éltek. Nagyapám Dr. Daragus 
András ügyvéd (1880- 1976) törzsgyökeres háromszéki székely családból származott, így nagyszüleim 
sohasem hagyták el Székelyföldet, ott nyugszanak Sepsiszentgyörgyön a római katolikus temetőben, 
keresztanyámmal együtt. Édesanyám Dr. Debreczy Sándorné született Daragus Ibolya (1913-1992) 
Kolozsváron a Fernidánd egyetemen szerzett német-francia-román szakos diplomát. Haláláig Kolozsvá-
ron élt édesapámmal a színtiszta csomakörösi székely családból származó Dr. Debreczy Sándor egyetemi 
tanárral (1907-1978) együtt. Ők a kolozsvári Házsongárdi temetőben nyugszanak. 
    Gyermekkori emlékeim nagyon szorosan kötődnek székelyörmény gyökereimhez, mivel testvéremmel 
együtt - aki ma Dr. Debreczy Istvánként gyermekorvos Várpalotán -, minden nyarat Sepsiszentgyörgyön 
töltöttünk a nagyszüleinknél, akik mindig nagy szeretettel vártak a vakációk idejére. Ilyenkor a legtöbbet 
nagymamámmal és keresztanyámmal voltunk együtt. Mindketten anyanyelvi szinten beszélték a német 
nyelvet, hiszen Kőhalomban német környezetben nevelkedtek. Így a vakáció idején velünk is 
foglalkoztak, hogy gyakoroljuk a német nyelvet. Szabadidőnkben az Oltban fürödtünk, és a környező 
hegyekben kirándultunk. 
    Ha most felnőttként visszagondolok az együtt eltöltött sok-sok boldog évre, főként nagyszüleim mély 
vallásossága, hagyománytisztelete és szorgalmas munkája hagyott maradandó nyomot bennem. Abból, 
amit gyermekkoromban belém kódoltak a székelyörmény nagyszüleim, nem tudok, de nem is akarok ma 
sem kilépni. Úgy érzem, hogy jó útravalót kaptam elődeimtől, amiért nagyon hálás vagyok a Jó Istennek. 
 
Kolozsvár, 2007. 01. 28  

(A cikk szerzője gyógypedagógus,  
a BBTE megbízott adjunktusa Kolozsváron) 

 
***** 

Molnár József 
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai 

5. rész 
 
Misztótfalusinak a legjobbkor jött ez a munka. A Biblia nyomtatásakor és kötésekor, mint Mentsége 
elején elmondja, sokszor úgy kiadta a pénzt a könyvnyomtatóknak, hogy kenyérre sem igen tellett neki, s 
a négy könyvkötő fizetésére is hetenként legalább 100 forintot kellett két keze munkájával megkeresnie. 
Ekkorra már rég kiadta azt a pénzt, amit 1684 elején Salamon Benedictustól és 1695 elején Simon de 
Maly kereskedőtől kapott a betűk véséséért. Az örmény betűk kivésése meglévő kész mintáról nem 
okozott neki nagy gondot, hiszen tanulóéveiben Voskens műhelyében sokat foglalkozott görög, szír, 
héber és keleti betűk javításával és feltehetőleg a hiányzó patricák vésésével. Ellentétben Fogolyán 



 

 

Miklós véleményével, nem hinném, hogy Misztótfalusinak különösebb fáradságot okoztak volna az 
örmény ligaturák (mi, me, mx stb.) és az ún. “felkarolt" (zl, Ic, lb stb.) betűk, ha vésésük bonyolultabb is 
mint a közönséges betűké. Keleti betűk vésésében jártas, gyakorlott betűmetszők, köztük Christoffel van 
Dyck előtte már megbirkóztak a problémával. Máté Vananteci tudta, hogy egyetlen betűtípussal nem 
sokra megy, hiszen előtte Oszgánnak is ki kellett egészítenie Dzarecitől maradt típusát még két mérettel. 
Máté Vananteci is mindjárt három típust rendelt nála, mint Sparvenfeldhez írott levelében jó tanácsként 
említi apró, nagyobb és még nagyobb (parvas, maiores ac maiores). Az 1685-ben kinyomtatott 
Hymnarium címlapján két méretben láthatók a verzálisok, s egy-egy méretben a kisbetűk (bolor) és mint 
már Haimann György is észrevette, a kurzív (notr) betűk is öt sorban. Az egy évvel később kinyomtatott 
Breviárium címlapján a verzálisok már három méretben láthatók a bolor és notr. betűk mellett. 
Misztótfalusi betűit Christoffel van Dyck másodszorra metszett betűivel Haimann György hasonlította 
össze elsőként Misztótfalusiról írott könyvének angol változatában. Megállapította, amit az itt bemutatott 
illusztrációkból is könnyen kivehető, hogy az elsőnek készített betűi nagyobbak és vastagabb metszésűek, 
mint az Oszgán megrendelésére vésett későbbiek, melyeknek mérete szinte azonos Misztótfalusiéval. 
Alakjukban Haimann György is csak kevés megkülönböztető jelet talált a nem különösen feltűnő némely 
jellemvonáson kívül. De észrevehető, hogy Misztótfalusi verzálisainak dőlése egyenletesebb és jobban 
összhangban van a szövegekben a bolor betűkkel, amelyeknek metszése is finomabb; a betűk általában 
vékonyabbak és alsó száruk görbületei kecsesebbek, amennyire a birtokomban lévő fényképek és 
fénymásolatok alapján meg tudom ítélni. Misztótfalusi betűinek hasonlatossága van Dyckével 
kézenfekvő, hiszen Máté Vanantecinél bizonyára megvoltak mesterének, Voszgánnak van Dyck betűivel 
nyomtatott könyvei és különösen Bibliája; egészen bizonyosra vehető, hogy Misztótfalusi ezeket vette 
mintául, mikor vésésükbe kezdett. Nyilván Vananteci is ezt javallotta neki. 
    Máté Vananteci nyomdája első két kiadványának megjelenése után láthatólag 1688-ig szünetelt. Majd 
ismét négy évi szünet következett, és az 1692-ben kinyomtatott egyházi énekes könyvvel le is zárult Máté 
Vananteci nevével jelzett első korszaka. 1702-ben már csak társszerzőként találkozunk vele Lukas 
Vanantecivel kozösen írt fizikai és filozófiai könyv címlapján. Az 1695-ben nyomtatott “Japhet törzsének 
genealógiája" című könyvön már egy új impresszum tűnik föl: ,,Vananteci Família". A nyomdát tehát 
családi vállalkozásként vezették tovább. A rejtély csupán az időpont. Emlékezzünk rá, hogy Máté 
Vananteci Örményországból nagybátyjával Tamás Nuricsanján püspökkel érkezett a katolikosz 
küldetésében Ciprus szigetére. Megbízásuk új örmény nyomda berendezésére szólt. Tamás előre küldte 
Mátét Olaszországba, aki Livornóba ment, ahol nemcsak nagy örmény kolónia volt, hanem korábban egy 
tekintélyes nyomda is működött. Tamás püspök és Máté Vananteci útja ekkor egy időre elvált. Fogolyán 
Miklós szerint nem tudni, hol tartózkodott Tamás püspök, míg Máté után nem ment Amszterdamba. 
Raymond H. Kévorkián szerint már mint érsek 1685-ben egy nyomdát rendezett be Amszterdamban. 
Tehát Mátéval együtt. Erre mutat az említett nyomda tulajdonviszonyokban bekövetkezett változás, 
amely a kolofonból is kiderül. A nyomda lelke bizonyára továbbra is Máté volt, Tamás püspök inkább 
tudós ember lehetett. Erre vall, hogy egyik tanítványa, a neve után német származású Johann Joachim 
Schröder “Az örmény nyelv kincse" címmel könyvet írt, melyet 1711-ben Lukas Vananteci nyomtatott és 
adott ki Amszterdamban. 
    Az örmény betűkkel kapcsolatban találgatásokra adott okot Misztótfalusi Sparvenfeldhez írott 
levelének az a mondata, hogy “Lám egy híres püspök utazott ide a messzi Örményországból erre a 
munkára". Nos, ha megfelel a valóságnak Kévorkián állítása (amiben semmi okunk kételkedni), hogy 
Tamás érsek már 1685-ben Amszterdamban “nyomdát állított" föl, akkor semmi kétség nem férhet ahhoz, 
hogy Misztótfalusi kijelentése Tamás püspökre vonatkozik, aki Voszgan barátjaként érkezett 
Amszterdamba, annak abbahagyott munkájának folytatására. Hogy a kiadványokon Máté neve szerepel, 
annak egyszerű a magyarázata, a nyomdát tanult könyvnyomtatóként Máté vezette. 
    Nos, ezek után feltételezhető, hogy a nyomda nem Máté egyedüli tulajdona volt, hanem inkább csak 
vezetője a többi résztulajdonos, Tamás püspök és unokaöccsei, Ghukász és Mikael Nuricsanján, majd 
végül az 1698-ban a nyomda kiadványai között szerzőként feltűnt Lukas Vananteci mellett. Hogy a 
család tagjai közül, ki mennyi tőkével volt érdekelt a vállalkozásban, ma már nem lehet kideríteni. Nagy 



 

 

tőkéjük ekkor sem lehetett, ezt bizonyítják az állandó anyagi nehézségek, melyeknek ellenére 
rendszeresebben kerültek ki a könyvek a nyomdából. Hogy Misztótfalusi betűit az örmény szakirodalom 
Vanantecin kívül Nuricsanján betűknek is nevezték, Tamás püspök későbbi szerepére mutat, legalábbis 
(1611ig, amikor az eddig ismert könyvekben először tűnik fel nyomdászként is Lukas Vananteci neve az 
impresszumon. Misztótfalusi üzlettársa, Máté Vananteci csak négy impresszumon szerepel, míg a 
Vananteci Família tizenháromszor és az utolsó Vananteci, Lukas kilencszer. Van valami megható abban, 
hogy Máté Tamás püspökkel indított nyomdája a “Saraknoc"-cal, a zsoltáros könyvvel kezdte működését 
és 33 évvel később, 1718-ban Lukas nyomdája is ezzel fejezte be, és ezzel el is tűnt a Vananteci nyomda 
és vele Misztótfalusi betűje is Amszterdamból. 

(Folytatjuk) 
 

***** 
Szaszuni Dávid históriája 

a Kiscelli Múzeum Romtemplomában 
 
2007. február 24-én az érdeklődők ismét megtekinthették Szaszuni Dávid históriája című örmény 
legendát, Budapesten a Kiscelli Múzeum Romtemplomában. 
 

***** 
Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk 

 
Németh Ferenc 

Kiss Ernő leszármazottainak nyomában 
A vértanú utódainál 

Először a nyilvánosság előtt: az aradi tizenhárom egyikének emlékei az újvidéki Kotucs családban  
1. rész 

 
Mostanság két nyomós okunk is van családi emlékeinek, kései leszármazottainak nyomába eredni, 
hiszen az idén emlékez(het)ünk meg születésének 200. (1799. június 13.), halálának pedig 150. 
(1849. október 6.) évfordulójáról. A vele kapcsolatos közismert történelmi tényeken, győztes 
csatákon túl e sorok írójában már régóta motoszkált a megválaszolásra váró kérdés, vajon mi lett 
az 1848-as magyar szabadságharc Eleméren nyugvó vértanú hősének családjával: leányaival, 
unokáival, dédunokáival, ükunokáival, szépunokáival? Miként alakult a család sorsa az aradi 
tragikus események után? Egyáltalán, élnek-e még és hol a leszármazottai? Ha igen, őrzik-e még 
kegyelettel a torontáli nábob emlékét? 
    E kérdések megválaszolásának egyik sarkalatos kiindulópontja csakis egy alapos családfakutatás 
lehetett. Ennek nyomán derült ki, hogy az örmény származású Kiss (korábban Ákoncz!) család 
szerencséjét a 18. század közepe táján Kiss Izsák (Kiss Ernő nagyapja) alapozta meg, az ügyes, 
szerencsés kezű, szemfüles erdélyi (erzsébetvárosi) kereskedő és hadiszállító, aki az úgynevezett szász 
tizedek visszaszerzésével tett a kincstárnak hasznos szolgálatot, s aki, Kalapis Zoltán megfogalmazása 
szerint, “kemény kézzel; olykor kíméletlenül halmozta fel tömérdek gazdagságát, úgyhogy a 18. század 
végén jelentkező torontáli újgazdagok között ő volt a legvagyonosabb." Óriási kiterjedésű területeket 
bérelt Torontálban (csaknem 100 000 holdat), s mint Hegedűs János írja, “ez a nagykereskedő, megnyerő 
modorú 'kis' fürge ember kapta 1760-ban Mária Teréziától a magyar nemességet." (Hegedűs János 
feltevése szerint a család a vezetéknevét is éppen tagjainak alacsony termete miatt kapta). Izsák ügyesen 
forgatta pénzét, hitelezett is, megfelelő haszon fejében. A család érintkezési nyelve az idő tájt, a 
fennmaradt dokumentumok szerint, még az örmény volt. A 18. század derekáról egy érdekes nyugta is 
fennmaradt, amelyet már csak azért is érdemes idézni, mert bizonyítja, hogy Kiss Izsák idejében a pénzt 
is zacskóra(!?) mérték: “Alulírott Issekutz Antal, igazolom, hogy Hoberrmaer uramtól két zacskót bé 



 

 

peczételve pénzzel, melyeket Kiss Izsák uram Goldsmid uram obligatiójára küldette, kezemhez vettem, 
recognoscalom Bécsben, l6. Septembris 1768." 
    A családalapítónak 1782-ben, a kamarai birtokok árverésén sikerült a maga és örökösei számára, 
viszonylag kedvező áron (643 750 forintért, 15 évi törlesztésre) megvásárolnia a csaknem 70 000 holdas 
ittebei és eleméri uradalmat. Ám a sors úgy hozta, hogy egyes családtagok elhalálozása folytán a birtokot 
1793-ban fel kellett osztani. E felosztás után Kiss Izsák fia, Ágoston (Kiss Ernő édesapja) és annak 
felesége, Bogdánovits Anna (Kiss Ernő édesanyja) már csak 40 000 holdas birtokot tudtak biztosítani 
három gyermekük, Gergely (+1815), Ernő (+1849) és Mária (+1853) számára. 
    Kiss Ernő életrajza, főképpen Hegedűs János és Kalapis Zoltán kutatásai nyomán, ma már jobbára 
ismert, noha bizonyos családi vonatkozásaira mindmáig nem derült teljesen fény. Pusztán emlékeztetőül: 
Temesváron született 1799. június 13-án. Édesapja korán elhalt, és sorsát anyja mellett legfőképpen 
mostohaapja, báró Ernst Loewen, a későbbi tábornok egyengette. E “katonai vonal nyomán került a bécsi 
Teréz-akadémiára, s felfelé ívelő katonai pályafutása során viszonylag rövid idő alatt a hadnagyi rangtól 
eljutott az ezredesi rendfokozatig. Tiszttársai bőkezű gavallérként tartották számon. 1848 nyarán 
felajánlotta szolgálatát a magyar forradalmi kormánynak, s ennek nyomán nevezték ki 1848. október 12-
én tábornokká és a bánáti sereg főparancsnokává. 1848 decemberében lett altábornagy, 1849 januárjában 
pedig országos főhadiparancsnok. Ő vívta ki csapataival 1848. szeptember 2-ára a szabadságharc első 
jelentősebb katonai győzelmét - a perlaszi csatában. Őt koszorúzták babérkoszorúval, neki rendeztek 
fáklyásmenetet. Ám ugyancsak ő volt az, aki 1849 januárjában Pancsovánál csapataival meghátrált. 
Úgyszintén róla jegyezték fel azt is, hogy a temesvári ütközet során három lovat lőttek ki alóla! 
A többiekkel együtt, 1849. augusztus 13-án Világosnál tette le a fegyvert. 1849. augusztus 25-én már az 
aradi várbörtön lakója volt. Onnan írta utolsó leveleit otthon maradt lányainak.” Kalapis Zoltán írja, hogy 
birtokait Haynau zár alá helyezte, ingó vagyonát, köztük a tizennégy mázsányi(!) asztali ezüstkészletet is 
lefoglalva. 
    Október 6-án végezték ki Aradon. Holttestét regényes körülmények között sikerült Katalinfalvára, 
majd évekkel később (1872-ben) Elemérre szállítani, a templomban levő családi sírboltba. Az a hely 
azóta is egyik fontos történelmi kegyhelyünk. 
    Hősünk családi életét kutatva Kalapis Zoltán megállapítja, hogy Kiss Ernő huszonévesen titokban 
oltárhoz vezetett egy tizenhét éves tarnapoli zsidó leányt, Rebekát, aki csakhamar gyanús körülmények 
között, állítólag kolerában elhunyt. 
    A továbbiakban, tudomásunk szerint, már nem nősült meg többé. Két, házasságon kívül született 
gyermekét, Rózát és Augusztát törvényesítette, majd ki is házasította, vagyonnal is ellátta. Rózán és 
Augusztán kívül azonban voltak még gyermekei: a mindössze 7 évesen elhunyt s az eleméri templom 
kriptájába eltemetett leánykája, Kiss Ernesztin, továbbá egy bizonyos Turáti Ernő nevű fia, meg egy 
állítólagos Kiss Mária Valéria nevű leánya.  

(Folytatjuk) 
(Megjelent a Családi Kör,  

1999. október 7-i szármában) 
***** 

Zsiday-Galgóczi Krisztina 
Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban 

Borok és emberek a civilizáció bölcsőjéből 
4., befejező rész 

 
Mindenki egyért 

Saját termőterületük mindössze 7 hektár, de van 30 állandó gazda, akiktől szőlőt vesznek át. A környéken 
a többség szőlővel foglalkozik. A függetlenséget követően sok százan maradtak megélhetés nélkül. A 
családi vállalkozás arra az egyszerű alapgondolatra épült, hogy jó borhoz jó szőlő kell. Így a gazdáknak a 
többieknél jobb árat adnak, benzinnel, tanáccsal és permetanyagokkal látják el őket. Valamint maguk is 
járják a földeket, és ha valami hibát észlelnek, akkor a terület tulajdonosával közösen keresnek megoldást.        



 

 

    Idő- és energiaigényes ez a hozzáállás, de a boraikat kóstolva egyértelmű, mindez megéri. Még 
megemlíti, hogy ő kétli, hogy erről a vidékről annyi arenit szüreteljenek, ami alátámasztaná a piacon 
kapható bormennyiséget. Szóval nem csak nálunk van olajszőkítés és bor-hamisítás. Búcsúzáskor gyorsan 
megmutatja, hogy épül a kóstolóterem, ahol majd a vendégeket fogadja. Mindez idehaza elég normálisan 
hangzik, de a helyi viszonyok közt a fantasztikummal határos. 
    Esszencia: Ha mást nem is, de ezt látni, pontosabban ízlelni kell!  
    Visszatérünk egy korábban zárva talált pincészethez, ahol ezúttal nyitott kapura lelünk. Kicsit nehezen 
indul a látogatás, mivel én, teljesen szakszerűtlenül, a korábbi élmények hatása alatt állok, vendéglátónk 
pedig érzékelhetően zavarban van. Ezen aztán mindenki túljut, amikor a borászat rendezett feldolgozó- 
terébe lépünk. A technológiai eszközöket lízingelik, állami támogatások egyáltalán nincsenek, így a ' 99-
ben két fiútestvér által létrehozott cég életében is kiemelten fontosak a külföldről jövő támogatások. A 
nagy, fekvő zománcozott tartályokon feltűnik valami. Közelebb lépve látom, hogy a Lampart termékei 
Budapestről! A múlt rendszerből maradtak itt, úgy vásárolta a tulajdonos használtan. Ők is csak arenit 
tartanak, illetve a fehér fajtából voskehatit. A borkészítés egész folyamatát elmondja és megmutatja. A 
másik épületben található 21 fokos pincében sorakoznak a fahordók. Míg otthon a borászok hangsúlyt 
fektetnek az állandó, hűvös hőmérsékletre, ezen itt látszólag nem is gondolkodik senki. Sőt olvastam, 
hogy van régi vágású gazda, aki az elkészült arenit 7 napra kiteszi a napra. Ebben a családi vállalkozásban 
tízen dolgoznak és évi 10-20 ezer palack boruk van. 
 

Paradicsomi környezet 
Miközben a kertben található rusztikus hangulatú kóstolótér felé haladunk, a piacról beszélgetünk. A 
moszkvai export a legfontosabb, és immáron kifejezetten a száraz borokat keresik. Az örmény piacon, 
mint mindenhol máshol a világon, túlkínálat van, de félédes, félszáraz bort itt adják el. Első borunk 
Gandzak (2002), egy zömök, érett, cigánymeggyszínű, különlegesen bársonyos tétel. Túlságosan meleg, 
ami nem meglepő a 37 fokos hőségben, de nem tesz jót az ízlelésnek. A címkéje nagyon hasonlít az 
Egervintől ismert Bikavérére. Ahogy a nap lassan megy lefele a hegyek mögött, a kabócák belehúznak. A 
dombok körülölelnek, a közeli hídon helyiek pecáznak. Elég közel van a Paradicsom, valóban. A 
Getnatoun borászattal baráti a kapcsolatuk, tavaly is együtt mentek Görögországba tanulmányi útra. Majd 
csak azt látom, hogy telefonál, aztán segítőm elmondja, hogy leszervezett nekünk még egy látogatást, 
mert azt a pincét is feltétlenül látnom kell. Szó szót követ és kinyit még egy bort. Fehérboruk a száraz 
Gandzak (1999) voskehat szőlőből. A színe szép tiszta, az íze hosszan kanyarog a számban. Nekem 
agresszív, túl erős és nincsen egyensúlyban. Általában a kóstolótúrán és az ezen túli próbáim során az a 
kép alakult ki bennem, hogy az örmény borok leggyakoribb bajai a kiegyensúlyozatlanságból, a túlzott 
alkoholosságból adódnak. Ugyanakkor a fajta-választékból adódóan gyakran olyan különleges íz- és 
illatélményekben lehet részűnk, ami mindent feledtet. 
    Esszencia: Friss lélekkel ajánlom. 
    A leszálló sötétséggel együtt érkezünk a borászat portájára, ahol férfiak ülnek, beszélgetnek. Hamar 
előkerül a főnök és már indulunk is a pincébe. A zománcozott tartályokra már különösen kíváncsi 
vagyok, itt is magyar. Félédes borokat tárolnak benne, mondja vezetőnk. A pince alján sorakoznak a 
fahordók, amik ezúttal Romániából érkeztek. Ezek kisebb méretűek, a nagyok felújítottak. Ezt a 
borászatot is két fivér hozta létre 1994-ben. Kezdetben csak saját szőlőjüket dolgozták fel, de ma már a 
környező települések gazdáitól veszik át a szőlő 90 százalékát. Egy sarokban hordóra készítve várnak 
ránk a poharak, borok. Elsőként 2003-as Vajots Dzor érkezik, természetesen areniből. Sötét rubinszín, 
eleinte félédes ízzel, ami aztán valahogy erős száraz utóízt hagy maga után. Nem igazán értem, de lehet, 
hogy aznapi “sokatpróbáltságom" az oka. Nincs kecmec, már jön is a második. Vernashen Vayots Dzor. 
Elvileg ez félédes, de én édesnek érzem. Mindenesetre nagyon szép mély színe van, az illata is vonzó. Az 
itteni édes, félédes borokat azért nem úgy kell elképzelni, mint a hazaiakat. Én kifejezetten szárazbor 
kedvelő vagyok, de biztos vagyok benne, hogy itt találnék olyan félédest, amit bizonyosan élvezettel lehet 
fogyasztani. 



 

 

Még egy kötelező tétel! Areni of Vayots Dzor, 1998 
    A harmadik bor úgy csap le rám, mint a szerelem. Elsőként csak az tűnik fel, hogy ennek a címkéje 
modernebb, uralkodik rajta a pincészetben mindenhol jelenlévő lógó. A pohárban forgatva siklik, mint a 
selyem. Színének intenzív mélysége hatalmas rubinéra emlékeztet. Az illata csábítóbb, mint bármilyen 
agyonreklámozott parfümé. És az íz! Tökéletes arányok és harmónia. Minden egyes alkotóelem 
összeérett, hogy valami teljesen újat hozzon ki magából. Elegáns, nem túlzó, de kalandra csábító darab. 
Eszem ágában sincs kiönteni, pedig néhány pillanattal korábban már csak munkából ízleltem bármit is. 
Ezután ismét fehérborral kínálnak. Ez a fordított kóstolási sorrend, úgy tűnik, errefelé normális. Mskhali, 
fehér száraz bor. Érdekes módon ez a tétel emlékeztet leginkább a magyar borokra. Ugyanakkor a helyi 
talajíz itt érzékelhető leginkább, ami nagyon izgalmas. Én azért inkább visszatérek az előző borhoz. 
Felmegyünk az irodába még beszélgetni egy kicsit. 100-120 ezer palack boruk készül évente, aminek 35 
százalékát ők is Moszkvába exportálják. Vendéglátónk szerint, bár eleinte nehéz volt teret nyerni 
termékeiknek, de most más stabil a helyük. Pláne miután az általam is favorizált borral halomra nyerték 
az aranyérmeket helyben és Oroszországban. Megemlíti, hogy 5 napja tért vissza olaszországi 
tanulmányútjáról. Leginkább az fogta meg ennek során, hogy a borászok összefogva, együttműködve 
dolgoznak, fejlesztenek. Itt az Areni faluban 5 éve negyvenen létrehozták a borászok regionális 
egyesületét, amire amerikai forrásból volt lehetőség. 
Esszencia: Ha későre jár, akkor is térjünk be! Itt is vár mindenkire felfedeznivaló. 
 

Utóhang 
Balzsamos az est, a kocsiban ringatózva száguldunk 120 kilométert vissza Jerevánba. Kinézve tudom, 
hogy a bal oldalon ott az Ararát, ami valahogy megnyugtató érzéssel tölt el. A nap eseményei pörögnek a 
fejemben, ide-oda csapongva. Segítőm felé fordulok, és elmondom neki, hogy hihetetlen szerencsésnek 
érzem magam, hogy itt lehetek. A fejlesztési lehetőségekről, a magyarországi helyzetről, megoldásokról 
beszélünk. Hatalmas potenciált látok itt. A szőlő halhatatlan, több száz évig teremhet egy tőke. Még ha le 
is vágod a tetejét, akkor is hoz új, oldalsó hajtásokat. A szőlő maga az örökkévalóság. Bár az éves 
borfogyasztás Örményországban 1 liter fejenként, de a sok ezer évvel ezelőtt elültetett tőkék gyökerei a 
mai napig behálózzák a helyiek szívét. Hiszen még a telefoncsatorna fedelét is szőlővel díszítik. 
“Mondhatjuk, hogy ez az ország mindig kevesebb, mint korábban volt. Hogy úgy zsugorodik, mint a 
száradó bőr. Hiszen Örményország kezdete az Édenkert volt." (Vardan Jaloyan, író) 

Vége 
 

***** 
Pénzügyi beszámoló 2006 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolójának eredmény kimutatása 

Adatok e Ft-ban 
Sorsz.  Tétel megnevezése    Tárgyév  Tárgyév  Tárgyév  

Alaptev.  Váll.tev.  összesen 
I. Értékesítés nettó árbevétele        0  
II.  Aktivált saját teljesítmények értéke       0  
III.  Egyéb bevételek    4983           4983 

ebből: -támogatások      407             407  
ebből: -alapítói         0  
ebből: -központi költségvetési  1250           1250  
ebből: - helyi önkormányzati   2660           2660  
ebből: -SZJA 1 %      636             636  
ebből: egyéb         30               30 

IV.  Pénzügyi műveletek bevételei        1      1  
V.  Rendkívüli műveletek bevételei       0  



 

 

ebből: -támogatások         0  
ebből: -alapítói         0  
ebből: -helyi önkormányzati        0  
ebből SZJA 1 %         0  
ebből: -egyéb,          0 

VI.  Tagdíjak     189      189  
A.  Összes bevétel             5173               5173  
VII.  Anyajellegű ráfordítások            3077               3077 

ebből: anyagköltségek   382      382  
ebből: igénybevett szolgáltatások     2639               2639  
ebből: egyéb szolgáltatások     56        56 

VIII.  Személyi jellegű ráfordítások  460      460  
ebből személyi juttatás:   0      0  
ebből: szja köteles reprezentáció    52        52  
ebből: utazási ktsg. térítés   408      408 

IX.  Értékcsökkenési leírás   224      224  
 X.  Egyéb ráfordítások      75        75  
XI.  Pénzügyi műveletek ráfordításai  0      0  
XII.  Rendkívüli ráfordítások   0      0  
B.  Összes ráfordítás             3836               3836  
C.  Adózás előtti eredmény            1337               1337  
I.  Adófizetési kötelezettség   0      0  
D.  Jóváhagyott osztalék    0      0  
E.  Tárgyévi eredmény             1337               1337 
 
Budapest 2007. 02. 26     P.H.    dr. Issekutz Sarolta elnök 
 

***** 
Jancsik Pál 

Sorok az unokámnak 
Széllovak hátán 

 
Ahogy így hanyatán fekszel a kocsidban, mélykék szemeddel a páráskék őszi eget látod, most éppen 
ennek a kőrisfának az ágai között, amely alatt megállottunk, s amelynek levelei a tájat ölelő szélben 
úsznak-libegnek a földre. Ha háromhónapos életkorod nem volna túl zsenge hozzá, a kőris 
gallyacskáin a pici rügykezdeményeket, levélcsecsemőket is megláthatnád, amelyek éppen olyanok, 
mint te, mondhatnám úgy is: te - ők vagy, vagyis hát azok közül egy. 
    És látod azt a néhány, még a helyén maradt, összesodródott, megbarnult-sárgult levelet? Azok meg én 
vagyok, azazhogy azok közül az egyik. Sok társam már lehullott, másukat éppen most vette hátára a szél. 
Kapnék én is széllovak hátára, Szent Mihály lovára, de engem még itt tart valami, valami gyönyörűség, 
ez a tündéri ősz, ez a simogató napsütés, amely nem egyéb, mint a te mosolyodnak meg nagyanyád 
mosolyának keveréke, varázslatos melegsége. 
    Kapaszkodom hát, Gergő, teljes erővel kapaszkodom az ingó, remegő, csapkodó ágba. 
 
Te meg itt vagy mellettem kezdeményként, levélbébiként.  
Tél jön, Gergő, kemény, szikrázó, komisz tél,  
Esendő-botorul óvni, melengetni szeretnélek, 
Nem az én dolgom, nem is vagyok rá képes. 
Szüleid, a fa gyökerei, törzse-ágai majd vigyáznak rád.  
De azért én keményen fogódzkodom az ágamba. 



 

 

 
    Mert a tél után tavasz jön, zöld-piros tavasz, és én gyarló-botorul minél többet szeretnék látni a te 
fakadó, lobogó, gyönyörű tavaszodból, mielőtt a szél hófehér lovai engem is a hátukra vesznek. 
 

Két anekdota 
 
    1. Mikor én annyi idős voltam, mint te most, a nagyobbik testvérnéném, aki már tizenöt éves volt, 
éppígy sétáltatott engem Brassó városának központjában, a Búza soron, ahogyan én kocsikáztatlak itt a 
kolozsvári Monostori-erdő aljában. Minthogy termetre már amolyan “anyányi lány" volt a néném, meg is 
jegyezték róla a járókelők, hogy: “ez is korán kezdi..." Eszembe jutván séta közben ez a családi 
szóhagyomány, figyelni kezdtem a gyalogosokat, nem jegyzi-e meg valamelyikük rólam is, hogy “nicsak, 
egészen jól bírja magát az öreg ", nekem tulajdonítván a huszárcsínyt, hogy a világra jöttél. De senkitől 
sem hallottam ilyen vagy ehhez hasonló megállapítást. 
    2. Két-három négy-ötéves kislány jött oda a kocsidhoz, élénken megcsodáltak és mindjárt “felmérést" 
készítettek rólad: mekkora a súlyod, a hosszad, mennyi idős vagy, fiú vagy-e vagy lány és hogy hívnak? - 
Gergő - mondtam hangsúlyosan ez utóbbira, mert tudtam, hogy ez a kérdezőnek kissé furán fog hangzani. 
“Cum il cheáma?" - érdeklődött a harmadik kislány, aki akkor ért oda, és nem hallhatta a választ. - Gérgi - 
mondta az engem faggató. “Helyben vagyunk" - gondoltam én is magamban Deák Ferenc szavaival. 
(Nem “a haza bölcse", hanem Deák Feri, a kolozsvári képzőművész szokta ezt így székelyesen mondani.) 
Helyben vagyunk, ha nem is “helyben Tordán" (nem ott készültél, mint ama tordai híd), de itt 
Monostoron, vagyis “in Manastur". 

Nevedről 
 
    Ha már itt tartunk (ahol tartunk); hogyan is állunk evvel a névvel? Merthogy nagy tévedésben van, aki 
azt hiszi, hogy téged csak becéznek Gergőnek, a te neved tulajdonképpen Gergely. Hát nem. Megvallom, 
pedig én is az utóbbira tippeltem, amikor rólad név szerint hallani kezdtem, míg jó apád föl nem 
világosított, hogy a Gergő ma már önállósult, anyakönyvileg jegyzett név, és nem engedett a 
negyvennyolcból, amikor meg akartam győzni, hogy Gergelynek kellene lenned (Gárdonyi hősét, az egri 
vár vitéz hadnagyát is Bornemissza Gergelynek hívták), és úgyis mindenki azt fogja hinni, ez a 
becsületes, teljes neved. (Nem szép név a Gergely, mondta az én oldalbordám felőli nagyanyád, mert ő 
meg Gellértnek szeretett volna téged, ő tudja, mitől lett volna az szebb.) Atyád szuverén jogát a 
névválasztáshoz, amelyeket Kinga mamád egyetértése csak megerősített, tiszteletben kellett tartanom, 
nem erősködtem tovább. Igaz, azóta már két Gergővel is találkoztam, nem én személyesen, hanem a 
fülem, merthogy rádióban-tévében hol hallottam ezt a keresztnevet, amelyre eddig föl sem figyeltem. 
Hát... megszokás dolga. Remélem, nyolcvanévesen is megőrzöl majd valamit nevedből is sugárzó 
gyermeki lényedből. 
    Egyébként a latin Gregoriusból (görög Grégorioszból) származik a név (nyilván mindkét magyar 
változata). Két híres pápa is munkálkodott ezen a néven, I. Gergely, aki a róla elnevezett gregorián 
énekeket gyűjttette össze, és XIII., aki az ugyancsak róla Gergely-naptárnak nevezett, a szökőévek 
beiktatásával megreformált időszámítást (vagy inkább mérést) vezette be. És ne feledkezzünk meg 
“Gregor sógorról" sem, aki az én famíliám tót ágazatában helyezkedett el, a Milus néni oldalán. 
    A névtárak szerint a Grégoriosz görögül azt jelenti: éberen őrködő. És ettől bizony nem szabadulhatsz, 
Gergő, hiába bújtál-bujtattak a becézett alakváltozat mögé: nomen est omen - neked őrködnöd kell 
éberen, mert itt közel s távolban annyi a szarka, hogy nincs az a számlálóbiztos, aki számukat adhatná. 
Hogy egyelőre megfelelsz a nevednek, arról én tanúskodhatom, mert valahányszor a “pipádat" (a 
cuclidat) ki akarom lopni alvás közben a szádból, vagy az arcod mellől elvenni, gondolván, hogy azért 
köpted ki, mert nincs rá szükséged, máris kinyitod a szemed, és hangosan tiltakozol. Igazad is van; ami a 
tiéd, az után más ne nyúlkáljon! 

Folytatjuk  
(A szerző Kolozsváron élő költő) 



 

 

***** 
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata 

(3. rész) 
 
Kedves Szülők és Nagyszülők! 
Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a “Gyökereket", hívjátok fel 
gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, magyarázzátok el nekik fontosságát. 
    Kedves Gyermekek! 
    Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek hatalmas örmény 
királyokról, csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri meg megismerni 
őket? Mert minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és elküldötök postán 
vagy email-en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három nyertes 
csodálatos ajándékokban részesül. A cím tehát a következő: Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mures, Románia. E-mail cím: pattila001 @yahoo.it 
Várjuk leveleiteket! 

Dr. Puskás Attila,  
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 

 
Aram 

 
Haik pátriárkának sok gyermeke és unokája közül Aram volt a legkiválóbb. Észrevette, hogy a 
szomszédos nemzetek átlépték a határokat, és fosztogatni kezdtek az országban. Először a keleti határ 
irányába vonult, ahol a médek laktak, a mai kurdok rokonai. Királyuk, a büszke Nukar, fiatalokból nagy 
sereget toborzott, és megtámadta Örményországot. Elkeseredett ellenállás után Aramnak sikerült legyőzni 
az ellenséget, és foglyul ejtette Nukart. Armavirba, a fővárosba vitette, és felakasztatta a város falára. 
Aram újjáépítette Örményországot, hadsereget állított, és olyan hatalmas lett, hogy a szomszédos 
nemzetek Arméniának kezdték nevezni királya neve után, aki hosszú életet élt. Leigázta a nyugati 
országokat, a jelenlegi Ciliciát, Marachiát, és elrendelte, hogy mindenki örményül beszéljen. Volt egy fia, 
akit Aranak hívtak. Őt tartották az ország legszebb ifjának. Aram halála után ő uralkodott Örményország- 
ban. A hőn szeretett és hűséges feleségét Nevartnak hívták. 
 
3. Kitől kapta Örményország-Arménia a nevét, és ki volt ő? 
 

***** 
Olvasói levél 

Tisztelt Gyökerek! 
Gyakran megkapom az Önök lapját a rokonaimtól és elolvasom. Ezért lepődtem meg, amikor saját 
családom régi papírjai közt találtam olyasmit, ami érdekes lehet. Le is másoltam - fiatalok segítségével - 
egy cikket, az “Eresztevény és vidéke" című lapból, ez 1897. május 17-én jelent meg. Karácsony és Újév 
között találtam meg régi, családi papírok között, a széle tépett. A kiadvány címe és a dátum is csak a 
papírlap tetején szerepel. Annyi látható, hogy ez a papír egy többoldalas újság 7-ik és 8-ik oldala, és hogy 
Sepsiszentgyörgyön nyomtatták. Talán érdekli Önöket a szöveg, ezért kértem fiatal rokonaimat, hogy 
pontosan másolják ki és küldjék el. 
Tisztelettel és sok jókívánsággal: 

Gólya János, erdélyi származású nyugdíjas 
 

A menyecskék 
Honi örményeink Eresztevényen és más környéki falukban is őrzik egykoron való, saját szokásaikot. 
Községünk határában - ahol a kisebbik fűrésztelep is vagyon - él két menyecske, kik minden vasárnap 



 

 

módos ünneplőben járnak el a szentmisére. Midőn beharangoznak, ők megjőnek s egyenes derékkal 
vonulnak bé a templomba, férjuraik által tisztes távolságból követtetvén. Hosszú, hímzett ruhát és 
hímzésekkel cziczásan gazdag ujjast viselnek, fejüket pediglen - a mi asszonyainkkal ellentétben - nem 
kendő fedi, hanem kerek, lapostetejű fejdísz, amely ugyanvalóst szépen hímezve s ékesítve akárha 
francziás “bonbon"-os doboz lehetne. 
    A múlt Húsvét utáni második vasárnapon, a mise után kijövet elibük állék, hogy kérdezném tőlük: 
vajha gyermekeik is fogják-e ez öltözéket hordani s ápolni? Az egyikük így válaszolt: “Ézdolváthész bi 
nájim!" Ekkor tisztelettel félreálltam s utat engedtem a két menyecskének, értvén a szóból. Később a 
válaszról megtudóm, hogy magyarul annyit tesz: “Egészséges és örmény vagyok!" (Ezen tájékoztatást 
Havhar Krikorjan kedves szomszédomnak köszönöm.) Csak ezután jött hozzám annak híre, hogy a két 
menyecske erőst áll a talpán, férjuraik keményen regulázva vagynak, fűrésztelepük munkásai ugyancsak. 
Az alattuk állókat ők úgy irányítják, hogy azok semmit sem művelhetnek maguk hite s tudása szerén. A 
menyecskék hetenként egyszer végigbillegnek a telepen s oly rendelkezéseket adnak ki, melyek által 
munkásaik morgolódásra s immel-ámmal végzett, lélektelen munkára kényszeríttetnek. Nem a sors 
kegyetlensége tehát, ha a fűrésztelep - Eresztevény lakosságának is kárára - eladósodik s az iránta való 
kereskedői érdeklődés lanyhulni látszik. Erőszakos meggondolatlanság által nem is virágzand fel. 
 

Pomór Berczi, tanár 
***** 

Örmény bál Gyergyószentmiklóson 
 
Már hetedik alkalommal rendezte meg a gyergyószentmiklósi örmény katolikus egyházközség a farsangi 
bált, mely a hagyományhoz híven idén is a Szilágyi-vendéglőben zajlott, 2007. február 16-án. A mintegy 
120 meghívottat számláló ünnepi est kultúrmutatványát a gyergyószentmiklósi step-táncosok szolgál- 
tatták az idén. A félórás előadás után az elegáns szervezésű ünnepséget jelmeztáncok, tombola és asztali 
finomságok gazdagították. Az ünnepség fő szervezője már évek óta Lázár Alfréd gondnok, aki az 
alacsony belépő ellenére magasan tartja a bál színvonalát, melyre rendszeresen ellátogatnak a közeli 
csíkszépvízi és csíkszeredai örmény közösségek képviselői is. (ARM) 
 

***** 
Várja Önt a Semiramis örmény babávézó 

 
Tavaly tavasszal megnyílt a Semiramis, az első örmény babkávézó Budapesten. Többféle frissen pörkölt 
Arabica kávé kapható a világ minden tájáról. A kávészemeket három módon pörkölik, hogy tökéletes ízű, 
aromájú kávét főzzenek a kávé élvezőinek. 
1. A világos színű bécsi pörkölés a reggeli tejeskávék elkészítésénél nélkülözhetetlen. 
2. A sötétebb színű francia pörkölés a napi forró ital alapja. 
3. A legsötétebb sínű olasz pörkölés az „igazi kávé”, az ital szenvedélyes ízét hozza felszínre. 
    A Semiramis kávé különleges minősége, választéka, friss napi pörkölése garantálja, hogy Ön mindig 
kiváló kávét kapjon. Térjen be a Semiramis babkávézóba! 
    Várja Önt a Semiramis örmény babkávézó! 
     Cím: Budapest V., Régiposta u. 7-9. Telefon: 1-266-7314 
 

***** 
 

A baklaváról és az örményekről 
Tepszi - tepsi (régiesen tepszia)  

Tambura - tambura (citera) 
Pamuk-pamut  



 

 

Varos - város 
Kapak - kupak 

 
A 18. században az erdélyi főurak asztalairól a sültek, levesek és mártások mellől nem hiányozhattak az 
édességek sem. Ezek látványos termékek voltak, épületeket, különféle alakzatokat formáltak és a nagy 
fényűzés jellemezte őket, amikor nem fukarkodtak sem a cukorral, sem a gazdag díszítéssel, vagy az 
aranyozással. Ezen a területen is kimutatható a török hatás, amely az akkori cukrászipar számára az első 
mérföldkövet jelentette. 
    Az akkori édességeket, süteményeket kíméletlenül túlédesítették cukorsziruppal, mézzel átitatták és 
rózsavízzel vagy narancsvízzel illatosították. Nem hiányozhattak az olyan alapanyagok sem, mint a füge, 
a mazsola az egzotikus gyümölcsök vagy fűszerek. Bőven szórták a fahéjt és a gyömbért, de még borsot 
és sáfrányt is tettek a tésztába. 
    A korábbi tortákat és rétestésztákat dióval, mandulával, vagy valamilyen más, gazdag töltelékkel 
készítették. Valahogy úgy néz ki, mintha mind a török baklava mintájára készültek volna. 
    A baklava ma már tősgyökeres török sütemény, és ezt tipikus török édességként ismeri a világ, de sok 
más török édességhez hasonlóan, ez is a sztambuli vagy kisázsiai örmény mesterek cukrászműhelyében 
látott napvilágot. Az örmény cukrászoknál, ahol fontos alapanyagnak számított a méz, a dió, a mandula és 
a mák, nagyon sok változatosabbnál változatosabb édesség született, amelyeket török közvetítéssel ismert 
meg először a Balkán, hogy aztán beépüljenek a helyi konyhaművészetbe. 
    A baklavát egyébként örményül bahlevé pácslavának, vagy páchlávának hívják és nagyon sok változata 
van. Ezek leginkább a Balkánon, a volt okkupált területeken és Wallachiában terjedtek el, s habár 
Erdélyben is kedvelték, a 18. század végétől kezdődő német-osztrák főzési irányzat kiszorította a bécsi 
gasztronómia hatása alá került erdélyi cukrásziparból. 

(Megjelent Berecz Edgár: Török hatások  
az erdélyi magyar konyhaművészetben  

című könyvben - Kulinárius sorozatban) 
***** 

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB 
Figyelem!!! 

A Fővárosi Örmény Klub 
2007. március 16-án, pénteken 17 órakor tartja klubdélutánját a Magyarok Háza Budapest, Semmelweis 

u. 1-3. Bartók termében 
a március 15-i ünnepi rendezvények miatt. 

PROGRAM: 
Kali Kinga: Ki lehet örmény? 

Játékos előadás a pozicionális identitásról, a Fővárosi Örmény Klubban végzett identitásfelmérés 
kérdőíveinek kiértékelésével. 

A kiértékelésben elhangzott példák alátámasztása a Hájr Méhr (38')' című film levetítésével (rendező: 
Kali Kinga). 

dr. Szarka György vetítettképes előadása: Kalandtúrák a Bihar hegységben Czárán Gyula nyomdokain, 
valamint Honismereti barangolás a honfoglalók, 

a kuruc szabadságharc, a lembergi örmény diaszpóra és jeles, személyiségek nyomában Szabolcs, 
Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros és Galícia vidékein címmel. 

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

 
***** 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan köszöni Mayer József 5.000 Ft, Tüzes Bálint 
10.000 Ft, Dobribán Péter 20000 Ft (5.000 Ft az egyesület, 15.000 Ft az örmény katolikus templom 



 

 

javára), végül Kiss János (Philadelphia)19.000 Ft adományát az örmény katolikus múzeum javára. A 
céladományokat továbbítottuk. 

Dr. Issekutz Sarolta elnök 
***** 

Szomorújelentés 
“Olyan csend van így nélküled, /hogy szinte hallani  

amit még utoljára /akartál mondani...' 
Váci Mihály 

Fájdalmas szívvel, szomorúan, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatom, 

hogy szeretett férjem 
Mrena Mátyás 

életének 78. esztendejében, hosszú szenvedés után 2007. február 4-én 
szentségekkel megerősítve - visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Drága halottunkat 2007. február 24-én, l1 órakor szülőhelyén, 
Békésszentandráson helyeztük örök nyugalomra 
a Római Katolikus Egyház szertartása szerint. 

Engesztelő szentmise-áldozatot Békésszentandráson, a Római Katolikus Templomban mutattunk be a 
temetés után. 

Gyászolják: felesége, unokahúga és családja, sógornői, sógora, unokatestvérei, rokonai, barátai, túratársai. 
 

***** 
„Magyarság, a Csonka-ország határain túl élő honfitársaink, sorskérdéseink és kereszténység – e témák 
foglalkoztatnak, amióta tollat ragadtam. Írásaim beszélnek helyettem. A kommunista rendszer tönkretett 
több százezer magyar családot. Tragikus sorsuk, igaz történelmünk feltárása mellett a jó hír, az 
evangéliumi örömhír közvetítője kívánok lenni…” 
                                                                                                                    (F.Á.) 

***** 
„Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.” 

                                                                                                           Fénelon 
 

***** 
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 ajánlhatjuk. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-adónk  

1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Tíz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 
    Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen 
tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink 
tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is. 



 

 

    Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által, vagy az általunk mellékelt 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41  
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
    Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 

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

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

    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le! 
Írja rá a borítékra saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 
Köszönjük, hogy gondol ránk! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

***** 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2007 évi barangoló programjai 

I. Kárpátalja 
 
Honismereti barangolás a honfoglalók, a kuruc szabadságharc, a lembergi örmény diaszpóra és 
jeles személyiségek nyomában Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros és Galícia 
vidékein. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Nyíregyháza - Beregsurány - Munkács - Mezővári - Szolyva - Verecke -Lemberg 
- Ungvár - Tiszapéterfalva - Tiszaújlak - Nagyszőlős - Huszt - Szinevér - Csetfalva - Técső - Aknaszlatina 
- Rahó - Beregszász - Beregsurány - Tákos - Nyíregyháza - Budapest 
 
Időtartam: 7 nap (2007 augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2 400 km  
Utasbiztosítás: Winterthur Zrt.  
Szükséges felszerelés: sportruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Találkozó a lembergi örmény diaszpóra képviselőivel 
Koszorúzás honfoglaló őseink emlékére a Kárpátok vízválasztóján a Vereckei-hágón 
Kuruc zászlóbontás helyszínei Beregszászon és Mezőváriban 
Kuruc szabadságharc legendás vára Munkácson 
Turulmadaras emlékmű a kuruc-kor tiszteletére Tiszaújlakon 
Megemlékezünk: II. Rákóczi Ferencről, Zrínyi Ilonáról és Munkácsy Mihályról Munkácson, Hollósy 
Simonról Máramarosszigeten, Petőfi Sándorról Ungváron, Bolyai Jánosról Lembergben, Bartók Béláról 
Nagyszőlősön. 
Feszty-körkép panorámája Kendereskén  
A második világháború Árpád-vonalának erődítményei Vezérszálláson 
Sztálini lágerek magyar áldozatai előtt tisztelgünk Szolyván 



 

 

Örmény templom Lembergben,  
Római katolikus templomok Nagyszőlősön és Beregszászon, valamint kazettás templomok Csetfalván, 
Técsőn és Tákoson 
Európa mértani középpontján leszünk a Felső-Tisza vidékén 
Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahón 
Várrom látogatás Huszton  
Városnézés Munkácson, Lembergben, Beregszászon, Ungváron és Nagyszőlősön 
Séta a Szinevéri tó körül, kirakóvásár Izán 
Piknik bográcsgulyással a Vereckei hágón.  
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
Találkozó a II. Rákóczi Ferenc Főiskola vezetőjével, Orosz Ildikóval Beregszászon. 
Mezőváriban személyes kapcsolatokon keresztül megismerjük a kárpátaljai magyarok vendégszeretetét, 
őszinte barátságát és ezeréves helytállásuk gyökereit 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Beregsurány  
Látnivalók: Munkács, a honfoglalók első pihenőhelye (Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc legendás vára, 
Munkácsy Mihály emlékek, városnézés), Kendereske (Feszty-körkép panorámája), szíveslátás 
Mezőváriban 
Szállás és ellátás; az l., 4., 5., 6. és 7. napon Mezőváriban falusi vendéglátó családoknál (2 ágyas 
fürdőfülkés szobák) 
2. nap: Látnivalók: Szolyva (sztálini koncentrációs tábor siratófala - koszorúzás), Vereckei-hágó 
(honfoglaló magyarok bejövetelének emlékhelye), piknik bográcsgulyással, Lemberg 
Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Lembergben szállodában 
3. nap: Látnivalók: Lemberg (találkozó a helyi örmény közösséggel, örmény templom és temető, séta az 
óvárosban, Boim kápolna, Szent György székesegyház, Bolyai János emléktábla) 
4. nap: Látnivalók: Ungvár (várlátogatás, városnézés), Csetfalva (kazettás templom és harangláb), 
Tiszaújlak (turulmadaras emlékmű) 
5. nap: Látnivalók: Nagyszőlős (városnézés, Bartók Béla és Perényi Zsigmond emlékek, ferences 
misszió), Huszt (várrom látogatás), Nagyág völgye, Kamjanka-hágó, Szinevéri tó (séta a tó körül), Iza 
(kirakóvásár) 
6. nap: Látnivalók: Técső (Hollósy Simon emlékek, Kossuth-szobor, kazettás református templom), 
Aknaszlatina, Körtelep (Európa közepe emlékmű), Rahó (Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása) 
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
7. nap: Látnivalók: Beregszász (katolikus templom, Bethlen ház, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, ahol Orosz 
Ildikó, az intézmény vezetője kalauzol), bevásárlás egy nagyáruházban, majd határátkelés után Tákos 
(műemléktemplom - a mezítlábas Notre Dame) 
 
Határátkelő: Beregsurány  
Érkezés: 21 óra körül Budapestre  
Részvételi díj: 59 000Ft/fő (ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 9 000 Ft) 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát kivéve a 
buszköltséget (20.000 Ft/fő). 
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben módosítható. A 
bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, versekkel és a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 20.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 
 

***** 



 

 

II. Erdélyjárás felsőfokon 
Kalandtúrák a Bihar-hegységben Czárán Gyula nyomdokain 

 
Az Erdélyjárás célja: Seprősi Czárán Gyula magyar-örmény földbirtokos és lelkes természetbarát 
egész életét és vagyonát a Bihar-hegység turisztikai feltárásának és ismertetésének szentelte. A 
Bihar-hegység “apostolának" munkássága iránti tiszteletből és némi kalandvágytól vezérelve 
bejárjuk az általa kijelölt ösvényeket a Csodavártól az Elveszett Világig. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Gyula - Kisjenő - Seprős - Borosjenő - Menyháza - Halmágycsúcs - 
Vaskohsziklás - Belényes - Köröstárkány - Biharlonka - Szegyesd - Vasaskőfalva - Boga - Glavoj - 
Magyarremete - Mézged - Rézbánya - Bihar-hágó - Nagyszalonta - Félixfürdő - Nagyvárad - Ártánd - 
Budapest 
Időtartam: 6 nap (2007 szeptember 11-16.) 
Autóbuszos útvonalhossz: 1 400 km (ebből 150 km helyi “terepjáró autobusszal") 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, sportcipő, rossz tornacipő a völgytúrákhoz, fürdőruha, 
elemlámpa 
Vezetés: a csoportot képzett erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Czárán Gyula szülőháza Seprősön és sírja Menyházán 
Látványtúrák: a világhírű Bihari Csodavár kilátóihoz, barlangbejárataihoz és földalatti vízfolyásához, a 
Szegyesdi és a Mézgedi völgy “portalan ösvényein", a Viszhangos Kő alá, a Fekete-Körös forrásához, a 
Rozsdaszakadékhoz. 
Könnyű kanyontúra a Schmidl kőközben a Szegyesdi szurdokvölgy felső szakaszán. 
Földalatti túrák a József főherceg barlangban Szegyesden és a Czárán Gyula barlangban Mézgeden 
Fürdés termálvízben Félixen  
Református templom frissen feltárt Szent László falképekkel Magyarremetén 
Tarsoly Hilda bemutatja Böjte Csaba Szent Antal szeretetotthona új megvalósításait Nagyszalontán 
Néptánc- és népdalbemutató Köröstárkányban  
Zenés búcsúest 
Orgonaaudíció a nagyváradi székesegyházban 
Köröstárkányi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük vendéglátóink szeretetét és 
őszinte barátságát 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Gyula 
Látnivalók: Seprős (Czárán Gyula szülőháza), Menyháza (Czárán Gyula sírja, amelynek felirata: “Csak 
az hal meg, akit elfelejtenek"), szíveslátás Köröstárkányban 
Szállás és ellátás: l- 6. napon Köröstárkányban falusi vendéglátóknál (kétágyas fürdőszobás lakások) 
2. nap: Látnivalók: Szegyesdi völgy (4 órás középnehéz völgytúra, helyenként bokáig a patakban, 
fakultatív kanyonmászással és barlangbejárással, alternatív program: 2 órás könnyű túra a völgy festői 
alsó szakaszán), közös piknik, séta a lengőhídon Nyégerfalváról Köröstárkányba 
3. nap: Látnivalók: Rozsdaszakadék (1,5 órás középnehéz túra a látványos, vörös színben pompázó 
suvadáshoz), Bihar-hágó (3 órás középnehéz túra a Fekete-Körös forrásához) 
4. nap: Látnivalók: Vasaskőfalva, Boga völgy (teherautós utazás a Glavoji karsztfennsíkra), Csodavár (3 
órás középnehéz túra a kilátókhoz és 2 órás nehezebbecske túra a víznyelők alkotta 150 méter mély 
“várudvarokhoz", az impozáns 80 méter magas barlangportáléhoz és a földalatti vízfolyáshoz), alternatív 



 

 

könnyű túra a Ponor rét vízkeletéhez és víznyelőjéhez, tarisznyás uzsonna a nagyszünetben 
5. nap: Látnivalók: Mézged (1 órás erdei séta és kb. l,5 órás túra a denevérek lakta Czárán Gyula 
barlangba, ahol annak idején bálokat rendeztek), Magyarremete (református templom frissen feltárt 
falképekkel) 
Néptáncbemutató és búcsúvacsora Köröstárkányban 
6. nap: Látnivalók: Nagyszalonta (Böjte Csaba szeretetotthona), Félix (fürdés termálvízben), Nagyvárad 
(orgonakoncert a székesegyházban) 
Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül  
Részvételi díj: 48000 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 
buszköltséget (15.000 Ft/fő). 
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel és a népköltészet 
remekeivel idézzük fel. 
 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 15.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 
 

***** 
“Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb 
hasznára lehessem. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának 
szolgálni tud." 

(Kodály Zoltán) 
***** 

Szent Ágoston 
Imádság 

Add Istenem, hogy szeressük egymást! 
Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is;  
nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek!  
Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri szeretet, a testvér 
mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettől testvér legyen.  
Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért szeretek;  
már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó egységbe.  
Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek! 
Áradjon egész szeretetem a keresztények felé, az Egyház minden tagja felé.  
Ó, Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, 
a te szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot! 
 

***** 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 

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. l . IV. emelet 426, telefon: 332- 1791) 

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.417812002. 

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: Mackensen Kft. 



 

 

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK 
füzetek 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
“Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."  

 (Vörösmarty Mihály)  
XI. évfolyam 122. szám  
2007. április  
 

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

 
Az örmény liturgia megemlékezéseiből 

 
“Az összes hívekről, férfiakról és asszonyokról, öregekről és fiatalokról és valamennyiükről, akik 
bármely korban szentségben hunytak el Krisztusban, történjék megemlékezés ebben a szent 
áldozatban, könyörögjünk.” 
 
Bár az örmények nemzeti liturgiájában hangzik el a megemlékezés, az emberiség egyetemes, mindnyájan 
testvérek vagyunk. Az imádság is egyetemes, a mindenség Urához száll, aki méltat minket országára 
nagy irgalmassága szerint. 

Dr. Sasvári László 
 

***** 
Marillai Andrea 

ELHALLGATOTT NÉPIRTÁS 
 
A világ örményei minden évben megemlékeznek történelmük legnagyobb tragédiájáról, melynek 
következtében az örmény őslakosság szinte eltűnt Kelet-Törökország tartományaiból. 
    A XX. század első, legalább másfél millió áldozatot követelő szervezett népirtását nem követte 
igazság- és jóvátétel, és abban is különbözik a másik szörnyűségtől, a holokauszttól, hogy az elmúlt 
század eltitkolt, elhallgatott genocídiuma volt. Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska történész, armenista 
kutatásai is a valóság megismerését segítik elő. 
 

Egy nép eltűnik 
    Az örmény genocídium az a tömeggyilkosság, amelyet az Ottomán Birodalom követett el a területén 
élő örmény nép ellen. Bár a mindenkori török politika azóta is igyekszik elhallgatni, bagatellizálni vagy 
meghamisítani ami az örményekkel történt, a tények azt mutatják, hogy tudatosan irtották ki az Örmény- 
fennsíkon élő őshonos, mintegy kétmilliós lakosság jelentős részét. A török kormány lényegében 
szisztematikus utóhadjáratot szervezett az örmény kisebbség ellen, melynek tagjait erőszakosan 
Anatóliába és Szíriába deportálták. A sivatagba hajtott emberek az éhségtől és a kiszáradástól 
elpusztultak, vagy olajjal leöntötték és felgyújtották őket az Deir-ez-Zor sivatag barlangjaiban. A nőkre és 
a gyerekekre erőszak és kínzás várt. 1923-ra Kisázsia és a történelmi Örményország teljes területén csak 
hírmondó maradt az örmény népből. 



 

 

Miért? 
    Örményország tragédiájához hozzájárult, hogy a nagyhatalmak gazdasági érdekeik miatt támogatták a 
széthullásnak indult török birodalmat, másrészt az ifjútörök reformisták ezt a tarka országot egységes 
nemzetállammá akarták alakítani. A népirtás mögött álló ideológia a pán-turanizmus volt, mely egy 
kizárólag türk népességből álló, Anatóliától Közép-Ázsiáig nyúló új török birodalom megteremtését 
kívánta elérni. Az örmények, akik ősi területükön autonómiát és szabadságjogokat követeltek maguknak, 
fizikai akadályai voltak a “nagy török álom" megvalósulásának. 
 

Bizonyítékok 
    A genocídium legértékesebb bizonyítékai az ifjútörök kormány vezetői által küldött kódolt titkos 
utasítások, táviratok, és fennmaradtak azok a dokumentumok is, amelyekkel a Törökországban élő 
nagykövetek, attasék, misszionáriusok és segélyszervezetek képviselői folyamatosan informálták 
kormányaikat az eseményekről. Az Antant-erők bevonulása után az ifjútörök kormány megbukott, 
vezetői 1918. november 30-án hajón szöktek meg Isztambulból. 
    1918. december 16-án rendelte el a török parlament az örmény népirtás ügyében a terhelő adatok 
összegyűjtését, valamint a gyanúsítottak letartóztatását. A per maga 1919. február 5-én kezdődött, és az 
utolsó ítéletet 1920. január 8-án olvasták fel, teljes anyaga a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban 
található. Akkor tanúvallomások alapján állapította meg az elnöklő Musztafa Nazim pasa, hogy az 
örmények elleni akcióknak nem volt lokális, háborús vagy büntető jellegük, hanem előre eltervezett 
népirtás eszközei voltak. Ennek a népirtásnak a felelőse a török kormány, és ezenkívül a vádlottak, több 
mint száz személy. 
    Hozzátehetjük, hogy ugyanúgy felelős a végrehajtó katonaság, a kurd szabadcsapatok, a börtönből 
szabadon engedett bűnöző elemek és a török polgári lakosság azon része, amely részt vett a bűncselek- 
ményekben. Talaat, Enver, Dzsemal és Nazim pasákat, a főbűnösöket halálbüntetésre, másokat 15 és 10 
év fegyházra, valamint száműzetésre ítéltek, ennek nagy részét azonban nem hajtották végre. A mostani 
török álláspont a történteket nem hajlandó beismerni, az elítélt ifjútörököket pedig rehabilitálni akarja. 

(Folytatjuk)  
(Megjelent a Képmás családmagazin 2006. júliusi számában) 

 
***** 

“Álnokság, hazugság ellen legbiztosabb fegyver az igazság. Ez a mi fegyverünk. Most már csak ember és 
anyagi áldozat kell a fegyver mögé." 

Wass Albert: Kard és kasza 
 

***** 
Kovács Bálint, az erdélyi örmények magyarországi ifjú kutatója tartott előadást a Fővárosi Örmény Klub 
február havi rendezvényén. Tudásával, széleskörű látásmódjával ismét elkápráztatta hallgatóit. Kovács 
Bálint előadásának írott változatát az alábbiakban közöljük. 
 
Kovács Bálint 

Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17- 18. században  
2. rész 

 
Kevésbé volt sikeres Minas Barun, aki szintén misszionáriusként érkezett Erdélybe. Ő konstantinápolyi 
származású volt, Galanus, a konstantinápolyi örmény apostoli vikárius küldte Cacciadurus Arachielhez, 
aki ajánlólevelet írt róla a Propaganda Fide római kollégiumába való felvételre. Erdélyben az 1720-as 
években tartózkodott, majd Bécsbe került, ahol az Erzsébetvárosiak 1733-as kiváltságlevelét kieszközölte 
az udvarnál. Egyik levelében kifejezetten könyveket kért a Propaganda Fide-től. Ezen kötetek zömét 
Rómában a Propaganda Fide adta ki, ugyanis a missziókat ők látták el a szükséges könyvekkel. 
    A következő fontos szerepet játszó misszionárius Stephano Stephanovics Roska. 1670. augusztus 22-én 



 

 

született Kameniec-Podolskiban, egy örmény gregoriánus pap fiaként. Oxendio ajánlásának eredménye- 
képp Vardan Hunanean érsek 1691-ben Rómába, a Collegio Urbanoba küldte tanulni. 1729-ben Erdélybe 
küldte őt Tobia Augustionowicz lembergi érsek apostoli vizitációra. Roska ekkor magával hozott egy 
örmény kéziratos rituálét, amelyet az erdélyi örmények használatára kifejezetten Lembergben készítettek. 
A kézirat jelenleg a Vatikáni Könyvtár, Codices Vaticani Armeni kéziratai között található, amelyről 
eddig a tudományos közéletnek nem volt tudomása, 2004-es római kutatómunkám során figyeltem fel 
erre a hungarica vonatkozású kéziratra 9 másikkal együtt. A kötet Tobia Augustionowicz lembergi 
örmény katolikus érsek 1728-ban keltezett levelével kezdődik, ebben megemlíti Stephano Stephanovics 
Roska tudományos tevékenységét a kézirat elkészítésére vonatkozóan. A rituáléban főleg az egyes 
szentségekre és szentelményekre vonatkozóan találhatóak szabályozások és előírások. 
    Szongott Kristóf szerint az erdélyi örmény nép 1732-ben kért engedélyt ahhoz, hogy kéziratos 
rituáléjukat Velencében kinyomtathassák. Véleményem szerint ez a rituálé a Roska által hozott rituáléval 
egyezik meg, amely által egy tökéletes modelljét látjuk a régiók közötti kulturális kapcsolatoknak.     
    Erdélyi útja során Roska plébániai társaságokat alapított, amelyek a 18. századi, l9. század eleji 
canonica visitatiókban is, mint jövedelemmel rendelkező társaságok szerepelnek. Ez az időszak nagyon 
kritikus volt az erdélyi örmény felekezet életében, így Roska a társulatok alapításával igyekezett a 
katolicizmuson keresztül történő összetartozás érzését erősíteni az örményekben. A kongregációk 
elnevezései nagy hasonlóságot mutatnak az ekkor Lembergben és Konstantinápolyban működő 
kongregációkkal, így ebben az esetben is egyfajta régiók közötti eszmetörténeti kapcsolatról 
beszélhetünk. 
    A 18. század második felében a kultúra közvetítése elsősorban erdélyi származású, Rómában tanult 
örmény papokon keresztül történt. Tehát már nem a régiókat járó, utazó misszionáriusok tevékenysége 
volt ekkor a meghatározó. Ez jelzi, hogy stabil egyházi szerkezete volt ekkor már a 18. században az 
erdélyi örmények egyházának. Dániel Mihály Erzsébetvárosban 1734-ben lett plébános, ő is járt 
Rómában, tevékenységének eredményeképp a Gergely-féle naptár teljesen alkalmazottá vált a 
településen, 1766-ban halt meg. Utóda Karácsonyi János Rómában a Propaganda Fide római 
kollégiumában tanult, 1766-tól a város plébánosa. Az ő idejében nagyszámban telepedtek le 
Csíkszépvízen gregoriánus örmények, akiket ő uniáltatott. Neki, valamint két utódának: Patrubány 
Antalnak, Kabdebó Jánosnak a possessor bejegyzése szerepel legtöbbet az erzsébetvárosi örmény 
könyvtár régi nyomtatványain, amelyek jelentős része külföldről, Rómából és más itáliai városokból 
érkezett. Nem vonhatjuk kétségbe tehát kultúraközvetítő szerepét, azonban ez az interregionalizmus 
helyett inkább egy sajátos, Róma-Erdély közötti közvetítő szerepet jelentett. Szamosújvár esetében 
Korbuly Kelemen tevékenysége érdemel említést, aki 1746-ban született, szintén Rómában tanult, 1791-
ben szamosújvári főesperessé és tiszteletbeli kanonokká nevezték ki, illetve választották meg.1810-ben 
halt meg. 
    A személyek mellett az örmény kultúrát közvetítő intézményeket is fontos kiemelni. Már többször 
szóltam a Sacra Congregatio de Propaganda Fideről, meg kell említeni a Fratres Unitores rendjét is, 
amely 13. századi domonkos alapítású rend. Az első rendházak Konstantinápolyban, Kaffában, perzsa és 
örmény területeken, például Erzurumban voltak, 1378-ban Lembergbe is eljutottak. Eszmetörténeti 
kontinuitást jelent, hogy azok a hibapontok, amelyek “Errores et abusus inter armenos vigentes" vagy 
“Errores et abusus ecclesiae armenae" címmel korszakunkban a 17. század végén, a 18. század elején 
nagyon is jelentős szerepet töltöttek be Erdélyben, valamint több uniált örmény közösség életében, azok 
innen a 14. századból erednek, a Fratres Unitores szellemi közegéből. 
    A mechitarista szerzetesrend bemutatása önálló tanulmányt igényel, csak annyit említenék közismert 
voltuk miatt, hogy az Erdéllyel eleinte kapcsolatot tartó velencei mechitaristáknak Khalkédónban és 
Konstantinápolyban volt rendházuk, a bécsi ágnak pedig Pancaldi-ban, Smyrne-ban. 
    Végül a közvetítés “tárgyai" érdemelnek említést. Mindenekelőtt Clemens Galanus theatinus szerzetes 
munkássága, mint az újkori örmény uniós irodalom egyik nagy alakjának irodalmi megvalósítója fontos, 
kötetei rendszerint több példányban találhatóak meg az erzsébetvárosi, szamosújvári, gyergyószentmik- 
lósi örmény könyvtárakban. Nem járt Erdélyben, de a vizsgált korszakban élt Jacobus Villotte, aki francia 



 

 

származású jezsuitaként a 17. század végi - 18. század eleji örmény missziószervezés irodalmi 
programjának nagyformátumú alakja. Több helyen is megfordult, leveleiből - amelyeket Rómába küldött 
és fennmaradtak - kitűnik, hogy Konstantinápolyban és Erzurumban is tevékenykedett. Műveit a 
Propaganda Fide adta ki Rómában az 1710-es és 1720-as években. A rendtörténet 9 munkát tart számon 
tőle, amelyek közül több megtalálható az erdélyi örmény könyvtárakban, sok esetben duplum 
példányban. 
    Végül két eszmetörténeti folyamatot említettem meg, a kalendárium körüli bonyodalmakat, és az 
örmény szentkultusz erdélyi megjelenését. A témakörök átfogó jellege és terjedelmes volta azonban 
önálló tanulmányt és hosszú vizsgálatokat igényel. 
    Előadásomban igyekeztem átfogó, de közel sem teljes képet alkotni azokról a kapcsolódási lehető- 
ségekről, amelyek valamilyen szinten összekötötték az Erdélybe letelepült örményeket a többi 
kultúrtörténeti régió örmény diaszpóráival. Külön felhívom a figyelmet arra, hogy az egyes közvetítő 
személyek, valamint az ázsiai területeken működő örmény misszionáriusok sok esetben ugyanabban a 
korban, ugyanabban a városban éltek, tehát a személyes ismeretséggel megszerzett ismereteket, 
benyomásokat is magukkal tudták hozni, nem csak a nyomtatott kiadványokat. Próbáltam egyben sajátos 
nézőpontból megközelíteni ezeket a folyamatokat, amelyek alapvető fontosságúak az erdélyi örmény 
könyvtárak művelődéstörténeti hátterének bemutatásához. 
 

***** 
Pénzbírságra ítéltek pénteken Lausanne-ban egy török politikust  

az örmény népirtás tagadásáért 
 
Dogu Perinceket, a Török Dolgozók Pártja vezetőjét a svájci antirasszista törvény megsértése címén 
marasztalták el. Ezért 3000 svájci frank (kb 1860 euro) bírságot kell fizetnie, és - felfüggesztve - további 
90 napos időszakra szóló pénzbírságra, ezen belül napi 100 svájci frank (62 euro) megfizetésre 
kötelezték. A politikus 2005 májusában, a mai Törökország megalakulását jelentő lausanne-i szerződés 
évfordulóján tartott megemlékezések során két beszédében is a nagyhatalmak által kitalált “nemzetközi 
hazugságnak" nevezte az első világháború idején történt örmény népirtást. 

(MTI, Transindex, 2007. márc.12.) 
 

***** 
Eredmények az Örmény kisebbségi választások második fordulóján 

 
2007 március 4-én választottak az örmény kisebbségi elektorok fővárosi és országos képviseletet. A 
szavazások eredménye: 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat tagjai (9 fő): 
1. Dr. Issekutz Sarolta     EÖGYKE  
2. Heim Pál       EÖGYKE  
3. Kátainé Szilvay Ingrid     EÖGYKE  
4. Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit  EÖGYKE  
5. Wertán Kinga      EÖGYKE  
6. Szárkiszján Ádámné     MÖSE 
7. Szilágyi Jánosné      MÖSE 
8. Dr. Serkisian Szeván     ARMENIA  
9. Moldován Domokos     ARMENIA 
 
A testület a március 19-i alakuló ülésén dr. Issekutz Saroltát választotta ismét elnöknek. 
 

Az Országos Örmény Önkormányzat tagjai (25 fő): 



 

 

1. Szongoth Gábor     14. Bezjian Antranik Lutfi 
2. Zakariás Antal Dirán    15. Kazarjan Knar Aszaturovna  
3. Fülei Balázs     16. Zárainé Gressai Éva Julianna  
4. Ajvazov Jurij     17. Keller Ludmilla 
5. Dr. Szuper Géza     18. Dr. Badaoui Bechara  
6. Várady Mária     19. Nazarjan Hamlet 
7. Wertán Zsoltné     20. Dr. Peltekian Aram Abrahamné  
8. Zárugné Tancsin Katalin    21. Mátyus Szvetlana 
9. Dávid Csaba     22. Halászné Oganeszjan Anyicska  
10. Szárkiszján Ádám Papikovics   23. Gogescu László 
11. Akopján Nikogosz    24. Dr. Serkisian Szeván  
12. Dr. Dzsotján Gagik    25. Dr. Vurom Gábor  
13. Balabanian Hartioun Mihran 
 
Az első 9 fő EÖGYKE képviselő, a második 9 fő MÖSE képviselő, és a következő 7 fő ARMENIA 
képviselő. Az Országos Örmény Önkormányzat testülete március 24-i alakuló ülésén Szárkiszján Ádámot 
választotta meg elnöknek. 
 

***** 
Gazdovits Miklós 

Az erdélyi örmények története 
3. rész 

 
Kezdjük a bizonyítást a karcsai rotundával. Említettük, hogy a karcsai rotunda 1527-től református 
templomként működik. A katolikus templomból református templommá alakítás annyit jelent, hogy 
feleljen meg Kálvin János parancsának, mely szerint: “Ki a templomokból a keresztény bálványokat!" 
Azaz a katolikusoktól átvett templomokból ki kellett tenni a szenteket vagy bibliai személyeket ábrázoló 
szobrokat, szentképeket, a falakról pedig eltüntetni a freskókat. 
    Talán mivel tudták, hogy nem szenteket ábrázolnak, vagy mert csodálatos módon megmenekültek, a 
karcsai templom falain megmaradtak olyan domborművek, amelyek az örmény hitélet legnépszerűbb 
hőseit ábrázolják. Ezek közül mi két domborművet említünk, mindkettő a déli pillérköz fejezetén látható: 
Két küzdő alak és két összefonódott nyakú hattyú. A két küzdő alak az örmény Szaszuni Dávid legenda 
IV. énekének második részében leírt, a lány nézőbe jött ifjú Miher és a fiatal harcosnak álcázott ifjú ara, 
Gohár birkózását ábrázolja. A dombormű világosan láttatja, a medvefejbe álcázott kontyos Gohárt, amint 
Miher szakállát tépve küszködik. Ugyanez a jelenet látható a bukaresti örmény kulturális és vallási 
központ homlokzatán lévő díszítő elemek között. 
A két összefonódott nyakú hattyú az “Ah! Tamar!" legenda két vízbefúlt szerelmesét ábrázolja, miután 
holttestük hattyúvá változott, mint a férfi és nő közötti tiszta szerelem- , általánosítva pedig az emberek 
közötti igaz szeretet jelképe. Ezzel a két domborművel tudjuk bizonyítani, hogy a karcsai rotundát 
örmények építették örmény használatra. Mert elképzelhetetlen, hogy egy néptöredék a letelepedési helyén 
más nemzet hitregéiből vett hősökkel vagy képekkel díszítse saját templomait. 
    A kiszombori rotunda római katolikus templom maradt, ezért falain megőrizték a freskókat. Ebből a 
templomból egy freskót szeretnék bemutatni: a diadalív két oldala mellett elhelyezkedő karéj boltozatán 
lévő freskó két remetét ábrázol: egyik, kereszttel a kezében, egy barlangban fekszik, a másik pedig 
mellette térdel. A Szent Gergely legendából tudjuk, hogy Gergely 325-ben a Szebuh-hegy barlangjában 
remetéskedett és itt halt meg. Teljesen ép holttestét évek múltán találták meg egy pünkösd utáni 4. 
szombaton. A festmény éppen ezt a - majdnem minden mechitarista templom falain megtalálható - 
jelenetet ábrázolja. Ez a falfestmény díszíti az erzsébetvárosi mechitarista templomot is. (Ma római 
katolikus plébánia templomként használják.) 
    Mindezek után reméljük, senki sem kételkedik abban, hogy ezt a két templomot örmények építették, 



 

 

örmények használatára. 
    Hogy aztán a meglévő 110 templom közül melyiket építették és használták örmények és melyiket 
építették a már meglévő örmény mintára a frissen kereszténnyé lett magyarok, erre nézve a szakemberek 
adhatják meg a választ. De egy biztos: A Kárpát-medencei rotundák örmény hatást őriznek! Ezt az 
építkezési stílust a magyar vándortörzsek közé jelentős számban keveredett örmények hozták a Kárpát- 
medencébe, a magyar honfoglalás alkalmával. 
    Az már logikusan következik mindebből: amikor Szent István kiadta a parancsot, hogy minden 10 falu 
építsen magának templomot, a lakosság és a klérus szívesen átvette a már ismert, kipróbált, az akkori 
hívek létszámának megfelelő örmény építési modellt. Azért is, mert a XI. század elején már nem 
szaladgálhattak keletre “bizánci befolyás" után. Hiszen 1054-ben már megtörtént a nagy szakadás. 
Megneheztelt volna a pápa, ha akkor Bizáncból hozzák templomaik modelljét! A régebb óta használatos 
örmény modellt azonban már egész Magyarország területén általánosítani lehetett. Ilyenképpen, 
példamutatásukkal az örmények fontos szerepet töltöttek be a kereszténység terjesztésében a Kárpát 
medencében. 
    Arra a kérdésre, milyen vallást gyakorolhattak a magyar vándor- illetve a honalapító törzsek között élő 
örmények, könnyű válaszolni, ha ismerjük az örmények vallásának fejlődési mozzanatait. 301-ben 
létrejön az örmény apostoli keresztény egyház. 451-től örmény nemzeti független keresztény egyházzá 
alakul. 1198-tól létrejön az örmény rítusú katolikus vallás (IV. Jenő 1439: “Exultate Deo"). Tehát a VI-
VII. századdal kezdődőleg, amikor a magyar törzsek Lebédiába érkeztek és az örményekkel keveredtek, 
az örmények örmény nemzeti független keresztény vallásukat gyakorolták, melyről a Kárpát medencében 
a római katolikus vallásba olvadtak, megtartván bizonyos örmény rítusi szabályokat. De az örmények 
vallásának ismertetése külön, e célra rendezett előadás témáját képezi. 
    Az erdélyi magyarörmények létszáma: 182 fő, örmények 100-110 fő, magyarörmények: kb. 1200 fő. 
Az erdélyi örmény rítusú magyarok létszáma: Sz. u. v. :189, Gy.: 615; E.v.:16; Cs.: 3; összesen 823. 
Bibliográfia: a könyv 413- 422 oldalain olvasható (kb. 200 cím). 
 

(Az erdélyi örmények története című /Kriterion Kolozsvár, 2006/  
könyvbemutató előadás - elhangzott a  

Fővárosi Örmény Klub. 2007. január 18-i rendezvényén.) 
 
 

***** 
 

Ki lehet örmény? - tette fel az izgalmas kérdést Kali Kinga antropológus a legutóbbi Fővárosi Örmény 
Klub 2007. március 16-i programján. Érdekes előadását (melynek első része olvasható a következő 
oldalakon) a Fővárosi Örmény Klubban végzett identitásfelmérő kérdőívek eredményeire építette. Az 
érdeklődők megtekinthették Hájr Mehr című filmjét, mely az örmény kultúra őrzőinek néhány jeles 
képviselőjét mutatta be Erdélyben. Ezt követte Dr. Szarka György honismereti vezető színes vetítettképes 
tájékoztatója a leendő kárpátaljai és erdélyi utazók programjának, látványosságainak felidézésével, mely 
alapján remélhetőleg sokan kedvet kapnak az EÖGYKE által 11. alkalommal szervezett nyári kárpátaljai 
és az őszi erdélyi utazásokhoz.  

(Frigyesy) 
 

Kali Kinga 
Ki lehet örmény? 

A pozicionális identitásról 
 
2006 decemberében hasonló címmel már megjelent egy írásom e lap hasábjain: a címazonosság oka 
nem a feledékenység, nem a fantáziátlanság; csupán annak jelzésére szolgál, hogy az egykori cikk és 
a 2007. március 16-án tartott előadásom eme írásos összefoglalása szorosan összefüggnek. Olyan 



 

 

jelenség határait fogom boncolgatni, amely a jelenlévők többségét személyesen érinti: ki lehet 
örmény ma Magyarországon? 
    1989 után, a kommunista rezsimek bukásával Magyarországon és Romániában, de még inkább az 
1993-as magyarországi kisebbségi törvény kimondásával, ismét sürgetővé vált az örmény mivolt 
megfogalmazása. Miért ismét? A XIX. század fordulóján Szongott Kristóf és a szamosújvári Arménia 
folyóirat és köre létrehozta Erdélyben az armenizmus mozgalmát. Ez a mozgalom az örmény kulturális 
identitásmentést szolgálta, sürgette. A nyelvvesztés után észbe kapván, az örmények meg akarták 
magyarázni, meg akarták indokolni saját szerepüket a magyar társadalomban, amely befogadta őket. 
Ebben az időben még plurális (kettős) identitásról beszélhetünk az örmények esetében: politikailag 
magyarok, kulturálisan örmények. Az armenizmus mozgalmának célja az identitásmentés volt: Merza 
Gyula 1895-ös kiáltványa az Arménia hasábjain arra tanít, hogy jó magyar hazafinak kell lenni, de 
örmény módon kell élni. (Ha egy kicsit a dolgok mögé tekintünk, észrevehetjük, hogy az identitás 
megfogalmazásába már itt belekódolódik a pozicionalitás, amelyről később esik szó.) 
    Visszatérve napjainkhoz, megállapíthatjuk: a kisebbségi törvény konfliktust hoz magával a 
magyarországi magyar-örmények életébe: az 1915-ös törökországi genocídium után betelepedettek 
csoportja egyre nyíltabban nem ismeri el örményként azokat a magyar-örményeket, akik nem beszélik az 
örmény nyelvet. Ilyen körülmények között szükségessé válik az örmény kontinuitás bizonyítása: újra 
kialakul egy örményidentitásmentő-mozgalom, amelynek történelmi részesei vagyunk - aktívan, éppen 
ebben a pillanatban, ezen a helyen is. Ezt a mozgalmat - mivel igen hasonlatos a századfordulós 
armenizmus mozgalmához, - én neoarmenizmusnak nevezném. (Megjegyzendő, hogy az erdélyi 
örmények történetével foglalkozó jeles történész, Pál Judit is ugyanígy nevezte a mozgalmat, hiszen a 
hasonlóság annyira szembetűnő - hogy egymástól függetlenül így neveztük el a jelenséget. Minderre a 
tavalyi Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében című konferencián derült fény.) 
    De lehet-e örmény, aki nem beszéli az örmény nyelvet? Lehet - és a válasszal máris a pozicionális 
identitás kérdésköréhez érkeztünk. 
    Kit nevezhetünk manapság örménynek Magyarországon, ki lehet örmény tehát? Történetileg nem 
beszélhetünk olyan kontinuitásról, amelynek értelmében ugyanazzal a névvel jelölhetnénk például az 
örményországi örményeket meg az erdélyi örményeket. Azonban a századok során bekövetkezett 
nyelvvesztés, a magyarságba való beolvadás, az őshazából való elvándorlás 770 éves távlata ellenére is 
beszélhetünk örmény identitásról - különben ma sem lennénk itt a Fővárosi Örmény Klubban, melyet 
méltán nevezhetünk a neoarmenizmus színhelyének. Ezért azokat az örmény származású magyarokat, 
akikben él még valamiképpen az örmény származás tudata, magyar-örményeknek nevezem. 
    Kik is ők, kiket sorolhatunk ide? Ha csoporthatár jelzőket kell megneveznünk, az alábbi 
csoportjellemzők sorolhatók fel: magyar az anyanyelvük - jelentős többségük népszámláláskor, 
“hivatalosan" magyarnak vallja magát (így történhetett, hogy például a 2002-es romániai népszámlálás 
Gyergyószentmiklóson csupán 6 örményt talált); zömük nem birtokolja az örmény nyelvet (és nem is 
igyekszik megtanulni azt); meghatározza őket Erdélyhez, mint kis őshazához való kötődésük; 
Örményországhoz való kötődésük csupán referenciális: mitikus-szentimentális. Ezek a csoporthatár-
jelzők egyaránt érvényesek a magyarországi és erdélyi magyar-örmények közösségére, sőt egyaránt tetten 
érhető a csoportapológia is náluk: a nyelv elvesztésének racionalizálása, a magyar-örmények heroikus 
pozícióban való feltüntetése a magyar történelemben, a magyar-örmény hősök időnkénti megemlékezése. 
    Mindezekből kiindulva egyetlen homogén közösségként fogom kezelni a két ország magyar-örmény 
közösségeit. Megfigyelésem szerint a magyarországi és erdélyi magyar-örmény közösségek nem csupán 
ugyanolyan típusú közösséget alkotnak, de országhatárokat áthágva, egymással is sokkal intenzívebb, 
szorosabb kapcsolatot tartanak fenn, mint a velük egy országban élő más örmény közösségekkel. Más 
örmény közösségek alatt értem a magyarországiak esetében a genocídium után betelepedett, az örmény 
nyelvet még bíró keleti örmények csoportját, valamint az erdélyiek esetében a Románia többi részén élő, 
románokhoz asszimilálódó örmény csoportokat (mint például a moldvai, regáti román-örmények, vagy a 
genocídium utáni betelepedők csoportja Bukarestben). 
    A genocídium példáján már láthattuk, hogyan válhat a hiány közösségszervező erővé. Hipotézisem 



 

 

szerint a magyarországi és erdélyi magyar-örmény közösségek esetében az örmény nyelv hiányának van 
ugyanilyen - paradox módon örményidentitás-teremtő - közösségformáló ereje. Következtetésképpen 
egyetlen, geográfiailag kiterjesztett közösségként kezelhetjük a magyar-örményeket, mely figyelmen 
kívül hagyja az országhatárokat. Az erdélyi magyar-örmények kisebbségi státusban vannak Romániában, 
a magyar kisebbséget gyarapítva; a magyarországi örmények viszont a többséghez tartoznak 
(egyszersmind kisebbséggé alakulva) - a jelentős különbség ellenére meglehetősen homogén közösséget 
alkotnak, azonos csoporttulajdonságokkal. Ezért ugyanannak a geográfiailag kiterjesztett közösségnek a 
lokális verziójaként foghatjuk fel a magyarországi, illetve az erdélyi csoportokat, és csupán regionális 
eltérésekről adhatunk számot. 
    Ezeket a magyar-örmény csoportokat a közös származás tudatán túl főleg az önigazolás és egymás 
visszaigazolása köti össze. Mivel az identitás reprodukciója nem történhet meg kívülről - nincsen tömeges 
új betelepedés a csoportba, mint a keleti örmények csoportjának esetében, akik folyamatosan újonnan 
érkezőkkel gyarapodnak - ezek a közösségek csupán belülről képesek megújulni. Új lehetséges 
csoporttagok örmény öntudatra ébresztésével, saját családi gyökereik tudatosításával gyarapodhatnak: az 
önigazolás és egymás visszaigazolása ebben segíti e csoportok reprodukcióját. 
    Talán nem túl sarkított példa azt mondani, hogy ugyanúgy segítik egymást kölcsönösen, mint a XVIII. 
század közepe-végétől, de különösen az 1780-as évektől kirajzó, a prímér (azaz templommal rendelkező) 
erdélyi örmény telepekről a Magyar Alföldre települő, tehetős örmény nagyállattartók és családjaik az 
otthon maradottakat. Az elvándorolt, gazdagabbá vált csoportok folyamatosan támogatták anyagilag az 
Erdélyben maradott közösségeket, cserébe biztonságot kaptak tőlük, szülőföld-tudatot, erkölcsi 
támogatást a “kis őshazától". Megfigyelésem szerint ma ez ugyanígy működik: a tehetősebbek anyagi 
segítséget nyújtanak egy kis identitásreprodukcióért cserébe. 
    Megemlítendő: teljesen mindegy, hogy magyar-örményeknek, vagy örmény-magyaroknak mondjuk 
őket (vagy mondják ők magukat). Csupán stiláris kérdés, hiszen a terminusok maguk is a pozicionalitás 
jegyében fogantak, és használatuk esetében csupán azt következtethetjük ki (és azt sem teljes 
biztonsággal), hogy az identitás-összetevőknek az inkább magyar vagy inkább örmény elemei vannak 
éppen túlsúlyban. 
    E geográfiailag kiterjesztett csoport identitása pozicionális, azaz a szituációtól függő, helyzeti identitás. 
Mit jelent ez? A magyar-örmények csoportjának esetében nem beszélhetünk már egyértelműen “saját 
örmény világról", azaz világuk nem válik el élesen a magyartól. Következésképpen emlékeztetőkre van 
szükség, amelyek az örmény identitás időnkénti megújítását szolgálják. Az emlékeztetés azoknak a 
befolyásoknak a halmazát jelenti, amelyek az egyént nap mint nap érik, alakítván azonosságtudatát. Ez a 
szerep általában az etnikus specifikumokra hárul, mint az anyagi kultúra, nemzeti szimbólumok, 
átörökített szellemi kultúra, továbbélő szokások. A magyar-örmények esetében a mindennapok világa 
magyar, nincsen saját örmény világ, tehát pótolni kell azt. Nincsenek egyértelmű etnikus specifikumok, 
csupán szentimentális, referenciális emlékeztetők (például ilyen az örmény sapka viselete). Az 
emlékeztetés ezért elsősorban az örmény kultúra helyeire hárul: ezek a helyek szolgálják az identitás 
időnkénti reprodukcióját. 
    Kijelenthető következésképpen, hogy a pozicionális identitás szociális, azaz közösségi koordinátái 
vannak. Az én önmeghatározása a környezettől függő, viszonylagos. Eléggé sarkalatos példa, de jól 
illusztrálja a jelenséget: nem biztos, hogy az erdélyi örmény felmenőkkel rendelkező magyaroknak a 
reggeli fogmosás közben eszükbe jut az örménységük, hacsak nincsenek speciális emlékeztetők a 
fürdőszobában (például kis örmény zászló), amelyek az identitás ilyen irányú erősítését szolgálnák. A 
hétköznapi rutincselekedeteket ők is “magyarul" élik meg, és valószínűleg magyarul is álmodnak, 
akárcsak a többi magyar anyanyelvű - mert általában véve mégiscsak magyarok. 

(Folytatjuk)  
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub  

2007. március 16-i programján) 
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Molnár József 
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai 

6. rész 
 
Kilenc évvel későbben a San Lazzaro sziget kolostora alapítójának, Mechitar vardapetnek eszébe jutottak 
az amszterdami Vananteci nyomda betűi, s meghagyta az Amszterdamba készülő örmény kereskedőknek, 
hogy érdeklődjék meg, kinek a kezébe kerültek a matricák és a hozzájuk való acélbélyegzők. A sok 
adósság miatt nyilván a hitelezőknél vagy az örmény egyháznál, esetleg annak egyik papjánál kellett 
keresni. A kereskedők meg is találták, és megvásárolták Mechitár apát számára. Kilenc évi szünet után 
így kerültek Velencébe. Megérkezésükről a mechitarista kongregáció lapja így számolt be: 
“Megérkeztek hozzánk a nyomdai betűk rézmatricái és mindegyikhez az acél bélyegző vasak. Ezekből 
három széria van: nagyalakú, középnagyságú és kisalakú. Mindegyik szériához megvan a megfelelő 
nagybetű, továbbá megvannak a pontok, nyomatékjelek és mindazoknak az írásjeleknek matricái, melyek 
könyvek nyomtatásához szükségesek. Mind makulátlan, hibátlan." (Schütz Ödön fordítása.) 
    Ez a korabeli közlemény is három betűméretről tesz említést, mint Misztótfalusi Sparvanfeldhez írott 
levelében. Tehát semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy Misztótfalusi matricái és patricái jutottak el 
Velencébe. Háromféle nagybetűről történt említés, de Máté Vananteci könyvén még csak kettő látható. 
Nem tudni, hogy maga Misztótfalusi vésett-e utólag még egy sorozat verzálist, vagy Lukas később más 
metszővel egészíttette ki. Schütz Ödön idézte Bergnek az amszterdami örmény nyomdáról szóló írását 
(Bibliotheeken 1924. 32. l.), mely szerint Lukas idején “a betűkészletet szaporítani kellett, ugyanis 1699-
ben egy általa nyomtatott könyvben különböző betűtípusok találhatók." (1699-ben két könyv hagyta el a 
családi nyomdát, “A mérték kincse..." Lukastól és a Mátéval a kisgyerekek számára közösen írt könyvük 
“Az iskola aranykapuja". Mindkét könyv megtalálható a bécsi és San Lazzaro-i mechitarista könyvtárban. 
Ha Berg állítása igaznak bizonyulna, akkor ezek az idegen betűk is lejutottak Velencébe Misztótfalusi- 
éhoz keverve. 
    A szerzetesek csak hatvan évvel később, 1789-ben kaptak engedélyt arra, hogy a szigeten saját 
nyomdát állíthassanak föl. A könyvnyomtatás csak akkor került át véglegesen San Lazzaro szigetére. 
Addig a kolostorban csak az örmény szövegek szedését végezték, a nyomtatás munkáját rábízták a 
velencei nyomdászokra. Mechitár kezdeményezését megelőzően a római egyházzal már jobb viszonyt 
tartó új generációnak, a szigorú ellenőrzés ellenére is sikerült a könyvnyomtatást újra megindítania. A 
velencei nyomdászok Battista Bovis, Michelangelo Barboni és Giovanni Bortoli jó üzletet láttak az 
örmény kereskedők anyagi támogatásával nyomtatandó könyvekben. Ki is vésették maguknak az örmény 
betűket a helyi betűmetszőkkel. Annyi bizonyos, hogy Barboni már 1680-ban, Moretti 1686-ban és 
Antoni Bortoli pedig 1694-ben nyomtatott örmény könyveket. Vajon, mi indította Mechitár apátot, aki 
addig majdnem minden könyvét Bortolival nyomtatta, hogy felkutattassa és elhozassa Amszterdamból a 
Vananteci nyomda ott heverő betűit? 
    A San Lazzarói rendház levéltárában Fogolyán Miklós talált egy géppel írt kéziratot (Hacuni P. Vartán: 
Stampe e Stamperia di San Lazzaro), mely szerint ekkorra a velencei örmény közösség már nagyon unta 
Bortoli szeszélyeit és szívesen szabadultak volna tőle. Privilégiuma pár hónapon belül úgyis lejárt volna. 
De ok lehetett emellett Misztótfalusi betűinek szépsége is, hiszen Vananteci Amszterdamban nyomtatott 
könyvei és különösen Voszgán Bibliája közkézen forogtak. Mechitár az első könyveit, az örmény 
nyelvtankönyvét nem Bortolinál nyomatta, aki épp akkor Velence örmény plébánosának 1380 oldalas 
teológiai művének nyomtatásával volt elfoglalva, hanem Battista Albizzi Gerolimonak adta, aki 1730-
ban, a betűk megérkezése évében, el is készült vele. 
    Ezzel Misztótfalusi örmény betűi otthonra leltek Velencében. Ő, aki egész életében büszke volt 
Itáliának készített latin betűire, nem sejthette, hogy halála után több mint száz évig a Máté Vanantecinek 
készített örmény betűivel fognak könyvet nyomtatni Velencében, még ha idővel ki is kellett egészíteni 
őket más mesterek munkájával. 
    Betűinek nyomát kutatva 1972 nyarán Rómából és Firenzéből jövet megálltam Velencében és 
elvetődtem San Lazzaro szigetére is. Sokat akkor még nem tudhattam az örmény matricák sorsáról, csak 



 

 

annyit, hogy Velencébe kerültek. Mikor a velencei vaporettó állomáson jegyet kértem a szigetre, a 
jegyárusító megkérdezte, mit keresek én épp San Lazzaron, hiszen nincs ott semmi látnivaló. A vaporettó 
is csak naponta kétszer érinti. Más szigeteket ajánlott, ahol sok a látnivaló. Mivel nem engedtem, pár 
perccel a vaporettó indulása előtt fejcsóválva mégis kezembe nyomta a jegyet. A kikötőben már várt 
Fogolyán Miklós páter, akit előzőleg telefonon értesítettem érkezésemről. Még nem tudtam, mi vár rám, 
de meghatottan léptem a kis sziget földjére, reménykedve, hagy talán megláthatom Misztótfalusi örmény 
betűinek matricáit. 
    A tenyérnyi kis szárazföld Velence és Lido között emelkedik ki a Lagunából. Nevét Szent Lazarustól 
kapta, a leprabetegek védőszentjétől, mert a középkorban itt ápolták az elkülönített ragályos betegeket. A 
járvány megszűnte után hosszú ideig lakatlan maradt. A romokban heverő épületekben vert tanyát 1715-
ben Mechitar vardapettel az élen egy kis örmény szerzetes társaság. Mechitár hosszú hazai vándorlás és 
lelki vajúdás után már mint a római egyház fia érkezett a törökök elől menekülve Velencébe. A város 
engedélyt adott a szerzeteseknek az elhagyott szigeten való letelepülésre. A már negyven éves apát 
benedekrendi társaival húsz év alatt a romokból kolostort varázsolt. Utódaik a szigetet megnagyobbították 
és 1833-ban meg is vásárolták. A látogató ma egy kis Örményországot talál a varázslatos kis szigeten 
pálmafával, ciprusokkal, leanderekkel, virágzó rózsabokrokkal, glicíniákkal, Ázsiából hozott 
gyógynövényekkel és a keleti parton egy gondosan ápolt szőlőskerttel, melynek szőlejéből az “araráti" 
misebort szüretelik. 

(Folytatjuk) 
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Németh Ferenc 

Kiss Ernő leszármazottainak nyomában 
A vértanú utódainál 

Először a nyilvánosság előtt: az aradi tizenhárom egyikének emlékei az újvidéki Kotucs családban 
2. rész 

 
A családfa Kiss Ernőtől kezdődően két nagy ágra szakad. Az egyiket Kiss Róza (Bobor Györgyné), a 
másikat pedig Kiss Auguszta (Dániel Jánosné) leszármazottai alkotják. Vagyis, pontosabban 
fogalmazva, az egyik a Bobor- a másik a Dániel-ág. A Dániel-ágat szemlélve látjuk, hogy Kiss 
Augusztának (aki 19 évesen, 1842. július 31-én esküdött meg Eleméren a nála öt évvel idősebb 
Dániel Jánossal) öt gyermeke született, s ezek voltak Kiss Ernő unokái: Ernő, Ferenc, Margit, Ilka 
és Béla. Az öt unokának a továbbiakban összesen még 9 gyermeke született s ezek voltak Kiss Ernő 
dédunokái. Ezzel el is érkeztünk a családfa egyik ágának kirojtolózó végeihez. 
 
    Itt kell megjegyezni, hogy a szamosújvárnémethi Dániel család ősei még a XVIII. század elején 
nyertek címeres nemeslevelet, közöttük akadtak alispánok, főispánok, országgyűlési képviselők, és 
főszolgabírók is. Kiss Auguszta férje Dániel János (Kiss Ernő veje) hites ügyvéd volt, Torontál vármegye 
alügyésze. Gyermekeik közül talán a leglátványosabb karrierje Dániel Ernőnek (1843-1932) volt, aki a 
bárói rangot is elnyerte, amellett pedig a múlt század utolsó éveiben, a Bánffy-kabinet idején, 
kereskedelemügyi miniszter is volt. Vitathatatlan érdemeket szerzett magának az iparoktatás, a 
közlekedésfejlesztés és a Vaskapu szabályozása terén. 
    Amíg élt, Auguszta össze is tartotta a Dániel családot; a gyermekeket, unokákat, dédunokákat. 1900. 
március 18-án hunyt el, 78 éves korában. Halálakor írta a becskereki Torontál, hogy “húsz évig tartó 
szenvedés után" távozott, s hogy koporsója körül “ott állnak az özvegyek, a szegények és a szenvedők, 
kiknek nyomorát ő enyhítette, kiknek könnyeit ő oly sokszor letörölte." A családfa ezen ága azóta 
megannyi új hajtással gyarapodott: új nevekkel, új családokkal... 
    A család másik termékeny ágát Kiss Ernő leányának, Rózának (Bobor Györgynének) leszármazottai 
alkotják. Ez a Bobor-ág. Róza és György 1843. május 24-én kötöttek házasságot Eleméren. Róza 20, 
György pedig 24 éves volt. Kiss Rózáéknak 5 gyermekük született (Kiss Ernő unokái): Gyula, Ilona, 



 

 

Sarolta, Mária és Irma. Közülük mindenképpen ki kell emelni id. Bobor Gyulát (18...-1879), a 
honvédszázadost, aki családtagként írta meg 1879-ben nagyapja, Kiss Ernő életrajzát - Kiss Ernő 
altábornagy és főhadi kormányzó élete és halála, Nagybecskerek,1879 - címmel. 
Ebben “több új adatot" tett közzé az aradi vértanú életéről. Emellett több cikket is írt Kiss Ernőről a 
becskereki Torontálban. Két hadászati szakmunkája nyomtatásban is megjelent. Érdekességként 
megemlíthető, hogy egyik írásában az örményekről is értekezett. 
    Kiss Róza és Bobor György 5 gyermekének együttvéve 9 gyermeke lett (Kiss Ernő dédunokái). 
Közülük mindenképpen ki kell emelni ifj. Farkas Geizát, az írót. Kiss Róza, akárcsak Auguszta is, 
jótékonyságáról, jó szívéről volt ismert. 
Amikor 1900. január 22-én Eleméren elhunyt, a Torontál azt írta róla, hogy “egész életében különös 
előszeretettel gondozta az elhagyatottakat, árvákat és mindazokat, akik jótékonyságra szorultak." 
    Nos, a Kiss családfa ezen ágának egyik végét sikerült most megragadni, pontosabban id. Bobor Gyula 
(Kiss Ernő unokája) és neje, Jablánczy Róza ágát, s végigvezetni azt a ma élő utódokig. Nem volt könnyű 
feladat. Elemérről Szabadkára vezettek a szálak, majd ott, Kollár Vető Margit segítőkész eligazítása 
folytán vissza Újvidékre, a Kotucs család Olga Petrov utcai házába. Itt leltük meg végülis Kiss Ernő kései 
leszármazottait. E hagyománytisztelő utódokat mutatjuk most be, első ízben olvasóinknak. 
 
    Tehát Katucs Péterhez és feleségéhez, Mirához kopogtattunk be egy régi ős, az aradi vértanú Kiss Ernő 
emléke ügyében. Ugyanis Péter korán elhunyt édesanyja, Gelzinger Marietta, Kiss Ernő szépunokája volt. 
Péter nagyanyja pedig, az 1988-ban 90 éves korában elhunyt Bobor Eszter, aki itt, Újvidéken élte le élete 
végét, Kiss Ernő ükunokája volt. 
    A házigazda és felesége a tágas erkélyen fogad. Csakhamar megannyi régi családi okmány, fénykép, 
kézirat kerül az asztalra. Több mint 200 éves, elsárgult családi ereklyéket böngészünk. Előkerül egy 
érdekes örmény nyelvű levél is, amelyet az 1770-es években Kiss Izsákhoz intézett egyik ügyfele. Ma 
már a kései utódok csak mosolyognak: senki sem tudja elolvasni. Aztán előkerül még a XVIII. századi 
családalapító néhány nyugtája is. Reszkető kéz írhatta őket, barna tintával. Következnek a régi, 
megsárgult fényképek az eleméri kastélyról, régen elfeledett családtagokról. 
    - E családi dokumentumok egy részét én mentettem meg az enyészettől - mondja Kotucs Péter fia, 
Márton. Tudniillik az évek, évtizedek során sok irat, fénykép és tárgy elkallódott. Sajnos, sokat ki is 
kellett dobnunk... Egy részét a pincéből hoztam fel. 
    - Valóban, valamikor sokkal gazdagabb volt a kastélyból ide szállított családi levéltárunk - bizonyítja 
Péter is. - Vetemiken, a nővéremnél még kell lennie egy családi iratokkal teli doboznak. Azt is érdemes 
lenne megnézni, mert akadna ott néhány régi fénykép. Megmaradt még néhány bútordarab is. 
    - Kiss Ernőről és leányairól mit őrzött meg a családi szájhagyomány? 
    - Míg nagyanyám, Bobor Eszter élt, addig sokat hallottunk tőle Kiss Ernőről, az aradi tragédiáról, 
holttestének ellopatásáról, hazaszállításáról - mondja Péter, majd két roppant érdekes fényképet nyom a 
kezembe. Az egyik azt a kastélyszobát ábrázolja, ahol 1849-ben aláírták a világosi fegyverletételt, a 
másik pedig Görgey nyomtatott arcképét, amely alá saját kezűleg, reszketegen csak ennyit írt a 
fegyverletételre kényszerült magyar felkelősereg parancsnoka: “Szíves emlékül, Görgey". 
Ezt követően a szobába invitálnak, hogy közösen megcsodáljuk a családi festményeket. Itt tűnik fel 
azonnal díszes, ovális, aranyozott keretben három azonos méretű portré, három kiváló akvarell. Az egyik 
Kiss Ernőt ábrázolja, a másik kettő pedig leányait. 
    - Nem tudom, ki festhette ezeket - jegyzi meg Péter. 
    - Alapos restaurálásra volt szükség, amíg sikerült rendbe hozni őket. 
Egy másik, kisméretű festmény előtt is megállunk.  
    - Ez Kiss Ernő lányát ábrázolja, Barabás Miklós alkotása. Nagyanyám szerint ez a legértékesebb a 
fennmaradt festmények közül. Azt mesélte nekem mindig, hogy Barabás Miklós volt a család házifestője. 
Akkor lehet, hogy a három akvarell is az ő alkotása, noha nem bizonyos. Tovább nézegetjük a 
festményeket. Az egyik nagyobb méretű ifj. Bobor Gyulát ábrázolja gyermekkorában, a másik kettő, 
súlyos aranyozott keretben egy nőt és egy férfit ábrázol kitűnő klasszicista stílusban. 



 

 

    Megakad a szemem egy éjjeliszekrénykén és egy szép faliórán. Az eleméri kastélyból kerültek ide, 
akárcsak még néhány érdekes ingóság: Bobor Gyula monogramos, címeres, több kilogramm súlyú 
ezüstkészlete, amelyet még Bobor Róza kapott ajándékba, de itt van egy érdekes, pántokkal kivert, 
faragott “tábori" sakk-készlet is. A másik szobában áll egy ezüstkeretes tükör, a könyvek között pedig 
több régi családi kötet, díszkiadás. Többek között egy abból a mindössze 50 példányban (nyilván csak a 
családtagok számára) készült fehér, díszkötésű könyvből is, amely Kiss Ernő leányaihoz intézett utolsó 
leveleinek fakszimiléit tartalmazza, fedelén Kiss Ernő címeres pecsétjével ékesítve. 
    - Ezekből több példány is fennmaradt nálunk - mondja Péter. - Megőriztük. Van néhány kötet is az 
aradi vértanúkról. Azokat a nagyanyám szívesen olvasta. 

(Folytatjuk)  
(Megjelent a Családi Kör,  

1999. október 7-i számában) 
 

***** 
Szabó Juli 

Ismét a helyén Kiss Ernő emléktáblája 
 
Március 10-én a Szentmihályi út - Kiss Ernő utca sarkán álló ház falára felkerült Kiss Ernő honvéd 
altábornagy, az 1848/49-es szabadságharc egyik örmény származású hősének emléktáblája. Többen 
felkaphatják a hír hallatán a fejüket: hiszen eddig is ott volt az emléktábla. Ez így is van, csupán a sarki 
házat lebontották, s helyén új épület emelkedett ki. Ennek megfelelően ideiglenesen nem volt látható az 
emléktábla a ház falán. 
Ezen a napon újraavatásra és koszorúzásra került sor. Az ünnepség keretében Katona Tamás történész 
mondott emlékbeszédet felelevenítve Kiss Ernő életútját. Nagyapja volt Kiss Izsák, aki csak Torontál 
vármegyében 100 ezer holdat vásárolt fel. Kiss Ernő felesége Szentgyörgyi Horváth Krisztina volt. Az 
altábornagynak négy gyermeke született, de nem a felesége volt az édesanyjuk. Kistermetű emberként, 
nagyon jellegzetes örmény vonásokat viselt arcán. Kitűnő huszártisztként a 2. Hannover huszárezredben 
szolgált - hangzott el többek között. Ő volt az, aki kitalálta, hogy meg lehet tanítani a lovakat ügetni. 
Nagyon szerette a huszárait. A világosi fegyverletételnél Görgey seregéhez csatlakozott. 
    -1848 tanulsága az önkormányzatiság. A magyar berendezkedés mindig az önkormányzatiságon 
alapult, s most is azon kell, hogy alapuljon. Remélem, bármennyire is magyar szokás, hogy irtózatosan 
tudjuk utálni egymást: nem ez a politikai fejlődésünk iránya. Erre tanítanak ezek az emberek, erre tanít 
Batthyány Lajos és azok, akiket vele egy napon végeztek ki Pesten, például Fekete Imre kóspallagi 
paraszt. Akkor a paraszttól a grófig a magyar nemzet egységben tudott lenni, s az egységben erő van. S 
ezt az egységet kellene megtalálnunk, ha meghalljuk az aradiak - Fekete Imrék, Batthyány Lajosok 
szavát. Adja Isten, hogy így legyen! - mondta a történész. 
    Az emlékező szavakat követően Prépost Krisztina és Lieszkovszky Zsolt, a Hartyán NOK tanulói 
szavaltak verseket, majd az emléktábla koszorúzásával fejeződött be a program. A XV. kerületi 
Önkormányzat részéről: Pálinszky Antal alpolgármester és Podmaniczky Elek bizottsági tag, a XV. 
kerületi MDF részéről Pintér Gábor, kerületi elnök, a XV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
részéről Áts József elnök, a Hartyán NOK részéről Szőcs Tamás intézményegység-vezető és az iskola két 
diákja: Prépost Krisztina és Lieszkovszky Zsolt, Kiss Ernő leszármazottaiként a Perlaky család képviselői 
helyezték el a megemlékezés koszorúját a helyszínen. 
 

***** 
Wass Albert 

Te és a világ 
Az igazság nem emberi mérték, és így ne várd tőle, hogy emberi tulajdonsággá váljon. Igazság az, hogy 
élsz és hogy jogod van élni, mert megszülettél. Hogy minden ember egyforma abban, hogy meztelenül 



 

 

jött ide és meztelenül, egészen meztelenül tér vissza innen. Hogy aki jó, azt baj nem érheti, akármi is 
történjék vele egyenesen járhat, és nyílt homlokkal nézhet szembe a világgal. 
    Ezek az igazságok. De nem feltétlen értékű igazság az, hogy tiéd a kabát, amit szekrényedben őrzöl. A 
gyapjú, amiből készült a juhé volt. Te azt vallod, hogy igazságos úton lett tied, de a juhnak erről 
bizonyosan más véleménye van. A valódi igazságban bízhatsz bátran, kára nem eshetik. Felkél a Nap, 
bármilyen sötét is legyen előtte az éjszaka. Ha mégis látnod kell, hogy itt-ott, az emberi hangyaboly külön 
életében a rossz látszólag győz a jó felett; ne tévesszen meg ez a látszat. Kain sohasem győzte le Ábelt. 
Csak megölte. 
    Jusson eszedbe, hogy van egy jelvény, amit sokan hordanak, de kevesen értenek meg. Azt hirdeti, hogy 
sok idővel ezelőtt keresztre feszítettek Valakit, aki győzött az emberek fölön. 

(Részlet a műből) 
***** 

 
Meghívó 

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt az alábbi rendezvénysorozatunkra, melyet az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat szervez. 

Örmény Kultúra Hete 
Budapest 2007. április 19 - április 25. 

Fővédnök: Tarlós István 
a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke 

 
Április 19. csütörtök 
15 óra: Sajtótájékoztató 
V. Budapest, Magyarok Háza (Semmelweis u. 1-3. I. em. Bartók terem) 
Moderátor: Kopeczky Lajos MTV főmunkatárs  
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat 
17 óra: Fővárosi Örmény Klub 
(V. Budapest, Semmelweis u. l-3. Magyarok Háza Bartók terem): 
Zsigmond Benedek vetítettképes előadása 
Hat évezredes utazás Örményországban címmel  
Rendezi: Bp. Főváros XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 
Április 20. péntek  
17 óra: A XX. század első népirtása - kiállítás megnyitó az Árkád Galériában  
(Bp. VIII. Rákóczi út 30.). 
Könyvbemutató: Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium 
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület)  
A könyvet bemutatja: Zsigmond Benedek armenológus  
Közreműködik: Szabó Anikó és Flórián Antal színművész, Puskás Eszter énekművész 
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat. 
Támogatja: Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE frakció, Budapest Főváros budavári-, II. 
kerületi-, Józsefvárosi-, Ferencváros XI. kerületi-, XII. kerületi-, XV. kerületi- és a XVI. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat 
 
Április 21. szombat  
17 óra gyászmise az örmény vértanúkért 
Helyszín: Örmény Katolikus Templom Bp., XI. Orlay u. 6. 
Agape - rendezi a Terézvárosi- és a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat 



 

 

Április 22. vasárnap  
15 óra Örmény miniatűrök zongorára - lemezbemutató 
Helyszín: Bartók Emlékház II. Budapest, Csalán u.10.  
Bemutatja: Kátainé Szilvay Ingrid zongoraművész  
Műsoron: Aram Hacsaturján, Komitász, Szpendiárián, Vahram Babaján, Edvárd Mirzoján és Bartók 
művei  
Rendezi: Terézvárosi-, XI. kerületi-, és a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat, a II. kerületi-, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 
 
Április 23. hétfő  
18 óra: “Ararát" Örmény Néptánc Együttes (Szimferopol) fellépése a Fővárosi Művelődési Házban (1119 
Bp., Fehérvári út 47.) 
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Támogatja: a II. kerületi-, a Ferencvárosi-, a XI., XIII., XIV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
 
Április 24. kedd  
18. óra: Koszorúzás a Keresztkőnél (V. Bp., Petőfi tér, Dunapart) 
18,30 óra Emlékest az Örmény Genocídium 92. évfordulóján a Mélange kávézóban (Milleneum Center 
V. Váci u. 19- 21) 
Közreműködik: Dávid Csaba (próza), Lusine Hakopján (ének), Sebesi Karen Attila - Kolozsvár 
(vers/próza), Szabó László (duduk) 
Rendezi: Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE frakció 
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 
Április 25. szerda  
19 óra: Ékes csillagok a tiszta égen című zenés irodalmi est a Fészek Művészklubban 
(1073 Budapest, VII. Kertész utca 36.) 
Közreműködik: Gayane Jaghastpanyan zongoraművész, Kirkósa Péter hegedűművész és Várady Mária 
színművész  
Műsoron: Harutjun Dellalián, Aram Hacsaturján, Komitasz-Andreasián művei, valamint szemelvények az 
örmény irodalom kincsestárából 
Rendezi: Budavári Örmény Önkormányzat  
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

***** 
Örmény Március 15-e Marosvásárhelyen 

 
Az idei Március 15-ét rendhagyó módon ünnepelte a marosvásárhelyi örmény közösség az EMKE 
(Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) és a MOKE (Marosvásárhelyi Örmény Kulturális 
Egyesület) szervezésében. Március 14-én du. 5 órakor a marosvásárhelyi unitárius közösség 
tanácstermében gyülekeztünk, ahol előadásokkal egybekötött kulturális műsorral emlékeztünk meg 
az örmények szabadság- és hazaszeretetéről, valamint azokról az erdélyi örményekről, akik 1848-
49-ben lelkesedéssel kiálltak a magyar szabadság ügye mellett. 
    Dr. Puskás Attila Az örmény nép haza- és szabadságszeretete című előadásában felvázolta azt az 
egyedülálló fejlődést, amely az örmény nép tudatában végbement hányatott történelme folyamán. A hazát 
kereső örménység soha nem mondott le szabadságáról, és örményként integrálódott abba az országba, 
amelyet hazájának érzett. Ez alól az erdélyi örménység sem képez kivételt. 
    Ez a haza- és szabadságszeretet késztette állásfoglalásra az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején az erdélyi örményeket, akik maradéktalanul nagy lelkesedéssel csatlakoztak a magyarok élet-halál 



 

 

harcához, amelyet az elnyomó Habsburgok ellen vívtak, és amely Erdélyben gyilkos polgárháborúvá 
fajult. Székely Szilárd Örmények az 1848-1849-es erdélyi polgárháborúban című előadásában méltatta az 
erdélyi örménység derekas helytállását különös tekintettel Szamosújvár és Erzsébetváros szerepére az 
erdélyi eseményekben. 
A megemlékezésnek Várady Mária budapesti és Csergőffy László marosvásárhelyi színművészek 
szavalatai adtak érzelmi telítettséget. 
Az ünnepség keretében Dr. Puskás Attila felolvasta a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület 
(MOKE) alapszabályzatát, és az egyesülethez való csatlakozásra buzdította a jelenlévőket, akik szép 
számmal jelentkeztek. 
    Az ünnepség jó alkalmat adott arra, hogy a marosvásárhelyi örmények újra találkozhassanak, és 
reményeink szerint ezek a találkozások egyre gyakoribbak és intenzívebbek lesznek. 

Székely Imola 
 

***** 
Bálintné Kovács Júlia 

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 
10. rész 

Még egyszer, de valószínűleg nem utoljára a Breuer és Voith családról... 
 
“Köszönöm, hogy kitartóan küldöd a Füzeteket, hogy több példányt is kapok, és így ismerőseim is 
részesülhetnek a hírekben. Az ünnepek alatt fiam segítségével átnéztünk minden megmaradt emléket, így 
rábukkantunk egy album maradványra. (A háború viharai és az idő sok mindent felemésztett.) 
Voith Jakab gyógyszerész lánya. Szemében - mint minden örménymagyar szemében - az Óhaza iránti 
vágy, szomorúság tükröződik. 
Szerencsére megtaláltuk boldog emlékű nagyapám fényképét két fiával, Pali bátyámmal és Gyula 
édesapámmal (lásd a 2ó. oldalon). Úgy küldöm, mint családi ereklyét, mert meggyőződtem róla, hogy 
ügyelsz rájuk és visszaküldöd. 
    Egyúttal a Pécsen élő unokabátyám Dr. Breuer Pál levelét is mellékelem, mert ígéretemhez híven 
“kikérdeztem", s ő készségesen válaszolt közös nagyszüleink életének részleteiről. Leveléből hasznosít- 
hatsz érdekes adatokat, ő nem fog megharagudni érte.  
    Következzenek részletek a Pécsen élő Dr. Breuer Pál leveléből: “Köszönettel megkaptam ezt az 
örmény újságkivágást. Ezekről nem sokat tudok, apám inkább a Horváth nagyanyánk családjáról beszélt. 
(Mint már korábban jeleztem, ez a Horváth család minden bizonnyal örmény gyökerekkel is rendelkezett! 
B.K. J.) 
    Annyit tudok, hogy Pepi nagyanyánk György nevű apja Szilágy megye egyik igen gazdag földbirtoko- 
sa volt, közel 2000 ha. földje volt Alsószopor és Ákos falvak közelében. Puritán ember lévén soha nem 
ült hintóba, miközben két egyháznak fizetett adót. Tragédiája volt, hogy korán meghalt. Legidősebb 
lánya, talán Emma nevű, férjhez ment Móni Gyula nevű ügyvédhez, aki viszont, mint vagyonkezelő 
gondnok elprédálta a vagyon jelentős részét. Így nagyanyánk “csak 80" ha. föld árát kapta hozományként. 
Ezen a pénzen vett József nagyapánk a Szilágyságban Hadad nagyközségben 1893 körül egy 
vaskereskedést. Apám is még Hadadon született 1895-ben. Ez az üzlet úgy 1900 körül tönkrement, és 
akkor költöztek át Láposra. Itt a nagyapám elvben gabonakereskedő volt, hol jómódú, hol igen szegény. 
Hol egy Nussbaum nevű nagybányai zsidó bizományosa volt, hol meg több pár lóval, kocsisokkal búza és 
kukoricalisztet szállított a környező falvakba. Mindennel foglalkozott, a láposi házat hitelből vette meg, 
majd bérbe adta az adóhivatalnak, és csak akkor költöztek oda, amikor a bérletből kifizették a hitelt. Több 
évig bérelte a vásárjogot. Néha ez nagy üzlet volt, néha meg, ha köröm és szájfájás volt, erősen ráfizetett. 
Apám (Breuer Pál, későbbi katonatiszt, 1919 után hagyta el Erdélyt. B.K.J.) tíz évesen a kolozsvári 
Piarista Gimnáziumban kezdte tanulmányait, mint kedvezményes, “kredences", szervitor diák, vagyis 
nem fizetett a kollégiumért, viszont ezért ingyen házimunkát kellett a paptanárok részére végezni, 
takarítás, küldöncszolgálat, stb. Így járta ki a 4. vagy 5. osztályt. Utána az említett Zsiga bácsi - a 



 

 

nagybátyja - Zilahra csalta, hogy az apámmal egykorú Kálmán fiával együtt járjon a Zilahi Gimnáziumba. 
Apámnak Zilah nem tetszett és a 7., 8. osztályt újra Kolozsvárt járta ki, de akkor már fizetős és nem 
“kredences" diákként. Nagyapánknak akkor biztosan sikeresebb volt az üzleti forgalma, mint tíz évvel 
előtte. 
    Zsiga bácsi Kálmán fia 1945 után Érsekvadkerten élt haláláig, mint patikus. Volt még egy öccse, 
Rezső, ő pincér volt Budapesten, a fia művezető, az unoka robbantómester, de már meghalt." 
Ennyit egyelőre a Pécsről küldött levélből, amit szerkesztőségünk nevében is megköszönök Dr. Beuer 
Pálnak, és példaként állítom őt mindannyiunk számára: lám csak, mennyi minden felidézhető emlékeink 
mélytengeréből, ha megpróbáljuk felidézni őket. 
    És most újra a Magyarláposon élő tanító néni leveléből idézek; “Karácsony előtt én is nagy 
megtiszteltetésben részesültem. Elismerő oklevelet kaptam Nagybányán a Központi Területi RMDSZ 
szervezetétől. A 10 éves kisunokám, miután elolvasta, azt mondta: - Büszke vagyok rád Nagymama! 
Nekem is jól esett az elismerés, hogy nem ment feledésbe munkám, a 37 év a katedrán, s még azután sem. 
Most azonban “leteszem a lantot", erre kényszerít az öregség, betegség. 
    Őszinte szívből kívánom, hogy nagyon sokáig összekötő kapocs legyél, s pótolhatatlan személyed 
tollából minél többet olvashassunk az EÖGY Füzetekben. Szavakkal kifejezhetetlen, milyen kincset 
találunk nemzetünk történelméből. A feledésbe merülő örmény őseink milyen sokban hozzájárultak 
szorgalmukkal, élelmes-értelmességükkel a magyarság gazdagításához. Nagyra becsülöm az egész 
szerkesztőség munkáját, hogy ezt a mérhetetlen kincset közkinccsé teszik. 
    Isten áldása legyen munkátokon, és azon, aki az EÖGYKÉ-t elindította! Kívánva mindenkinek további 
sikeres munkát, hozzá erőt, egészséget, Téged ölel: 

Böske Magyarláposról" 
    Mi is mindent köszönünk Neked Böske, és gratulálunk az elismerő oklevélhez! Minden örménymagyar 
sikerére büszkék vagyunk, osztozni szeretnénk az örömökben, tehát kérünk, juttasd el az Oklevél 
másolatát, hogy a Füzetek olvasói is láthassák, olvashassák! Arról pedig szó sem lehet, hogy “leteszed a 
latot", hiszen Magyarláposon még számos örménygyökerű lakos élt és él, akikről be kell számolnunk!  

(Folytatjuk) 
 

***** 
Dörögtek a hídfőn a Székely Harangok... 

 
Tollat ragadtam, hogy a fenyvesektől övezett Keleti Kárpátok kanyarulatában, az Ojtoz-i szoros lábánál 
fekvő Bereck községből és községről írjak, ahol a híres ágyúöntő, Gábor Áron született, aki nélkül 
Háromszék önvédelmét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején elképzelni sem lehetett volna. 
E nemes férfi emlékét, eszmeiségét és történelmi jelentőségét igyekszik a mi kis alapítványunk 
fenntartani, tudatosítani, megőrizni és megőriztetni, mely az ő nevét viseli. A „Gábor Áron" Kulturális 
Alapítványt azért kellet létrehoznunk, hogy megvalósíthassunk egy régi kezdeményezést, felállíttassuk 
Berecken a híres-neves ágyúöntő szobrát. 
    Nagyapáink ugyanis, akik örmény származásúak voltak, alakítottak egy úgynevezett “szobor 
bizottságot" 1899-ben azzal a céllal, hogy Gábor Áron születésének 100. évfordulójára teremtsék meg a 
lehetőségét a szoboravatásnak, s 1914 november 27-én álljon a szobor Berecken! Sajnos az első 
világháború meghiúsította a tervek kivitelezését. 
    A második próbálkozás 1943-ban történt, amikor a Bécsi Döntés után Észak Erdély visszakerült az 
anyaországhoz. Apáink szoborállítási szándékának megvalósulását a második világháború akadályozta 
meg. Reánk, a harmadik generációra hárult az a nemes feladat, hogy őseink évszázados törekvését 
sikeresen megvalósítsuk. Éreztük a felelősséget, és 1991-ben 50 alapító taggal létrehoztuk alapítvá- 
nyunkat. Rá egy évre, kül- és belföldi támogatással sikerült egy másfél ember nagyságú, 1200 kg súlyú 
bronz szobrot felavatni nagy ünnepség keretében, kül- és belföldi nagyságok jelenlétében Gábor Áron 
halálának 143. évfordulóján, 1992 június 4-én. 
    Ezután sem szűnt meg alapítványunk tevékenysége. Az Illyés Közalapítvány támogatásával sikerült 



 

 

egy falusi házat vásárolni, amelyet Emlékházzá alakítottunk át. Itt megtekinthető Gábor Áron életútja, 
valamint szellemi tevékenysége. Ebben a kis emlékházban őrizzük Gábor Áron szellemi örökségét, az 
1848-49 forradalom és szabadságharc emlékeit, valamint egy képsoron Magyarország ezeréves 
történelmének, múltjának több megvalósítását. 
    A Budapesti Hadtörténeti Múzeum és az Ellenállási Szövetség jóvoltából elkészítették számunkra a 
Gábor Áron öntötte ágyú hasonmását Mosonmagyaróváron, amelyet nagy ünnepség keretében adtak át. 
Ezzel az ágyúval szoktunk felvonulni minden március 15-én. 
    Idővel kicsinek mutatkozott az Emlékház, ismét pályáztunk, és az “Illyés Közalapítvány"-tól elnyert 
támogatással megkezdtük az “Ifjúsági Fogadó" építését, ahol 30 olyan gyermeket, cserkészt 
szándékoztunk pár napra elszállásolni, akiket érdekel történelmi múltunk, és nevezetességeink. 
Fő célunk: a honismeret és történelmi múltunk felszínen tartása, a Gábor Áron kultusz ápolása. Innen 5 
napos csillagtúra segítségével vidékünk nevezetességei is megismerhetők. 
    A pályázaton elnyert összeg nem volt elég a Fogadó felépítéséhez, de összefogással minden sikerülhet, 
így ez is sikerült. Segített Hódmezővásárhely Önkormányzata, a Johannita Szeretetszolgálat, a Budapest 
Külkereskedelmi Iskola Központ, és a nyár folyamán már fogadhattunk gyermekeket. 
    Munkám elismeréseként 2006 június 14-én, Pünkösd vasárnapján Csíkszeredában vitézzé avatott a 
Budapesti Vitézi Rend. Így Bereck egyetlen örmény származású nyugdíjasát avatták vitézzé. Jó érzés volt 
az elismerés. 
Két kiadványunk jelent meg:  
1. Templom és iskola 
2. Dörögtek a hídfőn a székely harangok 
Alapítványunk a jövőben is tartja kapcsolatát mind a külföldi, mind a belföldi partnerekkel, alapítványok- 
kal, iskolákkal, hogy a vakációkban használják ki a honismereti lehetőségeinket. 

Khell Ödön  
(a “Gábor Áron" Kulturális Alapítvány  

kuratóriumának elnöke) 
 
Kedves Júlia, rendesen megkapom a Füzeteket, melyet hálásan köszönök... 
Magamról nem sok jót írhatok, sajnos már az ember munkabírása és az ambíciója nagyon kezd lankadni. 
Még az Alapítvány dolgaival elfoglalom magamat, habár tudásom szeretném átadni a fiatalabb generáci- 
ónak. 
Sajnálom, hogy a nyár folyamán meghiúsult a találkozásunk Dr. Issekutz Sarolta elnökasszonnyal, de 
remélem, hogy a legközelebbi erdélyi túrát majd erre a vidékre tervezik. Zárván soraimat még egyszer 
köszönöm a küldeményt, jó egészséget kívánva kézcsókkal: 

Ödön 
Drága Ödön barátunk és küzdőtársunk! 
A magam és örménymagyar közösségünk nevében őszinte szívvel gratulálunk vitézzé avatásodhoz, 
büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy közösségünk egyes tagjai ma is példamutatóan dolgoznak, és ezt 
mások is észreveszik és méltányolják. Cserkész felkiáltással mondom az Alapítványotok eredményeire is 
gondolva: Ez szép volt, ez szép volt, ez fantasztikusan szép volt! 
Ami pedig a fáradságot illeti: le fogjuk küzdeni, nincs más választásunk. Közösségeinknek szüksége van 
a munkánkra! Tehát jó munkát, és hozzá jó egészséget! Ezt kívánja Neked sokak nevében. 
 

Bálintné Kovács Júlia 
 

***** 
1848-49-es forradalom és szabadságharc örménymagyar hőseiről 

 
A szabadságharc idején az akkor már közel két évszázada Erdély földjére települt, és Magyarországon a 
több száz éves üldöztetés után hazára lelt örménység szívvel-lélekkel, javaival és véráldozat vállalással is 



 

 

a szabadság ügye, a magyar ügy mellé állt. Érdemes itt azt is elmondani, hogy Gábor Áron az 
örménymagyar Zakariás Antal hámorában öntötte rézágyúit. 
Itt és most nem a közismert vértanúkra emlékezünk, hanem kevésbé ismert hősökre, így a szabadságharc 
első vértanújára, Novák Tivadarra, aki egyetlen fia volt Novák Mártonnak, Szamosújvár híres főbírájának 
és országgyűlési követének. 
    Egy este a vendéglőben olasz tiszttársait igyekezett a szabadságharc ügye mellé állítani, a pincér 
kihallgatta és megértette a beszélgetést, másnap pedig feljelentette a huszár főhadnagyot Windischgrätz- 
nek. Az olasz tisztek, hogy megmentsék, azt tanácsolták neki, tagadjon, vagy mondja, hogy részeg volt. 
“Hazudni nem akarok, ittas pedig nem voltam" - válaszolta. 1849 március 14-én agyonlőtték! 
    Emlékezzünk még a Szentpéteri családra is! Szentpéteri Ferenc honvédhadnagy Piskinél halt hősi 
halált 1849 február 9-én. Testvére Imre honvédszázados, aki Kolozsváron született éppen 158 évvel 
ezelőtt, 1849 március 11-én adta életét a szabadságért a nagyszebeni csatában. Miklós - ugyancsak 
honvédszázados - az egyik csatában kapott életveszélyes sebet, és Désen hunyt el 1849 április 29-én. 
Mikor a három hónap alatt három fiát elvesztett Édesapának segélyt akartak adni, Ő így hárította azt el: - 
“Vagyonomat három fiam képezte. Örvendek, hogy mind a hármat a haza számára nevelhettem és büszkít 
a tudat, hogy mind a három vérét a hazáért ontotta. Segélyt nem kérek anyagi bajokkal küzdő hazámtól. 
Nincs ugyan sok vagyonom, de nem szegény az, kit Isten ilyen hazaszerető fiakkal áldott meg." 
    Az apa megható szavaihoz Szongott Kristóf csak ennyit tesz hozzá: “Ilyen minden örmény. Így szerette 
minden örmény a magyar hazát. Így cselekedett minden örmény helység 1848-49-ben és lángoló 
hazaszeretetének adta soha el nem évülő legfényesebb jeleit a 'nagy idők' alatt az örmény helységek 
metropolisza: Szamosújvár, mely város önérzettel elmondhatja a 'Fóti dal' halhatatlan költőjével, 
Vörösmarty Mihállyal: 
 
Vér, veríték, vagy halál az,   
Mit kíván (a haza)   
Áldozatként rakjuk azt le   
Zsámolyán,   
Hogy mondhassuk csend s viharban:   
Szent hazánk!   
Megfizettük mind, mivel csak   
Tartozánk." 

(Elhangzott Kolozsváron, március 11-én,  
a Március idusát idéző ünnepségen.) 

 
***** 

 
Dávid Csaba 

A Szózat igaza 
 
El kell mesélnem valamit, mert az EÖGYKE lapjának, a Füzeteknek mottója Vörösmarty-idézet a 
címoldalon. 
    Az emlékmű lábánál felhalmozódtak a koszorúk és csokrok: a kerületben működő minden párt és 
számos polgári szervezet virágai. Végezetül illendően álltunk és énekeltük: “...Hazádnak rendületlenül 
légy híve, ó, magyar!" 
    S akkor középen, ahol tízméteres körben, a Honvéd-emékmű körül szabad volt a tér, megjelent egy kb. 
70 és egy nála magasabb, mondjuk 90 centiméteres gyermek. Szándékosan nem a becsülhető kort, hanem 
a termetet írom, hiszen a magasra nőtt fiatal és idősebb felnőttek között, a szabad tér közepén, a Szózat 
hangjai alatt ez a két kicsi bóklászott. Tétován, aztán felbátorodva. Az idősebb kezében pálcára kötözött 
piros-fehér-zöld, bizonyosan szülei mondták, hogy “menj, tűzd oda!" 
    Végülis, mintha mi mindannyian, polgármesterestül, képviselőstül, hangszóróstul csak azért gyűltünk 



 

 

volna oda széles körben, hogy a két emberkét nézzük. 
    Kicsik voltak, kénytelenül felnéztek ránk, náluk egy méterrel magasabbakra, hallgatták a zenét, a kis 
tömeg békés énekét. “Bölcsőd ez s majdan sírod is..." Végül a legényke megtalálta a helyet, s földbe tűzte 
piros-fehér-zöldjét. A csecsemőkorból alig kijött leányka pedig kíváncsian bámulta a hangszórót s az 
éneklőket. 
    Ez március 15-én, reggel tíz órakor esett meg, amikor is a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
sokakkal együtt a Budavári Polgármesteri Hivatal sokéves hagyománya szerint koszorúzott a várbeli 
Dísz-téren. 
    Hát én ebben a Szózatban tudok bízni, a gyermekekében. S ezt a képet dédelgettem magamban egész 
nap. 
 

***** 
Baróti László-Sándor 

“Miért keresitek az élőt a halottak között?" 
Húsvéti elmélkedés 

 
Húsvét hajnalán egy kiáltás eloszlatta a sötétséget: Krisztus, az emberek világossága feltámadott! Az új 
teremtés hajnalán - párhuzam a teremtéstörténetből - a világosság véget vetett az éjszakának. Az öröm 
fényei csilloghatnak azok szemében, akik meghallották Krisztus feltámadásának örömhírét. Húsvét 
éjszakáján ez az öröm gyűjti össze az ünneplő emberiséget, melyet a Szentírásból hallottunk meg: 
“Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül" (I Kor 15. 20). 
    A húsvéti hit azonban nem csak ennyiből áll, mi hisszük, hogy Krisztus föltámadásának öröme 
életünket akarja átalakítani és szebbé, jobbá tenni. Mi, megkereszteltek azt is hisszük, hogy a 
keresztségben részesültünk Krisztus halálában, és az ő feltámadásában is fogunk részesülni. Mégis 
érezzük, hogy valami lényünkben ellenáll a feltámadásnak, s az asszonyokkal együtt keressük “az élőt a 
holtak között". 
     
Húsvét ünnepén ezért próbáljuk meg elhengeríteni azt a követ a sír torkolatából, mely nem enged 
bennünket onnan kijönni, hogy megláthassuk a Feltámadt Krisztust. Jézus sírja üres már, de az asszonyok 
továbbra is ott keresik a holttestet. Mi is ugyanígy teszünk, amikor a mediatizált balesetek és halálesetek 
által engedünk a csüggedésnek és a reménytelenségnek, olyannyira hogy a jó hírekre nem is tudunk 
felfigyelni. 
    Modern életünk egyik letagadhatatlan jelensége: úgy igyekszünk előbbre jutni, hogy másokat 
beárnyékolunk. Társadalmi szinten az egyik nép vagy közösség úgy próbál érvényesülni, hogy a másiktól 
elszenvedett sérelmeit lobogtatja. Egyéni életünkből is hajlamosak vagyunk kiragadni az elszenvedett 
sebeket. 
    Egy Japánból hazajött jezsuita atya állapította meg: a nyugati kereszténység túlságosan koncentrál 
Krisztus szenvedésére, s szinte elhallgatja feltámadását. E meglátás igazáról meggyőződhetünk, ha 
számba vesszük szakrális képeinket, alkotásainkat, melyek zömében utalnak a szenvedésre és a halálra, s 
csak kisebb arányban a feltámadásra vagy a mennybemenetelre. Gyakran a kereszténység is abba a 
kísértésbe esik, mint a média vagy a modern művészetek, melyek Jézus életének bemutatása során 
elidőznek a szenvedés és a halál bemutatásánál, s feltámadását szinte elsikkasztják. Sok keresztény, aki 
nagyböjtben ott van a keresztút végzésénél, hiányzik a feltámadás megünneplésekor. 
    Népek kultúrái és szokásai különbözhetnek. Minden kultúra és minden személy sajátosságainak 
megfelelően szólítja meg Istent és fejezi ki vallásosságát. Az egyes kultúrák sajátosságai ezért 
értékelendők. A veszély abban állna, ha a kereszténységet, annak lényegét próbálnók azonosítani, 
mondjuk a nyugati kultúra vagy művészetek egyik-másik kifejezési stílusával vagy irányzatával. Ebben 
az esetben öntudatlanul vagy teljesen jó szándékkal meghamisítanók a kereszténység legfőbb üzenetét, és 
a feltámadt Krisztus helyett saját fájdalmas énünk súlyos köve nehezedne halálosan kesergő sírunkra, 
mely megakadályozna bennünket, hogy a feltámadás-öröm isteni üzenetének birtokába eljussunk. 



 

 

Megcsonkítanók a keresztény üzenet lényegét, ha Jézus életét csupán csak a szenvedésén keresztül 
próbálnók bemutatni. Ugyanakkor saját életünk kilátástalanságait festenők meg szemünk előtt, mint 
életünk hamis dicskoszorúját. Húsvét hajnalán ezért tudatosítanunk kell, hogy Krisztus szenvedése és 
kereszthalála az ő dicsőséges feltámadásával teljesedett ki, mely rávilágít megváltói szenvedésének 
értelmére, mint ahogy a táborhegyi színeváltozása is megmutatta a kiválasztott apostoloknak a 
nagypénteki események értelmét. Mert a szenvedés és halál a feltámadás nélkül nem teremné a megváltás 
gyümölcsét, mint ahogyan a mi életünknek sem volna különösebb értelme a feltámadásunk reménye 
nélkül. Jézus feltámadásának jóhíre és hite eltéríti figyelmünket és tetszelgésünket világunk és napjaink 
erőszakkal tűzdelt morbid hangulatától, s felszabadít a feltámadásba vetett hit örömvirágos hangulatára. 
Ezt akarja elérni az egyházi liturgia, amikor ünnepli Krisztus feltámadását. 
    A húsvéthajnali asszonyok és tanítványok képe, valamint az egyház igehirdetései ebben az időszakban 
megtérésre hívnak, mely a fentiek jegyében abban áll, hogy felejtsük életünk fájdalmait és siralmas 
időszakait, azért hogy megtalálhassuk az élet igazi értelmét, mely Krisztus feltámadásából forrásozó 
reményteljes hivő életvitelből áll, amely a félelem és a halál minden formája fölé emel. 
    A bennünket érintő elkerülhetetlen szenvedések, a Feltámadt Krisztusban reménykedő életünk ellenére 
is fájni fognak, s bizonyos helyzetekben és pillanatokban igazoltak lehetnek könnyeink. De ezeken 
túlmenően, a húsvéti hit erejével reménykedni is tudunk: Isten miképpen akar megszabadítani az 
elmúlástól? És ha kilátástalannak tűnik néha életünk, elindulhatunk megkeresni azt a követ, amely 
eltakarja a távlatokat. És ha valami lehetetlennek tűnne, mellettünk tudhatjuk a Feltámadottat, akinek 
hatalma és szeretete nem ismer határokat. 
    Mi, keresztények, miután feltámadtunk a Feltámadottal, elkezdhetjük építeni testvéreink lelkében a 
reményt, hogy ők is elfordulhassanak a mai élet lehangolásig árnyalt sebzett-tudatától az örömsugárzó 
Feltámadt Krisztus felé. A mi megtérésünk rést üthet tehát napjaink társadalmának sötét, sokszor a halál 
bűvöletében élő életszemléletén, mely minket is igyekszik magával sodorni. Akárhányszor megszűnünk 
keresni az élőt a holtak között, kiszabadulunk a magunk és mások alkotta félelem börtönéből, s 
magunkkal visszük testvéreinket is. Ez a keresztény magatartás tanúságtevés is, mert kortársaink azt 
fogják gondolni: “ezek valóban a feltámadott tanítványai", akik remélnek az életben, tanúságot tesznek az 
életről, és testvéreiknek is életet adnak. A Feltámadt Krisztus életét! 

***** 
Sajó Sándor 
 
A keresztfához megyek 
 
Hamuszín-szürke fátyolával  
Nagypéntek búja szerteszárnyal;  
A szomorúság terhes csendje  
Ránehezedik a szívemre;  
Mintha gyászhárfák zengenének.  
Lelkembe sír egy régi ének,  
S ahogy bolyongok egymagamban,  
Templomba térek öntudatlan,  
A keresztfához megyek. 
 
Bent a homályos szentegyházban  
Szívet rendítő tompa gyász van:  
Bűnök siralma, szenvedése,  
Megváltó hitben enyhülése...  
Gőg, hívság ott kint dacra lázad -,  
Itt térdre omló dús alázat, 
Itt porba hull sok büszke lélek 



 

 

S könnyet fakasztón zeng az ének:  
A keresztfához megyek. 
 
Hogy légyen búmnak enyhülése,  
Erőm a rám mért szenvedésre,  
Hogy, míg fölsírok bús panaszban,  
Haragom üszkét meghamvasszam.  
Hogy rá ne törjek átkozódva 
Az igazságon gázolókra,  
Hogy jobbá tegyen az alázat 
S ellenségemnek megbocsássak:  
A keresztfához megyek... 
                                                 1913 
 

***** 
Jancsik Pál 

Sorok az unokámnak 
2. rész  

Nemzetiségedről 
 
Ez a cím elég süketen hangzik, mert nemigen van mit magyarázni azon, melyik nemzethez tartozol. 
(Ahogy Szabédi László írta: “Belé születtem, / s ezért szüntelen / ujjongok Ó, szép / s nekem való nép!") 
Ami a címet illeti, talán azt kellett volna írnom: nemzetségedről, mert őseidről, származásodról lesz szó 
az alábbiakban. Az előbb Gregor sógort emlegettem, aki a te apai ükszüleiddel együtt a nagylaki 
evangélikus szlovák temetőben nyugszik, nos, róla jutott eszembe, mi volna, ha megvizsgálnánk, 
hányféle nációból vagy te összeróva. Tudom, hogy evvel “kocsikázás közben" kissé ingoványos területre 
tévedtünk, de hát játéknak szánom, időtöltésnek, nem lehet belőle baj. Azt javaslom, ne menjünk hátrább 
az időben a délszüleidnél, legfeljebb csak utalásszerűen, nem érdemes túlságosan hosszúra nyújtani ezt a 
kutakodást, s mondom, így is mozog kissé alattunk a talaj. 
    Anyai nagymamád Prezensky lány, a Prezensky-féle pékséget ma is emlegetik a régi kolozsváriak, ott 
van most is a filológia épületével szemben (“sré vizaví' - ahogy Brassóban mondanák), persze, most 
valami panegranónak vagy mi a manónak hívják. Akárhogy is nézem, az öreg Prezensky lengyel névnek 
a viselője volt. (Amint megtudtam, szépapád, aki Gyulafehérvárra nősült, még csak lengyelül tudott, de 
ükapád már kolozsvári magyarként látta meg a napvilágot.) Itt meg is állhatunk, megállapítván, hogy ad 
1: “lengyel vér" is csörgedezik az ereidben. Az emlegetett ágon ük- és dédapádnak is magyar volt a 
felesége, ők tehát ezt a vonalat erősítik, mint ahogy mindegyik dédnagymamád magyar lány volt, 
születésileg, külön nem is említjük hát őket a továbbiakban. 
    Anyai nagyapád a Donogán nevet viseli, az ő édesapja - messziről látható - örmény származású volt. Itt 
is szusszanhatunk egyet, leszögezvén, hogy ad 2: örmény kereskedők génjeit is hordozod magadban, 
mivel az örmények annak idején, a XVII. század második felében, erre szakosodván jöttek Erdélybe, s 
nem feledvén származásukat, magyarabb magyarokká lettek az ittenieknél. Igaz, a te “örmény" őseid már 
két generáció óta építéssel foglalkoztak, mert dédapád és nagyapád foglalkozása egyaránt a műépítészet. 
Ami apai nagy- és délszüleidet illeti, nagymamád Abrudán Edit óvónévi volt mindaddig, amíg össze nem 
boronált bennünket az élet, s ő föl nem vette az én ritka szép nevemet (mely, ha tetszik, ha nem, a te 
családneved is lett). Édesapja Bánffyhunyad környéki román családból származott, így hát 
megállapíthatjuk, hogy ad 3: egynyolcad részben román eredetű vagy, ennyiben a “ginta latinához" is van 
közöd, mégpedig az erdélyi vonalhoz és nem az újonnan betelepítettekéhez, amely leginkább “ginta 
balcanicának" nevezhető. 
Végül magam következem (“ Ez itt pedig magam vagyok, / Régi tüzek fekete üszke..."), illetve az én 
részemről való eleid. Andor dédapád szíjgyártómester volt, a már említett Arad megyei Nagylakról 



 

 

költözött Brassóba nem sokkal az első világháború után. Neve, származása szlovák volt, ám ő maga... De 
mielőtt erről szólnék, hadd véssük föl ide azt is, hogy ad 4: ugyancsak egynyolcad részben a tót atyafiak 
is beszálltak a te megszerkesztésedbe, akiket valamikor Mária Terézia idején, a XVIII. század közepe 
táján, más nemzetiségekkel együtt telepítettek a töröktől-tatártól, parasztfelkeléstől, kuructól-labanctól 
elnéptelenített, kipusztult bánáti falvakba. 
    A szüleidről is illenék szólnom, akik azokat a “nemzetiségi géneket", a “vérvonalat" átörökítették, 
beléd plántálták. (Azt persze már te is tudod, hogy így fogalmazva egy szó sem igaz ebből a 
“fajmítoszból", mert teszem azt, ha te most egy kínai családba csöppennél bele, idővel becsületes kínai 
válhatna belőled, legfeljebb “a szemed nem állna jól" az ő szempontjukból ítélve, de azt a nyelvet, azt a 
nevelést, viselkedést, azokat a szokásokat, azt a műveltséget szívnád magadba. Az egyedüli géniusz a 
nyelv géniusza, amely egész életeden át elkísér, gondolataidat, cselekedeteidet, szellemi tehetségedet, 
alkotó képességedet vezérli. És mert történetesen magyar családba születtél, e nyelv szelleme fogja 
meghatározni egyéniségedet, életedet, jövődet, még akkor is, ha a magyar mellett még hét nyelven fogsz 
megtanulni beszélni. Egyszerűen azért, mert ez az anyanyelved.) A szüleidet majd megismered, ahogy 
növekszel, ahogy megtanulod mondani: édesanyám, édesapám. Különben nem olyan “érdekesek", “sok 
színűek", “változatosak", mint te, ők csak háromféléből vannak összerakva (magyar-lengyel-örmény, 
illetve magyar-szlovák-román). A központ, a “csoda" most már te vagy, mert te vagy a legkisebb, de a 
leggazdagabb is örökletes anyagban, tulajdonságban, adottságban; azt mondják, minél többféle keveredik, 
gyúródik össze valakiben, annál értelmesebb lesz az illető. Hát majd kiderül a vallatásnál - és remélem is, 
hogy az élet faggatózásaira-kihívásaira valóban értelmes válaszokat fogsz adni, és azt sem felejted el, 
hogy mik voltak az őseid. 
     Itt térnék vissza arra, amit te már nagyon is jól fogsz tudni, ha egyszer idáig jutsz az olvasásban: 
akármilyen nevet viseltek a te dédapáid, mindegyikük magyar embernek vallotta magát (nagyszüleidről, 
szüleidről nem is beszélve), magyarul imádkozott vagy káromkodott, mert így volt (van) ebben a Kárpát-
medencének nevezett tekenőben, össze vagyunk keverve-gyúrva-kovászolva, mint a kelni tett tészta, de 
amikor kiválunk és megsülünk, mint kemencében a kenyér, amikor egyéniségünk, személyiségünk 
kialakul, akkor valaminek vallanunk kell magunkat, valamivé válnunk kell, és hogy mivé leszünk, azt 
leginkább a sorsunk dönti el: sic fata volunt. De azért személy szerint is felelősek vagyunk azért, hogy 
mivé és milyenné válunk. 
    Lehet, hogy olvasás közben fel fog tűnni neked valami: hogy túlságosan erősködöm, túl nagy hangsúlyt 
helyezek a magyarságunkra, azt mondhatod majd, magyarkodom. Ám gondold el, hogy amikor ezeket 
írtam, még nem volt saját egyetemünk, iskolaépületeinket, intézményeinket, az egyházi ingatlanokat nem 
kaptuk vissza, érdekvédelmi szervezetünk sem érte még el azokat a látványos, szenzációs eredményeket 
jogaink érvényesítésében, amelyek láttán már nem a román politikusok, hanem a világ közvéleménye 
kezdte emlegetni a “romániai modellt" a nemzetiségi kérdés megoldásában, és egyáltalán, olyan viharos, 
hideg szelek fújtak, különösen a szórványvidékeken, hogy csak úgy törte, hordta szanaszéjjel a magyar fa 
törzsének ágait, leveleit. Nemigen maradt egyebünk, csak az anyanyelvünk, ez a gyönyörű, gazdag, 
hajlékony nyelv, amely szerszám is, műszer is, hangszer is, attól függően, hogy mire használjuk. Mindent 
ki lehet vele fejezni, mindent el lehet vele érni, csak tudni kell vele bánni. Talán még nálad is gazdagabb, 
Gergő, mert az évezredek során még több változáson, keveredésen, hatáson esett át, bár nem tudom, hogy 
jól mondom-e, mert ha a te eleidet is Ádámig és Éváig vezetem vissza, akkor lehet, hogy éppen 
“egyidősek" vagytok. Lám, most ez a nyelv is rongálódik, kopik, szegényedik, pusztul. Hát ezért a 
“magyarkodás", hogy valamit próbáljunk egybefogni, megóvni a szétszéledéstől- szóródástól. Nem 
tudhatom, mi lesz a vége a dolognak, “mit ér az ember, ha magyar", mire te húszéves leszel. Remélem, 
hogy európaiság, magyarság, erdélyiség és romániaiság is lesz itt helyben, egyáltalán, minden szükséges 
adottság, feltétel meglesz ahhoz, hogy méltóképpen lehessen élni, emberként és magyarként itt 
Kolozsvárt és mindenütt széles e Kárpát-medencében. Mert sic fata volunt - így akarja ezt a sors, s ha ő 
nem, akkor hát mi, mai és jövendő magyarok. 

(Folytatjuk) 
 



 

 

***** 
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata 

(4.rész) 
 
Kedves Szülők és Nagyszülők! 
Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a “Gyökereket", hívjátok fel 
gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, magyarázzátok el nekik fontosságát. 
Kedves Gyermekek! 
Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek hatalmas örmény királyokról, 
csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri meg megismerni őket? Mert 
minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és elküldötök postán vagy email-
en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három nyertes csodálatos 
ajándékokban részesül.  
A cím tehát a következő: Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48, RO-540535 Tirgu Mures, Románia. 
E-mail cím: pattila001 @yahoo.it 
Várjuk leveleiteket! 

Dr. Puskás Attila,  
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 

A szép Ara 
Szemirámisz, Asszíria királynője, hallva Ara szépségéről, mélységesen beleszeretett. Többször is küldött 
hozzá követeket, hogy jelentsék be neki házassági szándékát. De Ara ekkorra már családot alapított. 
Mivel becsületes ember volt, visszautasította Szemirámisz ajánlatát. A királynő megsértődött, 
megparancsolta katonáinak, hogy fogják el élve Arát, és vezessék eléje. A katonák azonban akaratuk 
ellenére megölték Arát a csatában, aki egy egyszerű katona ruháját viselte. A megvigasztalhatatlan 
Szemirámisz kastélya egyik tornyába helyezte, hogy az istenek feltámasszák. Ara azonban nem támadt 
fel. Az idő elteltével Szemirámisz eltemettette Ara testét. 
4. Miért nem akarta a szép Ara feleségül venni a gazdag Szemirámisz királynőt? 

(Folytatjuk) 
***** 

 
„Az ember nem szabad gyáva legyen, amikor arról van szó, hogy végig kell gondolni valamit!" 

(Wass Albert: Ember az országút szélén) 
„A magány az elmének az, ami a diéta a testnek."  

(Vauvenargue) 
***** 

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 ajánlhatjuk. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-adónk  

1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Tíz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 
minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 
    Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen 
tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink 



 

 

tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is. 
    Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által, vagy az általunk mellékelt 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41  
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
    Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 

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

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

    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le! 
Írja rá a borítékra saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 
Köszönjük, hogy gondol ránk! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

***** 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2007 évi barangoló programjai 

I. Kárpátalja 
 
Honismereti barangolás a honfoglalók, a kuruc szabadságharc, a lembergi örmény diaszpóra és 
jeles személyiségek nyomában Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros és Galícia 
vidékein. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Nyíregyháza - Beregsurány - Munkács - Mezővári - Szolyva - Verecke -Lemberg 
- Ungvár - Tiszapéterfalva - Tiszaújlak - Nagyszőlős - Huszt - Szinevér - Csetfalva - Técső - Aknaszlatina 
- Rahó - Beregszász - Beregsurány - Tákos - Nyíregyháza - Budapest 
 
Időtartam: 7 nap (2007 augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2 400 km  
Utasbiztosítás: Winterthur Zrt.  
Szükséges felszerelés: sportruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Találkozó a lembergi örmény diaszpóra képviselőivel 
Koszorúzás honfoglaló őseink emlékére a Kárpátok vízválasztóján a Vereckei-hágón 
Kuruc zászlóbontás helyszínei Beregszászon és Mezőváriban 
Kuruc szabadságharc legendás vára Munkácson 
Turulmadaras emlékmű a kuruc-kor tiszteletére Tiszaújlakon 
Megemlékezünk: II. Rákóczi Ferencről, Zrínyi Ilonáról és Munkácsy Mihályról Munkácson, Hollósy 
Simonról Máramarosszigeten, Petőfi Sándorról Ungváron, Bolyai Jánosról Lembergben, Bartók Béláról 
Nagyszőlősön. 
Feszty-körkép panorámája Kendereskén  
A második világháború Árpád-vonalának erődítményei Vezérszálláson 



 

 

Sztálini lágerek magyar áldozatai előtt tisztelgünk Szolyván 
Örmény templom Lembergben,  
Római katolikus templomok Nagyszőlősön és Beregszászon, valamint kazettás templomok Csetfalván, 
Técsőn és Tákoson 
Európa mértani középpontján leszünk a Felső-Tisza vidékén 
Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahón 
Várrom látogatás Huszton  
Városnézés Munkácson, Lembergben, Beregszászon, Ungváron és Nagyszőlősön 
Séta a Szinevéri tó körül, kirakóvásár Izán 
Piknik bográcsgulyással a Vereckei hágón.  
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
Találkozó a II. Rákóczi Ferenc Főiskola vezetőjével, Orosz Ildikóval Beregszászon. 
Mezőváriban személyes kapcsolatokon keresztül megismerjük a kárpátaljai magyarok vendégszeretetét, 
őszinte barátságát és ezeréves helytállásuk gyökereit 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Beregsurány  
Látnivalók: Munkács, a honfoglalók első pihenőhelye (Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc legendás vára, 
Munkácsy Mihály emlékek, városnézés), Kendereske (Feszty-körkép panorámája), szíveslátás 
Mezőváriban 
Szállás és ellátás; az l., 4., 5., 6. és 7. napon Mezőváriban falusi vendéglátó családoknál (2 ágyas 
fürdőfülkés szobák) 
2. nap: Látnivalók: Szolyva (sztálini koncentrációs tábor siratófala - koszorúzás), Vereckei-hágó 
(honfoglaló magyarok bejövetelének emlékhelye), piknik bográcsgulyással, Lemberg 
Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Lembergben szállodában 
3. nap: Látnivalók: Lemberg (találkozó a helyi örmény közösséggel, örmény templom és temető, séta az 
óvárosban, Boim kápolna, Szent György székesegyház, Bolyai János emléktábla) 
4. nap: Látnivalók: Ungvár (várlátogatás, városnézés), Csetfalva (kazettás templom és harangláb), 
Tiszaújlak (turulmadaras emlékmű) 
5. nap: Látnivalók: Nagyszőlős (városnézés, Bartók Béla és Perényi Zsigmond emlékek, ferences 
misszió), Huszt (várrom látogatás), Nagyág völgye, Kamjanka-hágó, Szinevéri tó (séta a tó körül), Iza 
(kirakóvásár) 
6. nap: Látnivalók: Técső (Hollósy Simon emlékek, Kossuth-szobor, kazettás református templom), 
Aknaszlatina, Körtelep (Európa közepe emlékmű), Rahó (Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása) 
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
7. nap: Látnivalók: Beregszász (katolikus templom, Bethlen ház, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, ahol Orosz 
Ildikó, az intézmény vezetője kalauzol), bevásárlás egy nagyáruházban, majd határátkelés után Tákos 
(műemléktemplom - a mezítlábas Notre Dame) 
 
Határátkelő: Beregsurány  
Érkezés: 21 óra körül Budapestre  
Részvételi díj: 59 000Ft/fő (ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 9 000 Ft) 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát kivéve a 
buszköltséget (20.000 Ft/fő). 
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben módosítható. A 
bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, versekkel és a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 20.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 

***** 



 

 

 
II. Erdélyjárás felsőfokon 

Kalandtúrák a Bihar-hegységben Czárán Gyula nyomdokain 
 

Az Erdélyjárás célja: Seprősi Czárán Gyula magyar-örmény földbirtokos és lelkes természetbarát 
egész életét és vagyonát a Bihar-hegység turisztikai feltárásának és ismertetésének szentelte. A 
Bihar-hegység “apostolának" munkássága iránti tiszteletből és némi kalandvágytól vezérelve 
bejárjuk az általa kijelölt ösvényeket a Csodavártól az Elveszett Világig. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Gyula - Kisjenő - Seprős - Borosjenő - Menyháza - Halmágycsúcs - 
Vaskohsziklás - Belényes - Köröstárkány - Biharlonka - Szegyesd - Vasaskőfalva - Boga - Glavoj - 
Magyarremete - Mézged - Rézbánya - Bihar-hágó - Nagyszalonta - Félixfürdő - Nagyvárad - Ártánd - 
Budapest 
Időtartam: 6 nap (2007 szeptember 11-16.) 
Autóbuszos útvonalhossz: 1 400 km (ebből 150 km helyi “terepjáró autobusszal") 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, sportcipő, rossz tornacipő a völgytúrákhoz, fürdőruha, 
elemlámpa 
Vezetés: a csoportot képzett erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Czárán Gyula szülőháza Seprősön és sírja Menyházán 
Látványtúrák: a világhírű Bihari Csodavár kilátóihoz, barlangbejárataihoz és földalatti vízfolyásához, a 
Szegyesdi és a Mézgedi völgy “portalan ösvényein", a Viszhangos Kő alá, a Fekete-Körös forrásához, a 
Rozsdaszakadékhoz. 
Könnyű kanyontúra a Schmidl kőközben a Szegyesdi szurdokvölgy felső szakaszán. 
Földalatti túrák a József főherceg barlangban Szegyesden és a Czárán Gyula barlangban Mézgeden 
Fürdés termálvízben Félixen  
Református templom frissen feltárt Szent László falképekkel Magyarremetén 
Tarsoly Hilda bemutatja Böjte Csaba Szent Antal szeretetotthona új megvalósításait Nagyszalontán 
Néptánc- és népdalbemutató Köröstárkányban  
Zenés búcsúest 
Orgonaaudíció a nagyváradi székesegyházban 
Köröstárkányi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük vendéglátóink szeretetét és 
őszinte barátságát 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Gyula 
Látnivalók: Seprős (Czárán Gyula szülőháza), Menyháza (Czárán Gyula sírja, amelynek felirata: “Csak 
az hal meg, akit elfelejtenek"), szíveslátás Köröstárkányban 
Szállás és ellátás: l- 6. napon Köröstárkányban falusi vendéglátóknál (kétágyas fürdőszobás lakások) 
2. nap: Látnivalók: Szegyesdi völgy (4 órás középnehéz völgytúra, helyenként bokáig a patakban, 
fakultatív kanyonmászással és barlangbejárással, alternatív program: 2 órás könnyű túra a völgy festői 
alsó szakaszán), közös piknik, séta a lengőhídon Nyégerfalváról Köröstárkányba 
3. nap: Látnivalók: Rozsdaszakadék (1,5 órás középnehéz túra a látványos, vörös színben pompázó 
suvadáshoz), Bihar-hágó (3 órás középnehéz túra a Fekete-Körös forrásához) 
4. nap: Látnivalók: Vasaskőfalva, Boga völgy (teherautós utazás a Glavoji karsztfennsíkra), Csodavár (3 
órás középnehéz túra a kilátókhoz és 2 órás nehezebbecske túra a víznyelők alkotta 150 méter mély 



 

 

“várudvarokhoz", az impozáns 80 méter magas barlangportáléhoz és a földalatti vízfolyáshoz), alternatív 
könnyű túra a Ponor rét vízkeletéhez és víznyelőjéhez, tarisznyás uzsonna a nagyszünetben 
5. nap: Látnivalók: Mézged (1 órás erdei séta és kb. l,5 órás túra a denevérek lakta Czárán Gyula 
barlangba, ahol annak idején bálokat rendeztek), Magyarremete (református templom frissen feltárt 
falképekkel) 
Néptáncbemutató és búcsúvacsora Köröstárkányban 
6. nap: Látnivalók: Nagyszalonta (Böjte Csaba szeretetotthona), Félix (fürdés termálvízben), Nagyvárad 
(orgonakoncert a székesegyházban) 
Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül  
Részvételi díj: 48000 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 
buszköltséget (15.000 Ft/fő). 
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel és a népköltészet 
remekeivel idézzük fel. 
 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 15.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 
 

***** 
Archívumunk mélyéből 

Húsvéti üdvözlet 
 
A hazai örmények Húsvét első napján, sőt szombaton estve a körmenet alatt is a következő szép, 
követésre méltó szokást gyakorolják. Találkozik A. B-vel:  
-A.: Krisztosz hárjáv i mérélocz! (Krisztus, feltámadott halottaiból!) 
-B.: Cziéz miéz ávedisz. (Önnek és nekem ez örömünkre szolgál.) 
-A.: Sád háruthián orér hásznik pávor, ároghcshuthénov, uráchutheámp, mjégháczthoghutheámp! (Érjen 
el sok feltámadási napot jól, egészséggel, örömmel és bűnbocsánattal!) 
Erre melegen megszorítják egymás kezét, azután távoznak. 

(Megjelent az Armenia 1982 májusi számában)  
 

Krisztosz hárjáv i mérélocz! 
 

Minden kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kíván a Szerkesztőség! 
***** 

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

részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 
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. l . IV. emelet 426, telefon: 332- 1791) 

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.417812002. 

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: Mackensen Kft. 



 

 

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK 
füzetek 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
“Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."  

 (Vörösmarty Mihály)  
XI. évfolyam 123. szám  
2007. május  
 

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

 
Az örmény liturgia megemlékezéseiből 

 
Az eddigi megemlékezéseket a diakónus (vagy az őt helyettesítő segédkező) mondta, a következő a pap 
imái! 
 
“És még inkább tartsd meg nekünk szentséges atyánkat, N. N. pápánkat, boldog N. patriarkánkat, 
N. N. kormányzónkat (N. N. püspökünket) hosszú ideig és igaz tanításban” 
 
Az egyház élére Krisztus vezetőket rendelt, s ezek mint püspökök, az apostolok utódai, Krisztus tanítását 
közvetítik nekünk, s jó, ha ezt hosszú időn át tehetik. 

Dr. Sasvári László 
 

***** 
 

Örmény Kultúra Hete, Budapest, 2007. április 19 - április 25. 
 

 
Dr. Issekutz Sarolta 

Örmény Kultúra Hete 
Budapest, 2007. április 19 - április 25 

Beharangozó a sajtó számára 
 
Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatunk az Örmény Genocídium 92. évfordulója köré 
szerveződött. A szervezők és rendezők célja, hogy bemutassák a hazai történelmi örménység, az 
erdélyi örmények kulturális identitásőrzését napjainkban. Egyúttal érzékeltessék, hogy 
összefogással miként lehet a magunk és a hazai többségi társadalom számára megismerhetővé tenni 
az örmény kultúra különböző szeletét, annak szépségeit. Valamennyi rendezvényünk ingyenesen 
látogatható. 
 
A hazai történelmi örménységet, az 1672-ben hazánkba betelepült és ma már magyar anyanyelvűvé vált 
erdélyi örményeket, az úgynevezett magyarörményeket a XX. század első népirtása ugyan nem érintette 
fizikailag, de lelkileg igen, hisz az őshazában maradt nemzetfeleink pusztítása, az őseink és ősi kultúránk 



 

 

elleni támadás bennünket is mélyen érintett. Ezért tartjuk fontosnak minden évben a kb. 2,5 millió 
örmény áldozatra emlékezni, akik az ősi örmény földön estek áldozatul a török politikai döntésnek, amely 
az “örmény kérdést" egyszer és mindenkorra megoldani kívánta. 
    A XX. század első népirtása című kiállításunk a jereváni Örmény Genocídium Múzeumnak a népirtás 
90. évfordulójára készített anyaga, amelyet az Egyesület adományként kapott a magyarországi bemutatás 
céljára. A téma sajnos kevéssé ismert a magyar társadalom, de még a politikum számára is. Ezért tartjuk 
fontosnak, hogy Nikolaj Hovhanniszján jereváni történész professzor Az Örmény Genocídium című művét 
magyar nyelven is megjelentessük, melyhez hozzászerkesztettük a kiállítás anyagát, a szinte 
felfoghatatlan kegyetlenséggel végrehajtott örmény népirtás hiteles ábrázolásaként. 
    A könyv az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Kiadó Erdélyi Örmény Múzeum sorozata 
10. könyveként látott napvilágot. A kötetben olvasható függelékként az erdélyi örmény metropolisban, a 
szamosújvári Armenia magyarörmény időszaki szemlében megjelent újságcikkek az örmények elleni 
pogromokról, népirtásokról (1894, 1904), amelyek tudósították a magyarörmény közvéleményt a 
törökországi vérengzésekről. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja a magyar fordítás megjelentetésével, hogy a 
magyar társadalom és politikum számára több oldalról megvilágított és dokumentált anyagot 
szolgáltasson a XX. század első nagy népirtásáról, mely méltatlanul elhallgatott mind a mai napig. 
Szeretnénk elérni, hogy a Magyar Országgyűlés is elismerje végre a törökországi Örmény Genocídium 
megtörténtét. Ennek érdekében a könyvet valamennyi országgyűlési képviselőnek és fővárosi 
önkormányzati képviselőnek eljuttatjuk. 
    Az 1915 április 24-ei gyásznap köré szervezett programok nemcsak az emlékezést kívánják ébren 
tartani, hanem bemutatják azt az ősi kultúrát, amely a népirtással egyidejűleg megvalósított örmény 
kulturális genocídiumnak majdnem áldozatul esett. 
    Nyitórendezvényként a 6000 éves örmény kultúra emlékei tekinthetők meg vetítettképes előadás 
keretében. Szó lesz arról, hogy a kereszténység először a világon Örményországban lett államvallássá Kr. 
u. 301-ben, mely óta az egyház szerepe az örménység életében mindig meghatározó volt. Ízelítőt kapnak 
az érdeklődők az örmény kódexművészetből, megismerhetik az örmény katolikus gyászmise keretében az 
örmény katolikus liturgiát és csodálatos saragánjait (egyházi zene). Az örmény írásbeliség (Kr. u. 405) 
létrejötte, az örmény irodalom és zene gyöngyszemei, az örmény néptánc bemutatása mind-mind szerepel 
műsorainkon örmény származású művészeink közreműködésével. 
    Az örmény nemzet a népirtás következtében ugyan nagyon megfogyatkozott, de megújult erővel 
tovább él és alkot. Bemutatjuk az örmény zeneművészet jelenkori alkotásait is, amelyek kevéssé ismertek 
a hazai közönség előtt. 
    Az “Ararát" Örmény Néptánc Együttes Szimferopolból érkezik, akik a krímiai örmény diaszpórából 
származnak. Érdekessége, hogy a hazai történelmi örménység ősei is Krímiában éltek a XIII. században, 
miután 1239-ben el kellett menekülniük az “ezeregytornyú Ani" székesfővárosból a mongol betörés 
miatt. 
    A rendezvénysorozatot az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) örmény 
kisebbségi képviselőiből alakult kerületi és a Fővárosi Örmény Önkormányzata, valamint az Országos 
Örmény Önkormányzat EÖGYKE frakciója rendezték és támogatták: a Budapest Főváros Budavári-, II. 
kerületi-, Terézvárosi-, Józsefvárosi-, Ferencvárosi-, XI. kerületi-, XII. kerületi-, XIII. kerületi-, Zuglói-, 
XV. kerületi- és a XVI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzata. 
Ezzel is azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a közös cél érdekében lehet és kell közösen munkálkodnunk 
annak érdekében, hogy színvonalasan és hangsúlyosan mutassuk be örmény kultúránk minél több 
szeletét. Ezen összefogásnak a magyarörmények körében már hagyománya van, mint ahogy a nemzetközi 
konferenciasorozatainkat és a hozzá kapcsolódó kulturális rendezvényeket is ilyen módon szerveztük 
meg. 
    Szeretnénk elérni, hogy a jövőben ne csak a hazai történelmi örménység, hanem a XX. század végétől 
betelepült testvéreink is részt vegyenek ebben az összefogásban! 
    A rendezvénysorozat fővédnöke Tarlós István, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, 



 

 

Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke. 
 

<><><> 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 1997-ben alakult, mely főleg a trianoni békediktátum 
következtében Erdélyből áttelepült magyarörményeket fogja össze, de a közösséghez tartoznak más 
örmény diaszpórából betelepültek is. A hazai történelmi örménység összlétszáma kb. 15-20 ezer fő, akik 
számára végzett tevékenységgel az örmény gyökerek iránti ragaszkodást, az identitás megőrzését 
kívánjuk erősíteni: kulturális programokkal, az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek ingyenes kulturális és 
információs havi lapunkkal (XI. évfolyam jelenleg, 1800 példányban), a hagyományok ápolásával, az 
örmény szertartású római katolikus hitélet ébrentartásával. 

<><><> 
Az Egyesület alapító okirata szerinti célja és tevékenysége: 
• országos szakmai szervezetként az örmény kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, az örmény 

nemzeti kisebbség képviselete  
• az örmény származásúak számára kulturális identitásőrző programok, találkozók szervezése, 

támogatása határainkon belül és kívül  
• a magyarországi és az erdélyi örmény irodalmi, történelmi, művészeti és tárgyi emlékek felkutatása, 

gyűjtése, állagának megőrzéséhez segítségnyújtás  
• kiadványok megjelentetése  
• együttműködés az erdélyi örmény lakta településekkel 
• az örmény származásúak és armenológiai tanulmányokat folytató ifjúság tanulásának, 

továbbtanulásának támogatása 
• az örmény származásúak megsegítése 
• magyarörmény genealógiai gyökerek kutatása 
• együttműködés a hasonló célú társadalmi szervezetekkel és örmény kisebbségi önkormányzatokkal 

határainkon belül és kívül a célok közös megvalósítása érdekében 
• az örmény kultúra és történelem iránt érdeklődők számára felvilágosítás adása  
• kisebbségi önkormányzati választásokon jelölő szervezetként örmény kisebbségi képviselőjelöltek 

állítása helyi, területi és országos szinten 
<><><> 

Főrendező: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (1015 Budapest, Donáti u. 7/a; telefon: 201-
1011; fax: 201-2401; internet: www.magy-orm.axelero.hu  
 www.magy-orm.t-online hu; e-mail magyar.ormeny@axelero.hu. elnök: dr. Issekutz Sarolta) és a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat (1054 Budapest, Akadémia u. 1.; tel/fax: 332-1791; e-mail: 
fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu; elnök: dr. Issekutz Sarolta) 
 

***** 
Szemelvények Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium című könyvéből 

 
“1948. december 9-én az ENSZ közgyűlése elfogadta a Genocídium bűntettének megelőzéséről és 
büntetéséről szóló egyezményt, amely egy történelmi jelentőséggel bíró nemzetközi dokumentum. Ebben 
a genocídium politikai irányvonalnak minősül, amely bizonyos népcsoportok elpusztítására törekszik faji, 
nemzetiségi vagy vallási alapon: vagy közvetlenül, gyilkosság útján, vagy súlyos testi és szellemi 
károsodást okozva az említett népcsoportok tagjaiban... 
    ...Az Örmény-hegyvidék területe 300,000 km2, melynek a mai Örményország csak egy tizedrészét, 
30,000 km2-t foglal el. Az Örmény-hegyvidék túlnyomó része ma Törökországhoz tartozik... 
    ...Nyugat-Örményország a korábban egyesített Örményország nagy részét, kb. 230.000 
négyzetkilométert foglalt el. Az örmény lakosság túlnyomó többsége, kb. 2,5 millió ember itt 

http://www.magy-orm.axelero.hu/


 

 

koncentrálódott. Ha figyelembe vesszük azokat az örményeket is, akik a XIX. században Nyugat-
Örményországon kívül, szerte az Oszmán Birodalom területén - Isztambulban, a fővárosban, Szmirnában, 
illetve más városokban és településeken - éltek, akkor az örmények összlétszáma 3 millió volt... 
    ...az Oszmán Birodalom XIX. és kora XX. századi történelmét a sorozatos mészárlások, kínzások és az 
arabok, szírek, örmények, görögök, bolgárok és más nem török népek méltóságának sárba tiprása 
jellemezte... 
    ...II. Abdul Hamid által elrendelt örmény vérengzések nem voltak sem véletlenszerűek, sem a szultán 
szeszélyeiből adódóak. Politikailag kiterveltek voltak. Ő volt az, aki a következő szabályt állította fel: 
“Az örmény kérdés legjobb megoldása az örmények fizikai megsemmisítése."... 
    ...Az Oszmán Birodalom XIX. századi örmény mészárlásainak csúcspontja az 1894-1896-os vérengzés 
volt... 
    ...1894 és 1896 közötti vérontásnak 300,000 főnyi áldozata volt... 
    ...Az idők során egy szilárd társadalmi réteg alakult ki az Oszmán Birodalomban, amely törökökből, 
kurdokból és cserkeszekből állt, s amely gyilkosságokra és mészárlásokra specializálódott... 
    ...A turkizmus lett a hivatalos ideológiájuk... Célja az volt, hogy előkészítse a politikai, katonai és 
társadalmi feltételeket, egy kedvező morális és pszichológiai légkört ahhoz, hogy minden muzulmánt és 
keresztényt törökké formáljanak át. Ennek kivitelezését három szinten célozták meg: (1) a muzulmán és 
keresztény népek erőszakos eltörökösítése és a keresztények erőszakos áttérítése az iszlámra; (2) etnikai 
tisztogatás, amely minden olyan népcsoport erőszakos deportálását jelentette, amely ellenáll a 
törökösítésnek; (3) egész etnikai csoportok és népek kiirtása, vagyis a genocídium. E politika célja egy 
tisztán török állam megteremtése volt, mely azon a rasszista elven alapult, hogy a török nép 
felsőbbrendű... 
    ...az Egység és Haladás Párt ... Szalonikiben tartott 1911-es kongresszusán elfogadott egy végleges 
döntést a birodalmon belül élő nem-török népek erőszakos törökösítéséről... 
    ...Doktor Nazim 1914 végén a párt azon titkos ülésén, amelyen az Örmény Genocídiumról szóló végső 
döntést meghozták, felszólalt: “Az örmény népet mindegy szálig ki kell irtani, hogy egy se maradjon az 
országunkban, s hogy még a nevüket is elfelejtsük. Most egy háború van készülődőben, s nem lesz több 
ilyen kedvező alkalom. A nagyhatalmak beavatkozása és a média hangos protestálása el fog sikkadni, és 
még ha meg is tudják, kész ténnyel fognak szembenézni, s így a problémát végképp lezártuk. Ez 
alkalommal az örmények totális megsemmisítését kell megcéloznunk, szükséges, hogy mindegyikőjüket 
elpusztítsuk, a legutolsó emberig. Azt akarom, hogy ezen a földön törökök, és csakis törökök éljenek, s 
egészében birtokolják azt. A pokolba minden nem-török elemmel, bármi legyen is a nemzetisége vagy a 
vallása!"... 
    ...1915. április 24-én...Konstantinápolyban hivatalos vádemelés nélkül letartóztatták és elhurcolták a 
nyugati örménység elitjét - a Török Parlament (Medzslisz) tagjait, írókat, ügyvédeket, tanárokat, 
újságírókat, orvosokat, közéleti szereplőket, egyházi személyeket, művészeket - körülbelül 800 embert. 
Vagy a száműzetésbe vezető útjukon, vagy úticéljuk elérésekor ölték meg őket. . . 
    ...1915 májusában megkezdődött az örmények tömeges lemészárlása és deportálása Bitlisz, Dijarbakir, 
Erzurum, Kharberd, Szebasztia és Van vilajetekben, azaz a hat örmény vilajetben, valamint Trabzon 
vilajetben.... 
    ...A török hadsereg osztagai, a belső erők, a rendőrség, a Teskiláti Mahszusze, az úgynevezett cseték, a 
kurd vezérek fegyveres bandái megszállták a településeket, falvakat és városokat, az örmények házait, 
megölték a nőket, időseket és gyerekeket, elrabolták vagyontárgyaikat, állataikat - mindent, ami értékkel 
rendelkezett. Az örmények házait, egész szomszédságokat és falvakat gyújtottak fel... 
    ...Az elűzött örményeket török katonai kísérettel az arab sivatagokba, Szíriába és Mezopotámiába 
száműzték... 
    ...Nyugat-Örményországban és az Oszmán Birodalom egész területén másfél millió örményt gyilkoltak 
meg és több százezer embert deportáltak. Az örmények szülőföldje őslakosaitól megfosztottá vált... 
    ...“ Ugyan ki emlékszik már az Örmény Népirtásra?", ahogyan Hitler mondta 1939. augusztus 22-én, 
Lengyelország lerohanása előtt, a német vezérkar gyűlésén Obersalzburgban... 



 

 

    ...Az Örmény Genocídiumot a világ 15 állama ismerte el hivatalosan: Argentína, Belgium, 
Olaszország, Kanada, Ciprus, Libanon, Görögország, Hollandia, Szlovákia, Vatikán, Svédország, Svájc, 
Oroszország, Franciaország és Uruguay. ...Az Örmény Genocídiumot természetesen Örményország és a 
Hegyi-Karabah Köztársaság is elismerte..." 

<><><> 
(A Frigyesy Ágnes által szerkesztett tudósítás megjelent a Polgári Hírszemle, a Fidesz, a KDNP 
honlapjain, valamint az Erdélyi Napló Kolozsváron megjelenő hetilapban és a Kapu értelmiségi 
havilapban) 

***** 
 
Zsigmond Benedek 

Hat évezredes utazás Örményországban 
I. rész 

 
Az örmény kultúra kezdetei 
A Kaukázustól délre fekvő területek már két millió éve lakottak. A Homo erectus fajba tartozó népek 
éltek itt, gazdag leletanyagot hagyva maguk mögött. 
    Magának az örmény kultúrának a története több mint 6000 évre nyúlik vissza. A Kr. e. V. évezred 
végétől kezdve indult itt fejlődésnek a letelepedett civilizáció, ettől kezdve találunk kőből épült 
településeket. A Kr. e. IV. évezredtől már fejlett városokat találunk, az utóbbiak a III. évezredtől már a 
babiloni városokkal vetélkednek. Ugyanebből az időszakból már helyi államnevek, sőt királynevek is 
ismertek az asszír feliratokból. 
 
Az örmény nép három összetevője 
A történelmi Örményország, azaz Armenia első, név szerint is ismert lakói az ún. hurri népek, akik az 
örmények őseinek tekinthetők. Ők voltak egyúttal az első államalapítók ezen a földön. Az örmény nép 
azonban, a magyarsághoz hasonlóan, több népcsoport összeolvadásával alakult ki. Armenia területére a 
Kr. e. II. évezredben indoeurópai népek érkeztek, amelyek az indoeurópai nyelvcsalád anatóliai 
alcsaládjába tartozó nyelveket beszélték. Ők még mindig nem az örmények közvetlen ősei. Az a nép, 
amelyik az örmény nyelv ősét, a protoörményt hozta magával, Kr. e. 1200 körül telepedett le 
Armeniában. 
    Herodotosz tanúsága szerint az örmények a frígek szálláshelyéről költöztek el. A frígekről tudjuk, hogy 
a Balkán-félszigetről érkeztek Anatóliába, ahol a perzsák elfoglalták új országukat. Az örménység tehát a 
hurri, az anatóliai (indoeurópai) és a protoörmény (szintén indoeurópai) nyelvet beszélő népelemekből 
alakult ki. Az utóbbi népcsoport bizonyult a legerősebbnek, és végül az Armeniában élő indoeurópai és 
hurri népek örményajkúvá váltak. 
 
A protoörmény népcsoport eredete és rokonsága 
Az örmények magukat a haj népnévvel jelölik. Ezt a nevet már régóta összefüggésbe hozták az Armenia 
északkeleti részén valaha fennállt állammal, amelynek neve Hajasa-Azzi. Azóta kiderült, hogy Hajasa 
nyelve indoeurópai ugyan, de biztosan nem az örmény nyelv őse vagy közelebbi rokona. Így más rokon 
után kellett nézni. 
    Az örmények, amint említettük, a frígék közelében laktak a Balkán-félszigeten. Velük együtt költöztek 
el onnét Kr. e. 1200 körül, az ún. tengeri népek vándorlása során. A fríg indoeurópai nyelv; a göröggel 
való rokonságáról elsőként Pláton (!) tájékoztat. Az örmény, noha ugyancsak indoeurópai nyelv, nem áll 
közeli rokonságban a fríggel. 
    Az örmények közelebbi rokonságáról egy másik ókori görög szerző, Homérosz műve alapján 
tájékozódhatunk. Híres eposzában, az Iliászban találunk egy pajón nevű népet. Tudjuk, hogy az -ón 
végződés tipikus görög népnév-képző, így ezt levágva kapjuk meg a szó tövét. Azt is tudjuk, hogy az 
indoeurópai szókezdő p-ből az örményben h lett, pl. `apa': patr > hajr. Ha tehát az Iliászból ismert pajón 



 

 

népnév tövén (paj) alkalmazzuk ugyanezt az örmény hangtörvényt, akkor megkapjuk a haj alakot, amely 
azonos az örmények önelnevezésével. És ami tovább erősíti ezt az azonosítást: a pajónokról tudjuk, hogy 
a Balkán középső részén éltek, ahol a frígek és az örmények. 
    Újabb kutatások azt a feltételezést is felvetették, amely szerint az örmények abba a népcsoportba 
tartoztak, amelyeket az ókori források műsz néven emlegetnek. A Római Birodalom egyik balkáni 
tartományának neve, Moesia szintén ezt a népnevet hordozza magában. A műsz szó eredeti hangzása az 
ógörögben: műsz. A tengeri népek vándorlásáról tájékoztató asszír források egy muski nevű népről 
beszélnek; a k-ban nem nehéz felismerni az óörmény -k' ragot, amely a többes szám jele. 
    És egy utolsó érv: az örmények a névelőt a szó végére teszik. Ez a jelenség az indoeurópai nyelvekben 
kizárólag a Balkánon fordul elő, ott is több, különböző csoportba tartozó indoeurópai nyelvnél: a bolgár 
szláv nyelv, a román újlatin, míg az albán régi balkáni nyelv. A névelőnek a szó végére való helyezése 
tehát ősi balkáni jelenség; a bolgár és a román is ebből a balkáni ősi rétegből vette át (hiszen nem balkáni 
szláv és újlatin nyelvekben hasonló jelenséget nem találunk). 
    A régi balkáni népek közül egyedül az albán és, amint láttuk, az örmény tartotta meg eredeti nyelvét, a 
többiek romanizálódtak vagy elszlávosodtak. 

(Folytatjuk)  
(Elhangzott 2007. április 19-én az  

Örmény Kultúra Hete nyitó előadásán) 
 

***** 
Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium 

Szerkesztői gondolatok a most megjelent kötet elé 
 
A XX. század első nagy népirtása az örményekkel történt meg, amikor az őshaza ma Törökországhoz 
tartozó részén élő örményeket, mintegy 1.500.000 embert irtottak ki a törökök. A már XIX. század végén 
megindult örményüldözésnek összesen mintegy 2.500.000 örmény esett áldozatul. A népirtás elől 
menekülők szétrajzottak a nagyvilágban. Érkeztek kis számban Magyarországra is, hisz itt már 
évszázadok óta éltek örmények diaszpórában. 
    Őseik még 1239-ben menekültek el az őshazából, az “ezeregytornyú Ani" fővárosból a szeldzsuk török, 
mongol támadások miatt, s hosszú évszázadok menekülése után 1672-ben Erdélyben találtak menedéket 
I. Apafi Mihály fejedelem engedélyével. Virágzó diaszpórát hoztak létre Szamosújváron (Armenopolis), 
Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvízen. 
    Az erdélyi diaszpóra Trianon tragédiájának köszönhetően a XX. század elején szétbomlott és sokan 
Magyarországon találtak menedéket, bővítve a XVIII. század végétől már itt élő erdélyi örménység 
létszámát. Ezen erdélyi örmény diaszpóra 1920-ban létrehozta a Magyarországi Örmények Egyesületét és 
nyomban megkezdte az Örmény Genocídium elől menekült nemzettestvéreik megsegítését, a 
magyarországi befogadásuk, beilleszkedésük elősegítésével. Közülük sokan a II. világháborút követő 
negatív politikai és gazdasági változások hatására Nyugatra és Amerikába távoztak. 
    Könyvünk három anyag összeállítása. Alapját képezi Nikolaj Hovhanniszján jereváni történész 
professzor könyve: Az Örmény Népirtás, melyet az Örmény Tudományos Akadémia Orientalisztikai 
Intézete adott közre Jerevánban 2005-ben. A vizuális ismereteket szolgálja az Örmény Tudományos 
Akadémia Örmény Genocídium Múzeuma által a genocídium 90. évfordulójára készített emlékkiállí- 
tásának anyaga, archív fotókkal és tablókkal. A harmadik rész pedig bemutatja, hogy a Szongott Kristóf 
által szerkesztett szamosújvári Arménia magyar-örmény havi szemle hogyan kísérte figyelemmel örmény 
nemzetfeleink tragikus sorsát a XIX. század végétől a XX. század elejéig, a lap megszűnéséig, valamint a 
Magyarországi Örmény Egyesület miként segítette a hozzánk érkező menekülteket, hogy otthonra 
találjanak Magyarországon. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja, hogy e könyvével a magyar társadalom és 
politikum számára több oldalról megvilágított és dokumentált anyagot szolgáltasson a XX. század első 
nagy népirtásáról, mely méltatlanul elhallgatott mind a mai napig. Szeretnénk elérni, hogy a Magyar 



 

 

Országgyűlés is ismerje el végre a törökországi örmény genocídium megtörténtét. 
    Köszönetet mondunk Anahit Szimonján elnök asszonynak, az Örményország-Magyarország Egyesület 
vezetőjének, hogy Nikolaj Hovhanniszján könyvét rendelkezésünkre bocsátotta és megszerezte a szerző 
hozzájárulását a magyar fordítás megjelentetéséhez. Köszönetet mondunk az Örmény Genocídium 
Múzeum igazgatójának, Lavrenti Barszeghjánnak, hogy 2005. májusában egy jereváni hivatalos 
látogatásunk alkalmával a kiállítás anyagát az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek 
adományozta, s így módunkban áll nemcsak kiállításként, hanem a könyv illusztrációjaként is bemutatni e 
dokumentumokat a nagyközönségnek. 
    A múltat nem lehet és nem is szabad elfelejteni. Az örmény nemzet nagy véráldozata minden évben 
emlékezésre készteti a világ örménységét április 24-én, a tragikus gyásznapon, s így tesszük azt mi, 
magyarországi örmények is. Az emlékezés mellett az ad erőt minden örménynek, hogy a nemzet túlélte a 
megpróbáltatásokat és az 1991-ben kikiáltott Örmény Köztársaság elindult a demokratikus fejlődés útján. 
Hajtsunk fejet az áldozatok emléke előtt, s tegyünk meg mindent, hogy hasonló tragédia soha ne 
fordulhasson elő! 

Dr. Issekutz Sarolta elnök  
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

 
***** 

Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium c. könyvét (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület Kiadó, Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 10., 2007) dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerkesztője 
mutatta be április 13-án du. 15 órakor a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár Nemzeti Kisebbségek Magyarországon kiállításán a Budapest Kongresszusi 
Központban. 
A könyv megvásárolható a Fővárosi Örmény Önkormányzat székhelyén (1054 Budapest Akadémia u. l . 
IV. em. 426. szoba, előzetes telefon egyeztetés alapján. Tel: 332-1791, Zsoldos Vanda titkárnőnél. Ára 
1.500 Ft. 

***** 
 

“A szellemnek létrára van szüksége, hogy a lélekhez felemelkedjék." 
(Tatiosz) 

 
***** 
Hírek 

Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke április 26-án délután a Fővárosi Közgyűlésen emlékbeszédet tartott az Örmény 
Genocídium 92. Évfordulója alkalmából. Egyúttal átadta Demszky Gábor főpolgármesternek, valamint a 
fővárosi közgyűlési képviselőknek (67 fő) az Egyesület kiadásában megjelent Nikolaj Hovhanniszján: Az 
Örmény Genocídium című könyvét és az Egyesület képviseletében írott levelét, melyben politikai 
segítséget kér a hazai történelmi örménység nevében, hogy a Magyar Országgyűlés elismerje a 
törökországi örmény nemzetiség ellen elkövetett Genocídium tényét. Az Elnökasszony ezt követően a 
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat közgyűlésén szólalt fel, hasonló célból, ahol szintén 
kiosztásra került a népirtásról szóló könyv és kérelem.  
 

<><><> 
Május 2-án a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Szenttamássy Katalin szólalt fel a 
Ferencvárosi Önkormányzat közgyűlésén és osztotta ki a képviselőknek Az Örmény Genocídium című 
könyvet. Beszédében röviden ismertette a hazai örménység történelmét és a XX. század első népirtása 
főbb adatait. 
 



 

 

***** 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
H-1015. Budapest I. Donáti utca 7/a.  
Postacím: H-1255. Budapest Pf.189. 
Tel: (36)(1) 201-1011 Fax: (36)(1) 201-2401  
E-mail: magyar.ormeny@axelero.hu 
 
Tisztelt Képviselő Asszony, tisztelt Képviselő Úr! 
 
A XX. század első népirtása az örményekkel történt meg, amikor az őshaza ma Törökországhoz tartozó 
részén élő örményeket, mintegy 1.500,000 embert irtottak ki a törökök. A már a XIX. század végén 
megindult örményüldözésnek összesen mintegy 2,500,000 örmény esett áldozatul. A népirtás elől 
menekülők szétrajzottak a nagyvilágban. Érkeztek kis számban Magyarországra is, hiszen itt már 
évszázadok óta éltek örmények diaszpórában, akik szeretettel fogadták menekülő nemzettestvéreiket. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a 92 évvel ezelőtti népirtás emlékére, az április 24-i 
gyásznapra megjelentette Nikolaj Hovhanniszján Az Örmény Genocídium c. művét, megjelentetve 
egyúttal a örmény nemzetiség kiirtásának hiteles fotóit is. 
    Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület célja, hogy ezen könyvével a magyar társadalom és 
politikum számára egy több oldalról megvilágított és dokumentált anyagot szolgáltasson a XX. század 
első nagy népirtásáról, mely méltatlanul elhallgatott mind a mai napig. Szeretnénk elérni, hogy a Magyar 
Országgyűlés is elismerné végre a törökországi Örmény Genocídium megtörténtét. 
    Fogadja tőlünk szeretettel a mellékelt könyvet és kérjük, segítsen hozzá bennünket, hogy e méltatlanul 
elfelejtett népirtás méltó helyre kerüljön a történelem és a köztudat színterén Magyarországon is és a 
Magyar Országgyűlés határozatban ítélje el az örmények ellen 1915-1922-ig elkövetett genocídiumot. 
 
Budapest 2007. április 24. 

Segítségét megköszönve megkülönböztetett tisztelettel  
dr. Issekutz Sarolta 

elnök 
 

***** 
Hang-sorok 

Találkozások 
 
Előrebocsátom, rendhagyó koncertbeszámoló lesz, hiszen nem is egy hangversennyel kezdődött. Inkább a 
találkozásokról szól, melyet láthatatlan szálak fognak össze. Nemrég ért véget az Örmény Genocídium 
kilencvenkettedik évfordulója köré szerveződött Örmény Kultúra Hete. Az Árkád Galériában megrendítő 
kiállítás keretében mutatták be a XX. század első -1915. április 24-én induló - nagy népirtásának 
történetét összefoglaló kötetet, Nikolaj Hovhanniszján jereváni történész művének magyar kiadását. (A 
tragikus történésekről eddig jóformán csak Franz Werfelnek köszönhetően tudunk, aki A Musza Dagh 
negyven napja című regényében állított emléket az áldozatoknak.) Az Oszmán Birodalom időről időre 
hadjáratot indított az örmények ellen, de 1915-ben megszületett a minden addiginál ördögibb terv: végleg 
leszámolnak e Krisztust követő kisebbséggel. A törökök szisztematikusan összesen mintegy két és 
félmillió örményt gyilkoltak meg. Aki tudott, menekült: egy hat évezredes kultúrával, ezerhétszáz éves 
keresztény múlttal büszkélkedő népet szorítottak ki őseik földjéről... 
    Egy budai kápolnában az örmény vértanúkért tartott gyászmise bepillantást enged ebbe az ősi 
liturgiába. A szépséges énekekben, himnuszokban mintha gregorián hangsorok keverednének fájdalmas, 
egzotikus keleti dallamokkal... S milyen különös az élet, aznap este a Művészetek Palotájában a milánói 
születésű karmesterrel, Gianandrea Nosedával vendégeskedő BBC Filharmonikusok koncertjén 



 

 

műsorváltozás történik: az előre meghirdetett énekes szólista helyett egy itthon eddig ismeretlen, 
huszonkét éves hegedűművész, az örmény Sergey Khacshatryan lép fel. A keskeny arcú, vékony 
fiatalember a Beethoven-concertót játssza. Személyében mintha egyszerre összegződne mindaz, amit az 
“örménység" sugall: transzcendensre nyitottságot, higgadtságot, fegyelmet, szervilizmustól mentes, 
őszinte alázatot... 
    Magától értetődő hegedűjátékában nemcsak a hangok kristálytiszták, hanem a gondolatok is. Nem 
pusztán ígéret, “később érő" virtuóz, mint oly sokan a mai sztárok közül: Khacshatryan intelligens, 
beérett és kész művész. Kiválasztott. A gyakran feltett költői kérdésre pedig, nevezetesen, hogy mitől is 
válik valaki azzá, másnap egy élő legenda, a kilencvenegy esztendős Rév Lívia adja meg a választ a 
Zeneakadémián. A zongoraművésznő - akinek játékát egykor Bartók, Kodály, Dohnányi, Weiner és 
Rubinstein is hallgatta és méltatta - nem aprózza el: a Bánfalvi Béla vezette Budapesti Vonósokkal egy 
este adja elő Mozart c-moll (K. 491-es) és Beethoven első, C-dúr zongoraversenyét. Amikor a koncert 
végén a barátok, rokonok, művésztársak, gratulálók szoros gyűrűjében a törékeny hölgy játékának 
plasztikusságát, csengettyűhangját dícsérik, s arról faggatják,- honnan a mély átélés, az értés, fáradtan 
mosolyogva jegyzi meg; “Antennám van a Jóistenhez!" A Titokhoz vezető út is ez, legyen szó egy népről, 
egy művészről, egy „hétköznapi: közel lenni hozzá, s mindig venni az érkező üzenetet... 

Pallós 
(Megjelent az Új Ember  

2007. április 29-i számában. 
 

***** 
Dávid Csaba 

Emlékezni alapvető emberi kötelességünk! 
 
Lehet-e, szabad-e népirtásra emlékezni egy békés kávézóban? Vagy emlékezni csak arra méltó 
helyen, emlékműnél lehet? Lehet-e az 1915-ös örmény genocídiumról megemlékeznie annak, aki 
abból a népből származik ugyan, de a nyelvet nem ismeri? Vagy emlékeznie csak annak illik, aki 
érti a legyilkoltak nyelvét? 
    Hölgyeim és uraim! Rokonok, barátok, örménymagyarok, örmények, magyarok és más származásúak! 
A legjobb megszólítás azonban: Tisztelt Emlékező Gyülekezet! 
Az előbbi kérdésekre a válasz: emlékezni nem lehet, hanem kell! Alapvető emberi kötelességünk! És 
jogunk. 92 éve történt valami. A történelmi felvezetést most hagyjuk félre - túl hosszú lenne. 
Ez a nap igen pontosan jelzi, hogy a fokozatosan terjedő téveszmék, a gyűlöletpropaganda miként válik 
kisebb-nagyobb jogtalanságokká, aztán elszórtan gyilkosságokká, míg elérkezik a “teljes kibontakozás". 
Ennek, az iszonyatos “teljes kibontakozás"-nak a gyásznapja április 24-e. 
    1915-ben ekkor terelték össze a konstantinápolyi örmény értelmiséget. A török nép ugyanis hitt a 
propagandának, amely szerint minden gondjuk-bajuk okozói az örmények. Elhitték, hogy meg kell 
védeniük a “tiszta" török nemzetet. Mert ha már nem lesz ott örmény, akkor Törökország felvirágzik, 
békés, gazdag és boldog nemzetállam lesz. Minden megoldódik. Konstantinápolyban tehát nagyüzemileg 
elindult a népirtás. Másfél-kétmillió örményt gyilkoltak le. 
    De azóta - mint tudjuk - Törökország békés, gazdag és virágzó nemzetállam lett, minden 
megoldódott... vagy mégsem? A nemrég legyilkolt Hrant Dink félörmény-féltörök lapszerkesztő példája 
mást jelez... 
    Közben évtizedek óta folyik a propaganda: újabban - ráadásul magyarul is megjelent kiadványokban - 
arról olvasunk, hogy szegény törökség 1915-ben miként kényszerült védekezni az örmény banditákkal 
szemben. 
    Talaat, Dzsemal és Enver pasa írásait, amelyek a genocídium ideológiai alapvetését szolgálták és 
megoldási utasításokat tartalmaztak, később gondosan olvasta Adolf Hitler. 1939 decemberétől tehát a 
németek a megszállt Varsó értelmiségét és szakmunkásrétegét hurcolták egy közeli erdőbe és lőtték előre 
megásott tömegsírokba. A gyakorlat kiteljesedését, az “Endlösung"-ot pedig ismerjük. 



 

 

    A hóhérok technikája változhat, az indítékuk ugyanaz. Ezért aztán nem feledhetjük, hogy az áldozatok, 
a megirtott népek között pedig végképpen nincs semmi különbség. 
    Mindig így kezdődik: valakik úgy gondolják másvalakikről, hogy nem ide valók. Idegenek. Az akkori 
török vélekedés szerint az örmények sem voltak odavalók, ahol évezredek óta éltek. 
    Ha minderről valaki nem tud, az megbocsátható. Ám, ha tudja, de nem tudatja másokkal, akkor bűnt 
követ el egy egész nép ellen. Függetlenül attól, hogy vérségileg van-e köze az örménységhez, vagy más, 
megirtott népekhez. 
    Ha a megtizedelt népek emléke él bennünk, akkor mindegy, milyen nyelven beszélünk - igenis, értjük a 
legyilkoltak nyelvét. Pontosabban: értjük saját emberségünk, saját nemzeti közösségünk nyelvét. 
    Miről szól számunkra itt, Budapesten az örmény genocídium emléknapja? Sokszor idézünk egy-egy 
sort John Donne XVII. századi angol lelkész-költő verséből, amely folyamatosan és erősen aktuális. Ma, 
itt, Magyarországon is. Következzék tehát a vers: 
Senki sem különálló sziget; minden ember  
a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja;  
ha egy göröngyöt mos el a tenger,  
Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy  
hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát,  
vagy a te birtokod; minden halállal én leszek  
kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel;  
ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang:  
érted szól. 
    Köszönöm figyelmüket! 

(Elhangzott 2007. április 24-én  
az Országos Örmény Önkormányzat EOGYKE-frakciójának ünnepségén  

Budapesten, a Mélange kávézóban) 
 

***** 
Fővárosi Örmény Klub 

Cím: V. Budapest, Semmelweis u.1-3. Bartók terem Időpont: 2007. május 17.17 óra 
Program: 

Szabó László: Irán és örmény vonatkozásai 
Vetítettképes előadás 

Könyvbemutató: 
Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium 

Bemutatja a könyv szerkesztője: dr. Issekutz Sarolta 
A klubestet a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi 

 
***** 

MINISZTERELNÖHI HIVATAL  
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály  
Főigazgató 
 
 
Dr. Issekutz Sarolta elnök asszony 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület  
Budapest 
 
Tisztelt Elnök Asszony! 
    Az Örmény Kultúra Hete című rendezvénysorozat fővédnökségére való megtisztelő felkérésüket 
szívből köszönöm, de sajnálatomra azt nem áll módomban elvállalni, hiszen a hazai gyakorlat szerint a 



 

 

hasonló jellegű, nagyszabású rendezvények fővédnökségét politikusok látják el. 
    Az örmény közösség több szervezete által gondozott rendezvénysorozat erősíti a kisebbségi 
összetartozást, hozzájárul nemzetiségi identitásuk megőrzéséhez. Megemlékezésük, amelyet tartalmas 
kulturális program színesit, alkalmat teremt az évenkénti találkozáshoz, információ- és tapasztalat- 
cseréhez. A hagyományápolás mellett hozzájárul a történelmi emlékek megőrzéséhez és nem utolsó 
sorban az örmény kulturális értékek bemutatásához, szélesebb körben való megismertetéséhez, ezáltal a 
többségi társadalom és az örmény kisebbség közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. 
    Rendezvényük időpontja sajnos egybeesik a Főosztályunk által szervezett országos kisebbségi 
önkormányzatok II. találkozójával, ezért április 19-én a Fővárosi Örmény Klubban 17.00 órakor kezdődő 
programon tudok csak részt venni. 
    Méltóságteljes emlékezést, a kulturális programok eredményes Lebonyolításához pedig sok sikert 
kívánok. 
    Budapest, 2007. március 28. 
 
Tisztelettel  

                                                           Németh Erika 
 

***** 
Archívumunk anyagából .. 

Örmény családnevek 
 
    Folyóiratunk munkatársa, Csíky Lukács örmény kath. plebános Simferopolban, levelében felsorolja 
híveinek családneveit. E nevek között olyanokat is találtunk, melyek azonosak a hazai örmények 
neveivel. Apáink több ideig laktak Krímben, ők kiköltöztek, de nehány család ott maradt. Innen ered a 
név-azonosság a beköltözött hazai és az ott maradt örmény családok közt. Érdekesnek találtuk az azonos 
neveket folyóiratunkban is közölni: Gádárine Ávediszeán, Hovhánnesz Káráján (kárá török szó = fekete. 
E család Örményországban Szévján nevet visel; a régi Moldova-Oláhországban Szévján örmény nevét 
szó szerint Nyegrutz-ra fordította; a Nyegrutz család egyik ága a hazában nevét Feketére magyarosította). 
Hovszep Dsermágián. (Dsermág örmény szó = fehér. A Dsermág-ok hazánkban Fehérek.) Gárábéd 
Máliján. Krikor Márkárián (hazánkban: Markovich. Az örmény ián, ján, eán családnévképző = a szláv 
vich és magyar fi-vel.) Hovhánnesz Nerszeszián, Márdirosz Sáhineán. Chácshérész Dserácheán 
(Dserách, dsirách örmény szó = gyertya. A Dserách-ok hazánkban Gyertyánffy-ak). Meszrovb 
Számuelián. Thákuhi (Regina) Száhágián. E család hazánkban Izsáki, Izai nevet visel. A Száhág szóból 
lett a Gajzágó és Izzekutz családnév is.) 
 
    Hány örmény van a kerek földön? 
 
    A Szent-Pétervárott megjelenő “Svet" czímű orosz hetilap az összes örmények számát 4.047.753-ra 
teszi és pedig 
 
Törökországban van   2.525.525 lélek.  
Oroszországban   1.391.620 “  
Persiában         54.695 “  
Osztrák-Magyarországban       23.463 “  
Bulgáriában           9.250 “  
Romániában         13.200 “  
India-, Birma-, Afganistánban,  
Habesben, Franczia-, Olasz-,  
Angolországban és Ámerikában  
elszórva van         30.000 lélek. 



 

 

 
A “Svet" nem pontos adatokat használt. A kezeink közt levő, megbízható legújabb források szerint az 
összes örmények száma az öt milliót meghaladja. 

Armenia magyar-örmény időszaki szemle - Szamosújvár, 1890 május 
(eredeti írásmóddal) 

 
***** 

“Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz." 
(Mária Sándor) 

***** 
Marillai Andrea 

Elhallgatott népirtás 
2. befejező rész 

 
Az örmények ma 

 
A világháború befejezése után Örményország saját fizikai fennmaradása érdekében kénytelen volt 
Szovjet-Oroszországhoz csatlakozni. Az örmények 1988-ig azt hitték, hogy a genocídium egyszeri 
történelmi esemény volt. Ám amikor a Szovjetunió széthullásának kezdetén a karabaghi örmények 
- alkotmányos jogaikra hivatkozva - maguk szerettek volna dönteni hovatartozásukról, 
Azerbajdzsán pogromokkal válaszolt. 
    1988-ban Szumgaitban, majd 1990-ben Bakuban is középkori módszerekkel gyilkolták az örményeket. 
Ezekre a rémtettekre a korábbiakhoz hasonlóan nincs ésszerű magyarázat. Hacsak az nem, ami az örmény 
történészek meggyőződése: hogy Törökország nem mondott le keleti terjeszkedő politikájáról, utat készít 
Baku felé. 
    A genocídium elismertetéséért folytatott küzdelmük arra irányul, hogy jogtalanul megszerezzék a 
Török Köztársaság területének keleti részét. 
    Az örmények félelemmel vegyes érzésekkel követik a nagypolitika történéseit, a genocídium bármelyik 
pillanatban újrakezdődhet. Törökország egy módon győzheti meg az örményeket ennek ellenkezőjéről: ha 
elismeri a népirtás tényét, és bocsánatot kér a történtekért. Addig nem lehet párbeszéd a két nemzet 
között, és nem lehet együttműködés tudósok és kutatók között sem. 
 

Törökország és az Európai Unió 
 
A török jelenlét hektikusan reagál minden, a genocídiumot érintő megnyilvánulásra bárhol a világon. Ha 
egy európai városban építési engedélyt kérnek örmény templomra, vagy nagyobb szabású kulturális 
rendezvényt szerveznek, a török nagykövet megpróbálja azt meghiúsítani. Nincs ez másként Magyaror- 
szágon sem, ahol a Duna-parti sétányon felállított örmény kőkereszt (khacskar) ellen indult meg az 
aláírásgyűjtés a nagykövet indítványára. Nem rajtuk múlt, hogy az akció nem járt sikerrel. 
    Az elmúlt évben a hírek között jelentős helyet kapott Törökország EU-csatlakozásának kérdése. Sajnos 
az a tény, hogy az európai köztudatból sikerült kitörölni a népirtás emlékét, már sokkal nagyobb veszélyt 
jelent - nem az örménységre, hanem az Európai Unióra nézve. Mert ez a példátlan bűntény - ami alig, 
vagy egyáltalán nem kerül elő Törökország uniós csatlakozásával kapcsolatban - azt jelenti, hogy az 
uniós országok közösségébe bevonulhat a gyűlölet, a rasszizmus (vagy nacionalizmus), bevonulhat a 
hazugság, bevonulhat a történelmi tények tagadása, olyan értelemben, hogy egy, a zsidó holokauszthoz 
mérhető népirtást egy kis népcsoport hazug mítoszának tüntet fel. 

(Megjelent a Képmás családmagazin  
2006. júliusi számában.) 

 



 

 

***** 
A genocídium tagadása helyett újabban annak relativizálása jött divatba, sajnos az Egyesült Államok és 
Izrael részéről is, ami azzal fenyeget, hogy hovatovább kis nemzetek véget nem érő torzsalkodásává, 
történészek közötti szőrszálhasogató vitává degradálja a század egyik legnagyobb szörnyűségét. Ennek 
hirdetője a hivatalos török történettudományt képviselő Juszuf Halacsoglu, a Török Történelmi Társulat 
elnöke, aki ellen emiatt Európában már bírósági eljárás folyik. Járva a világot 2006 májusában az MTA-n 
is botrányos előadást tartott. Szerinte 1915-től mindössze 480 ezer örmény “átköltöztetése" történt meg, 
és ebből kényszerítő háborús körülmények, szerencsétlen véletlenek és lázadások miatt “csupán" 270 ezer 
ember halt meg, a hatóságok hibáján kívül. 
(Hallgatott arról, hogy 1927-ben a török állam bírósága ítéletében kimondta: “nem helyi, háborús 
atrocitások voltak, hanem előre kigondolt népirtás folyt", vagy nem szólt a trabzoni dokumentumról, 
amely igazolta, hogy a deportálás előtt a gyermekeket különválasztották és árvaházakban helyezték el). 
 

(Szám László dr.) 
***** 

„Örmény Napok" Gyergyószentmiklóson 
 
Gyergyószentmiklós várossá nyilvánításának 100. évében a lelkes fiatalokból álló idén megalakult Görög 
Joachim Társaság szervezésében 2007. április 13-17 között került sor a “Gyergyói Örmény Napok" 
megrendezésére, melynek keretében a Pro Art Galéria termében kialításra és egy három napos kulturális 
programra került sor, ahol a közreműködők elsősorban a gyergyószentmiklósi örmény kultúrát és múltat 
igyekeztek közelebb hozni és megismertetni a város lakósaival. A megnevezett társaság, mely egy új 
kiadványt is tett le a gyergyói örmények asztalára, az Ablak-ot, arra vállalkozott, hogy ettől kezdve 
minden esztendőben megszervezi a Gyergyói Örmény Napokat. A gyergyói örménység összefogásának 
szikrájaként a Gyergyószentmiklósi Örmény Plébánia június 18 és 27-e között egy Lourdes-i 
zarándoklatot is szervez. (ARM) 
 

***** 
Kali Kinga 

Ki lehet örmény? 
A pozicionális identitásról 

 
Az etnikus specifikumok hiányában egy közösségnek létre kell hoznia saját szimbólumait, saját 
kultúra-helyeit, amelyek az emlékeztetést ellátják, és biztosítják az identitás folyamatosságát. Ha 
kevés az ilyen szimbólum, akkor a közösségnek gyakoribbá kell tenni az emlékeztetést - az ilyeneket 
kis entrópiájú kultúráknak hívjuk. A magyarországi magyar-örményeknél szimbólummá vált 
például az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, örménykultúra-hellyé a Fővárosi Örmény Klub, 
valamint a különböző kerületi örmény kisebbségi önkormányzatok rendezvényei. 
    Természetesen az örmény katolikus templom az egyházi ünnepek köré szerveződő rendezvényekkel 
szintén örménykultúra-helyként tartható számon. (A filmben, amelyet megtekintünk, megfigyelhető, hogy 
Gyergyószentmiklóson az örmény identitás legfőképpen az örmény katolikus egyház és ünnepei, illetve a 
köréjük szerveződő kulturális jelek által reprodukálódik. Figyelemmel kísérhető az is, hogyan válhat 
szimbólummá a gasztronómia némely jele - a hurut, ángádzsáburleves, dáláuzi - , vagy egy egykori 
örmény céhes szokás, a Vörös Köpenyegesek rítusa, amely mára már beépült az örmény katolikus 
liturgiába, így szolgálván a minél gyakoribb emlékeztetést.) 
    - “Mi hét közben magyarok, hét végén a templomban örmények vagyunk" - így fogalmazta meg a 
pozicionális identitást egyik gyergyószentmiklósi interjúalanyom, igen találóan. De akkor hogyan 
láthatunk a filmen egyszerre Vörös Köpenyegeseket meg székelyruhás lányokat? Az emlékeztetéstől 
függően időlegesen megváltozik ugyan az identitás-összetevők aránya, de egyik összetevő sem 



 

 

függesztődik fel. Csupán az emlékeztetéstől függően kerül előtérbe egyik vagy másik. Egy gyergyói 
példát említek ennek alátámasztásaképpen: Gyergyószentmiklóson az örmény mise, az örmény liturgikus 
énekek eléneklése után a magyar himnuszt is eléneklik, gondosan ügyelve így a magyar-örmény identitás- 
összetevők egyensúlyára (de megfordítva is igaz  - ángádzsáburlevest szoktak enni az egyébként magyar 
hétköznapokon is). 
    Egy másik példát az identitás-felmérés kiértékelt kérdőívei alapján adok, amelyet a múltkori 
klubdélutánon készítettem: a válaszadók többsége felszólításom ellenére sem tudott elvonatkoztatni attól 
a ténytől, hogy a kérdéseket az örmény kultúra helyén tettem fel, tehát a válaszokban tetten érhető a 
pozicionalitás. Feltehető a kérdés: akkor mit képes mérni e kérdőíves felmérés? Természetesen leginkább 
a pozicionális identitás természetét. Mivel ez a felmérés nem lehet reprezentatív (58-an töltötték ki), nem 
számoltam százalékarányokat, csak többség-kisebbség arányokat, és erővonalakról szólhatok csupán, 
mivel itt nincs mód a részletekbe menő elemzésre. 
    Célom, hogy a felmérés által bebizonyítsam: ahhoz, hogy egy magyar-örmény közösség előhozakodjon 
örménységével, örmény származásával, speciális helyzet kell - itt érhető tetten az identitás pozicionális 
volta. Azt kutattam, hogyan lehetséges, hogy valaki úgy legyen magyar, hogy közben örmény. A 
jelenlevők többsége, a magyar-örmények számára teljesen érthető mondat ez, amely a csoporton kívüliek 
számára nem lenne világos. Csoporton kívüliek számára e kijelentés ellentmondásosságot takar: általában 
ez okozza a konfliktust. 
    A kérdésekkel, a kérdezés és kiértékelés körülményeivel kénytelen voltam “csapdát" állítani a 
válaszadóknak. A kérdések a következők voltak: 
1. Ha külföldre megy, vagy új társaságba kerül, ahol nemzetisége felől érdeklődnek, mit válaszol, 

kicsoda Ön? 
2. Mit mond akkor, ha a társalgás, barátkozás folytán kiderül, hogy új barátai örmény felmenőkkel is 

rendelkeznek? (példa: franciákkal találkozna, és kiderülne, hogy felmenőik örmények) 
3. Tanul-e Ön örményül? Miért? 
4. Miért jár el ebbe az örmény klubba?  
5. Van-e örmény ág a családjában? Melyik család? 
    A “csapda" része volt, hogy az Örmény Klubban kérdeztem rá nemzetiségükre: ettől a körülménytől 
kevesen tudtak eltekinteni, a közeg meghatározta a válaszokat. Természetesen majd mindannyian nagyon 
lelkiismeretesen és körültekintő aprólékossággal válaszoltak, de a válaszok nem maradhattak spontánok 
általában, nem tudtak elvonatkoztatni az örmény kultúra helyétől. Általában már az első válasznál eldőlt, 
hogy a válaszadó spontán módon, vagy kulturális stratégiával élve válaszolt. Az első kérdésre elvárt 
esetben az a válasz, hogy az illető egyszerűen megmondja a nemzetiségét. A magyar anyanyelvű ide 
általában magyart írna, az örmény anyanyelvű örményt (megjegyzendő, hogy összesen két örmény 
anyanyelvű töltötte ki a lapokat, náluk egyértelműen nemzeti identitásról beszélünk). Mivel a körülmé- 
nyek speciálisan örmények voltak, ezért a válaszok zömében már az első pontban eldőlt, hogy a válaszadó 
magyar-örmény, vagy örmény-magyar (vagy megint más megfogalmazásban: erdélyi örmény származású 
magyar). Gondoljunk csak bele, ha az utcán kérdezne rá valaki a nemzetiségükre, ugyanezt válaszolnák-e 
kapásból? 
    Azoknál, akiknél az első kérdésre adott válaszban még rejtve maradt az örmény származás, általában a 
másodiknál vagy a harmadiknál kiderült: örmény felmenőik vannak. A negyedik kérdésre adott válasz 
szintén egyértelművé tette az örménységet: akiknek eddig sikerült eltitkolniuk, ezen a ponton kiderült, 
azért járnak a Klubba, hogy identitásukat megőrizzék, hogy többet tudjanak meg őseik történetéről, és 
több információt adhassanak át gyermekeiknek (itt azokról szólok, akik bevallásuk szerint rendelkeznek 
örmény felmenőkkel). A “tiszteletbeli örmények", azaz magyar szimpatizánsok számára az Örmény Klub 
előadásai kellemes és hasznos időtöltést, új ismeretek megszerzését jelentik, valamint - meglepő módon - 
az erdélyi hangulat nosztalgiáját. Az ötödik kérdésnél szinte mindenki, akinek ősei bevallottan örmények, 
meg tudott nevezni legalább egy, de olykor 4-5, sőt 6-9 erdélyi örmény családnevet is saját felmenői 
közül, mely tény igazolja a családi hagyomány fontosságát. 
    Érdekességként tartandó számon, hogy azok, akik szimpatizánsként válaszoltak a kérdésekre, 



 

 

igyekeztek valamiképpen megindokolni, miért vannak itt az Örmény Klubban: az ötödik választ általában 
nyitva hagyják, mondván, hogy családjukban nem tudnak örmény ágról mindeddig, de ki tudja, minden 
lehetséges. Ez annyira gyakori válasz, hogy nem lehet sporadikusnak tekinteni, figyelmen kívül hagyni: 
látszólag meg akarják magyarázni, miért vannak itt magyar létükre. 
    Következtetésem értelmében a Fővárosi Örmény Klub az örmény kultúra méltó helye, ahová 
identitásának időről időre való megújítása céljából jár el az ember. A Klub ellátja feladatát: identitást 
konstruál, az idelátogatók érdeklődését saját eredetük felé fordítja, belülről gyarapítván a magyar-
örmények csoportját, azokkal, akik újonnan fedezték fel magukban az örmény vonalat. 
    Tartozom még a másik “csapda" felfedésével: a kiértékelést olyan ünnepen tartjuk meg, amely a 
magyar nemzeti identitás megélését, időnkénti megújítását szolgálja, a válaszadók magyarságát, az 
identitás-összetevő magyar oldalát erősíti. Az volt a feltételezésem, hogy kevesen fognak eljönni a 
kiértékelésre, és mindenki kokárdát tűz majd, hiszen a magyarok nemzeti ünnepén a magyar-örmény is 
inkább magyar. (De ebben nem egészen volt igazam, csupán a kokárdát illetően... tehát folytatjuk a közös 
kutatást.) 
    Hogy még jobban megértsék, amit a pozicionális identitásról felvázoltam, álljon itt egy idézet 
gyergyószentmiklósi interjúalanyommal, Magyari Sáska Zsolttal való beszélgetésből. Az annak idején 
csupán 21 éves fiú igen plasztikusan fogalmazza meg, mit jelent a pozicionális identitás, mit jelent 
magyar-örménynek lenni: “Számomra az örménység: színfolt a magyarságban. Szóval, amikor az ember 
meg kell válassza, hogy na, én most mi vagyok, ez függ attól, hogy hol kérdezik. Hogyha egy teljesen 
külső környezetben kérdezik, mit tudom én, más városban, akkor az ember magyar. Én legalábbis azt 
mondom. Főleg román környezetben az ember legyen magyar. Mert az örménység, mint nemzettöredék 
úgy létezik, mint eredet, meg hagyomány. Ez most csak Gyergyóra vonatkozik! De a románok szemében 
én politikailag magyar vagyok. S aztán minek összezavarni őket? Hogyha viszont itt, városon belül 
kérdezik - az osztálytársak mindig tudták, persze -, akkor örmény vagyok. Belülről van valami, 
ami azt mondja, hogy örmény is vagyok: ha olvasok valamit róluk, megráz. Az ember legyen magyar, de 
ha megengedheti magának egy bizonyos környezetben, hogy örmény legyen, az értékes, szép dolog. Ha 
valakivel megismerkedek közelebbről, akkor mindenképpen előkerül, hogy örmény vagyok - ezt én 
terjesztem! -, de egyből nem mondom meg." 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub  
2007. március 16-i programján) 

 
***** 

 
Elkészült a gyergyószentmiklósi örmény közösség honlapja 

 
A hagyományokat megtartani akaró gyergyószentmiklósi örmény közösség modern eszközökkel próbálja 
népszerűsíteni önmagát. Elkészült ugyanis a gyergyószentmiklósi örmény közösség internetes honlapja. 
Ezzel a gyergyószentmiklósi kis közösség bekerült az internetes világháló nagy családjába. 
    A gyergyószentmiklósi örmény származású illetve örmény kultúra iránt érdeklődő fiatalok saját maguk 
készítették el a mai világban már elengedhetetlennek számító internetes ismertetőt a gyergyói 
örménységről. 
    A honlap célja megismertetni az érdeklődővel a gyergyószentmiklósi örmények történelmét, 
mindennapi életét, népszerűsíteni a rendezvényeit, megmutatni a világ számára, hogy ez a közösség él, 
élni akar és aktívan tevékenykedik ennek érdekében. Az ide látogató betekintést nyer a gyergyószent- 
miklósi és az erdélyi örmények történetébe, beszámolókat talál a közelmúlt rendezvényeiről, friss híreket 
tudhat meg a közösségről. 
    Mivel az örmény közösséget leginkább a vallása tartja össze, dominál a vallásos jelleg. Bemutatásra 
kerül a lelkipásztor, a különböző vallási csoportok és minden, amely a gyergyószentmiklósi örményekkel 
kapcsolatos. 
    A képekkel gazdagon illusztrált honlapon található még vendégkönyv, fel lehet iratkozni a 



 

 

levelezőlistára és örmény zenét is hallgathatunk. 
    Közreműködtek: Pál Tibor, Magyari-Sáska Zsolt, Madaras Szilárd, Kulcsár László, Buslig Barna, 
Fehér Csongor, Balázs László és nem utolsó sorban az egyházközség lelkipásztora Baróti László-Sándor. 
    Szívesen látunk minden kedves látogatót! 
    A honlap elérhető a www.gyergyoiormenyek.ro internet címen. 
 

***** 
Bálintné Kovács Júlia 

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 
11. rész 

 
Örömmel tölt el, hogy régi segítőtársam nem teszi le a lantot, hanem továbbra is megosztja velünk 
emlékeit, ismereteit. Köszönöm, s közösségünk nevében kívánok Neki erőt, egészséget, minden jót! 
Erzsébet arról is beszámolt, hogy példaértékű a ma embere számára is, mennyire összetartottak a 
magyarláposi örménymagyarok. (Ezt különben tapasztalhattuk a templomépítés és a templom 
berendezésének idején is!) 
    Minden ünnep alkalmával más-más családnál jöttek össze, ahol beszélgettek, koccintgattak, falatoztak, 
énekelgettek, de sohasem duhajkodtak, hanem kellemes hangulatú együttléteken szövődhettek tovább a 
rokoni szálak. 
“Mint gyermek, emlékszem, a József napokat mindig nálunk tartották, lévén nagyapám József, 
nagymamám Jozefina. Jól emlékszem Voith Józsi bácsira, Berta nénire és a fiúkra. Moldován Józsi 
bácsira, Vilma nénire, a lányokra és annyi mindenre! A nagy ebédlő ovális asztalán pompáztak Pepi 
mamám örmény különlegességei. (Ez is azt bizonyítja, ha nem is hivatalosan, hogy a Horvátokban is volt 
örmény vér, hiszen mikor dédmamám meghalt, nagyapám csak 12 éves volt, tehát Pepi mama az 
anyósától, Voith Máriától nem tanulhatott!) Nekünk gyermekeknek külön “cicaasztalt" terítettek. Étkezés 
után játszhattunk. A nagy bordó brokát függönyöket színházzá alakítottuk, szerepeltünk. Sajnos nagyapám 
jobb fele paralizált volt, nem hallott jól, de érdekes hallókészülékével azért ő is kellemesen érezte magát." 
    A jó példa hál'Istennek ragadós, és sorra jelentkeznek nálam a Moldovánok, Besenszkyek... A 
Moldován családtól már fénykép is érkezett, így hát érdeklődésünket fordítsuk most feléjük, tudva 
tudván, hogy velük kapcsolatban is találkozunk a kis örménymagyar közösség többi tagjával is. 
    Idősebb Moldován Józsefről a forrásként már használt “Magyar Városok" említett kötetében olvasható, 
hogy Magyarláposon született 1873-ban, törzsökös magyarláposi családból. Kolozsváron végezte a 
Kereskedelmi Akadémiát. Életére, munkásságára majd visszatérünk, most csak egyetlen életszakaszáról 
szólanék, segítségül híva az “Erdélyi ezredek a világháborúban" című, Budapesten kiadott, vitéz Deseő 
Lajos által szerkesztette kötetet. Ebből idézek: Moldován József  t(tartalékos) százados, nagytőzsdés 
(Magyarlápos). Sz. 1873, Magyarlápos. Tényleges katonai szolgálatra 1894-ben vonult be Budapestre a 
32. közös gy(alog)e(zred)hez. A világháború alatt a mozgósításkor újra bevonult ezredéhez. 1916-ban 
Szabadkán mint állomásparancsnok teljesített szolgálatot a forradalom kitöréséig.1918 nov. 9-én szerelt 
le. Kitüntetései: Legfelsőbb elismerés és Heé. 
    Id. Moldován József és felesége , a kolozsvári születésű Krasznay Szabó Vilma. “A kép készítésekor 
Szabadkán volt állomásparancsnok" - írta nekem a kép küldője, az unoka, a most Marosvásárhelyen élő 
Fischer József. S most kegyelettel emlékezem az első világháborúban elhunyt, 32 éves feleségét és 8 
árváját hátrahagyó Nagyapámra, - Kerekes Árpádra - és az annakidején, l8 évesen önként bevonuló 
Édesapámra, Kovács Mártonra. Ők is a 32. gy. e. katonái voltak. 
    Nincsen olyan család, amelyik ne szenvedte volna meg a háborúkat. Az alábbi - az említett könyvben 
megjelent írással emlékezzünk a küzdőkre, az áldozatokra, de a túlélőkre is. 

(Folytatjuk) 
 

***** 



 

 

 
dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit 
 

“Örményország - régi hazánk" 
Kiállítás a Budapest XII. ker. Művelődési Központban 

 
Ragyogó napsütéses délután nyílt meg 2007. április 3-án a XII. ker. örmény önkormányzat fotókiállítása 
a frissen felújított Művelődési Központ kupolatermében. Az örmény kultúra értékeinek bemutatására 
évente - az EÖGYKE támogatásával - rendezett kiállításaink sorában ez az ötödik. Míg az eddigi 
fotókiállítások kódexekről, templomokról, képzőművészeti alkotásokról (vagyis az állandó, időtálló 
értékekről) emlékeztek meg, addig a jelenlegi, kissé eltérő módon, a történelmi folyamatok okozta 
változások hatásait és eredményeit mutatja be. 
    A kiállítás címe (a rövidség kedvéért): “Örményország - régi hazánk" csak a folyamatok kezdőpontját 
jelöli meg, a befejezés a mi esetünkben: “Erdélyország - új otthonunk". 
    Önálló, Arménia néven említett területtel az időszámításunk előtti 500-as évektől rendelkeznek az 
örmények, akik akkor a perzsa és szeleukida birodalom alattvalói voltak. Az ókori örmény állam i.e. 189-
ben nyerte el függetlenségét. III. Tiridat király (akit Világosító Szent Gergely térített meg) a keresztény- 
séget államvallássá tette, s ezzel létrejött a világ első keresztény állama (301-ben). 
    A Bagratida királyság fővárosa az “ezeregytornyú" Ani volt, amely ma romváros. Hajdani 
gazdagságából, épületeiből alig néhány százaléknyi töredék maradt. E csodálatos város hanyatlása a 
nagyhatalmú keresztény Bizánc inváziós törekvéseivel kezdődött. Vallási különállása miatt a bizánci 
uralkodók az örmény királyságot riválisnak értékelték, és bejelentették igényüket az örmény trónra. 
Katonai támadásokat intéztek Ani ellen, és 1045-ben elfoglalták a várost. 
    Ani élete - idegen irányítás alatt, idegen érdekek szolgálatában - ment tovább. A bizánci császár fő 
törekvése az volt, hagy megtörje az örmény területek gazdasági és katonai erejét. Ez annyira sikerült, 
hogy 1064-ben a szeldzsuk törökök betörése ellen Ani lakossága már nem tudott védekezni. A romos, 
egyre hanyatló város még az 1239-es mongol inváziót is átvészelte, de az ország lakosságának egy része 
észak felé elmenekült. A mi őseink is ekkor vették útjukat, először a Krím- félsziget felé, majd innen 
Moldvába. 
    Az ott megtelepedett örmények - vallásuk miatt - az évszázadok során számos üldözésnek, 
megtorlásnak voltak kitéve. A legvéresebb megtorlást a XVII. sz. utolsó harmadában Duca Voda vajda 
rendelte el. A menekülő örmények 1671- 72 telét a Kárpátokban bujkálva töltötték, majd kérésükre  
I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem 1672-ben megengedte letelepedésüket. Mintegy 3000 család (kb.  
l2. 000-15.000 fő) települt ekkor át. A nagy, történelmi örmény kolóniák Besztercén, Gyergyószent- 
miklóson, Csíkszépvízen és Ebesfaluban (a későbbi Erzsébetvárosban) alakultak ki. Szamosújvár önálló 
örmény városként jött létre. 
    Az erdélyi örmények évszázadokon keresztül őrizték kultúrájukat és nyelvüket, de a XIX. századtól 
kezdve egyre inkább a magyar vált anyanyelvükké. Fontosnak tartották egyfelől a magyar kultúra és más 
erkölcsi értékek megismerését és elsajátítását, másfelől, hogy morálisan is és anyagi áldozatokkal is 
segítsék új hazájukat. 
    A kiállítás időpontja - véletlenül - közel esett az örménység történelmének egyik legszomorúbb 
időpontjához. Az örmény genocídiumról, a legújabbkori népirtásról van szó. Az örmény nép az 
évszázadok során számos hódító hatalomnak esett áldozatául. A XVI. és a XVIII. század közötti 
időszakot a török-perzsa háborúskodás jellemzi. A háborúk ellenére a megfogyatkozott örmény lakosság 
fokozatosan megerősödött és a török birodalomban jelentős örmény kisebbség jött létre. A török 
szultánok telepítési politikája nyomán kialakult az isztambuli örménység. 
    A XIX. század, a nemzeti öntudatra ébredések kora, az örmények számára is fordulatot hozott: 
megerősödött a birodalomtól való elszakadás vágya. 1890-ban orosz területen megalakult az örmények 
radikális nemzeti mozgalma. Viszonzásul a törökök a század utolsó éveiben elindították az ún. “végső 
megoldás" akciójukat. 1914-ban hatalomra került az Ifjútörökök pártja, mely kizárólagos török uralmat 



 

 

akart az ország egész területén. Kihasználva az első világháborús zavaros helyzetet, megszervezték a 
szisztematikus népirtást, megrendezték az örmény deportálást. 
    1915. április 24-és Konstantinápolyban az összefogdosott 800 legfőbb örmény értelmiségit lefejezték 
és a levágott fejüket gúlákba rakva közszemlére tették. Ez a nap lett a XX. századi örmény népirtás, az 
örmény genocídium emléknapja. A genocídium során mintegy másfélmillió ember pusztult el, és 
százezrek menekültek el külföldre.  
    A kiállítás résztvevői néma főhajtással emlékeztek meg azokról az ártatlan áldozatokról, akik életüket 
vesztették ezekben az embertelenségekben. 
    A kiállítás megnyitóján Kirkósa Péter hegedűjátéka, Mártonffy Miklós zongorázása és éneke, valamint 
Várady Mária versmondása tette az estet emlékezetessé a megjelentek számára. 

(A cikk szerzője a Budapest XII. kerületi  
Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke) 

 
***** 

Molnár József 
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai 

7. rész 
 
Az udvaron sétáló fekete reverendás páterek és labdázó örmény diákok felett fehér galambok szállnak 
Velence felé. A kolostor csendes, hűvös termeiben a több ezer éves örmény kultúra gazdagsága 
bontakozik ki (jórészt a nyugati diaszpórában élő kereskedők adományai révén) a látogató előtt: 4000 
örmény kézirat páratlan gyűjteménye, drágaszép kódexek, kézzel írt liturgikus könyvek, gyönyörűen 
illusztrált Bibliák. A falakon örmény, holland és olasz festők képei; szobrok, régiségek. A könyvtár- 
teremben (melynek egy része látogatásom óta leégett) szinte minden megtalálható, amit valaha az örmény 
nyelvről, kultúráról és történelemről akár örmény, akár európai nyelveken írtak: 50.000 kötet, köztük 
ritka bölcsőnyomtatványok, köztük van Dyck és Misztótfalusi betűivel Amszterdamban nyomtatott XVII. 
és XVIII. századi kiadványok. 
    A több mint háromszáz éves nyomtatott könyvkultúra termékeinek háromnegyed része vallási jellegű, 
a maradék egynegyed tudományos mű. Filozófiai, asztrológiai, matematikai, történelmi művek, szótárak, 
orvosi, kereskedelmi kézikönyvek, irodalmi és művészeti kiadványok, verseskötetek, az örmény 
szépirodalom remekei és a mechitarista rend kiadványai. Csak magában a XVIII. században 365 könyvet 
nyomattak Velencében és San Lazzaro szigetén. Egy 1934-es katalógus szerint a kiadott könyveik száma 
már addig meghaladta az 1600-at. A San Lazzaró-i, bécsi, trieszti és párizsi kolostorok kiadó és nyomdai 
tevékenységükkel az őskeresztény kódexírók és másolók munkáját folytatva nagy szolgálatot tettek 
nemcsak az örmény, hanem az egyetemes keresztény kultúrának is. Különös érdemeket szereztek az 
antik- és őskeresztény kéziratok szoros gyűjtésével és lefordításával. Kutató munkásságuknak köszön-
hető, hogy csak a legfontosabbat említsem, Alexandriai Philon, hellénista zsidó vallásfilozófus és 
Caesareai Eusebius elveszettnek hitt írásainak felfedezése. De nevelői munkásságuk sem hanyagolható 
el. A legkiválóbb örmény írók közül sokan ma is tanítványaikból kerülnek ki. Nem véletlenül tekintik San 
Lazzaro, Trieszt és Bécs mechitarista szerzeteseit a modern armenológia megalapítóinak. Lord Byron is a 
szigeten tanult örményül, szobáját ma is megilletődötten mutatják a látogatóknak. 
    A kétszáz évvel ezelőtt berendezett nyomda ma is működik. A Gutenberg-korszak végén az utolsó 
ötven évben az ólombetűk helyét itt is a fényszedés és az offszetnyomás váltotta fel. Sajnos, amit 
kerestem nem találtam. Misztótfalusi örmény matricáit nem láthattam. Pedig Schütz Ödön írásából 
korábban úgy értesültem, hogy Neumann szerint 183-ban még megvoltak a matricák (sőt Ch. Enschede 
értesülése szerint még 1908-ban is ott voltak), “melyeket mind a mai napig megőrizték Velencében, noha 
rossz állapotban vannak". Hogy látogatásom óta előkerült-e valami belőlük, nem tudhatom. Akkor még 
azzal biztatott Fogolyán páter, hogy az építkezés megkezdésekor mindenkinek a lelkére kötötte, hogy az 
1629-es betűket ne dobják el, ha idáig el nem dobták. Azóta Fogolyán páter Csíkszeredán teljesít lelkészi 
szolgálatot. 1985-ben Debrecenben Misztótfalusi amszterdami Bibliájának háromszáz éves ünnepén 



 

 

tartott előadásából az tűnik ki, hogy még mindig vannak a szigeten régi matricák, sőt patricák is, de 
szerinte nehéz közülük kiválasztani az “erdélyi mester" betűit, mert Mechitár apát más mesterekkel is 
csináltatott betűket Velencében. Szétválogatásuk örményül tudó és a nyomdabetűk ismeretében jártas 
szakember számára nem lenne reménytelen feladat, legfeljebb sok munkát igényelne. De ki tudja, talán 
sohasem lelünk már rájuk, s Misztótfalusi kezemunkájának emlékét csupán betűivel nyomtatott könyvek 
fogják őrizni. Nevét Fogolyán Miklós sem a rendház Liber Domusában, sem Mechitar vardapet 
levelezésében nem találta. A rendházban évszázadokon át csak Voszgán vagy Vananteci betűknek 
nevezték az amszterdami betűket, ennyiben akaratlanul is különbséget téve van Dyck és Misztótfalusi 
munkája között. 
    Az örmény könyvnyomtatás történetírója, Zarpanalján 1895-ben Velencében kiadott könyvében azt 
írta, hogy Voszgán és a Vananteciek “nagy hírnevet és ragyogást adtak az örmény nyomdaművészetnek... 
az utánuk Konstantinápolyban, Szmirnában és Oroszországban kiadott könyvek egészen a tizenkilencedik 
századig, sőt még azután sem tudták utolérni Voszgán és különösen a Vananteciek művészetét"; örmény 
részről ez a nagy elismerés és dicséret elsősorban a két nagy amszterdami nyomdászuknak szólt, de a két 
betűmetsző, a holland Christoffel van Dyck és a magyar Misztótfalusi nélkül a hírnév mellől részben talán 
elmaradt volna a “ragyogás", melyet remekbe készült betűik adtak Voszgán, Vananteci és tegyük hozzá, 
Mechitár és utódai nyomdájából kikerült könyveknek. 
    Konstantinápoly a XVIII. és XIX. században átvette a Földközi-tenger nyugati medencéje kikötőinek 
szerepét az örmény nyomdászatban. Az oszmán birodalomban kialakult szabadabb politikai légkör és az 
Örményországtól való kisebb távolság oda vonzotta a könyvnyomtatókat. 1698-ban telepedett le 
Konstantinápolyban Grigor Marsvanci örmény nyomdász, aki betűk metszésével és fametszetek 
készítésével kezdte meg működését. 1701-ben már négy nyomda is működött a városban. A XVIII. 
században a legtöbb könyvet Konstantinápolyban nyomtatták, ahol a könyvnyomtatás nem annyira a 
papok, mint az önálló mesterek vállalkozása lett, akiknek munkásságával új fejezet kezdődött az örmény 
könyvnyomtatás történetében. De ehhez Misztótfalusi betűinek már nincs közük. 

Vége 
 

***** 
“Álnokság, hazugság ellen legbiztosabb fegyver az igazság. 
Ez a mi fegyverünk. Most már csak ember és anyagi áldozat kell a fegyver mögé." 

Wass Albert: Kard és kasza 
 

***** 
Dr. Puskás Attila 

Az örmény nép szabadság- és hazaszeretete 
1. rész 

 
“A hazai örménység korán átlátta, hogy az állam nyelvét: a magyart művelni kell; azért a 'magyar 
nyelv művelési czélra' 1792-ben kétezer darab aranyt adott. Az 1848-1849-iki dicső években pedig, 
midőn a magyar nemzet élete és függetlensége kétessé tétetett, az örménység - egytől egyig - 
azonosította magát a magyar nemzet küzdelmeivel... és hála Istennek - büszkén mondhatom el - hogy 
mártírokat adott a szent ügynek, de árulót egyet sem. Ekkor olvadott bele a hazai örménység a magyar 
nemzetbe - örökre és mint ilyen tud is, akar is küzdeni ott, hol arról van szó, hogy a magyar kultúrát 
hazánk bármely részében meg kell védni." 
    E néhány sort Placsintár Dávid néhai szamosújvári polgármester tollából idézem, amellyel 1839 
szeptember 3-án, a díszkapu alatt, az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesületet (EMKE) 
köszöntötte. Úgy érzem, két szempontból is találó a mai napon idézni az egykori polgármestert: 
elsősorban azért, mert beszédéből kitűnik, hogy az örménység és az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület (aminek tudomásom szerint a jogutódja a mai EMKE) között már több, mint százötven évvel 
ezelőtt olyan jó és mély kapcsolat volt, hogy az Egyesület Szamosújváron tartotta egyik gyűlését.      



 

 

    Másodsorban pedig azért, mert rávilágít a mai emlékezésünk értelmére: az erdélyi örménység és 
magyarság kapcsolatának arra a lényeges pontjára, amit az 1848-49-es “dicső évek" jelentettek, amikor 
“beleolvadott a hazai örménység a magyar nemzetbe - örökre". Hiszen mit jelent itt az a szó, hogy 
“beleolvadt"? Csak annyit, hogy az örménység elvesztette identitását, vagyis nyelvét, kultúráját és 
vallását, és mindenben teljesen magyarrá vált? Kétlem, hiszen 1889-ben Erdélyben még igenis élő 
örmény nyelvvel, kultúrával, intézményrendszerrel és egyházi élettel találkoztunk. De egy örmény 
szemével nézve teljesen egyértelmű, hogy 1848-ra gondolva “beolvadásról", eggyé válásról kell beszélni. 
Miért? Erről szólna ez a rövid előadás. 
    Elsősorban talán azt kellene minél világosabban tisztáznunk, mit jelent a “haza" egy örmény számára? 
Földrajzi ismereteinkből tudjuk: Örményország a három kaukázusi állam egyike, Azerbajdzsán és Grúzia 
szomszédos állama. A jelenlegi Örmény Köztársaság méreteit tekintve pedig csak kis része a történelmi 
Örményországnak, amely egykor felölelte a Van és Szevan tavak környékét, az Ararát hegyláncát. 
Földrajzi szempontból tehát ez az örmény haza. 
    Történelmi szempontból viszont a kérdés sokkal bonyolultabb. A történelem vihara némely népet 
eltűntet, más népet megtépáz, és csak nagyon kevés olyan nép van, amely sikeresen átvészel évszázadokat 
vagy évezredeket. Némelyeket arra kényszerít, hogy elhagyják a szülőföldet. Az örmény haza 
szempontból azért is érdekes ez a kérdés, mert az Ararát hegy, amelyen a Biblia és a jelenlegi tudomány 
állása szerint is Noé bárkája megakadt, s amely egy örmény számára olyan vonatkozási pont, mint a 
székely számára a Hargita, ma már nem is Örményország, hanem sajnos a szomszédos Törökország 
területén fekszik. Másodsorban azért is érdekes a haza kérdése, mert a világon élő hat millió örményből 
mindössze két millióan élnek a mai Örményország területén. Hol tehát az örmény haza? 
    Az örmény nép története, hasonlóan más történelmi népekhez, a szabadság és a haza védelmének külső 
és belső feszültségekkel átszőtt története. Az asszír történelmi forrásokban Urartunak nevezett önálló, 
szabad királyság bukása után, a Kr. e. 7. század végétől kezdve Örményország folyamatosan makedón, 
majd keletrómai, pártus, iráni érdekek között próbált egyensúlyozni, és politikai függetlenségét 
megtartani. A kereszténység felvétele, amelyet a hagyomány 301-re tesz, mérföldkövet jelentett nem csak 
az örmény identitás kialakulása, hanem az örmény politikai életben is. Ebben az időben Örményország a 
Keletrómai Birodalom és a pogány iráni uralkodóház érdekszférájába került. A IV. században észlelhető 
nemzeti megerősödés láttán, és saját érdekeinek megfelelően a két nagyhatalomnak legkézenfekvőbb 
Örményország megosztása volt, amire 387 körül került sor. II. Teodoziusz és a perzsa Szaszanidok között 
létrejött “nagyhatalmi megegyezés" értelelmében az ország mintegy négyötöde a perzsák uralma alatt egy 
marzipán vezetése alá került, míg a kisebb rész, a divide et impera elve alapján három részre osztódott, és 
egyértelműen Bizánc befolyása alá került. 
    Ebben az időben tehát az egységes örmény királyság megszűnt, és a haza, a szabadság kérdése más 
szinten merül fel. Az örmény haza megosztottságát szellemi és lelki síkon kellett megvalósítani, aminek 
alapja már megvolt. A kereszténység ui. egy egységes alapot jelentett, amely ha nem is tüntette el az 
egységes haza gondolatát, mégis megvolt benne a lelki és a szellemi egység lehetősége. Ezt aknázta ki Kr. 
u. 405-ben Mesrop Mastoc hittanár, amikor isteni sugallatra megálmodta a 36 betűből álló örmény ábécét. 
Egy önálló örmény írásmód önálló örmény kultúra az egyházi élet alapját is jelentette. A haza teljes 
megosztottsága ellenére tehát a népet összetartotta az azonos kultúrkörhöz való tartozás tudata. Az ábécé 
megalkotása után örmény nyelvre fordították a Bibliát, örmény nyelvű iskolákat alapítottak, örmény 
nyelvet használtak a templomokban, ahogyan korábban a görög volt a liturgikus nyelv. A területi 
megosztottság ellenére élt a szellemi és lelki egység. 

Folytatjuk 
(Elhangzott 2007. március 14-én a  

Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület  
alakuló ülésén Marosvásárhelyen az Unitárius Egyház Tanácstermében) 
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Németh Ferenc 
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában 

A vértanú utódainál 
A nagymama végakarata 

Az eleméi kastély a Kotucs család emlékezetében. 
Hogyan került föld alá a Kiss család fényképalbuma? 3. rész 

 
Az újvidéki utódok emlékezetében még élénken él a család ősi fészkének, az egyemeletes eleméri 
kastélynak az emléke. Ez természetesen érthető is, hiszen Kotucs Péter nagymamája, Bobor Eszter 
(Kiss Ernő ükunokája) volt minden bizonnyal egyik utolsó lakója. Amellett a család többi tagja is, 
egészen az 1960-as évek elejéig, nyaranta szinte rendszeresen ott vendégeskedett Eleméren a 
nagymamánál, a kisebb úrilakban. 
    A díszes, egyemeletes, zsalugáteres ablakú családi úrilakot 1796 és 1805 között építtette Kiss Ernő 
nagyanyja, Issekutz Mária. A kúria előtt egykor igen szép, ízléses park volt, ritka növényzettel. Ez volt 
annakidején Kiss Ernő otthona. Érdekességként említjük, hogy 1815-től az eleméri plébániatemplom is a 
Kiss-kastély falai között volt. Emeletes, hatalmas terme a kastélyban még a századelőn is látható volt. 
Szent Ágoston hitvalló és egyháztanító tiszteletére szentelték. Ide jártak egykor istentiszteletre az eleméri 
hívek. Itt mondjuk el azt is, hogy a Kiss család tagjai az említettek mellett még két kápolnát emeltek: az 
egyiket Kiss Ernő édesanyja, Bogdánovits Anna építtette 1796-ban, a másikat pedig Bogdánovits Ferenc 
1837-ben. Végül, a ma is létező Szent Ágoston-templomot az aradi vértanú emelte saját költségén. 
Építése 1845-ben kezdődött, s 1847. október 24-én szentelték fel, alig fél évvel a magyar szabadságharc 
kitörése előtt. Mint Erős Lajos írja, a templom jobb mellékoltárára került a kastélykápolna védőszentje, 
Szent Ernő képe. S ha már az eleméri egyháznál tartunk, úgy hisszük, érdekes megemlíteni azt is, hogy a 
kegyuraság, negyedévenként, milyen illetményekkel adózott az egyháznak. Egy 1882. szeptember 25-én 
kelt hiteles okmány szerint, amely Kotucsék családi levéltárában maradt fenn, s amelyet Szabó Ferenc, a 
tudós eléméri plébános látott el kézjegyével, az eleméri uradalom egy negyedévre az egyháznak 52 Ft 50 
kr készpénz mellett még 7,5 pozsonyi mérő búzával, 7,5 pozsonyi mérő morzsolt kukoricával, 26 
pozsonyi mérő zabbal, 3,5 akó borral, 100 kéve náddal, egy hízott sertéssel,10 öl puha fával és 10 öl 
szalmával adózott - összesen 329 Ft 25 kr értékben. 
    Az egyemeletes, impozáns úrilak mellett létezett még egy kisebb földszintes kastély is, amely a 
családtagok közlése szerint a család mindenkori háziorvosának volt éveken át tágas lakóháza. 
    Mivel valamikor a második világháborút követő években előbb az egyemeletes úrilak került lebontásra 
- amelyet a századelőn Dániel Ernő és özv. Farkas Gézáné örökösei birtokoltak -, a család utolsó, 
Eleméren élő leszármazottai (Kotucs Péter nagyanyja, Bobor Eszter és édesanyja, Gelzinger Marietta) 
ebben a kisebb úrilakban húzódtak meg fennmaradt vagyonukkal, ingóságaikkal, családi emlékeikkel 
egyetemben. Eléggé viszontagságos állapot volt ez, hiszen a két nő mellett nem volt férfi családtag: 
Bobor Eszter ugyanis akkor már elvált férjétől, Gelzinger Vladislav becskereki gyógyszerésztől, leánya 
pedig még tizenéves kislány volt akkor. A megélhetés is nehéz volt számukra nemcsak a két háború 
között, hanem a két háború után is. Bobor Eszter ugyanis nem dolgozott, nem állt munkába, s a családi 
ingóságok, értéktárgyak, ékszerek eladásából tartotta el magát és leányát. 
    Kotucs Péter közlése szerint különösen a második világháború évei voltak vészesek: a tágas úrilakban 
időnként katonaság szállásolta be magát, mert ott bőven volt hely. Német, majd orosz csapatok 
állomásoztak ott. 
    - A háború végeztével azonban - jegyzi meg - ez a “vendégeskedés" majdhogynem nagyanyám életébe 
került. Ki akarták végezni, holott neki éppen semmi köze sem volt az átvonuló hadtestekhez. Csak a falu 
lakosságának köszönhető, hogy nagymama életben maradt! Az eleméri lakosság védte meg, állt ki 
mellette, mert mindenkihez jószívű volt, s mert mindenkin segített. Számtalan esetben ajándékozta meg 
az ifjú eleméri párokat egy-egy bútordarabbal vagy más becses tárggyal. Ezt az elemériek évek múltán 
sem feledték el neki. 
    - Emlékszem - meséli Péter felesége, Mira -, nagymama annak idején mesélte, hogy a két háború 



 

 

között, amikor még viszonylag sok bútor és egyéb holmi volt a kastélyban, szívesen ajándékozott oda 
egy-egy bútordarabot pároknak. Elég sok tárgy került így az elemériekhez. A kastély egyik vörös 
futószőnyegét nagymama annak idején a becskereki katolikus templomnak ajándékozta oda. 
    Péter a továbbiakban azt is elmondja, volt még egy regényes eset a második világháború alatt, amely 
szintén a nagymama életébe kerülhetett volna. Ő ugyanis a család értéktárgyait még időben befalaztatta a 
kastély tágas pincéjébe. A háború vége felé, amikor az orosz hadsereg elérte Elemért, valaki kiderítette, 
illetve elárulta a hatóságoknak, hogy a kastély pincéjében rejtekhely van. A falazást végző mester ugyanis 
nem tüntette el megfelelő módon a nyomokat, s így gyorsan felfedezték, hogy egy utólag épített falról van 
szó. Azonnal ki is bontották, az ott rejtegetett értéktárgyakat elkobozták, kis híján múlott, hogy 
nagymamát falhoz nem állították. Itt kell talán elmondani azt is, hogy bátyját, Zoltánt, a háború alatt, 
1944-ben ki is végezték. 
    Egyébként hosszasan mesélte annak idején nagymama, hogy a kastélyból hogyan húzták szét a sok 
értékes tárgyat. Még jóval a kastély lebontása előtt több értékes holmi eltűnt a kastélyból. A családta- gok 
egyike például a közelmúltban egy becskereki intézményben látta viszont a Kiss család páncélszekrényét 
a családi iniciálékkal együtt. 
    A család vagyonáról szólva a nagymama egyszer mesélte, hogy nekik már 1900-ban volt egy kézi 
kidolgozású Alfa Romeo gyártmányú kocsijuk, ami az idő tájt, különösen Bánátban ritkaságszámba ment. 
A háború viharában erőszakkal is elhordta a kastély értékeit. Nagymama azonban nem ellenkezett. 
Mindig hagyta, hogy vigyék, amit akarnak... 
    Itt kell megjegyeznünk, hogy a megannyi elveszett holmi közül nemrégiben került elő például Kiss 
Ernő egyik leányának, Dániel Augusztának díszes, monogramos levélmappája is... 

(Folytatjuk)  
(Megjelent a Családi Kör 

1999. október 14-i számában) 
 

***** 
Jancsik Pál 

Sorok az unokámnak 
Példa a három szőlőtőkéről - 3. rész 

 
    Be kell rekesztenünk e peripatetikus, séta közben való értekezést, mert vége Víg Andrásnak meg az 
aranjuezi szép napoknak, a mi kocsikázásainknak befellegzett. Elzordult az idő, közeleg a tél. Azért nem 
panaszkodhatsz, amióta megszülettél augusztusban, háromhónapos korodig szinte csak szép időben, 
meleg nyárban, tündöklő őszben volt részed. Most, hogy “Süvölt a zivatar /A felhős ég alatt", mi pedig 
benn ülünk a “Barátságos, meleg szobában", úgy gondoltam, hogy az emberekről mesélek neked, de 
azután meggondoltam a dolgot. Tudod, nem túl jók a tapasztalataim, miért hozakodjam elő lehangoló 
embermesékkel, majd megszerzed te is a magad tapasztalatait, őszintén remélem, hogy derűsebbek, 
életkedvet fakasztók lesznek. Inkább arról beszélek neked, amit e tikkasztó-perzselő nyáron egy belvárosi 
udvarban láttam, amikor te még nem is voltál a világon, csak készülődtél nagy rugdalózva. A három 
szőlőindáról szól e “mese", amelyek szinte a betonból, egy-egy talpalatnyi földből nőttek ki, s ott 
kapaszkodtak a csupasz tűzfalon, de zölden, szívósan, életerősen. Nyilván öntözték a tövüket, azért nem 
száradtak ki, és ebben a betonból, aszfaltból, puszta falakból álló kietlen udvarban, amelyben a levegő is 
megzápult a hőségtől, ez a három szőlőtő dús levélzetével mégis valami üdeséget, reményt sugallt. Az ő 
szívósságukat, életre való hajlandóságukat választottam példának a magam számára. Ma sem igen értem, 
miért, hogy mire jó ez a növényi hűség, a belső parancs teljesítése nedvek szívására, szállítására, új 
rügyek és levelek hajtására, késői virágzásra, még fanyar gyümölcsök termésére is. Csak! - mondtam 
magamban a szőlőindával, és tapadok a tűzfalhoz, s ha a télen meg nem fagyok, tavasszal ismét zöldet 
hajtok. Talán csak azért, hogy valamikor valamiképpen én is példa legyek a számodra: ha ez az öregúr 
ilyen hajthatatlan volt a zöld levelek hajtásában, hát akkor én, aki fiatal és erős vagyok, bőven tápláló 
talajban gyökerezem, dús nedveket szívok és a nap éltető sugaraiban fürdöm, akkor én hogyne zöldellnék, 



 

 

virágoznék és teremnék! Hát valahogy így, Gergő. 
Vége 

***** 
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata 

5. rész 

Kedves Szülők és Nagyszülők! 
Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a “Gyökereket", hívjátok fel 
gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, magyarázzátok el nekik fontosságát. 

Kedves Gyermekek! 
Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek hatalmas örmény királyokról, 
csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri meg megismerni őket? Mert 
minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és elküldötök postán vagy email-
en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három nyertes csodálatos 
ajándékokban részesül.  
A cím tehát a következő: Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48, RO-540535 Tirgu Mures, Románia. 
E-mail cím: pattila001 @yahoo.it 
Várjuk leveleiteket! 

Dr. Puskás Attila,  
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 

 
 

Szemirámisz 
 

Szemirámisz, Asszíria nagy királynője, hosszasan elsiratta Arát. Seregével a Van tó keleti partjára vonult. 
Termékeny földek és szőlősök terültek el ott, a tó vize kéken csillogott, és csodálatosan szép táj 
gyönyörködtette az embert. Elhatározta, hogy itt tölti a meleg évszakot. 
   Sok ezer kőművest, építészt hozott magával, csodálatos városokat épített, palotákat, vízvezetékkel, és 
ezeket fallal és bástyákkal vetette körül. A földeket is megműveltette. Erkölcstelen nő volt, aki megölette 
az összes fiát, csak a legfiatalabbat, Ninoszt hagyta életben. Ő megkapta anyja teljes örökségét. Van lakói 
szép versekkel és énekekkel énekelté meg őt. 
 

5. Melyi tó partjára költözött Szemirámisz, és hol van ez a tó? 
(Folytatjuk) 

 
„Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit kezedben bírsz tartani.” 

(Seneca) 
„Nem az ökölnek lettem vitéze, hanem a szívnek.” 

 
***** 

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 ajánlhatjuk. 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi jövedelem-adónk  

1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk. 
    Tíz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik, hogy működésünk anyagi nehézségeit részben 
megoldjuk. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen 



 

 

minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek hasábjain. 
    Akik részt vesznek programjainkon meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a 
pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink 
ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy 
jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre - ezáltal önmagára is. Hiszen 
tagságunk azért dolgozik, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink 
tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak - az utókornak. Tartozunk 
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is. 
    Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által, vagy az általunk mellékelt 
rendelkező nyilatkozatot kitöltenie: 
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41  
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
    Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat, amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római 
Katolikus Egyháza. 

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

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

    A rendelkező nyilatkozatot tegye külön-külön egy-egy szokásos, szabványméretű borítékba és zárja le! 
Írja rá a borítékra saját nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, majd a lezárt borítékokat mellékelje az 
adóbevallásához. 
Köszönjük, hogy gondol ránk! 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
 

***** 
 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2007 évi barangoló programjai 

I. Kárpátalja 
 
Honismereti barangolás a honfoglalók, a kuruc szabadságharc, a lembergi örmény diaszpóra és 
jeles személyiségek nyomában Szabolcs, Szatmár, Bereg, Ung, Ugocsa, Máramaros és Galícia 
vidékein. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Nyíregyháza - Beregsurány - Munkács - Mezővári - Szolyva - Verecke -Lemberg 
- Ungvár - Tiszapéterfalva - Tiszaújlak - Nagyszőlős - Huszt - Szinevér - Csetfalva - Técső - Aknaszlatina 
- Rahó - Beregszász - Beregsurány - Tákos - Nyíregyháza - Budapest 
 
Időtartam: 7 nap (2007 augusztus 22-28.) 
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2 400 km  
Utasbiztosítás: Winterthur Zrt.  
Szükséges felszerelés: sportruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa  
Vezetés: a csoportot képzett honismereti vezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Találkozó a lembergi örmény diaszpóra képviselőivel 
Koszorúzás honfoglaló őseink emlékére a Kárpátok vízválasztóján a Vereckei-hágón 
Kuruc zászlóbontás helyszínei Beregszászon és Mezőváriban 
Kuruc szabadságharc legendás vára Munkácson 



 

 

Turulmadaras emlékmű a kuruc-kor tiszteletére Tiszaújlakon 
Megemlékezünk: II. Rákóczi Ferencről, Zrínyi Ilonáról és Munkácsy Mihályról Munkácson, Hollósy 
Simonról Máramarosszigeten, Petőfi Sándorról Ungváron, Bolyai Jánosról Lembergben, Bartók Béláról 
Nagyszőlősön. 
Feszty-körkép panorámája Kendereskén  
A második világháború Árpád-vonalának erődítményei Vezérszálláson 
Sztálini lágerek magyar áldozatai előtt tisztelgünk Szolyván 
Örmény templom Lembergben,  
Római katolikus templomok Nagyszőlősön és Beregszászon, valamint kazettás templomok Csetfalván, 
Técsőn és Tákoson 
Európa mértani középpontján leszünk a Felső-Tisza vidékén 
Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása Rahón 
Várrom látogatás Huszton  
Városnézés Munkácson, Lembergben, Beregszászon, Ungváron és Nagyszőlősön 
Séta a Szinevéri tó körül, kirakóvásár Izán 
Piknik bográcsgulyással a Vereckei hágón.  
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
Találkozó a II. Rákóczi Ferenc Főiskola vezetőjével, Orosz Ildikóval Beregszászon. 
Mezőváriban személyes kapcsolatokon keresztül megismerjük a kárpátaljai magyarok vendégszeretetét, 
őszinte barátságát és ezeréves helytállásuk gyökereit 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Beregsurány  
Látnivalók: Munkács, a honfoglalók első pihenőhelye (Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc legendás vára, 
Munkácsy Mihály emlékek, városnézés), Kendereske (Feszty-körkép panorámája), szíveslátás 
Mezőváriban 
Szállás és ellátás; az l., 4., 5., 6. és 7. napon Mezőváriban falusi vendéglátó családoknál (2 ágyas 
fürdőfülkés szobák) 
2. nap: Látnivalók: Szolyva (sztálini koncentrációs tábor siratófala - koszorúzás), Vereckei-hágó 
(honfoglaló magyarok bejövetelének emlékhelye), piknik bográcsgulyással, Lemberg 
Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Lembergben szállodában 
3. nap: Látnivalók: Lemberg (találkozó a helyi örmény közösséggel, örmény templom és temető, séta az 
óvárosban, Boim kápolna, Szent György székesegyház, Bolyai János emléktábla) 
4. nap: Látnivalók: Ungvár (várlátogatás, városnézés), Csetfalva (kazettás templom és harangláb), 
Tiszaújlak (turulmadaras emlékmű) 
5. nap: Látnivalók: Nagyszőlős (városnézés, Bartók Béla és Perényi Zsigmond emlékek, ferences 
misszió), Huszt (várrom látogatás), Nagyág völgye, Kamjanka-hágó, Szinevéri tó (séta a tó körül), Iza 
(kirakóvásár) 
6. nap: Látnivalók: Técső (Hollósy Simon emlékek, Kossuth-szobor, kazettás református templom), 
Aknaszlatina, Körtelep (Európa közepe emlékmű), Rahó (Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása) 
Zenés búcsúest a háziakkal Mezőváriban 
7. nap: Látnivalók: Beregszász (katolikus templom, Bethlen ház, II. Rákóczi Ferenc Főiskola, ahol Orosz 
Ildikó, az intézmény vezetője kalauzol), bevásárlás egy nagyáruházban, majd határátkelés után Tákos 
(műemléktemplom - a mezítlábas Notre Dame) 
 
Határátkelő: Beregsurány  
Érkezés: 21 óra körül Budapestre  
Részvételi díj: 59 000Ft/fő (ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 9 000 Ft) 
Az összeg tartalmazza a vezetés, a biztosítás, a félpanzió, a szállás és a belépőjegyek árát kivéve a 



 

 

buszköltséget (20.000 Ft/fő). 
A fenti program a csoportok igényeinek megfelelően, közös megegyezés alapján részben módosítható. A 
bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, versekkel és a népköltészet remekeivel idézzük fel. 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 20.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 
 

***** 
II. Erdélyjárás felsőfokon 

Kalandtúrák a Bihar-hegységben Czárán Gyula nyomdokain 
 

Az Erdélyjárás célja: Seprősi Czárán Gyula magyar-örmény földbirtokos és lelkes természetbarát 
egész életét és vagyonát a Bihar-hegység turisztikai feltárásának és ismertetésének szentelte. A 
Bihar-hegység “apostolának" munkássága iránti tiszteletből és némi kalandvágytól vezérelve 
bejárjuk az általa kijelölt ösvényeket a Csodavártól az Elveszett Világig. 
 
ÚTVONAL: Budapest - Gyula - Kisjenő - Seprős - Borosjenő - Menyháza - Halmágycsúcs - 
Vaskohsziklás - Belényes - Köröstárkány - Biharlonka - Szegyesd - Vasaskőfalva - Boga - Glavoj - 
Magyarremete - Mézged - Rézbánya - Bihar-hágó - Nagyszalonta - Félixfürdő - Nagyvárad - Ártánd - 
Budapest 
Időtartam: 6 nap (2007 szeptember 11-16.) 
Autóbuszos útvonalhossz: 1 400 km (ebből 150 km helyi “terepjáró autobusszal") 
Utasbiztosítás: Winterthur Rt.  
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd) 
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, dzseki, sportcipő, rossz tornacipő a völgytúrákhoz, fürdőruha, 
elemlámpa 
Vezetés: a csoportot képzett erdélyi szakvezetők kísérik a társasutazás kezdetétől annak végéig. 
 
FŐBB ESEMÉNYEK: 
Czárán Gyula szülőháza Seprősön és sírja Menyházán 
Látványtúrák: a világhírű Bihari Csodavár kilátóihoz, barlangbejárataihoz és földalatti vízfolyásához, a 
Szegyesdi és a Mézgedi völgy “portalan ösvényein", a Viszhangos Kő alá, a Fekete-Körös forrásához, a 
Rozsdaszakadékhoz. 
Könnyű kanyontúra a Schmidl kőközben a Szegyesdi szurdokvölgy felső szakaszán. 
Földalatti túrák a József főherceg barlangban Szegyesden és a Czárán Gyula barlangban Mézgeden 
Fürdés termálvízben Félixen  
Református templom frissen feltárt Szent László falképekkel Magyarremetén 
Tarsoly Hilda bemutatja Böjte Csaba Szent Antal szeretetotthona új megvalósításait Nagyszalontán 
Néptánc- és népdalbemutató Köröstárkányban  
Zenés búcsúest 
Orgonaaudíció a nagyváradi székesegyházban 
Köröstárkányi családoknál személyes tapasztalatokon keresztül megismerjük vendéglátóink szeretetét és 
őszinte barátságát 
 
RÉSZLETES PROGRAM: 
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor Batthyány tér felső rakpartról 
Határátkelő: Gyula 
Látnivalók: Seprős (Czárán Gyula szülőháza), Menyháza (Czárán Gyula sírja, amelynek felirata: “Csak 
az hal meg, akit elfelejtenek"), szíveslátás Köröstárkányban 
Szállás és ellátás: l- 6. napon Köröstárkányban falusi vendéglátóknál (kétágyas fürdőszobás lakások) 
2. nap: Látnivalók: Szegyesdi völgy (4 órás középnehéz völgytúra, helyenként bokáig a patakban, 



 

 

fakultatív kanyonmászással és barlangbejárással, alternatív program: 2 órás könnyű túra a völgy festői 
alsó szakaszán), közös piknik, séta a lengőhídon Nyégerfalváról Köröstárkányba 
3. nap: Látnivalók: Rozsdaszakadék (1,5 órás középnehéz túra a látványos, vörös színben pompázó 
suvadáshoz), Bihar-hágó (3 órás középnehéz túra a Fekete-Körös forrásához) 
4. nap: Látnivalók: Vasaskőfalva, Boga völgy (teherautós utazás a Glavoji karsztfennsíkra), Csodavár (3 
órás középnehéz túra a kilátókhoz és 2 órás nehezebbecske túra a víznyelők alkotta 150 méter mély 
“várudvarokhoz", az impozáns 80 méter magas barlangportáléhoz és a földalatti vízfolyáshoz), alternatív 
könnyű túra a Ponor rét vízkeletéhez és víznyelőjéhez, tarisznyás uzsonna a nagyszünetben 
5. nap: Látnivalók: Mézged (1 órás erdei séta és kb. l,5 órás túra a denevérek lakta Czárán Gyula 
barlangba, ahol annak idején bálokat rendeztek), Magyarremete (református templom frissen feltárt 
falképekkel) 
Néptáncbemutató és búcsúvacsora Köröstárkányban 
6. nap: Látnivalók: Nagyszalonta (Böjte Csaba szeretetotthona), Félix (fürdés termálvízben), Nagyvárad 
(orgonakoncert a székesegyházban) 
Határátkelő: Ártánd 
Érkezés: Budapestre 21 óra körül  
Részvételi díj: 48000 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 
buszköltséget (15.000 Ft/fő). 
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, versekkel és a népköltészet 
remekeivel idézzük fel. 
 
Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelyén, vagy a Fővárosi Örmény 
Klubban a 15.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló befizetésével. 
 

***** 
„A szellemi és erkölcsi árulások következménye a mai ember tragédiája.” 

(Márton Áron) 
 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” 
(Szent Pál) 

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

részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 
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. l . IV. emelet 426, telefon: 332- 1791) 

e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu 
Nyilvántartási szám: 2.2.417812002. 

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: Mackensen Kft. 



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

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

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

havonta megjelenő kiadványa
XI. évfolyam 124. szám

2007. június

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

f ü z e t e k

Az örmény liturgia megemlékezéseiből

„Emlékezzél meg Uram, és irgalmazz, és áldd meg az előtted 
levő híveket és azt, aki ezt az áldozatot bemutatja.”

A templomi közösség – a mi örmény katolikus közösségünk is – az 
Úr mennyei trónja előtt állókat jelképezi már itt a földön. A mise 
megismétlése, helyesebben jelenvalóvá tétele a keresztáldozatnak, 
mely megszerezte az üdvösséget.

                                                                                  Dr. Sasvári László
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Nyílt levél a hazai örménységhez
Örmény, örményebb, még örményebb

Gondolatok az Örmény Kultúra Hete után

A hazai örménység mintegy húszezer főre tehető, akik közül néhány száz főnyi a 
nyelvet beszélő, a XX. század utolsó harmadában hazánkba betelepülő örmények 
csoportja. A többiek, az úgynevezett erdélyi örmények több száz éve élnek e hazában, 
magyar anyanyelvűek, többségük féltve ápolja gyökereiket, kultúráját, hagyomá-
nyait, őrzi közösségi összetartozásának tudatát.
A két csoport képviselői 1994-ben közös 
akarattal hozták létre az új lehetőségeket 
kínáló örmény kisebbségi önkormányzato-
kat, kinyilvánítva, hogy a több száz évvel 
ezelőtt hazára talált történelmi örménység 
és az újkori betelepülők együtt kívánják 
az örmény nemzetiség kultúráját és ha-
gyományait ápolni e hazában. Közös ren-
dezvényeket tartottunk, azon boldogan és 
büszkén vett részt mindenki, hiszen csak 
gazdagodott a már ismert, vagy még nem 
ismert, de csodálatos örmény kultúra élve-
zetében, legyen az örmény néptánc együt-
tes vendégszereplése, vagy az Örmény 
Genocídium emlékünnepség. Vagyis szó 
sem esett arról, ki az örmény és ki az örmé-
nyebb, ki képviseli az örmény kultúrát. 

Mi történt azóta?  Óriásit léptünk, hát-
rafelé. Megszűnt az egység az örmény kö-
zösségben. Voltak és vannak olyanok, akik 
komolyan gondolták a közös célt: a hazai 
örménység összefogásával a soknemzeti-
ségű magyar társadalommal megismertetni 
az örmény kultúrát, az őshazát, érvényesí-
teni az örmény nemzeti kisebbség érdekeit. 
Másoknak ez nem tetszett. A kakukkfióka 
technikáját alkalmazva elkezdték kisajátí-
tani az örmény kultúra terjesztésének jogát,  
lehetőségét, illetve annak anyagi bázisát. 

Eszközként a „ki az örmény és ki nem” vi-
tát szították fel, valamint az „etnobiznisz” 
média és politikai közjátékot használták 
fel. Megpróbálták kitúrni a fészekből a be-
fogadó örmény közösséget.  

Szomorú, ez a métely egyre csak rágja 
és rágja a hazai örménység egységét. Szo-
morú, hogy az örmény közösség egy kis, de 
igen erőszakos részének tagjai nem veszik 
észre, ez a magatartás nemcsak választott 
hazájuk ellen nyilvánul meg, hanem elha-
gyott hazájuk, a mindannyiunk számára 
fontos és segítségre szoruló Örményország 
ellen is.  E közjátékokkal óriási vesztesége-
ket okoztak mindkét oldalon. 

A magyarörmény vonal nagy vesztesé-
ge, hogy nagy magyarörmény generációk 
mai leszármazottai közül ma már sokan 
nem merték felvállalni a kisebbséget, félve 
a társadalmi és politikai megbélyegzéstől. 
Emiatt mind a népszámlálásnál, mind a 
választásoknál torz adatok jelentek meg. 
(Lehet, hogy ez volt a céljuk.)

Az örmény-örmény vonal vesztesége 
a szinte teljes széthullás. Kis csapatokra, 
néhány fős klikkekre estek szét, amely 
csapatok képtelenek hatékonyan megjelen-
tetni az örmény-örmény kultúrát. Ezért 12-
13 év után sincs az örményeknek igazán 
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megfelelő kórusuk, tánckaruk, zenekaruk, 
kulturális bemutatóterműk, stb., – a fontos 
közművelődéshez elengedhetetlen – esz-
közeik, amelyek megjelentethetnék ideha-
za az örmény kultúrát. 

Itt az ideje, hogy elgondolkodjanak 
azon, komolyan gondolják-e a hazai ör-
ménység kulturális- és érdekképviseletét 
itthon és Örményországban? 

Érdekes kísérletet tett a magyar-örmény 
csoport. Meghirdette az Örmény Kultúra 
Hete programot, amely a már említett kul-
turális hiányosságot próbálta megszüntet-
ni. E program minden elemében örmény 
eredetű kulturális elemeket tartalmazott, 
értelemszerűen magyar nyelven. Érdemes 
felsorolni a programokat: sajtótájékoztató, 
Hat évezredes utazás Örményországban 
– vetített előadás, A XX. század első népir-
tása – kiállítás megnyitó pódiumműsorral, 
Nikolaj Hovhanniszján: Az örmény Ge-
nocídium könyvbemutató, Gyászmise az 
örmény vértanúkért, Örmény miniatűrök 
zongorára – lemezbemutató, az „Ararát” 
Örmény Néptánc Együttes (Szimferopol) 
vendégjátéka, Koszorúzás a Keresztkőnél, 
emlékest az Örmény Genocídium 92. év-
fordulóján, valamint Ékes csillagok a tiszta 
égen – zenés irodalmi est. 

Keleti testvéreink teljes mellszélesség-
gel próbálták megakadályozni a progra-
mok sikerét. Mivel megakadályozni nem 
tudták, megpróbálták meg nem történtnek 
tekinteni, vagyis besöpörték a szőnyeg alá. 

E hozzáállás alapvető kérdéseket vet fel: 
– Lehet-e az egyik csoport által megrende-
zett – eddig még sohasem volt – Örmény 
Kultúra Hete kulturális seregszemle kevés-
bé örmény, mint az általuk rendezett vala-
mely örmény program? – Lehet-e az Ör-

mény Genocídium áldozataira emlékező, 
az év elején meghirdetett, majd mindenki 
számára megismertté vált (meghívók, pla-
kátok, Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 
írott és sugárzott médiumok) örmény ka-
tolikus gyászmise kevésbé örmény az Ör-
mény Katolikus Templomban (XI. Orlay 
u. 6.) április 21-én, mint például a lembergi 
örmény katolikus templomban? – Lehet-e 
kevésbé örmény az április 20-án megnyílt 
és hónapok óta szervezett, meghirdetett 
„A XX. század első népirtása” című kiál-
lítás az Árkád Galériában, mint az Örmény 
Genocídium Múzeum jereváni kiállítása? – 
Lehet-e kevésbé örmény Nikolaj Hovhan-
niszján: Az Örmény Genocídium című ma-
gyar nyelvű dokumentumkötet bemutatója 
április 20-án, mint az alapmű örmény, vagy 
angol nyelvű kiadványa? – Lehet-e kevés-
bé örmény a hetekkel azelőtt meghirdetett 
április 24-i koszorúzási ünnepségünk és 
emlékünnepünk az Örmény Genocídium 
évfordulóján?

Nem lehet. Nincs fokozat. Örmény, ör-
ményebb, legörményebb szavak értelmetle-
nek, nevetségesek. Aki ilyen fokozatokban 
gondolkodik, annak el kell gondolkodnia, 
hogy alkalmas-e morálisan a hazai örmény 
kisebbség bármilyen képviselete ellátására. 
Ugyanis saját magát képviselheti az ember 
úgy-ahogy, de akkor is vállalnia kell érte 
a felelősséget. De mások érdekei képvise-
letét, az elhagyott hazája képviseletét csak 
az láthatja el, aki morálisan és szakmailag 
alkalmas erre. Aki képes felülemelkedni 
saját önös, anyagi érdekein egy magasabb 
cél érdekében. Mert ha nem képes, úgy az 
egész örménység látja kárát. Márpedig ezt 
józanul gondolkodó ember nem engedheti 
meg és büntetlenül sem hagyhatja.
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Aki képes arra, hogy tevőlegesen megpró-
bálja az örmény néptánc együttes meghívását 
meghiúsítani csak azért, hogy a másiknak ne 
sikerüljön a hazai közönségnek a csodála-
tos örmény néptánc bemutatása; vagy aki 
képes „alternatív” genocídiumra emlékező 
misét „rendelni”  örmény katolikus templo-
munkban (országos elnökként, az Országos 
Örmény Önkormányzat teljes testülete tudta 
nélkül, valamint egy olyan szervezet nevé-
ben, amelynek vezetői törvénytelen módon 
elfoglalták még 1998-ban az Örmény Kato-
likus Templomunkat);  aki képes arra, hogy 
örmény képviselőtársait rávegye az Örmény 
Kultúra Hete rendezvényeitől való távolma-
radásra; aki képes arra, hogy média-hatalmát 
felhasználva megakadályozza a médiumok-
ban az Örmény Kultúra Hete rendezvényso-
rozatról szóló híradásokat, majd a valóságot 
meghamisító állításaival kiálljon a televízió 
kamerája elé, hogy az általa keltett botrány-
nak hangot adjon és félrevezesse a médiu-
mokat és a nagyközönséget, az nem alkalmas 
arra, hogy az örménység képviseletét bármi-
lyen szinten ellássa. Fel kell ismerni, hogy ez 
a métely, amely a hazai örménységet rágja, 
csak árt mindenkinek. 

Ez a befogadókkal szembeni ellensé-
ges magatartás méltatlan azokhoz, akik 
büszkén emlegetik az 1848-49-es magyar 
szabadságharc örmény vértanúit, akik a 
soknemzetiségű vértanútársaikkal és a sza-
badságharc többi résztvevőivel együtt egy 
közös cél – a szabadság – érdekében voltak 
képesek feláldozni még az életüket is.

Most kevesebbet kérünk, de azt a közös 
cél érdekében. Most az örmény kultúra és 
nyelv, valamint Örményországgal és az er-
délyi örmény diaszpórával, más diaszpórák-
kal való kapcsolattartás a közös cél, ráadá-

sul azonos gyökerű emberek között, ezért: 
el kell fogadni azt a tény, hogy Magyaror-
szágon a történelmi örménység több száz 
évvel ezelőtt hazát talált magának sokszáz 
éves menekülés után, amelyet féltve őriz 
ősei tisztességével kivívott megbecsülésével 
együtt. Bár ősi nyelvét elvesztette, örmény 
kulturális identitását őrzi és ápolja.

El kell fogadni azt a tényt, hogy ez a ha-
zai ősi örménység adta meg a lehetőséget 
az örmény nemzeti kisebbség törvényi el-
fogadtatásának.

El kell fogadni azt a tényt, hogy magyar 
anyanyelvűek vagyunk és örmény kato-
likusok, akiknek van Örmény Katolikus 
Templomuk Budapesten a XI. Orlay u. 6. 
szám alatt, ahová imádkozni nem katoli-
kusnak is joga van betérni.

El kell fogadni azt a tényt, hogy szere-
tettel fogadtuk és fogadjuk a hozzánk bete-
lepülő örmény testvéreket, akiktől viszont 
elvárjuk, hogy szeressék közös hazánkat, 
hiszen hazájuknak választották Magyaror-
szágot, továbbá segítsenek bennünket a rég 
elfelejtett nyelv, az ősi kultúra és hagyomá-
nyok mind mélyebb megismerésében.

El kell fogadni azt a tényt, hogy egyen-
lő eséllyel lehet csak megteremteni a közös 
kultúra és hagyományok ápolásának anyagi 
alapját. Nincs különbségtétel a pályázó szer-
vezetek között, csak a minőség lehet a mérce.

Elvárjuk, hogy örmény testvéreink be-
csüljék múltunkat, eredményeinket.

Budapest 2007. június 1.

Szeretettel:

Dr. Issekutz Sarolta
magyarörmény, az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület, a II. kerületi- és a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke
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Nagyköveti látogatás
Látogatást tett az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnél és a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzatnál a Bécsben élő Dr. Ashot Hovakimian újonnan kinevezett ör-
mény nagykövet úr, aki Dr. Ashot Alexanian tanácsos úrral érkezett. A szívélyes első 
találkozás lényege a hazai magyar anyanyelvű örmény közösség megismerése volt, 
akiről már sokat hallott a nagykövet úr Örményországban. Mint a XVIII-XIX. század-
dal foglalkozó történész, sok ismeretről tett tanúbizonyságot az erdélyi örmények tör-
ténelmével, családjaival kapcsolatban. Érdeklődéssel szemlélte a magyarörmény gene-
alógiával foglalkozó könyvünket, valamint az örmény eredetű magyar nemesi családok 
címereit tanulmányozta, amelyekből sokat ismert. 

Nagy örömmel értékelte azt a sokszínű kulturális tevékenységet, amelyet a közösség 
végez az örmény identitás fenntartása, az örmény kultúra terjesztése terén. Dr. Isse-
kutz Sarolta elnök átadta az Egyesület ajándékát: Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmé-
ny Genocídium című könyve több példányát és az Egyesület által szervezett Örmény 
Kultúra Hete rendezvénysorozatról szóló plakátot, valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek 
füzetek ezévi számait, s a 2006-os évkönyvet. Dr. Ashot Hovakimian nagykövet felaján-
lotta, bármikor szívesen vállal fővédnökséget rendezvényeinken és szívesen vesz részt 
azokon, mert számára fontos, hogy az erdélyi örménység magyar anyanyelvűként az 
örmény identitását ápolja és nagyon sokat tesz az örmény kultúra megőrzése és terjesz-
tése terén, mint ahogy sokat tesz az Örményországgal való jó kapcsolat ápolásáért is. 
Számára nem az a fontos, hogy beszéli-e az örmény nyelvet a diaszpórában élő, hanem 
hogy mit tesz az örménységéért.

A nagykövet úr felajánlotta közreműködését a magyarországi örmények közötti el-
lentétek feloldásában, amelyet az elnök asszony köszönettel fogadott, bízva a közösség 
örmény anyanyelvű csoportja józan belátásában.

M

Május 9-én a XVI. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezésében 
kellemes délutánon vettünk részt a képviselői irodában. Dr. Szuper Géza 
elnök az örmény egyházról szervezett ismeretterjesztő előadást, amelynek 
előadója Dr. Szám László volt. A kitűnő előadás után Avedikián Viktória 
gyönyörű saragánokat-, míg Heim Kristóf az örmény irodalom remekeiből 
adott elő, mindketten magas színvonalon. A műsor utáni kellemes beszélge-
tést örmény sütemények tették még élvezetesebbé.
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A történelmi örmény haza a Timur Leng 
csapataitól kifosztva, majd Perzsia és az 
Oszmán Birodalom, szunniták és síiták, 
majd törökök és oroszok, s a legvégén 
három birodalom között megosztva (Osz-
mán, Perzsa és Orosz) 1918 május 28-ig 
szinte alig létezett.

E rövid, és igencsak vázlatos történelmi 
áttekintés értelme csupán az, hogy választ 
kapjunk arra a kérdésre: Hol van a haza 
egy örmény számára, és mit jelent számá-
ra a szabadság? Mert ha ma megkérdezek 
egy libanoni örményt, hogy hol érzi ma-
gát otthon, azt válaszolja: Libanonban. Ha 
megkérdezek egy franciaországi örményt, 
azt válaszolja, hogy Franciaországban. 
Ha megkérdezek egy argentínai örményt, 
azt válaszolja: a haza Argentínában van. 
Ha megkérdezem magyarországi örmény 
testvéreinket, azt válaszolják, hogy Ma-
gyarországon. És, ha megkérdezzük, mi a 
mai Örményország, akkor azt válaszolják, 
hogy az őshaza. Nem a haza, hanem ős-
haza. A legtöbben mi örmények, diaszpó-
rában élünk, és a haza ott van, ahol éppen 

élünk. Az őshaza az, ahonnan mindannyi-
an származunk.

Mondhatjuk, hogy nincs hazája egy 
örménynek? Hontalan? Vagy talán helye-
sebb lenne azt mondani, ma már mást je-
lent neki a haza és a szabadság, mint sza-
badon élni néhány négyzetkilométeren?

Boghos Levon Zekian, korunk talán leg-
nagyobb örmény történésze egy előadásá-
ban az örmény identitást úgy fogalmazza 
meg, mint „határ-eset tudását”. Örmény-
ország földrajzi elhelyezése szerint bi-
rodalmi határok között húzódott meg. A 
legmarkánsabb vonal a kereszténység és 
a pogányság, majd a kereszténység és a 
muzulmán világ közötti határvonal. 

A határ-eset tudata végülis minden nép 
jellemzője, aki idegen földre kényszerül, 
s egy ilyen népnek elméletileg és gyakor-
latilag két lehetősége van: – Először is, ha 
egy nép új helyen keres hazát és eltűnik: 
ekkor az erősebb „felszippantja” a kisebb-
séget. Ez teljes asszimilációt jelent, és 
olyan népekre jellemző, amelyek gyenge 
gyökerekkel rendelkeznek. – Másodsor-

Dr. Puskás Attila

Az örmény nép szabadság- és hazaszeretete
2. rész

Az örmény haza megosztottsága a XI. században végső, meghatározott formát 
öltött. 1045-ben a bizánciak elfoglalták Anit, az „ezer egy templom városát”. Néhány 
évvel később a szeldzsuk törökök uralma alá került a város, és aki manapság Ani 
romjait szeretné látni a mai Örményország területéről, csak távcsővel nézheti, mert 
Törökország területén fekszik. Tulajdonképpen ekkortól kezdődik a nagy örmény 
népvándorlás és hontalanság története. Ha történelmileg korrekt a visszatekintés, 
akkor azt mondhatjuk: az örmény népvándorlás a XX. században is folytatódott, a 
század első genocídiuma után, amikor másfél millió törökországi örmény halt meg, 
sokan külföldre kényszerültek, többek között Erdélybe és Romániába.  
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ban létezik egy aktív integráció, mely nem 
jelenti a saját identitás feladását, hanem 
nyitottságot a másik felé, ugyanakkor 
újabb impulzusok befogadását. Az örmé-
nyek esetében ez utóbbi a világ minden 
táján ellenőrizhető (Pl. Konstantinápoly, 
ahol nem csak az állam nyelvét, hanem a 
kisebbségek nyelvét is ismerték).

Erdélyi betelepedésük ideje óta az ör-
mények Zekian szavaival élve aktívan 
integrálódtak a magyar hazába. A haza 
aktív, hűséges és megbízható tagjai let-
tek, annak ellenére, hogy az 1848-as for-
radalomig nem tartoztak a nemzethez. A 
magyar állam iránti lojalitásukat lépten-
nyomon bizonyították. Pl. a szamosújvári 
örmények a haza javára nagylelkű ado-
mányokat tettek. Magasrangú személyi-
ségeknek és közintézményeknek előnyös 
feltételek mellett adtak kölcsönöket. Köl-
csönöztek Mária Teréziának, a guberni-
umnak, a főkormányszéknek, nemesek-
nek, az erdélyi püspöknek.  Támogatták a 
Magyar Tudományos Akadémia, majd egy 
magyar nyelvművelő társaság felállítását, 
adakoztak a kolozsvári Nemzeti Színház, a 
pesti árvízkárosultak és az Erdélyi Múze-
um javára. A szamosújvári ferences-rendi 
Orbán Bertalan zárdafőnök 1875. szep-
tember 29-én így ír: „…Nincs e szegény 
zárdában egy legkisebb szeg, darabka fa 
és fövényszem, amely e nemes város lel-
kületére ne utalna.” Ugyanez a szellem 
uralkodott kisebb örmény coloniákban 
is, mint Szépvíz, ahol könyvtárat nyitot-
tak a községben olvasni tudók számára. 
A gyergyói medence örményei a XX sz. 
elején műlesikló pályát építettek a sportág 
kedvelőinek, elsőként Erdélyben. Gazdag 
gyergyói kereskedők egyházi iskolákat tá-

mogattak igen jelentős összegekkel a haza 
ifjúságának taníttatására. Mindez szelle-
miek szintjén is elmondható, gondoljunk 
csak Szongott Kristóf munkásságára. A 
magyar haza javára adományozott anyagi, 
szellemi, lelki javak bizonyítják az örmé-
nyek hazaszeretetét, s hogy otthon érezték 
magukat az új hazában, Erdélyben is. 

De ez valamilyen szinten csak lojalitást 
jelenthet. Természetesen sokan őszintén 
adakoztak, de a nagylelkű adományok 
mögött meghúzódtak olyan jogos érdekek 
is, mint a szabad királyi város jogának el-
nyerése, a kötelező katonaság alóli men-
tesség, a szabad letelepedés joga, vagy a 
honfiúsítás. Ilyen megközelítés szerint, az 
adok-kapok kereskedőszellem értelmében 
az örmények sokat tettek a magyar hazá-
ért, de sok privilégiumot is szereztek (pl. 
nemességet). 

Ez a megközelítés azonban csak egyet-
len pontig érvényes: amíg nem „vérre 
megy a játék”. Mert adományozni lehet 
érdekből, de ez nem igazi szeretet. Egy 
örmény számára egyértelmű a Biblia üze-
nete: „Igazi szeretete annak van, aki életét 
adja embertársaiért”. Az örmények haza-
szeretetének az 1848-as forradalom volt a 
próbaköve Erdélyben, amikor a szabadság 
sok vért, örmény vért is kívánt. 

Anélkül azonban, hogy ebbe a kérdésbe 
belemennénk, hiszen ez lesz a következő 
előadás témája, csak azt szeretnénk meg-
tudni: Melyik az örmény identitás azon 
eleme, mely lehetővé tette ezt a nagyfokú 
odaadást, a vértanúságot a magyar hazá-
ért és a szabadságért. Végülis hogyan és 
miért mondhatjuk, hogy az erdélyi örmé-
nyek magyarabbak a magyarnál, s mi-
lyen alapon kölcsönözhet Ávédik Lukács 
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erzsébetvárosi plébános a két nép közötti 
kapcsolatnak szentségi jelleget, „mely a 
múltban tanúsított hűség elvén alapul”.

A világ bármely táján élő örmény szí-
vében egy emléket őriz, amit így fogalmaz 
meg: „mer hamenain havadki” – „a mi őse-
ink hite”. Azon túl, hogy az örmény gének 
erős továbbélési ösztönt hordoznak, mely 
lehetővé tette, hogy túléljenek makedón, 
görög, szeldzsu török, tatár, mongol táma-
dásokat és egy népirtást, amely lehetővé 
tette, hogy bárhová is érkeztek, otthont 
teremtettek. Az örmény „határeset-tudásá-
nak” mélyén két elem fedezhető fel: – Az 
első, amely Erdélyben is látható: képi áb-
rázolás formájában van előttünk minden 
örmény templomban, Erdélyben is. Ez 
nem más, mint annak ábrázolása, amint 
Világosító Szent Gergely megkereszteli 
III. Tiridát királyt 301-ben. Az esemény 
az örmény nép történetének legjelentősebb 
eseménye: a kereszténység mintha a nép 
lényegét alakította volna át, az örménység 
egyik lételeme lett, melyet még a mai sze-
kularizált világban is hordoz. 

– A másik esemény szintén a keresz-
ténységgel függ össze, hisz ez nem más, 
mint a Krisztus melletti kiállás kiváló pél-
dája. Az örmény történelem legsötétebb 
epizódjai közé tartozik az az esemény, 
amikor az örmények 451 Pünkösd nap-
ján szembeszálltak a perzsákkal, akik a 
pogány mázdeizmust (tűzimádat) akarták 
ráerőszakolni az örmény népre. Annak 
ellenére, hogy az örmények számára ka-
tasztrofális kimenetelű volt az ütközet, a 
perzsáknak mégsem sikerült eltéríteni az 
örményeket a krisztusi hit igaz forrásától. 

Mindez azt bizonyítja, hogy a keresz-
ténység egyrészt, mindössze másfél évtized 

alatt (310-451) az örmények nemzeti iden-
titásának meghatározó elemévé, lételemévé 
vált, amelyből „nem lehet kivetkőzni, mint 
egy köntösből” – ahogyan Elise írja. Más-
részt az awarayri ütközet, az igaz hitért és 
a hitélet szabadságáért vértanúságig menő 
kiállás Claudio Gugerotti szerint megterem-
tette az örmény nemzeti öntudatban a ma is 
erősen jelenlévő „vértanúság ideológiáját” 
, a hit és a szabadság zászlaja védelmében.

Mindkét esemény – a keresztség és az 
awarayri csata – emléke jelen van az ör-
mények hétköznapi életében, Erdélyben 
is. A keresztelés képe minden templom-
ban megtalálható, s a legnagyobb erdélyi 
örmény ünnep Szamosújváron Világosító 
Szent Gergely emléknapja. Az awarayri 
ütközet emlékét a szépvízi templom őrzi, 
s mintha a gyergyószentmiklósi Vörös 
Köpenyegesek is a papra vigyázó örmény 
milíciákra emlékeztetnének. 

De ami ennél sokkal lényegesebb: a két 
esemény eszméje, ideológiája megvan az 
örmény lélek legmélyén az örmények tel-
jes valóságában. Ez az ősök emlékezete. A 
szeretet legnagyobb próbaköve a vértanú-
ság, a szeretetből fakadó szabadság legki-
válóbb tette pedig az élet odaajándékozása. 
Az erdélyi örmények hazaszeretetének leg-
nagyobb bizonyítéka a vértanúság vállalá-
sa a magyar haza és szabadság érdekében, 
amelyet 1848-49-ben bizonyítottak. Az ör-
mények nem csak itthon érezték magukat 
e hazában, nem csak lojális adófizetők és 
adományozók voltak, hanem átérezték a 
magyar lélek szabadság utáni sóvárgását, 
és igazi magyarrá válva, vérüket adták a 
magyar szabadságért és a hazáért.

Haza- és szabadságszeretet valami 
különöset jelent egy örmény számára, 
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számunkra, örmény származásúakra 
is. Amit az örmények magukkal vittek 
mindenhová: az ősök hite és emléke. 
Dr. Molnár Antal az Armenia hasábjain 
1889. szeptember 3-án, az EMKE sza-
mosújvári látogatásának ünnepén így ír: 
ami nekünk fontos „ragaszkodás a mi fa-
junk évezredes történeti múltjának nagy 
emlékeihez. Tisztelettel ápoljuk, amit ős-
régi cultúránk maradványaiból az idők 
mostohasága megkímélt. S rokonszenvvel 
kísérjük testvéreinket, a távol Keleten élő 
örménységnek mondhatatlanul súlyos vi-
szonyok közt szívós kitartással folytatott 
(…) munkáját. Ám a ragaszkodás fajunk 

múltjának emlékeihez s a meleg érdeklő-
dés elszakadt véreink küzdelmes jelene 
iránt egy pillanatra sem feledteti velünk, 
hogy a magyar hazának vagyunk gyer-
mekei, s hogy fel nem oldható kötelékek 
csatolnak bennünket e földhöz”. 

Ezen örökség továbbadásának remé-
nyében szeretnénk mi, marosvásárhelyi 
örmény származásúak, „örmény-magya-
rok” emlékezni a múltra és építeni a jövőt 
Kulturális Egyesületünk keretein belül.

(Elhangzott 2007. március 1�-én 
a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális 

Egyesület alakuló ülésén Marosvásárhelyen 
az Unitárius Egyház Tanácstermében)

ú ú ú ú 

Korábban már szóltunk arról, hogy az ed-
digi kutatások néhány természetes gyer-
mekére már fényt derítettek, de úgy tűnik, 
hogy gyermekeinek névjegyzéke, akárcsak 
egykori szerelmeinek listája, még min-
dig nem végleges. E kutatásokat, pontosí-
tásokat többek között az a körülmény is 

Németh Ferenc
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában

Tények és legendák
Családi szájhagyomány Kiss Ernőről és egyik leányáról, 4. rész

nehezíti, hogy annak idején a törvénytelen, 
illetve házasságon kívüli gyermekek szü-
letése esetében az egyházi anyakönyvek 
is jobbára hallgattak az apa illetőségéről. 
Nos, lássuk hát, mit deríthetünk ki a hiteles 
dokumentumokból, ám ugyanakkor azt is, 
miről mesélnek a legendák.

Kotucsék családi szájhagyományában két érdekes epizód is fennmaradt Kiss 
Ernőről és egyik leányáról. Ám mielőtt rátérnénk ennek ismertetésére, úgy 
hisszük, nem érdektelen szólnunk Kiss Ernő kevésbé ismert családi viszonyairól, 
amelyeket egyik életrajzírója, Hegedűs Antal, a századelőn –nyilván a még élő 
hozzátartozók iránti tiszteletből – elhallgatott, vagy az aradi vértanú iránti 
megbecsülésből siklott át rajtuk. E kényes részletek egyrészt Kiss Ernő házassá-
gaira, vagy mondjuk úgy: szerelmeire, másrészt pedig törvényes vagy törvényte-
len gyermekeire vonatkoztak. 
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Kiss Ernő 1849. augusztus 25-én, az 
aradi várban felvett kihallgatási jegyző-
könyv tanúsága szerint többek között azt 
vallotta magáról, hogy „özvegy, gyermek-
telen”. Mindkét állítás hivatalosan igaz is 
vott – de csak hivatalosan! Az első, hogy 
özvegy volt kivégzésekor, minden bizon-
nyal Kalapis Zoltán állítását támasztja 
alá, hogy huszonévesen titokban oltárhoz 
vezetett egy tizenhét éves tarnapoli zsidó 
leányt, Rebekát, aki csakhamar gyanús 
körülmények között elhunyt. Egy hite-
les egyházi esküvője tehát mindenképpen 
volt! Csakhogy a szájhagyomány még leg-
alább két „feleségéről” tud. Az egyik Tu-
ráti Anna volt, a másik pedig Szentgyörgyi 
Anna. Turáti Annát állítólag még Olaszor-
szágból hozta magával, de annak későbbi 
sorsa ismeretlen előttünk. Szentgyörgyi An-
náról sem tudunk sokkal többet. Egyébként 
mindkettőtől gyermekei is születtek.

Másik megállapítása, hogy kivégzé-
sekor „gyermektelen” volt, csak annyit 
jelez, hogy akkor még egyik házasságon 
kívül született gyermekét sem törvényesí-
tette. A fiatalon elhunyt Rebekától minden 
bizonnyal nem volt gyermeke. (Turáti) 
Anna azonban az eleméri katolikus plé-
bánia anyakönyveinek tanúsága szerint 
– amelyet Tietze Jenő prelátus bocsátott 
rendelkezésünkre – 1823. január 3-án ikre-
ket szült neki, Augusztát és Rózát. Születé-
süket az eleméri plébános „illegális”, azaz 
„törvénytelen” megjelöléssel jegyezte be, 
feltüntetve azt is, hogy „az apa ismeretlen”. 
Ugyancsak ide jegyezte be Szabó Ferenc, a 
tudós eléméri plébános azt a fontos tényt, 
hogy „Ő cs. és Királyi Felsége 1885-dik 
évi február hó 28-án kelt legfelsőbb el-
határozásával kegyelemből megengedni 

méltóztatott, hogy a N. Eleméren 1�2� évi 
január hó 3-án házasságon kívül születettt 
Auguszta és Róza ikertestvérek mint néhai 
ittebei és eleméri Kiss Ernő leányai törvé-
nyesíttessenek”.

A legfelsőbb helyről, jóval Kiss Ernő 
halála után jóváhagyott törvényesítés 
hivatalosan igen-igen elkésett, mert Kiss 
Ernő még életében ténylegesen elismerte 
a két ikertestvért, családtaggá tette őket, 
vagyonnal is ellátta és ki is házasítot-
ta. Turáti Anna volt az édesanyja Turáti 
(vagy: Turatti) Ernőnek is, akiről sajnos 
nincsenek bővebb adataink.

A szájhagyomány Szentgyörgyi An-
náról tudni véli, hogy két gyermeket, két 
kislányt szült Kiss Ernőnek: Annát és Er-
nesztint. Anna 3 éves korában hunyt el, 
és nem tudni, hol temették el. Ernesztin 7 
éves korában halt meg, s az eleméri temp-
lom kriptájában helyezték örök nyuga-
lomra, apja mellé. E tényeket, sajnos, nem 
tudjuk anyakönyvi adatokkal is igazolni.

Visszakanyarodva a két ikertestvérhez, 
Rózához és Augusztához, el kell monda-
nunk, hogy haláluk időpontja is viszonylag 
közel esett egymáshoz. Róza 1900. január 
22-én, Auguszta pedig az év március 18-
án hunyt el. Nos, egyikükhöz kapcsólódik 
az az érdekes családi szájhagyomány is a 
meg-megjelenő „fehér asszonyról”, ame-
lyet Kotucséknál hallottunk. Erről mond-
ja nekünk Péter: – A nagymama mindig 
mesélte, hogy Kiss Ernő két leánya közül 
az egyik nem természetes halállal halt 
meg, hanem öngyilkos lett. Megmérgez-
te magát. Sajnos, nem mondta meg, hogy 
Rózáról vagy Augusztáról volt-e szó. 
Nos, a dolog lényege abban állt, hogy az a 
bizonyos „fehér asszony”, fehér ruhában, 
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– a családi szájhagyomány szerint – min-
dig megjelent, amikor valamelyik család-
tag meghalt. Nagymama, amíg élt, erősen 
hitt ebben. E visszajáró, halált jelző, fehér 
ruhás nőszemély megjelent neki édesapja 
és édesanyja halálakor Eleméren, de állí-
tólag az én édesanyám halálakor is látta. 
Nagymama szerint nemcsak ő látta, ha-
nem látták annak idején a cselédek is az 
eleméri kastélyban. Ezt érdekességként 
tartottam fontosnak elmondani. Hisz ne-
künk nem jelent meg soha.

Egy másik családi szájhagyományról, 
Kiss Ernő kivégzésével kapcsolatosan, 
Péter édesapja, Márton mesél: – Úgy-
szintén a nagymama, illetve anyósom 
mesélte, s a családban fennmaradt, hogy 
Kiss Ernőnek nem kellett volna október 
6-án Aradon meghalnia. A családi legen-
da szerint közvetlenül a kivégzés előtt 
érkezett meg Kiss Ernő számára a meg-
kegyelmezés, ám az a tiszt, akinek ezt az 
írást kézbesítenie kellett, korábbról Kiss 
Ernő haragosa volt, s ezért szándékosan 
késett a kegyelemről szóló parancs kéz-
besítésével. Ez a történet generációról 
generációra élt a családban. Hogy van-e 
reális alapja, nem tudom.

Kiss Ernő kései újvidéki leszármazottai-
ról még el kell mondanunk, hogy kegyelet-
tel őrzik a híres ős emlékét. Kotucs Péter 

gyermekeivel együtt itt, Újvidéken, három 
nővére (Marietta, Irén és Valéria) pedig 
ugyancsak gyermekeivel – Kanadában.

A nagymamától örökölt családi va-
gyon elosztásakor Kotucs Péternél ma-
radtak a festmények, fényképek és do-
kumentumok meg egy-két bútordarab, a 
többiek az ékszereken meg egyéb érté-
keken osztoztak meg. 

S ha már az ősi vagyon megmaradt 
darabjainál tartunk, úgy tűnik viszonylag 
könnyen össze lehetne hozni egy Kiss Ernő 
emlékszobát, eredeti, autentikus tárgyak-
kal, eredeti dokumentumokkal. Hiszen 
nemcsak Kotucsék őriznek tárgyi emléke-
ket az aradi vértanútól és családjától, ha-
nem mások is. E sorok írójának tudomása 
szerint Becskereken, Kikindán, Eleméren 
és egyebütt is fellelhető több, érdekes em-
léktárgy, bútordarab. Talán éppen e kettős 
jubileum adhatná meg a kellő ösztönzést, 
de az elmulaszthatatlan alkalmat is arra, 
hogy Kiss Ernő emlékét Bánátban emlék-
szobával, vagy akár egy állandó kiállítással 
is megörökítsék. Ezzel egyben bizonyíta-
nák is, hogy ha már a sors oly mostoha és 
kegyetlen volt vele, legalább az utókor le-
gyen hálás és kegyeletes az emlékéhez.

Vége
(Megjelent a Családi Kör 

1���. október 7-i számában)

Június 22-24-ig zajlik a  hagyományos II. Kerület Napja rendezvényso-
rozat a Budapest II. ker. Marczibányi téri labdarugó pályán (a Millenáris 
park Marczibányi téri hátsó kapujával szemben). Június 23-án, szomba-
ton de. 10 órától kezdődően ismét megrendezésre kerül az Ízek utcája 
nemzeti kisebbségi ételkóstoló. Az örmény sátorban finom örmény ételek 
várják az érdeklődőket a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében.
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– Ha Wass Albert a Mezőség és a Kelemen 
havasok tájának és társadalmi rétegeinek a 

költészettel rokon meg-
örökítője, Bánffy Miklós 
pedig az erdélyi mágná-
sok tragédiájának művé-
szi korképét nyújtja, ak-
kor Bálint Tibor szajhák 
és szektások, gyilkosok 
és istenfélők, önfeláldo-
zó prolialanya és meg-
ejtett gyermekgyilkos 
cigánylány lelki világát, 
boldogság keresését, az 
álomkergető külvárosi 
lumpenproletárok lát-
szólagos mocsárvidékét 

Frigyesy Ágnes

„A Zokogó majom könnyei”
Bálint Tibor íróra emlékeztek Kolozsváron

festi meg olyan egyéni színekkel, melynek 
irodalmunkban párja nincsen. A táj, a kör-

nyezet pedig Kolozsvár, 
a Sánta angyalok utcá-
ja… , vagy Nagyenyed 
és Marosújvár, Tusnád 
és Szováta, de min-
denek előtt a kincses 
város perifériájának a 
múlt századbeli széles-
vászonra vetített film-
je – e gondolatokkal 
méltatta Bálint Tibor 
író iroldalmi életútját 
Csávossy György író-
társ 2007. május 22-én 
azon a kétnapos konfe-
rencián, melyet Bálint 
Tibor születésének 75. Bálint Tiborné, az író özvegye

Egyed Emese (középen) az író lányaival, 
Orbán János Dénessel (balra) és Kötő Józseffel
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évfordulója alkalmából 
tartottak Kolozsváron. 
Csávossy beszédében 
hangsúlyozta: – Bálint 
Tibor szívével írta meg 
nagy regényét. Szíve 
szabta meg írásművésze-
tét, nem a bevett és előírt 
mesterségbeli szabályok, 
hanem azok, melyeket az 
őstehetség az írói láng-
ész öntörvényszerűleg 
teremt meg… A Zoko-
gó majom hőse ekképp 
nem az élhetetlen család 
– ahogy a regény alcíme 
szól –, és nem a velük együtt szenvedő 
csetlő-botló kisemberek sokasága, hanem 
a tisztaságot, igazságot sóvárgó és azt 

megőrző emberi lélek…
Bálint Tibor varázslatos író, mesterfo-

gásai ugyanakkor utánozhatatlanul sajáto-

sak. Ő olyan egyedi jelenség, mint Krúdy, 
olyan remek mesélő, mint Mikszáth, de 
mindezek csak erőtlen kapaszkodók az ő 

jellemzéséhez, mert 
ő megkülönböztethe-
tően volt egyszeri je-
lenség, írása egyaránt 
egyetemes és erdélyi, 
ő pedig ízig-vérig a 
miénk. A halál az élet 
velejárója – fogal-
mazta meg ő maga 
nem egy írásában. Ő, 
aki nemcsak halha-
tatlan író, de életmű-
vész is volt. Szerette 
a baráti társaságot, a 
jó bort és konyha mű-
vészként is kitűnt. 

A Zokogó majom 
könnyei című Bálint 

Tibor Emlékkonferencián felszólalt Kántor 
Lajos, a Kolozsvár Társaság elnöke, Orbán 
János Dénes, az Erdélyi Magyar Írók Ligá-

Csávossy György író szólásra emelkedik

A Bálint Tibor Baráti Társaság alakuló ülésén
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jának elnöke, valamint Egyed Emese egye-
temi tanár, költő, Antall István szerkesztő, 
Csép Sándor televíziós szerkesztő, Bertha 
Zoltán és Dávid Gyula irodalomtörténé-
szek, illetve Kötő József színháztörténész és 
Jakab Gábor plébános.

A Zokogó majom című regény szer-
zője öt éve hunyt el, ám a Déry-, Krúdy-, 
József Attila- és Márai Sándor díjas író a 
feledés homályába merült, ezért özvegye, 
Bálintné Kovács Júlia kezdeményezte a 

tanácskozást, mely mellé felsorakozott a 
Kolozsvár Társaság és az Erdélyi Magyar 
Írók Ligája.

Csávossy György rámutatott: Bálint 
Tibor életében nem kapott Kossuth díjat. 
Ideje volna, hogy legalább post mortem 
alternatív Kossuth díjban részesítsék.

A tanácskozás zárásaként az írói ha-
gyaték őrzésére és ápolására alakult meg 
a Bálint Tibor Baráti Társaság Egyed 
Emese költő elnökletével az író egykori 
otthonának kertjében.ú ú ú ú 

Mint az elő-előszóban (szerkesztői gondo-
latok) is megemlíttetik, a könyvnek nemes 
célja van: a genocídium borzalmait, iga-
zságtalanságát láttatni Magyarországon, 
ahol eddig még nem fogadták el hivata-
losan az 1915-ös törökországi népirtás 
tényét. Hadjárat ez a könyv, melyet min-
denkinek emberi kötelessége átlapozni, 
megismerni. Egy olyan könyv, amely az 
embernek saját embertársai ellen, ezáltal 
az emberiség ellen elkövetett borzalmas 
bűneit ábrázolja kimerítő részletességgel 
és pontossággal, sosem lehet könnyű ol-
vasmány: mindig a bibliai Káin és Ábel 
történetére fog emlékeztetni. E könyvnek 

Kali Kinga
„Az örménység egy”,

avagy gondolatok az egységről egy könyvismertető ürügyén

azonban, amelyet az olvasó immár magyar 
nyelven is kezébe vehet, a célja pontosan 
ez: hogy ne legyen szórakoztató. Hogy le-
rántsa a leplet a manapság feledésbe taszí-
tott tényekről, hogy megszüntesse a geno-
cídium eddigi méltatlan bagatellizálását. A 
szerkesztőnek, dr. Issekutz Saroltának (és 
a könyv kiadójának, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületnek) nem 
titkolt szándéka a Magyar Országgyűlés 
elé terjeszteni a több oldalról megvilágí-
tott, remekül dokumentált anyagot a XX. 
század első nagy népirtásáról.

Jó ötletnek tartom a könyv szerkesz-
tőjétől, hogy Nikoláj Hovhanniszján je-

Az Örmény Kultúra Hetén új könyv került az érdeklődők kezébe: Nikoláj Hovhannisz-
ján: Az Örmény Genocídium című könyve, amelyet Zsigmond Benedek armenológus 
mutatott be a XX. század első népirtása című dokumentumfotó-kiállítás megnyitóján, 
ez év április 20-án, az Árkád Galériában. Ez az egyetlen, az örmény genocídiummal 
foglalkozó, átfogó mű magyar nyelven, amely objektíven, aprólékos körültekintéssel 
láttatja a XX. század első népirtásának okait, társadalmi hátterét a korabeli Török-
országban, visszhangját a nemzetközi és erdélyi magyar-örmény sajtóban.
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reváni történész professzor szövegéhez 
eredeti dokumentumfotókat társított. A 
szöveg alapkiadása 2005-ben látott napvi-
lágot Jerevánban, az Örmény Tudományos 
Akadémia Orientalisztikai Intézetének 
jóvoltából. A könyv maga inkább album 
formátumú, a külső borító az alkalom-
hoz illően dramatikus – és ez nem vélet-
len egybeesés. A képanyag, amelyet az 
Örmény Tudományos Akadémia Örmény 
Genocídium Múzeuma adományozott az 
Egyesületnek, és amely egyben a genocí-
dium 90. évfordulójára Jerevánban kiállí-
tott emlékanyag, a szöveget még teljeseb-
bé teszi. A képek borzalmait ellensúlyo-
zandó, a könyv lapjain fellelhetjük azon 
indázó, gyönyörű örmény motívumok 
mását, amelyeket a régi kódexek lapjairól 
ismerhetünk. Okos gondolatnak tartom a 
lapszélek szövegkiemeléseit is: így gyor-
san megtalálható egy-egy keresett részté-
ma a genocídium történetén belül. Szintén 
a jobb eligazodást szolgálja a belső borító 
térképe, amelyen könnyen nyomon követ-
hetők a történelmi ismertetés helyszínei. 

A könyvnek harmadik része is van: és 
ez által kerülnek képbe az egykori erdélyi 
örmények, akiknek közvetlenül nem lehe-
tett közük a genocídiumhoz, mivel őseik 
már a XIII. században eljöttek Örményor-
szágból. E harmadik rész azokat a század-
fordulós, a Szongott Kristóf alapította Ar-
ménia hasábjain megjelent tudósításokat, 
cikkeket tartalmazza, amelyeknek írói 
szinte a sorok mögül kihallgató izgalom-
mal és aggodalommal követik nyomon a 
nemzettársaik által elszenvedett kegyet-
lenségeket, vérlázító igazságtalanságokat.

Az asszimiláció akkori fokán, az arme-
nizmus mozgalmának idején érthető volt, 

miért foglalkoztatja az elmagyarosodó 
örményeket az örmény nép tragédiája. De 
feltevődik a kérdés – főleg a csoporton 
kívüliek részéről – mi közük az erdélyi 
örmény felmenőkkel rendelkező magya-
roknak a Métz Jéghérnhez? A Nagy Csa-
pás nem érhette őket közvetlenül, család-
tagjaik nem pusztultak el benne, csupán 
emocionálisan érinthette őket a veszteség. 
És mégis, a szomorú esemény retroaktív 
módon működik a magyar-örmények 
csoportjának esetében. Egy szimferopo-
li örmény pappal, Ter Hájr Khácsátur 
Gevorkjánnal – aki a Krím-félszigetről 
utazott Budapestre az Örmény Kulturá-
lis Hétre – való beszélgetés világosított 
meg bennem valamit ezzel a lelki jelen-
séggel kapcsolatban. „Az örménység egy” 
– mondta, – „nem lehet az én örmény-
ségemről, vagy a másik örménységéről 
beszélni. Ilyen nem létezik. Csak egy ör-
ménység van, és ez az egész nemzeté.” 
Ekkor értettem meg, ami eleddig nem 
nyert formát bennem, nem mondatott 
ki. Azért érezhetjük mi, erdélyi örmény 
felmenőkkel rendelkező magyarok a ma-
gunk veszteségének az 1915-1922-es ör-
mény genocídiumot – habár nem érintette 
családunkat, őseink barátait –, mert az ör-
ménység transznacionális. A diaszpórák 
a transznacionális momentum közösségi 
modelljei, társadalmi megtestesülései. A 
diaszpóra az asszimiláció bármely fokán 
is lehet örmény érzelmű, mert az állam, a 
nemzeti nyelv csupán egy-egy aspektusa 
az identitásteremtés és identitásreproduk-
ció folyamatának – támasztja alá Khachig 
Tölölyan örmény diaszpóra-kutató elmé-
lete a feltevésemet, és nem utolsósorban 
az örmény atya által mondottakat. 



Erdélyi Örmény Gyökerek2007. június

1�

A 2007. május 17-i Fővárosi Örmény Klub 
egyik programjaként került bemutatásra a 
fent említett örmény genocídiumról szóló 
kötet. Issekutz Sarolta elmondta:  – A már 
XIX. században megindult örményüldö-
zésnek összesen mintegy 2.500.000 ör-
mény esett áldozatul. A kötet három anyag 
összeállításából készült. Alapját képezi 
Nikolaj Hovhanniszján jereváni történész 
professzor könyve: Az Örmény Népirtás. 
A vizuális ismereteket szolgálja az Örmény 
Tudományos Akadémia Örmény Genocídi-
um Múzeuma által a genocídium 90. évfor-

Könyv- és filmbemutató 
a Fővárosi Örmény Klubban

Tavaly őszi örményországi látogatása alkalmával Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökasszonya kapott egy kéziratot Nikolaj 
Hovhanniszján angol nyelvű művét, mely a XX. század első nagy (örmény) népirtá-
sáról szól. Ezt követően elhatározta, hogy e fontos kézirat – első alkalommal – ma-
gyar nyelven is lásson napvilágot az idei Örmény Kultúra Hetére. Az elhatározást 
tettek követték, s a rendkívül izgalmas és tragikus sorsú örményekről szóló kötet 
megjelent a Genocídium 92. évforduló emléknapjára. 

dulójára készített emlékkiállításának anya-
ga, archív fotókkal és tablókkal. A harma-
dik rész pedig bemutatja, hogy a Szongott 
Kristóf által szerkesztett szamosújvári Ar-
menia magyar-örmény havi szemle hogyan 
kísérte figyelemmel az örmények tragikus 
sorsát a XIX. század végétől a XX. század 
elejéig.

Issekutz Sarolta rámutatott: az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
azért jelentette meg e kötetet, mert célja, 
hogy a magyar társadalom és politikum szá-
mára több oldalról megvilágított és doku-

mentált anyagot szolgál-
tasson a XX. század első 
nagy népirtásáról, mely 
méltatlanul elhallgatott 
mind a mai napig. A kö-
tetet adományként juttat-
ják el minden parlamenti 
képviselőnek. Az EÖGY-
KE szeretné elérni, hogy 
a Magyar Országgyűlés 
és Magyarország ismerje 
el a törökországi örmény 
genocídium tényét.

A májusi Fővárosi Ör-
mény Klub másik prog-
ramjaként Szabó László Szabó László fotóművész és közönsége
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fotóművész számolt be Iránban töltött 
utazásának élményeiről: Irán és örmény 
vonatkozásai címmel. Szabó László el-
mondta: – 2006 októberében, teheráni 
barátaik meghívására feleségével együtt 
három hetet töltött Iránban. Törökország 
felöl Irán északnyugati részén lépték át a 
határt. Ez a terület egykor a történelmi Ör-
ményország délkeleti részét képezte. Iráni 
utazásuk célja részben az volt, hogy az itt 
fellelhető örmény templomokat, kolostoro-
kat meglátogassák.

Utuk során először a Zur zur templomot 
keresték fel a török határ közvetlen közelében, 
majd végigmentek az Araksz-folyó mentén, 
ahol elérték a gyönyörű Szent István kolos-
tort. Ezután Khoy és Szalmasz közelében lá-
togatták meg a Szent Szarkisz, a Szent György 
és a Mahlazan templomot. Rövid időre meg-
álltak az Urmia-tó partján, amely a harmadik 
nagy tó a történelmi Örményország terüle-
tén. Itt a parton érdekes sókiválásokat láttak.  
Tebriz közelében a Szent Hripszime bazilikát 
és a Sohrol falunál található téglatemplomot 
keresték fel. A következő állomásaikon, Arde-
bilben, a Kászpi-tenger mentén, Teheránban, 
Kashanban, Shirazban, Perszepoliszban iráni 
vonatkozású nevezetességekre bukkantak. 

Iszfahánban a XVII. század óta nagyszá-
mú örmény közösség él, akik egy kolostort, 
több templomot, múzeumot, könyvtárat és 
egy genocídium emlékművet is létrehoz-
tak a város Új Dzsulfa nevű negyedében. 
Ezeket szintén megtekintették. Visszafe-
lé ismét megálltak Tebrizben. Felkeresték 
az örmény templomot, majd a török határ 
felé menet a híres Szent Tádé kolostort.  
Szerencséjükre épp egy örmény keresztelőt 
tartottak és a szertartáson résztvevők nagy 
örömmel fogadták érkezésüket. Ez az ese-

mény méltó befejezése volt iráni utazásuknak 
– számolt be élményeikről Szabó László.

A művészi felvételek elragadó élményt 
nyújtottak a klub résztvevőinek, s valóban 
rácsodálkozhattak az Iránban található 
örmény kultúra még megmaradt emlék-
helyeire.

Frigyesy Ágnes

A Zur zur templom Maku közelében

A Szent István kolostor

Keresztelés a Szent Tádé kolostorban
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
12. rész
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És most térjünk vissza a Moldovánokhoz. 
Olvashattuk, hogy „törzsökös” magyar-
láposi családban született. Erre vonatko-
zóan csak arra szeretném emlékeztetni a 
Füzetek olvasóit, hogy dédapám egyik 
gyermekét Moldován József keresztelte. 
Így szól  a  Vándorkönyvben lévő bejegy-
zés: „Ismét született egy kisfijunk kiis vet 
a szent keresztségben Lajos nevet. Szüle-
tet Décember 21  �72-ben reggel 7 órakor. 
Kereszt Attya Moldován József kereszt 
Anya Vojth Anna kisasszony”.

Valószínű az itt bemutatott és még ezután 
bemutatásra kerülő id. Moldován József 
édesapjáról vagy nagybátyjáról lehet szó.

A fényképet több mással együtt unoká-
ja Fischer József küldte el hozzám, amit 

ezúton is hálásan köszönök, s a további-
akban az Ő leveléből idézek:  

„Nagyapáméknak négy gyermekük 
volt.  Ifj. Moldován József (nagybátyám 
és keresztapám), Moldován Vilma, Mol-
dován Margit (később Tulics Lászlóné) és 
Marianna (később Fischer Béláné), édes-
anyám. Amikor a fénykép készült édes-
anyám még nem élt.

Ifj. Moldován Józsefnek két lánya van, 
dr. Moldován Ágnes, férje után Kiss Ist-
vánné, mindketten fogorvosok és dr. Mol-
dován Etelka, férje után Kelemen József-
né: mindketten orvosok. Baróton élnek, és 
a nagybátyám is ott élt a lányaival. Úgy 

tudom, a családról (Moldován) nagyon 
értékes feljegyzései vannak. Ugyanígy a 

Id. Moldován József feleségével és három gyermekével
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és munkatársa volt, népmű-
vészet gyűjteményei (főleg 
erdélyi) könyvekben is meg-
jelentek. A házon, ahol la-
kott emléktáblát helyeztek el. 
Nem volt férjezett. – Másik 
nagynéném Moldován Mar-
git férje után Tulics László-
né. Ő volt az én édes kicsi 
Gili nénim, aki sok nehéz 
pillanatomon segített át, a 
Jóisten áldja meg és fogadja 
őt angyalai körébe. Itt sem 
volt gyermek. – Édesanyám 
Moldován Marianna, Fischer 
Béláné, ők is Désen éltek, én 
is ott születtem. 1962-ben 

végeztem Kolozsváron, és M.Láposra ke-
rültem az ottani Líceumba, ahol torna tanár 
voltam. Ott éltünk 43 évet.”

    (Folytatjuk)

M.Láposon élt örményekről.
– Nagynéném Moldován Vilma tanítónő 

és iskolaigazgató volt Tolna   megyében, 
Váralján. A magyarországi T. I. T-nek tagja 

MoldovánVilma (Babi), Margit(Gili), Marianna(Micú) és József

ú ú ú 

Bocsánat a zavarásért. Nevem Antal István, maroshévizi lakos vagyok. Nagymamám gyer-
gyói örmény Mánya nevű volt. Szoktam olvasni kiadványukat amit  sajnos egy-két hónap 
késéssel kapom meg egy ismerősömtől Gyergyóból. Azért írtam, mert a gyergyói Új Kelet 
hetiújság 2007. február 24-i számában megjelent egy írás a maroshévizi örményekről, s 
gondoltam hátha érdekli önöket is. Itt küldöm az írás másolatát. Üdvözlettel A. I.

Czirják Károly

Maroshévíz és az örmények
  
Magyarországon az első nagyobb örmény betelepülési hullámról az 1670-es évek-
ből van tudomásunk, ekkor négy jelentősebb örmény központot hoztak létre Gyer-
gyószentmiklóson, Szamosújváron, Erzsébetvárosban és Csíkszépvízen. Az örmények 
túlnyomó része kereskedéssel foglalkozott. Az elsődleges, örmény templomokkal 
is rendelkező településekről idővel a szerényebb vagyonú kereskedők elköltöztek, 
más településeken próbáltak szerencsét, létrehozva az örmény szórványt.
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Maroshévíz azon települések közé tar-
tozott, ahol az örmények aránylag kis 
számban telepedtek le, de jelenlétük fon-
tosnak bizonyult kereskedelmi és feleke-
zeti szempontból is. Településünkön az 
első örmények a XVIII. század utolsó és 
a XIX. század első éveiben telepedtek le. 
Mind kereskedéssel, főleg fakereskedés-
sel foglalkoztak. A már meglevő zsidó 
és magyar kereskedők mellett a település 
központjában üzleteket nyitottak. Az első 
telepesek között érkeztek: Jákobi István, 
Ávéd János, Nevoma Vencel családjaikkal, 
valamint a Mánya, Mélik, Duha, Erszény, 
Dobrán, Buslig családok. 1836-ban érke-
zik településünkre az Urmánczy család, 
mely jelenléte pozitívan megpecsételte a 
település fejlődését. Nevük még a perzsiai 
tartózkodásukra utal, ahol az Urmia-tó és 
település névből szerkesztették családne-
vüket. 

A család egy része megmaradt a régi 
Persian névvel, ezt alátámasztja a családi 
sírboltjuk és egyik testvérük neve is. Ha-
bár az Urmánczyak még lengyelországi 
(Lemberg, ma Ukrajna) tartózkodásuk alatt 
bárói rangra emelkedtek, e tisztséget soha 
nem használták. A család az eltelt évtize-
dek alatt számos tetszetős házat építetett 
Maroshévíz központjában, nevükhöz fűző-
dik az első vöröskeresztes kórház (1894), 
az első helyi újság (1895), az első állami 

iskola (1896). Újból megalakították a helyi 
színtársulatot (1902), az első futballpálya 
is a nevükhöz fűződik (1919). De a leg-
nagyobb megvalósításuk a helyi új római 
katolikus templom felépítése (1868-1873). 
Ebben a templomban az egyik mellékoltár 
képe jelenleg is Világosító Szent Gergelyt 
ábrázolja, akit Örményország alapítójaként 
tartanak nyilván.

E templom alapkőletételénél és fel-
szentelésénél több örmény volt jelen: 
Merza Antal gyergyószentmiklósi örmény 
szertartású plébános és esperes, Ágoston 
Károly, Ávéd Gergely, Karácsony Kris-
tóf, Urmánczy János, Urmánczy Jánosné, 
ifj. Urmánczy János, Urmánczy Jenő (60 
éves), Jákobi István (87 éves), Jákobi Lá-
zár, Jákobi Gergely, Jákobi Antal, Jákobi 
Antal, Muzik József, Nevoma Vencel, Men-
toviah Gyula Marosvásárhelyről, Kajláni 
Anna, Ávéd Gergely kereskedő, Ávéd Já-
nos (72 éves), Jákobi Mária, Miklós Antal 
hitvese, Mélik Lujza, Ávéd István lelkész, 
id. Urmánczy István, ifj. Urmánczy Ist-
ván, Jákobi Marcsa, Jákobi Gizella, Sá-
muel Mihály.

A XX. század elején tudomásunk van 
egy újabb örmény hullám érkezéséről, 
közöttük találjuk Zérigh Mihály vendég-
lőst, valamint Duha Kristóf gyógyszerészt 
és az Ámira családot, akik kereskedéssel 
foglalkoztak.

Június 23-án du. 17 órakor Világosító Szent Gergely-napi 
búcsúra kerül sor az Örmény Katolikus templomban (Budapest 
XI. Orlay u. 6.). A misét celebrálja Leszkovszky Pál atya, 
közreműködik a Voszkeberán énekkar, Zsigmond Benedek 
vezetésével.
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– Első alkalommal jelent meg kötet az 
örmény genocídiumról magyar nyelven, 
mely részletesen és színvonalasan tájé-
koztat az örmény népirtás előzményeiről 
és az utóéletéről – mondta a könyvet be-

mutatva Zsigmond Benedek armenológus. 
Majd rámutatott: – Az örmény népirtás 
már megkezdődött a XIX. században, sőt 

Kötet és tárlat az örmény népirtásról

már 1604-ben a sivatagba hajtották az 
örményeket. A fiatal szakértő szólt a nép-
irtás ideológiájáról, a tiszta török állam 
eszméjéről, mely cél megvalósításának 
útjába álltak az örmények. Véleménye 

szerint kellett egy 
kedvező alkalom, 
amikor az ifjú tö-
rökök megkezd-
hették az örmény 
népirtást 1915-ben, 
eltervezett, előre 
elkészített koncep-
ció szerint. 

Először az ör-
mény értelmiséget 
semmisítették meg, 
majd ezt követően 
másfél millió ör-
ményt pusztítottak 
el. Az ezt megelőző 
időkben egymil-
lió örményt öltek 

meg brutális kegyetlenséggel. Zsigmond 
Benedek hangsúlyozta: – Hitler már csak 
átvette a jól bevált módszereket, hisz a 

Az Örmény Kultúra Hete kiemelkedő eseményeként bemutatásra került Nikolaj 
Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium című kötete, illetve az érdeklődők válogatást 
láthattak az örmény genocídiumról szóló drámai művészi alkotásokból 2007. május 
20-án Budapesten, az Árkád Galériában. Az Örmény Kultúra Hete egyik rendezvénye-
ként Issekutz Sarolta, az EÖGYKE elnöke a könyv- és kiállítás megnyitón elmondta: 
a kéziratot tavaly ősszel kapta meg angol nyelven Örményországban, melyet ma-
gyar nyelvre fordíttatott az EÖGYKE, a tárlat anyagát pedig a Jereváni Örmény 
Múzeumból kapta. Tapasztalata szerint a felsőfokú tanintézmények félnek befogadni 
e drámai eseményről szóló kiállítás anyagát, ezért szerinte még sokat kell dolgozni 
azon, hogy a XX. század első népirtásáról bátran és őszintén lehessen szólni.

Dr. Issekutz Sarolta és Szabó Anikó
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diktátornak ismernie kellett az örményir-
tás módszereit. Noha az erdélyi örmé-
nyek tiltakoztak a kegyetlenségek miatt, 
eredményt sajnos nem értek el abban az 
időben. Zsigmond Benedek szerint ezek a 
mártírok vértanúk, s egyben a keresztény 
üldözés áldozatai is.

A könyv- és kiállí-
tás megnyitón Szabó 
Anikó és Flórián An-
tal örmény származá-
sú színművészek ol-
vastak fel részleteket 
Varga Gábor meg-
rázó gondolataiból, 
felidézve az erdélyi 
örmény genocídium 
epizódjait. Ezt köve-
tően Puskás Eszter 
énekművész kápráz-
tatta el hallgatóságát.

Nikolaj Hovhan-
niszján: Az Örmény 
Genocídium című kö-

tete megvásárolható a Fővárosi Örmény 
Önkrományzat székhelyén: 10�� Buda-
pest, Akadémia u. 1. IV. 426. szoba, elő-
zetes telefonegyeztetés alapján. Tel: 332-
1791, Zsoldos Vandánál. Ára: 1500 Ft.

(Frigyesy)

A kiállítás és a könyvbemutató résztvevői

Zsigmond Benedek előadás közben Flórián Antal színművész
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Manapság sajnos már csak néhány ember tud erre a kérdésre felelni. Lakatos Ist-
ván, 1949-ben írott nekrológja óta egy szó sem esett róla a sajtóban sokáig, amikor 
megjelent Jagamas Ilona: Egy életmű megmentése érdekében című cikke. (A HÉT, 
1978. 8. sz.) Támasszuk fel emlékét, mert méltó arra, hogy örök maradjon.

Erdélyi magyar zeneszerző volt, aki Kolozsváron született 1888. december 1-én és 
ugyancsak Kolozsváron halt meg 1949 januárjában. Alig, hogy betöltötte a 60-ik életévét, 
már távoznia kellett az élők sorából s ez elsősorban az erdélyi magyarság számára jelentett 
súlyos veszteséget. Zenei tanulmányait szülővárosában, Farkas Ödönnél, majd a budapes-
ti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés-szakán végezte. Életéről csak héza-
gos adataink vannak. Annyi bizonyos, hogy 1920 körül Désen magántanárként működött, 
csaknem a harmincas évek végéig. Ezután újból kolozsvári lakos lett és a Városi Vízmű-
veknél töltött be hivatalnoki állást 1947 őszéig, amikor indoklás nélkül felmentették; állás 
és fizetés nélkül maradt. Javaslatomra visszament Désre tanítani. Tudomásom szerint, kb. 
félévet tartózkodott Désen és 1948 tavaszán végleg Kolozsvárra költözött. 

Közben súlyosan megbetegedett és nehézműtéten esett át. Dr. Parádi Kálmán fő-
orvos szerint: „Neki már 20 évvel halála előtt csigolyagyulladás miatt megrövidült a 
nyaka és emiatt volt a feje állandó jelleggel a vállai közé esve. Ez magyarázza igen mély 
rekedtes hangját is. Halála előtt a tbc-s folyamat megtámadta egyik fülét is. Megoperál-
ták, hetekig feküdt a kolozsvári fül-orr-gégészeten. …’Elolvadt’ a középfül, a belső fül a 
hallójáratokkal, oldalt a csúcsnyúlvány is szétment. Óriási kötéssel a fején közlekedett 
hónapokon keresztül.”

Zeneszerző, magántanár és muzikológus volt. Mindemellett kitűnő matematikus és 
rendkívül jól tájékozott az irodalomban, valamint különféle tudományágakban. Csak-
nem polihisztor volt.

Énnekem 1933 tavaszától 1936 nyaráig volt tanárom. Nagy kár, hogy 1933 előtt nem 
Nála tanultam. Ennek oka, hogy Cz. T., akkori zongoratanárnőm elriasztott Tőle, azt 
állítva, hogy Csíki tanítás közben sok hibát követ el. Persze, ez légből kapott koholmány 
volt, szakmai irigységtől indíttatva.

1933 tavaszán egy alakalommal Dr. Csidey Jenő fogorvos várószobájában ülve arra 
lettem figyelmes, hogy a szomszéd szobában zongoratanítás folyik. Csíki Endre tartott 
zongoraórát a fogorvos Jóska nevű fiának. Ezt az órát hallgatva meggyőződtem arról, 
hogy Csíki rendkívüli zenepedagógus, és hogy mindaz, amit Cz. T. mondott róla, sze-
menszedett hazugság volt. Sürgősen felkerestem a Mestert, hogy megkérjem vállaljon 
el engem is növendékének. Sajnos, akkoriban egy nagyon makacs és múlni nem akaró 
ínhüvely-gyulladásban szenvedtem. Ezért mindössze kb. félévig taníthatott engem zon-
gorára, mert orvosi tanácsra abba kellett hagynom a zongorázást. Innen kedve Csíki 

Jagamas János

Ki volt Csíki Endre?
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összhangzattanra, formatanra és hangszerelésre tanított 1936 őszéig, amikor is a kolozs-
vári Academia Dramatica zeneszerző diákja lettem.

Tavaly a Hét egyik februári számában méltó cikket írtam Róla, centenáriuma alkal-
mából, „Tőle tanultam embernek lenni” címmel. Feledhetetlen jó mentorommal való 
kapcsolatom 1936 után is megmaradt és a tanár-növendék viszony őszinte, meghitt ba-
rátsággá érlelődött.  Csíki Endre a súlyos műtét után felépülve a kolozsvári Magyar 
Opera megalakulásakor, 1948 őszén, kottamásolói állást kapott a nevezett intézmény-
nél. Horribile dictu! Az akkori magyar vezetők szégyene volt ez. De már korábban is 
nagy szégyen és igazságtalanság volt az, hogy 1940-től Csíki csak tisztviselői állást 
kapott, s azt is mihamar elvesztette.

De hát Csíkit – többek között – rendkívüli szerénység jellemezte, s ez gátolta meg, 
hogy jó pozíciókat szerezzen magának.

1943-ban néhai sógorom, Dr. Ferencz (Májer) László, aki meggyőződéses kommu-
nista volt, azt mondta nekem: győzzön csak a Szovjetunió, akkor aztán Csíki Endrének 
olyan állást biztosítunk, ami szellemi nagyságához méltó lesz! Sógorom 1944-ben el-
esett a harctéren, a Szovjetunió győzött, de Csíki Endre soha nem kapott képességeihez, 
tudásához méltó állást.

1945 őszén kerültem haza orosz hadifogságból. Csíki Endre akkor a Józsa Béla At-
henaeum zenei felelőse volt: ezt a munkát ingyen végezte. Hazajövetelemnek nagyon 
örvendett, már türelmetlenül várt, ugyanis az én segítségemmel akart kottakiadó válla-
latot szervezni Kolozsváron, a Magyar Polgári Dalkör kottaszükségletének biztosítása 
céljából. Balogh Edgár és Bányai László kapott felkérést arra, hogy Csíki Endre nagy-
szerű tervjavaslatának engedélyeztetését a minisztériumban kieszközöljék. Néhány hét 
várakozás után kiderült, hogy az engedélyezés végképp elmarad. Ennek okát csaknem 
20 év múlva tudtam meg: sajnos Nagy István barátomnak is része volt benne, ő maga 
ismerte be. Jobbnak találta ugyanis a szükséges kottaanyagot a budapesti Magyar Kórus 
útján biztosítani. Azt is bevallotta, hogy Csíkiben lehetséges riválisát látva, mindent 
elkövetett annak megakadályozására, hogy ő legyen az átreformált új Dalosszövetség 
elnöke. Nagy István akkori hiúsága nem tűrt maga fölött senkit.

Az akkori zenei vezetők, valószínűleg féltékenységből, kisemmizték, mellőzték ezt a 
rendkívüli képességű és jellemű muzsikust, pedig minden erejükkel támogatniuk kellett 
volna! Incze János dési festő barátom mondta: Csíki Endre mindenki felett állott leg-
alább tíz emelettel. De hát Csíki nem kellett az akkori zenei vezető rétegnek sem, mert 
„féltek vala Tőle”.

Életének utolsó éveiben csaknem nyomorgott. 1944 tavaszán a nagy kolozsvári bom-
bázáskor lakását találat érte és minden kézirata – amely mérhetetlen szellemi kincset 
tartalmazott –, végleg elveszett. Még szerencse, hogy tudományos munkásságából meg-
maradt az a néhány írása, amely annak idején a korabeli sajtóban megjelent.

Szellemi hagyatékát tovább kutatjuk, hátha előkerül még néhány írása, vagy kompo-
zíciója. Remélhetőleg belátható időn belül elkészül monográfiájának az a része, amely 
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a sajtóban megjelent, nagyon jelentős írásaival foglalkozik, Dr. Benkő András zenetör-
ténészünk szerkesztésében.

Mint leghűségesebb tanítványa és barátja, 1989. december 10-én saját lakásomban 
megrendeztem Csíki Endre centenáriumának megünneplését (esztendős késéssel), 
melynek egy műsorszámát a Helikon 1990. augusztus 31-i számában közreadtunk. A 
műhelyben címmel. Egyébként ezt a teljes műsort meg szeretnénk ismételni, rádiófel-
vétel céljából.

Ennyi elég talán, hogy méltatlanul elfelejtett Csíki Endre emlékét felelevenítsük a 
köztudatban. Rendkívül nagy és sokrétű tudása és tehetsége folytán az erdélyi magyar-
ság művelődési életének élvonalába tartozott és valóban lángelme volt. Jelentős alakja 
századunk első felének.

Ha már Csíki Endre életében élhetetlen volt, legalább halálában váljék halhatatlanná. 
Requiescat in pacelet lux perpetua luceat ei!

 (Megjelent a Helikon 1��0. �7. számában)     

ú ú ú 

A szultánok kenyerérõl

Nem tudni, mi okból kifolyólag lett a szultánkenyérbõl rahát az idõk 
folyamán, tény, hogy Erdélyben is igen kedvelt csemege. Neve balkáni 
jövevényszó, de az is lehet, hogy Wallachiából szivárgott be az erdélyi 
magyar gasztronómiai kifejezések közé. A régies szultánkenyér kifejezést 
ma már egyre ritkábban használják és dacára annak, hogy a régi 
szakácskönyvekben így szerepelt, sokan meg sem értik.

Törökül a szultánkenyeret lokum-nak nevezik és nagyon sokfélét 
készítenek ebbõl az édességbõl. Az eredeti lokum rizsliszt, cukor, víz 
keverékébõl készül, amely ha elkészült, mindenféle színûre színezik és 
különféle õrleményekbe (mandula, mogyoró, dió, piztácia) és cukorporba 
hempergetik. A baklavá-hoz hasonlóan ez is örmény találmány, amit a 
törökök továbbfejlesztettek és elterjesztették szerte a Balkánon.

(Megjelent Berecz Edgár: Török hatások az erdélyi 
magyar konyhamûvészetben címû könyvben – Kulinárius sorozatban)
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Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban 
2. rész

A letelepedett civilizáció kialakulása Örményországban

Az emberi civilizáció fejlődésében a gyűj-
tögető, halászó, vadászó életmód utáni fá-
zis a növénytermesztő és állattenyésztő 
gazdálkodás, majd a kézművesség kezde-
tei. Ekkor következett a letepeledett civi-
lizációk kialakulása.

Armenia, vagyis a történelmi Örmény-
ország területén a Kr. e. V. évezred végén 
kezdődött meg a kő építkezési anyagként 
való rendszeres használata. Ettől az idő-
től, melyet rézkőkorszaknak nevezünk, 
már kőből épült fix lakóhelyekből álló te-
lepüléseket találunk.

A korai városépítkezés több fázisával 
találkozhatunk Armeniában. Teghut tele-
pülése még nem mutat nagy változatos-
ságot: kerek épületek állnak egymástól 
elszigetelve.

A Kr. e. IV. évezredbeli települések 
legjellegzetesebb képviselője Sengavit. 

Kör alakú épület alapjai Sengavitból 
(Kr. e. VI. évezred)

Ez utóbbi Teghut településéhez képest 
számos újítást mutat. Az itteni köralakú 
épületek jóval nagyobbak, és találunk tég-
lalap alakú épületeket is. Sengavit házai 
csoportokba rendeződnek. A települést 4 
méter vastag fal övezi, így Sengavit már 
városerődnek nevezhető.

A Kr. e. III. évezredben megjelent a 
monumentális építkezés, amelyet Mokh-
rablur ötezer éves temploma képvisel. 
Ebből a korból származnak a megalitikus 
műemlékek is, amelyek közül a legjelleg-
zetesebbek az úgynevezett visap-kövek. 
A visapok hal alakúak, 2-5 méter maga-
sak és kultikus célt szolgálnak. Sziszián 
környékén található a Zorac karer nevű 
emlékmű, amely csillagvizsgálóként szol-
gált.

A Kr. e. II. évezredben továbbra is 
építenek városerődöket. Az épületek ma-

Megalitokból álló csillagvizsgáló Sziszián 
mellett (Kr. e. V. évezred)
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gassága eléri a hét métert. Motkanberd 
fellegvára köré épültek a lakóépületek. E 
város méretei semmiben sem maradtak el 
a mezopotámiai városokétól.

Az első jelentősebb államok: 
Mitanni és Nairi

Armenia területére a Kr. e. IV. évezred-
ben érkezhettek a hurrik, egy ismeretlen 
eredetű nép. Az indoeurópai nyelvcsalád-
hoz tartozó anatóliai nyelveket beszélő 
népek a Kr. e. II. évezredben alapítottak 
itt államokat.

Az első hurri államokról, amelyek a Kr. 
e. III. évezredben jöttek létre, asszír felira-
tokból értesülünk. Ugyancsak a hurrik ala-
pítottak erős törzsszövetségi államot egy 
évezreddel később, a Kr. e. XV. században, 
Mitanni néven. A Mitanni Királyság a XV-
XIII. század között állt fenn. Uralkodói az 
egyiptomi fáraókkal leveleztek; a mitanni 
hurri nyelvemlékek részben innen, nagyobb 
részben pedig a szomszédos Hettita Biro-
dalom könyvtárából kerültek elő. Mitanni 
területe Armenia déli, Mezopotámia észa-
ki részére korlátozódott. Fővárosa Vassu-
kanni volt, az Eufrátesz északi folyásánál. 
A XIV. század végén a Hettita Birodalom 
és Asszíria közötti ütközőállammá vált. A 
XIII. század első harmadában a megerő-
södő Középasszír Birodalom elfoglalta és 
tartományává tette.

Az Armenia középső részén található 
államok is bizonyos mértékben Asszíria 
fennhatósága alatt voltak. Az asszír fel-
iratok előbb Uruatri népének felkeléséről 
beszélnek, a későbbiekben pedig Nairi ki-
rályairól szólnak. Nairi nem volt egységes 
állam, hanem kisebb fejedelemségek laza 

politikai szövetsége, amely a terület kato-
nai védelmére jött létre.

Urartu alapítása

Mind politikai, mind kulturális tekintet-
ben a hurrik legjelentősebb államalakulata 
Urartu volt. Az Uruatri név a IX. századtól 
már ebben az alakban szerepel az asszír fel-
iratokban. Az állam önelnevezése Biainili, 
amely a Van-tóról (urartui nyelven: Biaini) 
kapta a nevét. Urartu állam három nagyobb 
tó köré szerveződött, mai nevükön: Van-
, Szeván- és Urmia-tó. Ezek közül az első 
feküdt az állam középpontjában, amely 
mellett az uruatrik eredeti szálláshelye volt. 
Ezért adták országuknak a Biainili nevet, 
amelyet Pjotrovszkij neves szovjet régész 
nyomán Van-tói Királyság-nak fordíthatunk. 
Az Urartu elnevezés pedig feltehetőleg azo-
nos a héber Ararát szóval. Az Ararát-hegy 
Armenia jellegzetes pontja, az asszírok ezen 
hegy után nevezhették az országot és népét.

Urartuban a IX. század elejétől a VI. 
század elejéig a Lutiprida-dinasztia ural-
kodott. Első jelentős királyuk I. Szarduri 

Erebuni erőd külső falának részlete 
(Kr. e. 7�2)
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volt, aki a Van-tó keleti partján levő Tuspa 
városát tette meg fővárosnak.

Armenia II. és I. évezredbeli államai, 
közülük is legfőképpen Urartu, továbbfej-
lesztették a rézkőkorszak építészeti vívmá-
nyait. Az urartuiak nagyszámú erődöt és 
várost építettek, amelyek a későbbiekben 
az örmények első jelentős városai lettek 

és a mai napig fennállnak. Az urartui kirá-
lyok nyári rezidenciájául előbb Giarniani 
tartomány erődje szolgált, ez a mai Garni 
várnak felel meg. I. Argisti király Kr. e. 
782-ben új erődöt épített, Erebuni néven. 
Ez utóbbi erőd köré szerveződött az a vá-
ros, amelynek mai neve Jereván.

 (Folytatjuk)

Helyreigazítás. A jelen cikk első részében szereplő két görög szerző neve helyesen Héro-
dotosz, illetve Platón. A szerzőtől és olvasóinktól elnézést kérünk az elírásért. A szerk.

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub 

2007. június 21. du. 17 órakor
Cím: V. Budapest,

Semmelweis u. 1-3. 
Bartók terem

 Program: 
Bemutatkozik Fülöp Ákos atya, 
az Örmény Katolikus Plébánia

frissen kinevezett 
adminisztrátora

Vendégünk Dr. Garda Dezső 
történész, egyetemi docens 

(Gyergyószentmiklós)
Gyergyói örmények könyve 

(Budapest 2007) – könyvbemutató

A klubestet az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
rendezi

Reményik Sándor

Ki beszél?

Arany jegenye, ki beszél veled?  
Valaki megszólított messziről,  
Attól remeg most minden leveled.  
A szél, a szél, a szél beszél veled.  
De mi a szél? 
Sok sóhajtás, 
Mely összegyűlt, s most egyszerre 
beszél. 
Egy sóhajtás alig egy lehelet, 
De sok sóhajtás egymásba fogózva  
Átrepül országhatárok felett, 
És megtalálja, amit szeretett.  
Valaki sokat sóhajtott feléd, 
Sok sóhajtása egymásba fogózott, - 
Most elérte az arany jegenyét. 

Kolozsvár, 1�2� október
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Május 18-án a Zuglói-, XIII., XV., és XVII. kerületi Örmény Kisebbségi 
Önkormányzatok Világosító Szent Gergely tiszteletére tartott ünnepi kö-
zös megemlékezésén szép számban jelentek meg az örmények a Zuglói 
Kisebbségek Háza kertjében (alsóképek). A már hagyományos rendez-
vény műsorát Várnagy Katalin színművész, Avedikián Viktória ének-
művész, Szuper Géza gitárművész, Szabó László dudukművész, Lusine 
Hakopyan énekművész, Zárug Zita előadóművész és a Hamónia-Celes-
tis zuglói örmény kórus szolgáltatta (bal felső kép). Az esten részt vett  
Gyergyószentmiklósról az erdélyi örmények 5 fős csapata is Zárug Ala-
dár vezetésével (jobb felső kép). Örmény ételek bemutatója és kötetlen 
beszélgetés zárta az estet.

Világosító Szent Gergely ünnepén
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Meghívó
Szamosújvár, Szent Gergely napi búcsú

és Szongott Kristóf halálának 100 éves évfordulója

Idén január 24-én volt Szongott Kristóf armenológus halálának 100. évforduló-
ja, amelyről 2007. június 23-án – a Szent Gergely napi ünnepséggel összekötve 
– kívánunk megemlékezni Szamosújváron.

Program:
Június 22. péntek:
• Utazás Szamosújvárra (egyénileg, illetve megbeszélés alapján közösen 

gépkocsikkal), este közös vacsora és program a TÉKA Házban, szállás 
ugyanitt a kollégiumban.

Június 23. szombat: 
• 11.00 óra: Szent Gergely napi nagymise, utána Szongott Kristóf kriptájának 

megkoszorúzása az altemplomban.
• 13.00-15.30-ig 300 személyes közös ebéd a plébánia pincéjében
• 16.00: rövid megemlékezés Szongott Kristóf lakóházánál, majd az örmény 

temető meglátogatása.
• 18.00: Emlékműsor és vacsora a TÉKA Házban.
Június 24. vasárnap:
• hazautazás, illetve látogatás Marosbogáton, Szongott  Kristóf szülőfalujá-

ban, esetleg a Bonchidai kastély meglátogatása, kolozsvári városnézés.
A szállás a TÉKA Házban, és az ellátás – bizonyos létszámig – ingyenes, illetve 
sok jelentkező esetén igen szerény költségből megoldható.

Szongoth Gábor

„Jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

 (Antoine de Saint-Exupery)

„Szeretetre vágysz? Szeress!”                                       (Martialis)
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Reményik Sándor: Akarom 
 
 
Akarom: fontos ne legyek magamnak. 
A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás, 
Ám a kalász nem az ő érdeme. 
Legyek a szél, mely hordja a magot, 
De szirmát ki nem bontja a virágnak, 
S az emberek, mikor a mezőn járnak, 
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. 
Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon. 
Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam. 
Sok lélek alatt legyek a tutaj, 
Egyszerű, durván összerótt ladik, 
Mit tengerbe visznek mély folyók. 
Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót.
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Tisztelt Szerkesztőség!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 

2006. januári számában megjelent „Kov-
rig Béla életútjáról” című íráshoz (amit 
csak most tudtam elolvasni) szeretnék 
néhány megjegyzést és gondolatot hozzá-
fűzni.

Nem tudom, hogy Kerekes Jenő hon-
nan, milyen forrásmunkákból merítette 
információit, minden esetre sikerült neki 
egy kapitális bakot lőnie. A felsorolt angol 
nyelvű művek szerzője ugyanis nem Kov-
rig Béla, hanem elsőfokú unokatestvére, 
Kovrig Bence, aki külföldi publikációiban 
a Bennett Kovrig nevet használja. A „két 
kiváló mű” megjelölés is rettenetesen sán-
tít, hiszen a Hungary – Yearbook on Inter-
naitonal Communist Affairs, amint neve 
is mutatja egy évkönyv! Kovrig Bence 
tíz évig volt ennek munkatársa és minden 
kötetében publikált. Az East Central Eu-
rope című könyvben pedig csak egy rövid 
tanulmánya jelent meg. Mindez és még 
további adatok megtalálhatók a Magyar-
országon megjelent Ki kicsoda című gyűj-
teményben, de elküldöm Önöknek Kovrig 
Bence rövid életrajzát is.

Továbbiakban szeretném még elosz-
latni azt az általánosan elterjedt tévhitet, 
hogy Kovrig Bence Kovrig Béla fia lenne. 
Öt generációig visszamenőleg meglévő 
családfánk szerint Kovrig Bélával sem-
minemű rokonságban nem állunk. Kovrig 
Bence édesapja Kovrig János újságíró, a 
Földművelésügyi Minisztérium egykori 
sajtófőnöke, így a „Magyar Föld” felelős 
kiadója volt, aki 1948-ban politikai okok 

Olvasói levél
miatt családjával Párizsba és onnan tovább 
Kanadába emigrált. A teljesség kedvéért 
még megemlítem, hogy Kovrig János 
testvére volt édesapám, Kovrig Emil szín-
művész. Ő 1938-tól a Magyar Rádiónál 
dolgozott és onnan politikai okok miatt 
1950-ben menesztették. Jómagam pedig 
40 éven át dolgoztam különböző német 
színházaknál, mint zenekari muzsikus és 
zenei vezető.

Tisztelettel:
Kovrig Mihály

Budapest

Dr. Kovrig Bence: (Párizs) politológus, 
történész, a Torontói Egyetem nyugalma-
zott tanára (professor emeritus). 

Született Budapesten, 1940. szept. 8., 
szülei Dr. Kovrig János, Rádóczi Mattyók 
Klára. Nős, gyermekei: Michael (1972), 
Ariana (1975), Alexander (1986).

Tanulmányai: elemi Budapesten (1946-
48), Párizsban (1949-50), középfokú Tor-
ontóban (1951-58). Torontói Egyetem 
Bachelor of Arts diploma, politikai és 
közgazdasági tanulmányok (1962); úo., 
Master of Arts diploma, politikai tudomá-
nyok (1963); Londoni Egyetem (London 
School of Economics) doktorátus (Ph.D.), 
nemzetközi kapcsolatok (1967)

Munkahelyei: Torontói Egyetem po-
litológiai tanszék professzora 1968-94, 
tanszékvezető 1978-87; Szabad Európa 
Rádió kutató osztályának vezetője, Mün-
chen, 1987-88, Amerikai Magyar Törté-
nettudósok Társulatának elnöke, 1985-86, 
Kanadai Magyar Kutatóintézet igazgató-
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ja, 1985-94, Atlantic Research and Publi-
cations kuratóriumi tagja, 1985-től, Igaz-
gatósági tagja a Record Chemical Co.-nak 
(1981-87), A Centre Stage színházi egye-
sületnek (1981-84), és a Canadian Scene 
sajtószolgálatnak (1981-86), valamint a 
Torontói Egyetem kormányzó testületé-
nek tagja, 1975-78.

Kitüntetése: Magyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztje, 1993.

Főbb tudományos publikációi: „Par-
titioned Nation: Hungarian Minorities in 
Central Europe” in Europe’s New Dias-
poras, sz. M. Mandelbaum (New York: 
Council on Foreign Relations, 2000); 
„European Integrations” in Dilemmas 
of Transition: The Hungarian Experien-
ce, sz. Z. Bárány és A. Braun (Lanham, 
Maryland, 1999); „Felszabadítók: a nagy-
hatalmak és Magyarország 1965-ban” 
in Magyarország és a nagyhatalmak a 

20. században, sz. Romsics Ignác (Bu-
dapest: Teleki László Alapítvány, 1995); 
Hungarian Minorities in East-Central 
Europe (Washington, Atlantic Council, 
1994); „Creating Coherence: Collective 
Contributions to the Political Integration 
of Central and Eastern Europe” in East 
European Security Reconsidered, sz. J. 
Lampe és D. Nelson (Washington: Wilson 
Center, 1993); Of Walls and Bridges: The 
United States and Eastern Europe (New 
York, 1991); „USAID Programs and the 
Process of Democratization in Hungary”, 
Report to USAID, Washington, 1991; 
Communism in Hungary from Kun to Ká-
dár (Stanford, 1979); The Myth of Libera-
tion: East-Central Europe in U.S. Diplo-
macy and Politics Since 1941 (Baltimore, 
1973); The Hungarian People’s Republic 
(Baltimore, 1970)

Nyelvtudása: magyar, angol, francia

Issekutz Sarolta 
a Nemzetközi 
Könyvvásáron

      2007. április 
13-án a Nemzetkö-
zi Könyvvásáron az 
Idegennyelvű Könyv-
tár standján dedikál 
dr. Issekutz Sarolta, a 
Nikolaj Hovhannisz-
ján: Az Örmény ge-
nocídium című könyv 
szerkesztője. A képen 
Konrad Sutarsky len-
gyel író és képviselő.
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Anuscsiavánt, Szép Ara unokáját az 
isteneknek szentelték. Nagyon szép és 
tüzes természetű fiatalember volt. Egy-
szer a széles levelű platánfák erdejébe 
vezették Anuscsiavánt. Az erdőbe érve 
úgy tűnt neki, mintha a szél fújásától a 
platánfák nagy levelei énekelnének. El-
bűvölte őt a csodálatos ének, s ő is el-
kezdett énekelni. A papok, akik mellette 
álltak, jeleket olvastak ki és jövendöltek 
Anuscsiaván énekéből. Az erdőben volt 
egy márványból készült oltár. A papok 
ráhelyezték Anuscsiavánt az oltárra, és 

A marosvásárhelyi örmény-magyar
közösség gyermekrovata (�. rész)

Kedves Szülők és Nagyszülők!
Arra kérünk Benneteket, hogy hónap-

ról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a 
„Gyökereket”, hívjátok fel gyermekeitek, 
unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha 
nem értik, magyarázzátok el nekik fon-
tosságát.

Kedves Gyermekek!
Nektek igazán megéri elolvasni és 

megismerni a szép történeteket, amelyek 
hatalmas örmény királyokról, csodaszép 
királykisasszonyokról, véres háborúkról 
szólnak. És miért éri meg megismerni 

õket? Mert minden történet végén találtok 
egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok 
és elküldötök postán vagy email-en, év vé-
gén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsol-
juk közületek. A három nyertes csodálatos 
ajándékokban részesül. A cím tehát a követ-
kezõ:  Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 
4/C/48, RO-540535 Tirgu Mures, Románia.  
E-mail cím: pattila001@yahoo.it

Várjuk leveleiteket!
Dr. Puskás Attila,                                                                                            

                      a Marosvásárhelyi  
Örmény Kulturális Egyesület nevében

tömjénnel, illatos olajokkal az istenek-
nek szentelték őt. 

Anuscsiaván jó ember volt. Szemirá-
misz fia, Ninosz, egy háború alkalmával 
foglyul ejtette, és szabadulása után vis-
szatért Örményországba, ahol békében 
uralkodott haláláig.  Krisztus után 300-ig 
az örmények pogányok voltak és pogány 
isteneket imádtak.

6. Mit jelent az, hogy az örmények 
pogányok voltak? Kit imádnak a ke-
resztények?

Anuscsiaván

„A lélek a világegyetem bölcsességét hordozza magában.”
„A róka megváltoztathatja a szőrét, de nem a természetét.”      

(Suetonius)
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Antoine de Saint-Exupery

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétközna-
pokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!
  
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában 
idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket éstapasztalatokat! Segíts 
engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy 
csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettség-
hez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam 
be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!
 
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, si-
kertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén nö-
vekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és sze-
retete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja 
meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. 
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van 
a bátorságra. 

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb 
ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban ésa megfelelő 
helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságotközvetíthessek! 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! Ne azt add nekem, amit kívánok, 
hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére! 
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Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a baróti születésű Incze László tanár, a kézdi-
vásárhelyi múzeum ny. vezetője 2007. április 2-án, életének 79. esztendejében visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Földi maradványait Baróton, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra a 
római katolikus egyház szertartása szerint.

Mi is kegyelettel emlékezünk elhunyt Barátunkra, aki Barangolásaink idején, órák alatt meg-
szervezte a Kézdivásárhelyen élő örménymagyarokkal való találkozásunkat – szőlővel és lágy-
kenyérrel –, aki lapunk hasábjain is közzétette a helyi örménymagyar közösségre vonatkozó 
kutatásait. Nyugodjék békében!

Szomorújelentések
Nagy fájdalommal, de Isten akaratában és végtelen szere-
tetében megnyugodva tudatjuk mindazokkal, aki ismerték és 
szerették, hogy

Dr. Mártonffy Tamás
agrármérnök, nyugalmazott tudományos főmunkatárs, a me-
zőgazdasági tudományok kandidátusa, életének 84. évében, 
2007. május 5. napján elhunyt.
Hamvaitól a római katolikus vallás gyászszertartása szerint 2007. 
május 19-én vettek végső búcsút a Békásmegyeri Boldog Özséb 
Plébániatemplomban. Végakaratának megfelelően urnáját a 
Körösszakáli Temető, Mártonffy Család Sírkertjében helyezték 
örök nyugalomba május 20-án. Gyászolják: fia, menye, unokái, 
testvérei, rokonai, barátai és minden szeretett ismerőse.

Szomorú szívvel, de Isten végtelen szeretetében bízva tudatjuk, hogy Tutsek János életének 
83-dik évében 2007. május 8-án szelíd békességben hazatalált Teremtőjéhez.
Gyászmisével kezdődő, feleségével közös urnaelhelyezése, 2007. június 8-án, pénteken 
du. 3 órakor a kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplom urnatemetőjében (XI. Bartók 
Béla út 149.) megtörtént. 

Eltávozott a Mály család egy tagja címmel értesítették szerkesztőségünket, hogy elhunyt 
Starcz Rezsőné sz. Árva Gizella nyugalmazott magyar-történelem szakos tanár Gyulán, aki 
mindig nagy érdeklődéssel várta és hűségesen olvasta az Örmény füzeteket.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy dr. Simay Attila 2007. május 25-én itthagyott bennünket. Drága 
halottunk földi maradványait 2007. június 4-én 15 órakor a debreceni Köztemető II-es sz. rava-
talozójából, görögkatolikus szertartás szerint kísértük utolsó földi útjára. Szerettei
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Honismereti barangolás a honfoglalók, a kuruc szabadságharc, a lembergi 
örmény diaszpóra és jeles személyiségek nyomában Szabolcs, Szatmár, Bereg, 
Ung, Ugocsa, Máramaros és Galícia vidékein.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
2007 évi barangoló programjai

Kárpátalja

ÚTVONAL: Budapest – Nyíregyháza 
– Beregsurány – Munkács – Mezővári 
– Szolyva – Verecke –Lemberg – Ung-
vár – Tiszapéterfalva – Tiszaújlak 
– Nagyszőlős – Huszt – Szinevér – Cset-
falva – Técső – Aknaszlatina – Rahó 
– Beregszász – Beregsurány – Tákos 
– Nyíregyháza – Budapest

Időtartam: 7 nap (2007 augusztus 
22-28.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2 400 km 

Utasbiztosítás: Winterthur Zrt.
Szükséges felszerelés: sportruházat, 

szélkabát, sportcipő, elemlámpa
Vezetés: a csoportot képzett honisme-

reti vezetők kísérik a társasutazás kezde-
tétől annak végéig.

 
FŐBB ESEMÉNYEK:

Találkozó a lembergi örmény diasz-
póra képviselőivel

Koszorúzás honfoglaló őseink emlé-
kére a Kárpátok vízválasztóján a Verec-
kei-hágón 

Kuruc zászlóbontás helyszínei Bereg-
szászon és Mezőváriban

Kuruc szabadságharc legendás vára 
Munkácson

Turulmadaras emlékmű a ku-

ruc-kor tiszteletére Tiszaújlakon

Megemlékezünk:
II. Rákóczi Ferencről, Zrínyi Ilonáról 

és Munkácsy Mihályról Munkácson, 
Hollósy Simonról Máramarosszigeten, 
Petőfi Sándorról Ungváron, Bolyai János-
ról Lembergben, Bartók Béláról Nagy-
szőlősön.

Feszty-körkép panorámája Kendereskén
A második világháború Árpád-vonalá-

nak erődítményei Vezérszálláson
Sztálini lágerek magyar áldozatai előtt 

tisztelgünk Szolyván
Örmény templom Lembergben, római 

katolikus templomok Nagyszőlősön és 
Beregszászon, valamint kazettás templo-
mok Csetfalván, Técsőn és Tákoson

Európa mértani középpontján leszünk 
a Felső-Tisza vidékén

Fehér- és Fekete-Tisza összefolyása 
Rahón

Várrom látogatás Huszton
Városnézés Munkácson, Lembergben, 

Beregszászon, Ungváron és Nagyszőlősön
Séta a Szinevéri tó körül, kirakóvásár 

Izán
Piknik bográcsgulyással a Vereckei-

hágón. Zenés búcsúest a háziakkal Me-
zőváriban
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Találkozó a II. Rákóczi Ferenc Főis-
kola vezetőjével, Orosz Ildikóval Bereg-
szászon.

Mezőváriban személyes kapcsolato-
kon keresztül megismerjük a kárpátal-
jai magyarok vendégszeretetét, őszinte 
barátságát és ezeréves helytállásuk gyö-
kereit

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor  

Batthyány tér felső rakpartról
Határátkelő: Beregsurány
Látnivalók: Munkács, a honfoglalók 

első pihenőhelye (Zrínyi Ilona és II. Rá-
kóczi Ferenc legendás vára, Munkácsy 
Mihály emlékek, városnézés), Kende-
reske (Feszty-körkép panorámája), szí-
veslátás Mezőváriban

Szállás és ellátás: az 1., 4., 5., 6. és 
7. napon Mezőváriban falusi vendéglátó 
családoknál (2 ágyas fürdőfülkés szo-
bák)

2. nap: Látnivalók: Szolyva (sztá-
lini koncentrációs tábor siratófala – ko-
szorúzás), Vereckei-hágó (honfoglaló 
magyarok bejövetelének emlékhelye), 
piknik bográcsgulyással, Lemberg

Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon 
Lembergben szállodában

3. nap: Látnivalók: Lemberg (talál-
kozó a helyi örmény közösséggel, ör-
mény templom és temető, séta az óvá-
rosban, Boim kápolna, Szent György szé-
kesegyház, Bolyai János emléktábla)

4. nap: Látnivalók: Ungvár (várláto-
gatás, városnézés), Csetfalva (kazettás 
templom és harangláb), Tiszaújlak (tu-
rulmadaras emlékmű)

5. nap: Látnivalók: Nagyszőlős (vá-

rosnézés, Bartók Béla és Perényi Zsig-
mond emlékek, ferences misszió),  Huszt 
(várrom látogatás), Nagyág völgye, Kam-
janka-hágó, Szinevéri tó (séta a tó körül), 
Iza (kirakóvásár)

6. nap: Látnivalók: Técső (Hollósy 
Simon emlékek, Kossuth-szobor, kazet-
tás református templom), Aknaszlatina, 
Körtelep (Európa közepe emlékmű), 
Rahó (Fehér- és Fekete-Tisza összefo-
lyása)

Zenés búcsúest a háziakkal  Mező-
váriban

7. nap: Látnivalók: Beregszász 
(katolikus templom, Bethlen ház, II. 
Rákóczi Ferenc Főiskola, ahol Orosz Il-
dikó, az intézmény vezetője kalauzol), 
bevásárlás egy nagyáruházban, majd 
határátkelés után Tákos (műemléktemp-
lom – a mezítlábas Notre Dame)

Határátkelő: Beregsurány
Érkezés:  21 óra körül Budapestre
Részvételi díj: 59 000Ft/fõ 
(ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 

9 000 Ft)
Az összeg tartalmazza a vezetés, a 

biztosítás, a félpanzió, a szállás és a be-
lépőjegyek árát kivéve a buszköltséget 
(20.000 Ft/fõ).

A fenti program a csoportok igénye-
inek megfelelően, közös megegyezés 
alapján részben módosítható. A bejárt 
emlékhelyek hangulatát tájba illő zené-
vel, versekkel és a népköltészet remekei-
vel idézzük fel.

Jelentkezés: Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület székhelyén, 
vagy a Fővárosi Örmény Klubban a 
20.000 Ft/fő buszköltség, mint foglaló 
befizetésével.



Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1255 Budapest, Pf. 189. Telefon: 201-1011, fax/tel.: 201-2401

Elnök: dr. Issekutz Sarolta
                                               – 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: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401

Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

Ezer székely leány napja Sarlós Boldogasszony napján. Idén: 2007. július 2.

Ezer székely leány napja Csíksomlyón



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

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

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

havonta megjelenő kiadványa
XI. évfolyam 125-126. szám
2007. július-augusztus

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

f ü z e t e k

Az örmény liturgia megemlékezéseiből

„Emlékezzél meg Uram, és áldd meg azokat, akik fogadalmat 
tettek és akik szent Egyházadért eredményesen munkálkodnak, 
valamint azokat, akik irgalmas cselekedettel megemlékeznek a 
szegényekről, és engedd el – belőled fakadó bőkezűséggel – tar-
tozásukat százszorosan itt és az örökkévalóságban.”

Ha egy szóban akarnám az idézet jelentőségét, mondanivalóját 
megfogalmazni: jócselekedetek. Ezek nélkül holt a mi hitünk. Tö-
rekedjünk hát minél több jót tenni, mert az által változik a világ!

                                                                                  Dr. Sasvári László
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Dávid Csaba

Gergely ma is megvilágosít
– Amit ezek csinálnak, az csoda – mondja Szongoth Gábor június 22-én, pénte-
ken este a Téka udvarán. Ekkor érkezett meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület egyik csoportja Szamosújvárra. Szongoth Gábor és magam az 
Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE-képviselőcsoportja nevében; más-
nap csatlakozott hozzánk Várady Mária, ugyancsak OÖÖ-képviselő.

Meleg volt, akár Budapesten, az ég 
pedig csillagos – nem úgy, mint Bu-
dapesten. Szamosújvár egét nem szen-
nyezi annyi fény, hogy ne látszanának a 
csillagok. Szamosújvár egét elsősorban 
mégis földi, közöttünk s kétlábon járó 
csillagok ékesítik: ezt a Tékában tevé-
kenykedő összes oktatóra, nevelőre ér-
tem.

Aki még nem tudná, a Téka Alapít-
vány egyszerre sok minden: könyvtár, 
közösségi és művelődési ház, táncház 
és diszkó, legfőképpen pedig diákszál-

ló kilencven gyermek számára. Kilenc-
ven! – nem tévedés. Első elemistáktól 
érettségire készülőkig iskolaév idején 
minden korosztály lakhelye. A mező-
ségi szórványmagyarság gyermekeinek 
otthona, s román gyermekeké is, mert a 
Téka tevékeny apostolai úgy gondolják: 
művelés, nevelés, szeretet és törődés 
egy és oszthatatlan.

Persze, számítógépek is vannak és a 
kicsi, nyomorgó mezőségi falvak gyer-
mekei a folyóvíz, a meleg zuhany, s az 
ágyneműben alvás mellett az internettel 

is megismerkednek. 
Felkészítik őket a 
holnapra, amely már 
ma itt van: hogy tá-
jékozódjanak és ne 
csak kubikolni vagy 
gombát szedni legye-
nek jók.

– Csoda, amit 
ezek csinálnak – is-
métli Szongoth, mire 
Benedek Katalin és 
Kabdebó János, az 
ifjabb Szongoth meg 
a többi jelenlévő Az eladásra ítélt Szongott Kristóf szülői ház előtt

Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron
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csak őszintén bólogatni tud. Lengyel 
Marika (fiatalabbaknak: néni) és az 
egész ügy szervező lelke, Balázs Bécsi 
Attila és társaik ugyanis a Téka Ala-
pítvány ügyeit nem csupán munkaként 
végzik. A kilencven gyermekkel-fiatal-
lal kapcsolatos tennivalókat – tessék 
elképzelni, hogy a pénztelenségben 
és szűkösségben mennyi gondot tud 
jelenteni, ha valaki kilencven ember-
kének akarja biztosítani a napi betevő 
falatját! – nem másért teszik, mint a 
legnagyobb jutalomért. A saját jó érzé-
sük, kötelességtudásuk és tiszta lelkiis-
meretük érdekében. 

„Csoda, amit ezek csinálnak”... A 
péntek estét beárnyékolja egy fiatal férfi 
gondja. A többiek, a szamosújváriak kö-
rülvették az udvaron és mindenféléről 
beszélgettek vele, de ő igyekezett haza 
a feleségéhez, aki várandós. – A másfél 
éves, kicsi leányukról a napokban derült 
ki, hogy leukémiás! Ma azért hívtuk 
ide, hogy a közösség lelket öntsön belé 
– mondja Attila, aztán felvezet az irodá-
jába, s megmutatja a haematológiai le-
leteket: „accut limphoid leuchemia” – a 
világ három legrondább szava. De Attila 
mutatja az internet-kapcsolaton jött fel-
ajánlásokat is: igen sokan jelentkeznek 
a segítségkérő felhívásra, ki így, ki úgy 
igyekszik hozzájárulni, hogy a kicsile-
ány Debrecenbe, a kiválóan működő 
haematológiára kerülhessen.

Attila közben elmondja azt is, hogy 
fejlesztik a „követés” rendszerét: nem 
elég, ha valaki elvégzi segítségükkel az 
iskolát, tovább is kell gondolkodni. Ne 

vesszen semmibe a munka, a tanulás, 
tudjon a fiatal működni, műhelybe áll-
ni, egyetemre menni, értelmes munkát 
végezni, vállalni...

– Magyarosítanak? – hangzik fel 
néha román diákjaik miatt a kérdés-for-
ma vád a hivatalos szervektől, amelyek 
amúgy, hivatalos, állami szervekhez 
méltóan semmit sem tesznek a gyerme-
kekért.

Nem magyarosítanak: emberkéket 
nevelnek, tanítanak, segítenek az „élet” 
nevű furcsa, nehéz lecke megoldásában. 
A Téka nem csupán matematikát vagy 
irodalmat segít tanulni, hanem – hogy 
költőt idézzünk s ráadásul Balassit: 
emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek ők adnak.

Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron

Szongoth Gábor az ősi szülői háznál
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Mellesleg nekünk, magyarországiak-
nak is, akik ott helyben, minden ottlétünk 
alkalmával rájövünk, hogy segíteni jővén 
magunk kapunk sok lelki segítséget, em-
berségről példát, vitézségről formát...

Másnap, szombaton, június 23-án a 
szórványörménység egyik legnagyobb 
templomában, a szamosújvári örmény 
római katolikus templomban 11.00 óra-

kor szentmise Világosító Szent Gergely 
ünnepére. Az örménység elsőrangú 
szentjének okán sokan érkeztünk: az 
első padsorokban a magyarországi Or-
szágos Örmény Önkormányzat megha-
tározó tagozata, az elnökség, mögöttük 
a már említett EÖGYKE-képviselők és 
igen sokan, a római katolikus – vagy 
görög katolikus, és református – örmény 
származású magyarok. Erdély minden 
részéből s Magyarországból is.

Isten előtt végülis egyek vagyunk, ha 

tennivalóink közben embertársaink ja-
vára is gondolkodunk. Efféléről beszél 
Tófalvi Géza atya, a segesvári plébános, 
aki vendégként tartja a szentbeszédet: a 
világosság és a szeretet összefüggései-
ről. Arról nem szól, hogy az birtokolja-e 
jobban a világosságot, aki tud örményül, 
vagy tán az is, aki csak örmény szárma-
zására hivatkozik s magyar anyanyelvű-

ként próbál ember 
lenni, bár eredeté-
re büszke.

Mise után ebéd 
a plebánián. Im-
már szokás szerint 
a magyarörmé-
nyek a pincében, 
ami kedves, meg-
hitt hely. Odafent, 
a plebánia díszter-
mében, Szongott 
Kristóf arcképe 
alatt az OÖÖ ve-
zetősége és népe. 
Így jó: hiszen, 
akinek Isten hiva-

talt adott, annak eszet is adott hozzá s 
ezért fentebb való.

A magyarörmények aztán a kijelölt 
időpontban leszállnak a templom krip-
tájába is, koszorúzni. Van itt látnivaló 
elég, itt nyugszik Armenopolis múltja, s 
itt van látogatásunk alaphangja is: száz 
éve hunyt el Szongott Kristóf. Mécseket 
gyújtunk sírköve előtt, letesszük a ko-
szorúkat és elmondjuk a Miatyánkot. 
Ezután a helybeli s magyarországi ma-
gyarörmények átvonulnak a közelben 

Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron

Szongoth Gábor emlékbeszédet mond
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álló házhoz, ahol emléktábla áll, mely 
szerint ott élt és dolgozott a szamosúj-
vári magyarörmény armenológus, aki 
vélhetően a nyugati szórványörmény-
ség egyik legnagyobb tudósa. Aki ma, 
Magyarországon örmény származású-
nak, vagy egyenest és büszkén Örmény-
országból érkezett örménynek tudhatja 
magát, elképesztően sokat köszönhet 
– s kell köszönnie – annak a száz éve 
elhunyt szamosújvári tanárnak.

Szongott Kristóf munkássága sokak 
számára „egyszerűen csak” Szamosúj-
vár történetének leírása, a magyaroso-
dó örmények szokásainak rögzítése. 
Ha azonban belegondolunk, sokkal 
többről van szó: Szongott munkássága 
által megfogalmazta a magyarrá váló 
erdélyi örménységet. Mindig emlékez-
tetett arra, hogy honnan származunk, 
lejegyezte, hogy elődeink miként váltak 
kettős identitásúvá. A többségi magyar-
ságban fenntartotta a tudatot, hogy ör-
mény származásúak élnek közöttük!

Bonyolult dolog egyszerre tudatosíta-
ni s érezni örmény származást és magyar 
jelent? Talán bonyolult, de mondhatjuk 
így is: „egész embert” kívánó feladat. 
A kisebb s nagyobb magyarörmény kö-
zösségek működése az elmúlt két év-
században (és ma is) arról tanúskodik, 
hogy nem igazán látható valamiféle, „a 
százéves asszimilált lét miatti nyelvi és 
kulturális lemaradás”, amit újabban 
emlegetnek. Sokkal inkább tetten érhető 
a kulturális gazdagodás, az új nemzeti 
környezetbe való beilleszkedés mellett a 
múlt őrzése. Empátia más kultúrák – így 

a befogadó magyar kultúra – iránt.  
Az egykori Szongott-háznál tehát is-

mét koszorúzás... közben minden jelen-
lévő töpreng, mert a ház eladó... s vajon 
mi lesz az emléktábla sorsa? Az épület 
– amelyben a „Szamosújvár szabad ki-
rályi város monográfiája” kötetei s húsz 
éven át a magyarországi armenológia 
meghatározó folyóirata, az „Armenia” 
készült – olyan rossz állapotban van, 
hogy az új tulajdonos bizonyára dózert 
fog hívni és a kiváló belvárosi telken új 
épületet emel.

Tudunk-e tenni valamit? Legalább az 
emléktáblát megőrizni s akár a létrejövő 
új házra feltétetni? 

Ezután séta a temetőbe... Simayak, 
Gajzágók és mások: ismét Szamosúj-
vár múltja, hiszen a magyarörménység 
erzsébetvárosi, gyergyói és csíkszépvizi 
jelenléte mellett Armenopolis a legmeg-
határozóbb. A sírkövek kétszáz éves 
homokkő-faragványok, 19. század végi 
vasöntvények és szerényebb cement-
oszlopok..., aztán az 1960-70-es évek-
ben betonvasból hajlított csicsatúrák... 

EÖGYKE-koszorú és mécsek Szongott Kristóf sírjánál
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Majdnem három év-
század lenyomata.

Otthon aztán 
– mert hiszen elég 
volt az előző este s a 
szombat reggel, hogy 
otthonnak érezzük 
a Téka diákszállóját 
– már arról folyik a 
szó vacsoránál, hogy 
mit s miként... vagyis 
a temető után azonnal 
a holnapról kezdünk 
beszélni, mert a hol-
napért él az ember. 

Előtte azonban, 
18.00 órakor a Téka 
Kultúrtermében tartott rövid konferen-
cia témája is Szongott Kristóf és műve. 
A száz éve elhunyt szamosújvári tanár, 
kutató emlékének szentelt ülésen elő-
ször Kónyáné Stefánia tanárnő tart rö-
vid, összegző előadást Szongott mun-
kásságáról. Ezután Kiss Ferenc beszél 
arról, miként szervezte-bonyolította a 
nyugati szórványörménység informá-
ció-áramlását a szamosújvári tanár.

Franciaországi levelet, valamint 
Szongott által írt levelet látunk, amely-
ben Karátsonyi Aladár grófnak ajánl-
ja munkásságát. Az ülésen, amelyet 
Szongoth Gábor vezet le, többen hoz-
zászólnak, Issekutz Sarolta és Bálintné 
Kovács Júlia is információ-áramlásról 
beszél. Az egyik legégetőbb téma épp 
az eladásra szánt Szongott-ház. Ismét-
lem: az ember a holnapért él akkor is, 
ha örménymagyar, s éppen elfeledte a 

sokszáz éve otthagyott nyelvet, ám nem 
feledte az örmény mivoltot, származást. 

Valójában nyelvtudásról kell be-
szélnünk? Vagy inkább lelkiismereti 
kérdésről, méghozzá abból a fogalom-
körből, amit latin eredetű szóval identi-
tásnak – uram bocsá’ kettős identitásnak 
– nevezünk? Van-e, aki ezt nem érti s 
ha van, talán azért-e, mert nem akarja 
érteni?

Vasárnap, június 24-én reggel meg-
tudjuk: a leukémiás kicsi leányka át-
ment a túlvilágra. A megdöbbentő, bár 
várható hírt levertséggel fogadjuk, hi-
szen egyikünk-másikunk már részesült a 
gyermeke-temetés szörnyű élményében. 
De hadd mondjuk azt, hogy akkor most 
eggyel több magyar aprószent van ott, 
ahol a nemzetiség mit sem számít.

Aztán, hogy mégse a tragédia súlyával 
érkezzünk Budapestre, az EÖGYKE-cso-

A pince kedves hely. Balról jobbra: Szongoth Gábor, Dávid Csaba, 
Benedek Katalin és dr. Issekutz Sarolta

Fotók: K
abdebó János
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port megáll Bonchidán, a Bánffy-kastély-
nál. Jó érzés látni a restaurálást, a beom-
lott boltozatok visszafalazását, a magyar 
és angol nyelvű tájékoztatót arról, hogy 
milyen európai kertkultúrába illeszkedett 
egykor, a 17-19. században a Bánffy-park. 
Hogy milyen volt az egész kastély-együt-
tes... Lehet, hogy valóban egy uniós tagor-
szágban járunk? Annak rémületes útjaival 
és másféle elmaradásaival együtt?

A látogatás-sorozat vége Válaszút, 
Kallós Zoltán portája. A román járókelő 
útba igazít, amikor meglátja a gépkocsik 
magyar rendszámát: – Lehet! Kapu nyit-
va, Zoli bácsi itthon! – és mosolyog.

Van remény a mezőségi szórványma-
gyarok és a magyarörmények számára 
is? Higgyük, hogy van s nem hullunk 
szét, mint oldott kéve. Vigyük tovább 
Szongott Kristóf hitét.

ú ú ú ú 

Kiss Ferenc 

Szongott Kristóf
(18�� – 1907)

Szamosújvár szabad királyi város örmény származású fiainak sorában számos 
olyan egyéniség alakja tűnik fel előttünk, akiket a magyar művelődési és tudo-
mányos élet fáklyavivőiként tisztelhetünk. A 100 éve elhunyt Szongott Kristóf 
egyike volt ezen kiválóságainknak, akik kultúrát teremtő munkásságukkal és 
erkölcsi tartásukkal kivívták a magyarság testvéri szeretetét.

Róluk mondotta Teleki Sándor a követ-
kezőket: „Gyermekségem óta szeretem 
az örményeket, annyira, hogy bátran 
kinevezhetnének díszörménynek. Apám 
folyvást beszélt örményül. Szorgalmas, 
takarékos, vállalkozó, vendégszerető 
nép: pártolója irodalmunknak, művé-
szetünknek, bátor katona, szabadság-
harcunk történetében ott állanak Kiss 
Ernő, Czetz János, Gorové Antal, Han-
kovics György és még hányan? Az 18�8-
�9-i hadjáratunkban minden nemzeti-
ségből került ki ellenünk kém, örmény 
egy sem… Sohasem fogom feledni azt 

a fogadtatást, melyben 18�8 végén Sza-
mosújváron részesültünk.”

Szongott Kristóf istenfélő örmény 
szülők, Szongott Jakab és Donovák 
Ripszima gyermekeként született 1843 
március 21-én Marosbogáton. A nép-
iskolát és algimnáziumot az örmény 
anyavárosban, Szamosújváron végezte. 
Tanulmányait a gyulafehérvári pap-
neveldében folytatta és teljesítette ki. 
1863-ban érettségizett „cum laude” 
kiváló eredménnyel. Ebben az időben 
fonódik össze neve Szamosújvár másik 
nagy fia, Lukácsi Kristóf nevével.
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Lukácsi Kristóf szamosújvári esperes-
plébános egy ideig, 1853 és 1856 között 
a gyulafehérvári papnevelde igazgatója 
volt, a városi vezetőtestület figyelmét a 
fiatal lelkészre irányította, és az akkor 
újraindult gimnázium tanári karába aján-
lotta. Szamosújvár város képviselőtestü-
lete még 1863-ban megválasztotta Szon-
gott Kristófot a gimnázium tanárának. A 
választás eredményét dr. Haynald Lajos 
erdélyi római katolikus püspök elfogadta 
és kibocsátotta az erről szóló kinevezést.

Alig húsz évesen kezdte meg tehát ta-
nári pályafutását, melyet negyven éven 
át sikeresen folytatott. 1894-ig a gimná-
zium, majd ennek államosítása után a 
főgimnázium tanáraként működött.

Szongott Kristóf humánus tartású, 
nagy olvasottsággal és széleskörű isme-
retekkel rendelkező tanár volt. Szinte a 
reneszánszra emlékeztető sokoldalúság-
gal foglalkozott a tudományok és a tan-
tárgyak ágazataival. Tanított mennyi-
ségtant, rajzoló geometriát, földrajzot, 
fizikát, magyar és német nyelvet és az 
általa annyira kedvelt történelmet. De 
Szongott Kristóf sokkal több, sokkal 
számottevőbb volt, mint egy, az utókor 
hálájára érdemes tanár.

Az örmény-magyar szemlét alapító 
és szerkesztő kultúrmunkás, az örmény 
művelődési intézményt útnak indító me-
cénás, a neves közéleti személyiség és az 
erdélyi örmény múlt részleteit feltáró tu-
dós (kutató) ugyanolyan eredményekkel 
büszkélkedhetett, mint a sikeres tanár. E 
sokrétű és sikerekben bővelkedő munka 
elismeréseként 1877-től haláláig a vá-
ros képviselőtestületének tagja volt, az 
Erdélyi Római Katolikus Status gyűlése 
soraiba választotta, a Szent István Tár-
sulat tiszteletbeli tagsággal jutalmazta, 
és a Magyarországi Néprajzi Társaság 
örmény szakosztályának nagyra értékelt 
előadójaként is működött.

Élete nagy céljának tekintette az er-
délyi örmény múlt kutatását, a hagyo-
mányok ápolását, s ezeket a célokat, 
mint lapszerkesztő történész és  múze-
um alapító igyekezett megvalósítani.

Felbecsülhetetlenül sokat tett ezen a 
téren az 1887 és 1907 között Szamosúj-
váron megjelenő magyarörmény szem-
léjével, az Armenia-val, mely mindkét 
nép művelődési életében oly jelentős 

Kiss Ferenc előadást tart
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szerepet játszott. A 
folyóirat külső mun-
katársainak száma 
meghaladta ugyan 
a másfélszázat, de 
a 243 szám kéthar-
madát, mintegy 400 
közleményt a törté-
nész és etnográfus 
Szongott Kristóf írta. 
Az örmény-magyar 
szemlét átlapozva 
szembetűnő a gene-
ológiai és etnográfiai 
írások magas részará-
nya, és ezek tudomá-
nyos igénye. 

Az Armenia köz-
leményeiből az is 
kitűnik, hogy Szon-
gott Kristóf úttörő 
munkát végzett az ősi 
kultúrájú örmény nép 
irodalmának hazai 
népszerűsítésében. Ő fordította Petőfi 
költeményeit örményre, s ő vette fel a 
kapcsolatot az Argentínában száműze-
tésben élő Czetz János honvédtábornok-
kal. A kapcsolatfelvétel eredményeként 
Czetz János – Bem tábornok dicsőséges 
erdélyi téli és tavaszi hadjáratának egy-
kori vezérkari főnöke – több levelet, 
visszaemlékezést küldött Szongottnak, 
aki ezeket az Armenia hasábjain adta 
közre (Emlékezések az 18�8-�9-iki ma-
gyar függetlenség harcaiból. Armenia, 
1892). A kettejük közötti kapcsolat an-
nyira szorossá és meghitté vált, hogy 

Szongott hazai lá-
togatásra invitálta 
az agg tábornokot. 
„Ami a hazamene-
telt  illeti – írja Czetz 
tábornok –,  őszintén 
megvallom, hogy 
igen nagy kedvem 
volt a millenium al-
kalmával utolszor 
megfordulni ked-
velt hazám nyájas 
völgyeiben, főleg 
a Székelyföldön, 
s szintúgy vártam 
erre nézve bármely 
csekély felhívást, ha 
szinte megrongálta 
volna a házi költ-
ségvetésem alapját. 
De ez nem jött, így 
ki tudja, ha valaha 
megvalósí thatom 
szándékomat?!...” – 

üzente Czetz tábornok a hálás Hazának.
Szongott Kristóf, aki szabadidejének 

nagy részét az erdélyi örmény történelem 
és hagyományok feltárására és magyar 
nyelven való ismertetésére szentelte, írá-
saiban az erdélyi örménység múltjára vo-
natkozó adatokat közölt, melyek nélküle 
jórészt elkallódtak vagy örökre ismeret-
lenek  maradtak volna. A kötetekre menő 
óriási anyagot vasszorgalommal gyűjtöt-
te, válogatta, fordította magyarra. 

Első különálló kötetben megjelent 
munkája Khoronei Mózes, az örmény 
Herodotosz Nagy Örményország Tör-

Szongoth Gábor az egyik leszármazott
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ténete című munkájának magyar nyelvű 
fordítása (Szamosújvár, 1892). Khoro-
nei Mózes az örményországi Duruperán 
tartományban született egyes források 
szerint 370 körül, más adatok születését 
és működését a későbbi időkre helyezik. 
Meszrop és Izsák pátriárka tudós társa-
ságába tartozott. Fő munkájában hazá-
ja történetét a kezdetektől egészen az 
önálló örmény királyság perzsák általi 
felszámolásáig vezeti, 428-ig. Igen vál-
tozatos és érdekes forrásanyagot dolgo-
zott fel. Az írott emlékek mellett helyet 
kaptak a történelmi tartalmú népregék, 
népmesék, költemények, mondák me-
lyeket a szerző a nép ajkáról gondosan 
lejegyzett, összegyűjtött.

Khoronei történelmi művében a ma-
gyarság őstörténetére vonatkozóan is 
több értékes adatot találunk. A Kauká-

zusban és Kelet-Ázsiában lakó hun-
khaus, khusan, euthalita, saka dáha és 
maszagéta népeket már Lukácsi Kristóf 
is, Szongott Kristóf nagy elődje és men-
tora a magyarokkal rokonította. Ilyen 
szempontból Szongott azzal, hogy for-
dításában közreadta Khoronei világhírű 
művét, nagy szolgálatot tett a magyar 
őstörténeti kutatásoknak. 

Erre vonatkozó további adatait és 
nézeteit A magyarok eredete és őslaka 
(Szamosújvár, 1906) című munkájában 
fejtette ki. Szongott, akárcsak nagy előd-
je Lukácsi Kristóf az örmény-magyar 
rokonság kimutatásán munkálkodott, és 
ezt 510 közös eredetű szó segítségével 
is igyekezett alátámasztani.

Szongott Kristóf első nagykitekin-
tésű önálló munkáját a Szamosújvár 
magyar-örmény metropolisz írásban és 

képekben (Szamos-
újvár, 1893) című 
monográfia képezi. 
Amint azt a szer-
ző önmaga vallja: 
„Munkámat na-
gyobbrészt eredeti 
örmény, még eddig 
senki által fel nem 
használt kézira-
tokból dolgoztam. 
Átolvastam többek 
közt a helybeli ke-
reskedő-társaság 
összes iratait, végig 
lapoztam a tímár-
társulat iratainak 
egy részét, felhasz-Az altemplomban Szongott Kristóf sírjánál
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náltam a Szt. Ferenc rendiház kézirat-
ban levő történetét… Jó szolgálatot tet-
tek saját gyűjteményeim, jegyzeteim és a 
szájhagyomány is.”

Szongottnak e munkája 1893 június 
17-én Világosító Szent Gergely napján 
került a szamosújvári nagyérdemű kö-
zönség asztalára. A városról szóló könyv 
három részre tagolódik: Előzmények, 
Szamosújvár múltja, és Szamosújvár je-
lene. Ilyen jelentősebb fejezetek kapnak 
benne helyet, mint A város alapítása, Az 

örmény püspökség, Városunk története 
1848-49-ben, Hazai örmény népdalok, 
Hazai örmény népmesék, és még sok 
egyéb. Mindezeket száznál több fény-
kép, tollrajz és festmény reprodukció 
illusztrálja, melyek már önmagukban 
is értékes kordokumentumokat  képez-
nek. Monográfiájával Szongott azt is 
be akarta bizonyítani, hogy „e hazafi-
as „új” város akárhány testvérét nem-
csak utolérte, hanem egyben-másban 
azok közül többet túl is szárnyalt, azért 
méltán megérdemli a haladó díszes jel-
zőt,(…) És én abban a hitben ringatom 
magamat, hogy elértem célomat, mert 
sikerült megmutatnom azt, hogy Szamos-
újvár városa nemcsak érdekkel bírnak 
az igaz, szép és jó eszméi, hanem azon 
anyagi áldozattól sem riad vissza szük-
keblűen, melyet ezen eszmék megvalósí-
tása igényel.”

Az olvasóközönség igényeit és óha-
ját tartotta szem előtt Szongott Kristóf, 
amikor megírta  A hazai örmény csalá-
dok geneológiája (Szamosújvár, 1898) 
című munkáját, melyet állítása szerint 
„az utónemzedék aligha megírhatja, 
mert nem lesz abban a kedvező hely-
zetben. Én megtehetem, mert eltekintve 
minden kedvező körülménytől a városi 
megbecsülhetetlen levéltár udvaromban 
van.”

Munkája forrásértékű, mert az egyes 
örmény családok eredetére és nevére 
vonatkozó állításait pontos idézettel be 
is bizonyítja. 

Amikor 1893-ban Szamosújváron 
lebontják a régi városházát, az ott fel-

Az örmény származású Pongrátz Ödön



Erdélyi Örmény Gyökerek2007. július-augusztus

12

Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron
halmozott irato-
kat, mintegy 10 
stráfszekrérnyi 
anyagot saját 
kérésére, hogy 
megmenthesse 
az enyészettől –, 
Szongott Kristóf 
lakásának udva-
rára szállíttatta. 
A helytörténész 
Szongott úgy 
érezte, feladatát 
képezi a levél-
tári anyag átta-
nulmányozása, 
rendszerezése 
és feldolgozása. 
Ilyen irányú munkája során a történész 
olyan dokumentumokat talált és mentett 
meg az utókor számára, melyek hozzájá-
rultak Szamosújvár és az erdélyi örmé-
nyek múltjának jobb megismeréséhez. 
E feltáró, rendszerező és értékelő mun-
ka eredményeként született meg Sza-
mosújvár szab. kir. város monográfiája 
című háromkötetes munkája (Szamos-
újvár, 1901), melynek kiegészítéseként 
1903-ban közreadta a negyedik kötetet 
A magyarországi örmények etnográfi-
ája címen. A négykötetes, 1682 ( 439, 
571, 277, 395) lapra terjedő monográfia 
megírását hatalmas kutatómunka előzte 
meg. Amint azt a szerző vallja: „ a ná-
lam lerakott � millió akták mindegyikét, 
minden lapját pontosan átolvastam, s 
egyetlen egy jegyzőkönyv „fractura” 
(liber expeditorem), számadás (defetr), 

hivatalos levél, kérvény vagy más ter-
mészetű irat elolvasatlanul nem ma-
radt… ezekből saját kezűleg jegyzeteket 
készítettem, még bár egyetlen oklevelet 
sem másoltattam mással”.    

Az első három kötet címe: Általános 
rész, Önálló részletek és Magyar-Ör-
mény metropolisz.

Szongott munkáinak erénye, hogy 
elsősorben forrásértékű mű. Számos 
olyan dokumentumot közöl benne, me-
lyek azóta már eltüntek, vagy csak ne-
hezen hozzáférhetők. A szerző állítása 
szerint „a szíves olvasó sehol sem talál-
kozik munkámban ilyen kifejezésekkel 
„azt gondolom”, „azt hiszem”, „ta-
lán”, „valószínű”, hanem határozottan 
állítok, és amit állítottam, azt idézett 
eredeti oklevéllel be is bizonyítom”.

A terjedelmes monográfia szerkesz-

Kallós Zoltán néprajztudósnál Válaszúton. Mellette balra 
Várady Mária, jobbra dr. Issekutz Sarolta és Balogh Jenő
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tésében meglehetősen öntörvényű, néhol 
követi a történetiség lineáris időrendjét, 
másutt tematikai rendszerezéssel halad 
az anyag feldolgozásában.

Szongott Kristóf élő tanúja volt  a 
folyamatnak – és ezt monográfiájában 
is érzékelteti –, amint korábban a zárt  
erdélyi örmény közösség felbomlik, és 
a kolóniák addig kompakt lakossága a 
jobb megélhetés reményében messze 
földre kirajzik. Felbomlottak az addigi 
életkeretek, ezek során megszűntek a 
kiváltságok, az önirányitás és önrendel-
kezés, melyet a központi általános ad-
minisztratív irányítás foglalt el. Ebben 
az időszakban válik egyre nyilvánva-
lóbbá az identitástudat meggyengülése 
és az asszimilációs folyamat hangsúlyo-
sodása, mely az erdélyi örménység lét-
számának és társadalmi súlyának csök-
kenéséhez vezetett. E szinte törvénysze-
rűen végbemenő folyamat ábrázolása és 
érzékeltetése Szongott monográfiájának 
nagy erénye.

Szongott Kristóf sikerekben bővel-
kedő munkáséletének nagy megvalósí-
tása volt dédelgetett álma, az Örmény 
Múzeum Egyesület (ÖME) megalapítá-
sa. Ennek érdekében 1904 október 23-
án tartották az első nagyobb nyilvános 
értekezletet a szamosújvári gimnázium 
tornatermében, ahol Szongott Kristóf 
felkérésére dr. Herman Antal etnográfus 
fejtette ki a múzeum megalapításának 
eszméjét és jelentőségét. Azonnal meg 
is alakult a múzeum szervező bizottsá-
ga, melynek tagjai voltak mások mellett 
Tódorfi Lukács polgármester, Bárány 

Lukács esperes-plébános és Merza Gyu-
la publicista. A kezdeményezés hírére 
dr. Mály István  orvos Kolozsvárról el-
küldte az első tárgyat a múzeum számá-
ra, egy örmény keresztelő kelengyét. Ezt 
követően Szongott lakásán, elnöklete 
alatt a bizottság tagjai szinte naponként 
üléseztek. Közben az adományok soka-
sodtak. Bárány Lukács plébános 40 da-
rab varrottast, palástgallérokat (vágász) 
és Verzár püspök  jelvényét a múzeumba 
letéteményezte. Ezeket egy XIV. századi 
zsoltároskönyv, kódexek, ruhaneműk és 
más értékes tárgyak követték. Szongott 
Kristóf egész házigyűjteményét, kézira-
tait és gazdag könyvtárát szekrényestől 
az ÖME javára adományozta. Közben 
pénzbeli adományok is érkeztek. Az 
ÖME megalakulásának, megnyitásá-
nak ünnepi eseményét Szongott Kristóf 
már nem érte meg. 1907 január 24-én, 
alkotó tevékenysége teljében tűnt el az 
élők sorából. Ravatalánál kiváló barátja 
dr. Herman Antal mondott magasztos 
gyászbeszédet. 

1907 március 15-én jelent meg az 
Armenia „Szongott füzete”, mely Sza-
mosújvár nagy fiának állított emléket. 
A Szongott Kristóf munkásságáról írott 
méltatások közül kiemelkedőnek talál-
juk azt, amelyet egy másik nagy barát-
ja, a dési Kádár József Szolnok-Doboka 
vármegye hétkötetes monográfiájának 
szerzője a Tanügyi Tanácskozó (1901 
szeptember 25.) egyik számában közölt: 
„Szongott Kristóf szamosújvári gimná-
ziumi tanár a nyár folyamán bocsátotta 
közre Szamosújvár történetét Szamos-
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újvár monográfiája címen három kö-
tetben, díszesen kiállított s közérdekű 
képekben gazdag munkáját. E műben 
hosszas fáradozásainak s kutatásainak 
eredményét vonzó előadásban találja 
az olvasó. Nemcsak a város, hanem az 
örmények történetét tárgyalja híven, ki-
merítően benne. E munkát mély vallásos 
szellem lengi át. Oly munkát, minő ez a 
monográfia csakis az írhat, kinek szíve-
lelke telis-tele van hazája, népe, annak 
szokásai, múltja, jelene iránt való igaz 
szeretettel és odaadással. Az ilyen nem 
ismer fáradságot, áldozatot, csakhogy 
övéinek és hazájának használhasson. 
Ezt tette Szongott is, az örménység ha-
zánkbeli legalaposabb tudósa, történet-
írója és etnográfusa, ki ezen és a már 
1� év óta szerkesztett „Armenia” folyó-
irata által életében szobrot emelt magá-

nak, Szamosújvár és az örménység örök 
hálájára szerzett érdemet.”

Kádár József értékelését napjainkban 
is helytállónak találjuk, s róla többet, 
szebbet mi sem tudunk mondani, mert 
Szongott Kristóf életművében a kevés 
több belőle mint a sok, amelyhez min-
den kor hozzátesz valami alkotó tenni-
valót. Megérdemli tehát, hogy adózzunk 
emlékének!

A szerző történész, a Pro Armenia 
Alapítvány kiadásában megjelenő Ar-
menia időszaki szemle szerkesztőbizott-
ságának tagja, Désről.

(Elhangzott a Szongott Kristóf 
halála 100. évfordulója alkalmából 

rendezett emlékünnepségen 
Szamosújváron, a Téka Alapítvány 
székházában, 2007. június 2�-án.) 

ú ú ú 

Tófalvi Géza*

„A búzaszemnek a földbe kell hullnia”
1. A mai ünnep olvasmányában – Mike-
ás prófétától – a világosság és sötétség 
ellentétpárt hallottuk az Istennel való 
kapcsolat, illetve az Isten nélküli állapot 
kifejezésére. Az ember gondolatvilágát 
és lelkét minél inkább eltölti az Isten 
jelenléte, Isten barátsága, annál inkább 
világosságban él, és megvilágosodik 
élete igazi értelmét illetően. Ha azonban 
a rossznak, a gonoszságnak szolgálatá-
ba szegődik, akkor a sötétség, az Isten 

nélküli vagy istentelen állapot lesz élete 
jellemzője. 

Az örmény nép legkiemelkedőbb 
szentje a Világosító nevet azért kapta, 
mert Ő volt az, aki Krisztus világossá-
gát, a krisztusi örömhír fényét tanításá-
val és életpéldájával felmutatta az egész 
örmény népnek. 

Ennek az apostoli munkának kö-
szönhetően tudta és tudja az örmény-
ség mind a mai napig, hogy bármilyen 
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viszontagságosak is legyenek történel-
mének különféle korszakai, bármilyen 
sötét felhők tornyosuljanak is feje fölé, 
nem mondhat le a Világosító Szent Ger-
gely által lerakott alapokról. A kétség-
beejtőnek tűnő helyzetekben is Mikeás 
prófétával imádkozik: „Az Úrra eme-
lem tekintetem, az Istenben bízom, aki 
megment, az én Istenem meghallgat en-
gem.”

2. Mai evangéliumi szakaszunkban 
János evangélista a meghalás és az élet 
látszólagos ellentétpárját alkalmazza. 
Itt azonban a meghalás előfeltétele egy 
másik, igazibb életnek. Az élet a megha-
lás és elhalás folyamatából bontakozik 
ki. „Ha a búzaszem nem esik a földbe és 
el nem hal, egyedül marad; de ha elhal. 
Sok termést hoz.” (Jn 12, 24-25) 

Mit is jelent ez az Úr Jézus által hasz-
nált példázat? Milyen lényeges dologra 
akarja az Úr Jézus ráirányítani figyel-
münket? 

„A búzaszemnek a földbe kell hull-
nia” – jelenti meghalni fizikai értelem-
ben. Jelenti az élet, e földi élet odaadását, 
elvesztését. A búzaszem a földbe kerül, 
és elhal. Jézus életét adta a kereszten. 
Meghalt, „kilehelte lelkét”, és ebből a 
halálból, majd feltámadásból embermil-
lióknak (milliárdoknak) adott életet, új 
életet, igazi életértelmet. A búzaszem bő 
termést hozott. Végtelen értékű áldoza-
ta mind a mai napig képes átütő erővel 
rendelkezni. Jézus Krisztus istenemberi 
öntudatával belátta, hogy van egy határ, 
ahol a gonoszt, a rosszat csak úgy lehet 

legyőzni, hogyha az ember türelem-
mel, szeretettel elviseli, elszenvedi, és 
így nem megy bele a gonosznak ütésre 
ütéssel válaszoló, szemet szemért, fogat 
fogért követelő ördögi körébe. Így vál-
lalta a búzaszem sorsát. 

Az életet csak úgy odadobni, odaadni 
nem lehet. Csakis igazi, végtelen értékek 
miatt, azok vonzásában teheti meg az 
ember, hogy akár életét is odaadja, csak-
hogy e végtelen értékek melletti elköte-
lezettsége csorbát ne szenvedjen. Ennek 
legfelső foka, amit Nemeshegyi Péter 
SJ így fogalmaz meg: „… készen kell 
állnunk, hogy az Isten vagy az emberek 

Szamosújvári templomkép
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iránti hűség és sze-
retet miatt szükség 
esetén feláldozzunk 
és elveszítsünk min-
den emberi értéket, 
sőt saját földi éle-
tünket is. Ha ez az 
eset beáll, nem ér 
semmi veszteség, 
mert a végtelen Is-
ten, akit elnyerünk, 
minden véges ér-
téket végtelenül fe-
lülmúl.” (Krisztusi 
emberiesség, 63.) 

A búzaszemnek földbe kell hull-
nia – jelenti meghalni lelki értelemben 
– lemondani, értékekért élni lelki érte-
lemben. Magába foglalja a lemondások 
különféle változatát, a böjtöt, az ala-
mizsnát, az irgalmasság testi-lelki cse-
lekedeteit, de ugyanígy tartalmazza az 
anyai szeretet mindennapi lemondásait, 
a családapa mindennapi áldozatválla-
lását családjáért végzett munkájában. 
Jelenti meghalni saját önzésemnek, sa-
ját akaratomnak, felsőbb értékek miatt. 
Vagy tudni beleolvadni egy közösség 
szolgálatába, elveszve önmagamnak, 
belátva, hogy a közösség szolgálata, a 
közösség java igazibb, nagyobb érték a 
saját, egyéni, és valljuk be sokszor önző 
érdeknél.

A búzaszem jelenti Isten Igéjét. Je-
lenti az Örök Igét, a Megtestesült Iste-
nembert, az igazi Világosságot. Jelenti a 
bennem megfoganni akaró Isten Szavát, 

Dr. Issekutz Sarolta a szamosújvári hívek között

Tófalvi Géza plébános prédikál
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mint ahogyan jelenti az Oltáriszentsé-
get, ahol a búzaszem termése, a kenyér 
átváltozik, és bő termést hoz, bő termést 
hozhat lelki életemben. 

�. Világosító Szent Gergely életének 
alapirányultsága tükrözi a búzaszem 
példázatát. 

Nem hajlandó áldozatot bemutatni 
Anahita istennő oltáránál. Bátran szem-
beszáll Tiridát királlyal, és vállalja a 
megkínzást, majd a több mint évtizedes 
földalatti börtönbüntetést. 

Majd ezek után, a börtönből kikerül-
ve megvilágosítja népét Krisztus evan-
géliumának örömhírével. E munkája 
közben képessé válik szembenézni akár 
fegyveres ellenállással is. Fáradhatat-
lanul végzi hittérítő munkáját, püspök-
ségek és plébániák alapítását, a klérus 
képzését, majd élete végén a magány 
keresztjét. 

Tudja, hogy Isten kegyelméből az 
általa elültetett hitnek a magja szárba 

szökken, és bő termést hoz. Olyan ter-
mést, amely meghatározó lesz később 
az egész örmény nép számára. A hitnek 
olyan termését, amelyhez az örmény-
ség napjainkban is vissza tud nyúlni, 
és amelyből képes erőt meríteni mind a 
mai napig.

A búzaszem sorsát vállalnia kellett 
és vállalta Világosító Szent Gergely, de 
ezt a sorsot az örmény nép történelme 
folyamán is újból és újból felfedezhet-
jük. Itt gondolhatunk Narekaci Szent 
Gergelyre, vagy azokra a kimagasló 
örmény személyiségekre, akik a tudo-
mánynak, művészeteknek szentelték 
életüket, azokra, akik a szabadság esz-
méjéért áldozták életüket, vagy akik az 
egyes örmény közösségek szolgálatá-
ban, csendben, feltűnés nélkül éltek és 
élnek, vállalva a búzaszem sorsát. 

És gondolhatunk a legfájóbb seb-
re, amely újból és újból felvérzik, az 
örmény népirtás áldozataira, akiknek 
életüket kellett adniuk csak azért, mert 

Áldoztatás közben

Szongott Kristóf sírja
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egy bizonyos néphez tartoztak, más hit-
világgal, kultúrával rendelkeztek. 

A sor elején a hagyomány szerint 
maguk az apostolok állnak Szent Tádé 
és Szent Bertalan személyében. Ebbe 
az életsorsba illeszkednek be a későb-
bi szentek, kiemelkedő személyiségek, 
akikről együttesen az örmény liturgia 
így emlékezik meg: „A szent apostolok-
ról, prófétákról, vértanúkról, tanítókról, 
az összes szent püspökről, patriarkáról, 
papokról, igazhitű diakónusokról és 
minden szentről történjék megemlékezés 
ebben a szent áldozatban.” 

Az ember felkapja a fejét, fel kell, 
hogy kapja a fejét, amikor örmények 
által lakott településeken, vidékékeken 
megy keresztül. Ma is megtapasztaljuk 

Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron
e közösségekben, az átöröklött mag, a 
keresztény és igaz emberi értékek iránti 
ragaszkodást, azok szárba szökkenését 
és akár határokon való átívelését, és a 
törekvést, hogy egy kévébe legyenek 
összegyűlve. 

Kérjük Isten áldását a mai örmény 
közösségekre, mindenkit beleértve, aki 
ragaszkodik az ősi gyökérhez, és kér-
jük Istent, hogy Világosító Szent Ger-
gely közbenjárására ajándékozzon meg 
mindnyájunkat az Örök Ige igazi vilá-
gosságával. Ámen

*(A segesvári-erzsébetvárosi katolikus 
plébános szentbeszéde elhangzott 2007. 
június 2�-án Szamosújváron, a Világosí-
tó Szent Gergely napi ünnepségen.)

Tófalvi Géza atya dr. Issekutz Saroltával és Szongoth Gáborral
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Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron

Örmény közösségfenntartás
 

Szent Gergely-napi búcsút tartottak szombaton (2007. június 23-án) Szamosúj-
váron. Az örmény katolikus ünnepély egyben éves találkozó is a helyi örmény 
közösség számára. Az estig tartó rendezvénysorozat a délelőtti nagymisével 
kezdődött. Az istentiszteleten Szakács Endre szamosújvári lelkész celebrált, 
a szentbeszédet pedig Tófalvi Géza segesvári-erzsébetvárosi örmény katolikus 
plébános tartotta. 

Az örmény nép nem mondhat le Világosító Szent Gergely tanításairól, nem huny-
hatja be szemét az életpéldája előtt – emelődött ki a templomban elhangzottakból. 
Az evangéliumi ige a búzaszem példájáról szólt, amely elhalt, hogy életet adjon, s 
hogy eképpen az élet a meghalás folyamatából bontakozzon ki. Ebből a gondolatból 
kiindulva a szentbeszéd a lemondások fontosságát, súlyosságát emelte ki: a közös-
ség szolgálata nagyobb érték az egyéni céloknál. A szentmise alatt megemlékeztek 
az örmény népirtás áldozatairól is. 

Az istentisztelet után közös étkezés következett, majd a délután folyamán meg-
koszorúzták Szongott Kristóf örménykutató sírját. Ezt séta követte a kutató egykori 
lakóházához, majd az örmény katolikus temetőt is meglátogatták. A napot emlék-
ülés zárta a Téka-házban, ahol többek között a város armenológusának életpályájá-
ról hallhattak előadást a jelenlévők. 

Az ünnepélyre minden évben hazalátogatnak a külföldre kivándorolt szamosúj-
vári örmények és a környező örmény közösségekből, Gyergyószentmiklósról, Szép-
vízről is érkeznek vendégek. A magyarországi örmény közösségeket Issekutz Sarol-
ta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöknője képviselte. 

– Mivel minden évben itt vagyok, úgy látom egyre több emberben sikerül fel-
éleszteni a gyökereit. Az a lényeg, hogy éljen a közösség – értékelte a találkozót az 
elnöknő. Issekutz Sarolta elmondta, hogy a napokban tartottak Nagyváradon örmé-
nyestet, amelyen az erdélyi közönségnek az örmény genocídiumról szóló magyar 
nyelvű könyvet is bemutattak. Az egyesületnek az a célja a kötettel, hogy Magyar-
ország elismerje a törökországi örmény genocídiumot. 

Mihály Zsombor
(Megjelent a Szabadság című kolozsvári napilap 2007. június 25-i számában)

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.” 
(Bibó István)
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Világosító Szent Gergely-napi búcsú Szamosújváron

Ünnepelnek az örmények
Ma kettős ünnepre kerül sor Szamosújváron, az egykori Armenopolisban. A hagyo-
mányos Szent Gergely-napi búcsú mellett a helyi örmény közösség megemlékezik a 
kisváros nagy szülöttjéről, a 100 éve elhunyt Szongott Kristóf armenológusról.

A 11 órakor kezdődő Szent Gergely-napi nagymise után az összegyűltek rövid 
megemlékezést tartanak Szongott Kristóf egykori lakóházánál, majd a meghívottak 
és a vendégek (közöttük lesz a budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek népes küldött-
sége) meglátogatják az örmény-katolikus temetőt. Este a Téka-házban emlékműsor 
várja az érdeklődőket.

Erkedi Csaba
(Megjelent a Szabadság kolozsvári napilap 2007. június 2�-i számában) 

Az ünnep meghitt pillanatai
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Világosító Szent Gergely-napi búcsú Budapesten

Az örménység legnagyobb ünnepe a 
Világosító Szent Gergelyről való meg-
emlékezés. Június 23-án délután 5 
órakor az Orlay utcai örmény temp-
lomban szentmisén emlékeztünk e pél-
damutató szent életútjára.

Az öt fő ünnep közül ez az egyik, hisz 
azon a napon tartjuk a megemlékezést, 
amikor megtalálták Világosító Szent 
Gergely földi maradványait. (Szenteknél 
általában haláluk napján tart az egyház 
ünnepi szertartást.)

A szentmise előtt a templomi közös-
ségnek bemutatkozott Fülöp Ákos atya, 
akit Erdő Péter bíboros adminisztrátor-
nak nevezett ki az Örmény Templom 
egyházi vezetésére. Anyai ágon a Szent-
péteri család leszármazottja, így örmény 
identitású. A Szentszék engedélyére vár 
még, hogy mint katolikus atya az örmény 
rítus szerint misézhessen.

A szent áldozatot Leszkovszky Pál atya 
mutatta be, közreműködött a Voszkeberán 
énekkar Zsigmond Benedek vezetésével.

Pál atya Világosító Szent Gergely bá-
tor cselekedeteire emlékeztetett szentbe-
szédében. A Hitet hirdette, a Lélek vilá-
gosságát, ezért életével fizetett.

A szertartás után a templomkert hűsé-
ben agapéra invitálta Terézváros és Zugló 
örmény kisebbsége a megjelenteket: bach-
lava, többféle tortaköltemény és hűsítő vár-
ta a résztvevőket, s ami egy közösségnek 
mindig a legfontosabb, hosszú beszélgetés 
zárta a napot.                      Wertán Kinga

Világosító Szent Gergely ünnepén

Leszkovszky Pál atya celebrálás közben

A Voszkeberán énnekkar. 
Vezényel Zsigmond Benedek
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Várady Mária

Nagyvárad visszavár
Örmény est a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban

A Partiumi Magyar Művelődési Céh szervezésében 2007. június 22-én, pénte-
ken, Világosító Szent Gergely ünnepének vigíliáján örmény estet tartottak a Lo-
rántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban.

Lászlóffy Zsolt zeneszerző, egyetemi tanár, 
az est lelkes szervezője közvetlen szavak-
kal köszöntötte a népes közönséget, akik a 
kánikulával dacolva megtöltötték az egy-
házi művelődési központ dísztermét, ahol 

a kiváló közönség soraiban Tőkés László, 
a Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület püspöke jelenlétével tisztelte meg 
rendezvényünket. 

Barabás Zoltán, a Püspöki Hivatal 
szóvivője baráti, meleghangú köszön-
tőjében utalt örmény kapcsolataira, az 
örmény ízek emlékezetes élményére. 

Dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE, a 
Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat, valamint a II. ker. Örmény 
Önkormányzat elnök-asszonya az ör-
mény nép hitéről, áldozatvállalásáról, 
hűségéről és ragaszkodásáról beszélt, 
mely ősidők óta jellemzi népünket. A 
katolikus egyház által is elismert hitté-
rítő szentünk, Grigor Luszavorics életé-
nek példájára az első keresztény állam 
az Örmény állam lett Kr. u. 301-ben. A 
kereszténység eszméje a társadalom és 
kultúra egészét áthatotta, a Szent Biblia 
megismertetését – tehát lefordítását és 
leírását –, az örmény egyházi vezetők 
nélkülözhetetlen fontosságúnak ítélték.

Meszrop Mastoc Kr. u. 405-ben meg-
alkotta az örmény ábécét, mely által a 
nép anyanyelvén ismerhette meg a szent 
könyveket. Az örmény írásbeliség lehe-
tővé tette felbecsülhetetlen értékű törté-
neti munkák megírását, mely az örmé-

Dr. Issekutz Sarolta köszöntő beszédet mond
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nyekről és a szomszédos népekről tudó-
sít a kortárs és szemtanú hitelességével. 
Az előadást nagy érdeklődéssel hallgat-
ta a közönség, régi információkra talált 
megerősítést, lenyűgözve, ámulva nézte 
a diavetített Kódex-kiállítást. A színes 
iniciálékban, táblákban, díszítésekben 
gyönyörködve kettős művészi hatást 
keltettek a vetítés alatt halkan felcsen-
dülő sarakanok dallamai Isabel Bayrak-
darian különösen szép CD-jéről.

A kódexmásoló műhelyek hangula-
táról, az aszkéta életszentség céljáról, a 
XIII-XIV. századi kódexmásolás arany-
koráról sokat megtudhattunk az elő-
adásból, mely a jereváni Matenadaran 
kézirattárának gazdag gyűjteményére 
támaszkodva közvetítette az örmény 
kultúrát Nagyváradon.

Az örmény költészet gazdag kincses-

tárából mutatott be egy csokorra valót 
Várady Mária színésznő, felvillantva az 
örmény hazafiság, történelmi szemlélet, 
bizakodás és humor néhány jellegzetes 
művészi alkotását.

Az est Nikolaj Hovhanniszján: Az 
Örmény Genocídium című könyv be-
mutatójával folytatódott. A tragédiára 
összpontosította figyelmünket Lászlóffy 
Zsolt magyar-örmény származású zene-
szerző kantátája, az Örmény Ballada, 
melyet édesapja, Lászlóffy Csaba költő 
azonos című versére írt. Mányoki Mária 
magánénekes előadásában és a szerző 
zongorajátékában hallhattuk a mai ör-
mény zenére hajazó dallamot CD-ről.

Emődi János történész igazán kiváló 
– alapos, precíz, dokumentációval ellá-
tott – körképet festett a világhatalmak, 
Európa és Törökország helyzetéről, 
amelyek mint a malomkerekek a búza-
szemet, úgy zúzták össze a hatezer éves 
múltú örmény népet, elsősorban a török 
fennhatóság alá eső területeken, majd 
később a Kaukázusban is.

Várady Mária színművész verseket szaval

Lászlóffy Zsolt és Barabás Zoltán szóvivő
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Fájdalmas, szerencsétlen történelmi 
korszak felé sodródott népünk, és az 
Erdélyben élő nemzettársak nem tudták 
megakadályozni közel hárommillió ör-
mény iszonyú pusztulását, de segítették 
a hozzánk érkező menekülteket, hogy 
otthonra találjanak Magyarországon.

Népünk tragédiája, a XX. század első 
nagy népirtása ma is eleven sebet jelent 
az örmény nemzet testén. Az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
kiadásában, dr. Issekutz Sarolta szer-
kesztésében először olvashatunk ma-
gyarul egy átfogó, fotó-dokumentáció-
val ellátott könyvet az armenocídium-
ról. A könyvet a szerkesztő, dr. Issekutz 
Sarolta ismertette az érdeklődőkkel.

A sors-csapások ihlette fájdalmas vers-
énekek szorosan összetartozó fűzérét mu-
tatta be Várady Mária, az ezeréves Nareki 
Szent Gergelytől Szajat-Nova, Avetik Isza-
hakján alkotásain át napjaink költészetéig: 
Hovhannesz Tumanján és Gevorg Emin 
kortárs költőig.

A műsor végén a 
szerkesztő dedikál-
ta az Örmény Ge-
nocídiumról szóló 
könyvet, miközben 
házigazdáink édes 
örmény sütemények-
kel kínálták a népes 
nézőtábort; senki 
sem maradt éhesen.

Ezt követően Tő-
kés László püspök úr 
vacsorára invitálta az 
est előadóit, melyen a 
vendégjátékon szerep-
lő budapesti Evangéli-

um Színház tagjaival közösen vettünk részt. 
A Góbé étterem szíves vendégfogadása 
hamar családias hangulatot teremtett. Tő-
kés László püspök szeretete és elismerése 
jeléül Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakettet 
adományozott dr. Issekutz Sarolta elnök-
asszonynak, majd Gevorg Emin Szőlőtőke 
című versét kiemelve jelezte, hogy vissza-
vár egy negyven perces versműsorral. 

A vacsora fénypontja a nyolcvanadik 
születésnapját ünneplő Bánffy György 
Kossuth-díjas színművész köszöntése volt, 
aki Szabó Magda Szent Bertalan nappala 
című színdarabban emlékezetes szerepet 
alakított azon az estén, Nagyváradon.

Magyar-örmény származású színmű-
vészünket, a 80 esztendős Bánffy Györ-
gyöt a Jóisten éltesse sokáig!

Nagyváradon 2007. június 22-én 
Világosító Szent Gergely ünnepének 
előestéjét az örmények hagyományaik 
megőrzésének és identitástudatuk meg-
erősítésének szentelték.

Tőkés László püspök az örmény esten
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Neumann Andrea

Ízelítőt kaptunk örmény hagyományokból
Az örmények történelméről, művészetéről, magáról az örmény lélekről tudhat-
tak meg többet mindazok, akik részt vettek a péntek délutáni (2007. június 22. 
szerk. megj.), Nagyváradon rendezett Örmény Esten.

Lászlóffy Zsolt, a Partiumi Magyar Művelődési Céh kuratóriumi tagja köszöntötte 
az egybegyűlteket a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban, s egyúttal 
megköszönte a jelen lévő Tőkés László püspöknek, hogy lehetővé tette a régóta terve-
zett esemény megszervezését. Később Barabás Zoltán egyházkerületi szóvivő szólalt 
fel. Sajnos a történelem által többször is arcul csapott népek sorában ott vannak az 
örmények is – mondta, majd visszaemlékezett arra, hogy felvidéki író barátai felkéré-
sére mekkora örömmel ismerkedett annak idején az örmény ital- és ételkultúrával.

Dr. Issekutz Sarolta, a II. kerületi örmény önkormányzat, valamint a Budapesti 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke a hatezer év kultúráját őrző örmények 
történelmének főbb fordulópontjait mutatta be – kezdve a kereszténység felvételétől 
az Erdélybe történő betelepülésen át egészen az erdélyi örmény diaszpóra megala-
kulásáig, illetve az utóbbi évtizedek történéséig. Mint elhangzott, 1990-ben törvé-
nyes örmény kisebbségi önkormányzatok alakultak, s az utóbbi években egyre több 
rendezvénnyel büszkélkedhetnek.

Versek és zene

Ezt követően Várady Mária színművésznő többek között Gevorg Emin, Avetik 
Iszahakjan, valamint Szajat Nova örmény költők verseit szavalta. Később az ör-
mény kódexművészetről tudhattak meg egyet s mást a jelenlévők: miközben a sor-
közi, lapközi, illetve egész lapos miniatúrákban gyönyörködtek, örmény egyházi 
énekeket hallgattak felvételről, Isabel Bayrakdarian előadásában. Utána a jelenlé-
vők Mányoki Mária előadásában, szintén felvételről meghallgatták Lászlóffy Zsolt 
Örmény ballada című dalát, melyet édesapja, Lászlóffy Csaba versére írt.

Kötetlen beszélgetés

Emődy János felvezetője után Issekutz Sarolta bemutatta Nikolaj Hovhannisz-
ján: Az örmény genocídium című könyvét, melyet ő szerkesztett és adott ki, majd 
folytatódott az örmény költők verseiből készített összeállítás Várady Mária előadá-
sában. Végül a jelenlévőket hagyományos örmény süteményekkel vendégelték meg 
a szervezők, s oldott hangulatban, kötetlen beszélgetéssel ért véget a rendezvény.

(Megjelent a Bihari Napló 2007. június 2�. számában) 
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Örmény ballada
A rekkenő hőség ellenére sok nagyváradi volt kíváncsi péntek délután arra a ve-
títéssel és könyvbemutatóval színesített előadásra, mely az örmény történelem 
és kultúra világába engedett betekintést. A Lorántffy Zsuzsanna Református 
Egyházi Központban megtartott rendezvényre több olyan váradi is elment, aki 
saját bevallása szerint örmény gyökerekkel rendelkezik.

A Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) szervezte műsorban az örnény 
nép üldöztetésére, évszázados vándorlásaira, hazakeresésére próbáltak rávilágítani 
a meghívott előadók. Erdélybe az örmények több évszázaddal ezelőtt telepedtek 
be, s az itt otthonra leltek elsajátították, majd második anyanyelvként fogadták el 
a magyar nyelvet. A rendezvény házigazdai tisztét a PMMC két kurátora, László-
ffy Zsolt és Barabás Zoltán töltötte be, rövid bevezetőjükben ismertetve azokat a 
kezdeményezéseket, melyek az örmény genocídium 92. évfordulója köré szerve-
ződtek. A budapesti Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület célja, hogy minél nagyobb közönség előtt mutassák be 
a magyarországi és erdélyi örmények kulturális identitásérzését napjainkban, vala-
mint érzékeltetni szeretnék, hogyan lehet a többségi társadalmak számára igazán 
megismerhetővé tenni az örmény kultúra szépségeit.

A meghívott vendégek közül Issekutz Sarolta, a budapesti Örmény Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke tartott igen érdekes előadást az örmények történelméről, val-
lásáról és üldöztetéséről. Várady Mária színművésztől pedig az örmény irodalom 
legismertebb és talán legszebb verseiből kaptunk ízelítőt. Emődi János történész 
az örmény történelemről szólt, majd bemutatták Nikolaj Hovhanniszjánnak Az ör-
mény genocídium című kötetét. Ezután következett Lászlóffy Zsolt Örmény ballada 
című dala, melyet édesapja, Lászlóffy Csaba egyik versére komponált, ezt Mányoki 
Mária magánénekes adta elő. Lazításként vetítésre került sor, örmény kódexeket, 
miniatűröket csodálhattak meg a jelenlévők, ezekhez hangulatos zenei aláfestésként 
örmény dalok szóltak. A rendezvény végén pedig hagyományos örmény sütemé-
nyekkel vendégelték meg a közönséget.

Szőke Mária
Megjelent a Reggeli Újság  2007. június 25. számában)

Figyelem! Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
e-mail címe a jövőben magyar.ormeny@t-online.hu lesz, 
az internetes szolgáltató tájékoztatása szerint.

„Szép az, ami érdek nélkül tetszik.”                                          (Kant)
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Gevorg Emin

A magyar olvasónak
Könyveimet a világ sok nyelvére lefordították, és – Koreától Amerikáig – 
számos országban megjelentek már. Verseskötetem magyar nyelvű kiadása 
mégis különös örömömre szolgál: ennek oka népeink több mint ezer éves is-
meretsége.

Azzal büszkélkedhetem, hogy nekem, az örménynek, már távoli ősöm, a nagy 
tudós és geográfus Ananiasz Sirakaci mesélt a magyarokról (jobban mondva 
őseikről) … a hetedik században, amikor magyar állam még nem is volt...

Sirakaci után a középkori Örményor-
szág más történészei (Horenaci, Szebe-
osz, Gevond, Kahankatvaci) pedig el-
mondták nekem, hogy az örmények – a 
vég nélküli háborúk és betörések örökös 
áldozatai – Géza és István fejedelem 
korában menedéket találtak Magyar-
országon ...

A tizenharmadik század elején (1218-
ban) a magyar király, II. András még ro-
konságot is akart létesíteni magyarok és 
örmények között – feleségül kérve a ki-
likiai örmény király, II. Leó lányát, Za-
belt, fia, Endre számára, de a házasságot 
a mongol betörés és az örmény király 
halála meghiúsította...

A Magyarországra menekült ör-
mények a magyar állam fennállásától 
kezdve együtt harcoltak a magyarokkal 
közös ellenségeink – a tatár-mongol 
hordák ellen az ősi Esztergom falainál, 
a török janicsárokkal a budai hegytetőn, 
a citadellában...

Nem is szólva a magyar nép dicső 
nemzeti felszabadító harcáról, az 1848-
as forradalomról, amelyben a legendás 
Kossuth és a halhatatlan Petőfi Sándor 
mellett örmények sora küzdött, köztük 

nem egy olyan derék földim, mint Kiss 
Ernő, Lázár Vilmos és Czetz János...

Czetz János Bem jobbkeze volt, had-
seregének vezérkari főnöke (ebben a 
seregben harcolt Petőfi is), és ma egy 
budapesti utca viseli a nevét.

A magyarok is védelmezték az örmé-
nyeket, támogatták őket az idegen hódí-
tók – a törökök – elleni felszabadító har-
caikban... A 18. századi örmény nemzeti 
felszabadító küzdelem egyik vezérének, 
Izrael Orinak sok barátja és pártfogója 
akadt Magyarországon.

Jakab Elek magyar történész így ír: 
„A magyar nép az örményekben hűséges 
és áldozatkész testvéreire talált”, egy 
másik magyar történész pedig hozzá-
teszi: „18�8-�9-ben az örmények egész 
sereg hőst adtak Magyarországnak, de 
árulót...  egyet se.”

A Magyarország és a magyar nép 
iránti forró odaadásuknak köszönhető, 
hogy a Magyarországra került örmé-
nyek – iparosok, kereskedők, tudósok, 
tolmácsok, diplomaták, fegyverková-
csok – az ország uralkodóitól jelentős 
kiváltságokat kaptak, földterületeket 
városaik, falvaik, kolostoraik felépítésé-
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hez, önkormányzatot és jogot arra, hogy 
iskolákat, könyvtárakat, kéziratmásoló 
műhelyeket nyithassanak maguknak. 
És így Magyarországon (különösképp 
Erdélyben) sok olyan örmény kézirat 
és könyv született, amelyekben renge-
teg értékes adat található az akkori idők 
Magyarországáról.

A magyar kultúra jelentős szemé-
lyiségei közt hamarosan megjelentek 
a magyar kultúra örmény származású 
gazdagítói, olyan nagy nevek, mint Csí-
ky Gergely, Gorove László, Papp Mik-
lós, Tutsek Anna, Hollósy Kornélia, a 
híres énekesnő és sokan mások...

A Szongott Kristóf (Hacsik Szonk-
ratjan) alapította folyóirat, az Armenia 
(1887-1907) számaiban örmény történé-
szek, írók és tudósok magyarra fordított 
munkáit, valamint magyar írók műveit 
és a magyar folklór darabjait közölték.

Magyar és örmény folklór – (többek 
közt népzene-) kutatással foglalkozott a 
neves néprajztudós, Zakarija Kaprusjan 
is, a négykötetes örmény-magyar és ma-
gyar-örmény szótár összeállítója.

Nem fölösleges megjegyezni azt se, 
hogy Amszterdam egyik örmény nyom-
dájában a híres magyar nyomdászmes-
ter, Misztótfalusi Kis Miklós öntötte 
1685-ben az örmény betűket.

Sok jeles magyar foglalkozott az ör-
mény történelemmel, irodalommal és 
művészettel, köztük Horváth István, 
Esztegár László, Simay Gergely és Já-
nos, Gopcsa László és mások.

Noha Magyarországról és a magyar 
népről sokat és régóta írtak nálunk, a 
Magyarország iránti érdeklődés a tizen-
kilencedik században élénkült meg, az 

1848-as forradalom után. Ettől kezdve 
az örmény sajtóban cikkek sokasága 
jelenik meg a magyar nép történelmi 
sorsfordulóiról, és Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Móricz Zsigmond művei, vala-
mint magyar népdalok és mondák ör-
mény nyelven.

A magyar költészet fordításával olyan 
örmény írók foglalkoztak, mint Hovhan-
niesz Hovhannisz, Alexandr Caturjan, 
napjainkban pedig Parujr Szevak, aki a 
mai magyar költészet antológiáját adta 
ki saját fordításában; Vahagn Davtjan és 
Grigor Arszjan Petőfi Sándor verseinek 
tolmácsolói.

Magam még a háború éveiben for-
dítottam le Petőfi Sándortól A kutyák 
dalá-t és A farkasok dalá-t, aztán Ady, 
Radnóti, Váci Mihály verseit és csodála-
tos népdalokat és meséket. (Ilona stb.)

Örményországban nemcsak Petőfi 
Sándor, hanem Bartók Béla is nagy nép-
szerűségnek örvend. Az örmények azt 
mondják: „A szeretet szeretetet szül”, és 
én nagyon örülök, hogy magyar baráta-
ink olyan sokat tettek és tesznek kultú-
ránk magyarországi terjesztéséért.

Népeink sok évszázados kapcsola-
táról nagyon hosszan lehetne beszélni, 
különösen, ha olyan helyen állunk, ami-
lyen a budai hegycsúcs, és onnan nézzük 
a Dunát, a város látképét... A világ sok 
városában megfordultam, és esküszöm: 
egész Európában nincs ennél gyönyö-
rűbb hely… 

Sok gyönyörű dolog van a világon, 
de nincs annál csodálatosabb, amikor 
nép a néppel, dal a dallal barátkozik... 
Verseskönyvem magyar nyelvű kiadá-
sa egyik tanúbizonysága ennek a barát-
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kozásnak, és egész szívemből köszöne-
tet szeretnék érte mondani nem csupán 
azoknak a magyar barátaimnak, akik-
nek valami közük van ehhez a könyv-
höz, hanem az egész nagy multú ma-
gyar népnek.

Jereván, 1982. november

(E cikk szerzője 1919-ben született 
Astarakban, meghalt 1998-ban Jereván-
ban)

(Megjelent az Európa Könyvkiadó 
gondozásában – Napjaink költészte – 
Gevorg Emin: Záporra zenét,  Budapest 
198�-ban) 

Gevorg Emin

A Jövőhöz
Segítsd életemet az egyenes útra – 
verj föl álmaimból, ha resten aludnék, 
ha sürget a dolgom, sose halogassam, 
már kinyílott ajtón ne zörgessek ismét, 
félig-kész munkával soha be ne érjem, 
ne mondhassam azt, hogy megtettem a dolgom, 
ne mondhassam: szívem betelt szerelemmel, 
ne mondhassam, hogy a teljességhez értem, 
még csak sejtett dalra ne mondjam: megírtam, 
kifejtetlen kőre ne mondjam: elhordtam, 
alapozás előtt ne mondjam a házra,
hogy fölépítettem, sőt benne lakom már –,

ne játsszak igazat, ha bűn nyomja lelkem, 
s ha már bűnbe estem, vezekeljek érte,
s azért, hogy megbántam, ne dicsérjen senki, 
de ha megdicsérnek, ne kérkedjem azzal...

Segítsd életemet az egyenes útra.
(Kerék Imre fordítása)
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Köszöntjük a 80 esztendős 
Bánffy György színművészt

A II. kerületi polgárok javaslata alapján 
a képviselő-testület idén Bánffy György 
színművészt választotta a II. kerület 
díszpolgárává. Az önkormányzat e hatá-
rozatával az anyanyelv ápolása és kimű-
velt emberfők gyarapítása terén kifejtett 
egész életen át tartó tevékenységét is-
merte el. Bánffy György a magyar szín-
művészet kiemelkedő alakja, művész és 
pedagógus, aki emellett a helyi közélet 
aktív szereplője. Életművével minden-
kor példával szolgál a felnövekvő gene-
rációk számára.

Bánffy György 1927. június 19-én szü-
letett Budapesten. 1941 és 1945 között a 
Keleti Károly utcai Rákócziánum diákja 
volt, itt állt először színpadra. 1945-ben 
malenkij robotra hurcolták. 1950-ben 
végezte el a Színművészeti Akadémiát, 
játszott a Nemzeti Színházban, később 
az Állami Bábszínházban és a Fővárosi 

Operettszínházban. 1956 októberében a forradalomban játszott szerepéért három-
éves szilenciumra ítélték, nem léphetett magyar színpadra. 1960-1971-ig a Pécsi 
Nemzeti Színház tagjaként színészi pályájának meghatároz szerepeit játszotta el: 
Faust, III. Richárd, Cyrano, Lear, Othello. 

1971-től a József Attila Színház tagja lett, de fellépett a Madách Színházban is. A 
hatvanas évektől fontos magyar filmek — többek között a Sirokkó, a Tiltott terület, 
a Magasiskola, a Mephisto és a Redl ezredes – szereplője volt. 

Az elmúlt harminc évben a magyar nyelv szépségét és fontosságát hirdetve több 
mint kétezer előadást tartott szerte a Kárpát-medencében. Az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének elnöke. 1985-től 1994-ig két cikluson át a II. kerület országgyűlési kép-
viselője volt. Életművét számos díjjal jutalmazták: megkapta a Jászai Mari-díjat, 
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét, Magyar Örökség-díjat, Kossuth-díjat. Bánffy György Érdemes és 
Kiváló Művész.
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Köszöntjük a 70 esztendős költőt!
Lászlóffy Aladár

Az utolsó hó éjszakáján
  Az első nap a ceruzámra süt.
  Szerencse, hogy mindenkit lát a fény:
  egy égitest pont, mint egy betűt.
  A biztos látás kozmikus erény.

  Nem számít messzi, jelentéktelen,
  régecske volt és ócska egy dolog –,
  késő hajnalon ébredez telem
  s minden mi volt, a fejemben forog

  Jó gyermek voltam, kértem, itt ne hagyj!
  És itt hagyott még gyermek-testem is.
  Csoda, ha rendre kérdem: merre vagy? –
  most elterül körém még, mint a hó,

  s ki régen láthatatlan, messze ment,
  annak nyoma is újra itt kering.
  E halállá hosszannított jelent
  kapták jutalmul gyermekkoraink.
       (1994)

Lászlóffy Aladár: (1937, Torda) költő, író. A Bolyai Egyetemet 1959-ben végezte 
Kolozsváron, volt kiadói szerkesztő, a Napsugár című gyermeklap szerkesztője, a 
bukaresti Előre tudósítója, a kolozsvári Utunk (ma: Helikon) című irodalmi hetilap 
szerkesztője. Többször nyert román írószövetségi díjat, megkapta a román akadé-
mia díját, a Graves-díjat, József Attila-díjat, 1998-ban pedig a Kossuth-díjat. Termé-
keny mind költőként, mind prózaíróként. A formabontás legjobb hagyományaihoz 
kötődik. Jelentős gyermekirodalmi munkássága.
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
1�. rész

Id. Moldován Dragomán Éva, Tulics László, Maskán Irénke sz. 
Tulics, Moldován Tivadar (Dadi bácsi) aki Magyarországon élt, 
Dragomán Anna sz. Tulics és a kicsi széken Tulics Lászlóné sz. 

Moldován Margit (Gili néni)

Van itt egy kép a múlt időkből, amely 
nem is volt olyan rég!

Még szeretnék írni az erzsébetbányai 
Moldován Tódor bácsiról, aki nagy-
apámnak testvére volt (tudtommal  he-
ten voltak testvérek). Tódor bácsinak 
több gyereke született, köztük János 
bácsi, akivel tartottam a kapcsolatot. 
Most két éve halt meg. Ő is foglalkozott 
a Moldovánokkal. Leánya Nagybányán 
él, Moldován Györgyinek hívják. Tőle 
is értékes adatokat kaphatsz a Moldová-
nokról, na meg az erzsébetbányai örmé-
nyekről”. Eddig a levél.

Édesanyám elbeszélésében is találunk 
utalást a szülővárosában élő örményma-
gyarokról, de az egész közösségről is 

Fischer tanár úr levelével folytatom 
a magyarláposi örménymagyarokról 
szóló „beszámolómat”. Hálásan kö-
szönöm, hogy nemcsak értékes kép-
anyagot és családtörténetet küldött, 
hanem új forrásokat is megjelölt, eze-
ket a forrásokat már megkerestem, és 
reményeim szerint a forrásokból ere-
dő erecskék patakokká fognak majd 
duzzadni.

„2004-ben költöztem Marosvásár-
helyre a fiamékhoz, aki 37 éves, ide 
nősült, felesége Komáromi Krisztina, 
van két nagyon édes gyermekük: Ottó 7 
éves és elsős, Anna 5 éves.

A két lányom sajnos kiköltözött Né-
metországba. Ágnes 43 éves, 1991-ben 
ment ki, férje német. 
Nagy bánatunkra 
az 1997-ben szüle-
tett kisfiuk – Jákob 
– meghalt.

A „kicsi” lányom  
Marianna 31 éves 
Münchenben élnek. 
Augusztusra várják 
a második babát, 
férje belga,  kislá-
nyuk Lucia ugyan-
csak augusztusban 
lesz 3 éves, nagyon 
jól tud magyarul és 
németül. Máskülön-
ben a vejeim is meg-
tanultak magyarul.
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képet alkothatunk. 
„Nagyanyám fia szállító volt, de mi-

vel már szolgára nem volt pénze, s neki 
derogált hogy a bakra üljön, letette a so-
főrvizsgát, vett egy öreg autót, ami ki-
szolgálta az első világháborút. Elindult 
az utasokkal, és az úton maradt. Aztán 
már senki sem hívta. És alkatrész sem 
volt, hogy megjavíttassa. Mindig jött, s 
volt szíve a szerencsétlen öreg édesany-
ját pumpolni, hogy adjon el innen föl-
det, onnan földet, hogy abból javíttassa 
az ő autóját. Amikor először autót akart 
venni Nagytata nem engedte: Motor kell 
neked? Hát koldusbotra jutsz vele, az 
elromlik! Az nem ló! Szóval csak akkor 
vette meg, miután Nagytata meghalt. 
Megvette az autót és alaposan eladóso-
dott.

Volt Láposon négy bank: úgy mond-
ták a piculás egylet ez volt a reformátu-
soké, aztán a zsidó egylet , a Lapusana  
és a Takarékpénztár.

Nagyanyám mindenhol be volt kebe-
lezve, és nem tudta szegény fizetni még 
a kamatot se. Mondtam, hogy Nagyma-
ma, én 4000 lejjel jöttem haza. Számol-
juk össze, hogy hova mit fizetünk. Én 
kifizetek mindent, de többet aztán egy 
krajcárt se. Ne tessék többet aláírni. 
Nem írok alá édes fiam! Szegény hogy 
sírt! Aztán összenéztük a váltókat. Hát 
nem volt elég a 4000 lej. Még 1500 lejt 
kellett felvennem a Takarékpénztárból 
a saját nevemre, hogy ki tudjam a töb-
bieket fizetni. És emlékszem, beadtuk a 
kérést és két kezes kellett.

Volt nekem egy nagyon kedves barát-
nőm, egy nagyon gazdag ember lánya, 
és a családdal is jóban voltam, gondol-

tam, hogy én ráírom a papírra, hogy 
Szász János, mint az egyik kezes, és 
Nagymama, mint a másik kezes. És el-
mentem hozzá. Édes fiam, nekem esküm 
tiltja, hogy váltót írjak alá – mondotta. 
Szász okos ember volt, most már tu-
dom, de akkor arcul csapott a mondása. 
Ha nekem pínzem volna – így beszélt i-
vel- én szívesen adnék neked kölcsön.

Köszönöm szépen János bácsi, kapok 
én még egy kezest! S akkor Kereszta-
nyámhoz mentem és megkértem. Ami-
kor elmentem a bankba azt mondja az 
igazgató: – Tán csak nem Topánné az 
egyik kezes? Én amíg Láposon laktam, 
dolgoztam a bankigazgatóéknak, s ak-
kor azt mondtam: – Moldován úr, ezt 
az 1�00 lejt sem Butkovics Antalné sem 
Topánné hanem én fizetem ki. Kérdezem 
én – és itt körülnéztem, mert a könyve-
lőnek is dolgoztam – a Kerekesek ki-
nek maradtak még adósok? Mi mindig 
helytálltunk! Az Édesapám mulatós em-
ber volt, de senki sem mondhatja, hogy 
megitta a két krajcárját! És úgy is volt. 
Mikor meghalt Nagytata, mi temettük 
el András bátyámmal ketten. És men-
tünk bizonyos összeggel, de az nem volt 
elég, és Tulicsék, akiknek akkora üzle-
tük volt, hogy a  koporsótól a petróleu-
mig és a selyemruháig mindent lehetett 
benne kapni, 30 napra hitelt adtak. Mi 
azt a pénzt mindig pontosan, idejében 
megadtuk. Moldován Jóska a bankigaz-
gató rokonságban volt Tulicsékkal, ezért 
azt mondtam: – Tessék megkérdezni Tu-
licséktól, hogy adósok maradtunk vagy 
egyszer, amikor a temetési költségeket 
meghitelezte nekünk?  – Jó, rendben van 
kérem – mondta Ő.
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Három hónapra 
vettem fel csak azt a 
pénzt, és kifizettem. 
Ez volt 1930-ban. 
Szegény Nagymama 
élt még 1936-ig, de 
több váltót nem írt alá 
a fiának.

Mert már nagyon 
régen volt, és itt lenne 
a helye, beemelek egy 
rövid részt a Füzetek 
2006. novemberi lap-
számából:

Végezetül a Kereke-
sek, Édesapámmal Ko-
vács Mártonnal az élen 
(alsó képen), mögötte 
a harcias Juliska, aki 
megvédte a 
Kerekesek 
becsületét, 
de a But-
kovicsékét, 
és szeretett 
n a g y a n y -
jáét, Topán 
Juliskáét is.

S z é p 
n y a r a t , 
m e g h i t t 
c s a l á d i 
e g y ü t t l é -
teket kí-
vánok és 
r e m é l e m 
s z e p t e m -
b e r b e n  
folytatjuk.
 (Folytatjuk)

Esküvői kép Magyarláposon 1930 körül.
 Jobb szélen a jegyző Topán József, mellette felesége a 

kalapos hölgy, a „kezes”, mögötte legfelső sorban 
a keresztlánya örménymagyar férjével.
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Kapcsolattartás – interneten
Mint a Füzetek erdélyi munkatársának, feladataim közé tartozik egyebek mel-
lett a kapcsolattartás. Régivágású  emberke lévén, igyekszem lelkiismeretesen 
végezni e feladatot, annál is inkább, mert sok örömöm telik benne. Tapasz-
talatból tudom, hogy a megosztott öröm többszörös öröm, éppen ezért az új 
ismerőseimtől kapott üzenetekből közzéteszek egy kis csokrot, hadd ismerjék 
meg régi Barátaink az új Barátokat!  Olvassátok!!! 

Szeretettel küldi: Bálintné Kovács Júlia

Kedves Júlia!  Szívesen megtudnék rólad többet, ha egyszer örménykedsz. Gon-
dolom, a nevemből már látod, hogy örmények a gyökereim, nagyapám Ávéd János 
volt, Gyergyószentmiklóson született. Van egy öcsém, Ávéd Tibor.  Kíváncsi va-
gyok, miket tevékenykedsz örmény vonalon.

Üdvözlettel Ávéd Andrea

Kedves Júlia! Légy üdvözölve a pesti Ávédok között. Rózsával a jövő héten ta-
lálkozom, sajnos egy nagyon rossz apropó miatt. Meghalt Apám és az ő temetésére 
jön. Üdv. Ávéd Zoltán

U.i: Krisztina a kisebbik lányom, 18 éves. A nagyobbik, Ágnes 22.

Kedves Júlia! Nagyon örülök, hogy kapcsolatba kerültem veled, akit csak ezután 
remélek megismerni (Skype, e-mail) tehát három lehetőségünk van a kommuni-
kációra. Külön örülök annak hogy mint írod, „örménykedsz”, t.i. én fél örmény 
vagyok, Édesapám tiszta örmény volt, annak idején engem is örmény szertartású 
katolikusnak kereszteltek és bérmáltak Gyergyószentmiklóson. Remélem, hamaro-
san hírt adsz Magadról. Szólíts engem Tatának, a családomban általában így szólí-
tanak. Most már akarod – nem akarod, Te is tagja vagy a bővebb családomnak. A 
viszontírásig szívélyesen üdvözöl: Tata, (Vákár István József)

Emese! Kruzsnyickiné Keller Rózsika mellett lakom. A testvérbátyja Bulbuk 
lányt vett feleségül Csíkszeredában. Nem vagytok rokonok? És még valami:  Ko-
lozsváron a Báthory iskola kis épületében, ahogy elhagyod a „kapusszobát”, bal ol-
dalon van egy szép, fekete márványtábla, amelyiken neves adományozójuk, Bulbuk 
Emánuel nevét örökítette meg a hálás utókor. Alkalomadtán nézd meg! 

Szeretettel üdvözöl Julika néni Kolozsvárról.

Kedves Júlia neni! Igen, Rózsika néni rokonom. Keller Vilmos, akinek az édes-
anyja örmény volt, a nagyapám, az ő lánya Keller Enikő, és őt vette el egy Bulbuk, 
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vagyis édesapám Bulbuk Márton.   Én vagyok a nagyobbik lányuk. Köszönöm, 
hogy tetszett szólani a Báthory iskolában lévő Bulbuk Emánuel emléktábláról, igen 
láttam és büszke is vagyok rá! Jenő bácsi valahol, valamelyik ágon rokonunk, csak 
már nem tudom a szálakat, annyit fűződtek... 

Szeretettel és tisztelettel Bulbuk Emese

Tisztelt Hölgyem! Remélem nem veszi rossz néven, ha megkérdezem, honnan  
ismerjük egymást? Nagyon sok emberrel  találkozom, és nem mindig tudom, hogy 
kit honnan ismerek... Maradok tisztelettel, Keresztes Zoltán Miklósvárról.

Kedves Zoltán, nem ismerjük egymást. A neve miatt gondoltam, hogy örmény 
gyökerekkel (is)rendelkezhet, márpedig én munkatársa vagyok az „Erdélyi Örmény 
Gyökerek Füzetek” nevű lapnak.... Ez az újság Budapesten jelenik meg 1997 óta, 
főleg az örmény gyökerű magyarokhoz szól. Miklósvár a Székelyföldön van, és az 
ott élő Keresztesek között sok az örmény gyökerű... Az erdélyi örmények legismer-
tebb kutatója Szongott Kristóf után épp a Gyergyóditróhoz köthető Keresztes Zoltán 
volt... Elnézését kérem, ha tévedtem, bár nem úgy érzem! 

Üdvözlettel, özvegy Bálint Tiborné Julika néni.
 
Kedves Júlia néni!
Sejtésem igazzá vált. Éreztem, hogy az örmény szál az, ami bennünket ös-

szeköt… Ennek ÖRÜLÖK. Valóban van örmény vér ereimben, s erre büszke is 
vagyok! Örmény eredetű? Talán egy vagy két család. Na meg volt a Kabdebó, 
viszont az idősebb nemzetség az Úrhoz költözött, a fiatalok elköltöztek. Nekem 
anyai ágon is van örmény eredetem, ugyanis édesanyám a Bors famíliából való. 
Örülük az ismerkedésnek, itt is nyilvánvalóvá vált, hogy semmi nem történik hi-
ába.

Szép  napot! Isten áldja! Zoltán

Kedves Júlia! Igen, tudom, hogy a Gajzágók örmény származásúak. Az egyik 
távoli rokonom írt is egy könyvet a Gajzágó családról és családfa kutatást is végzett, 
de még nem jelent meg a könyv, azt hiszem.

Üdvözlettel, Gajzágó Mariann

Kedves Júlia, örmény gyökereim tényleg vannak, bár talán nem annyira, mint az 
üdvös volna. Ami pedig az ismeretséget illeti, megtisztelő rám nézve a felkérésed, 
de értelmetlennek láttam úgy visszaigazolni, hogy közben homály fedi az eredetét. 
Így viszont örömmel! Furdek Tamás

    
Kedves Júlia! Lehetséges lenne, hogy összetéveszt egy névrokonommal? A Ma-
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rosvásárhelyről elszármazott Dragomán Krisztinával? Ő kint él Írországban és két 
kisfia van. Lehetséges, hogy őt kereste? 

Üdvözlettel, Dragomán Krisztina  

Nem, kedves Krisztina, nem tévedés, hanem nevének örmény jellege felkeltette  
érdeklődésemet. Magyarláposon, ahol szüleim éltek fiatal házas korukig, szintén 
éltek ilyen nevű örménymagyarok, sőt ma is megvan még Dragomán Éva.  Létezik 
Budapesten egy Kulturális Egyesület, melynek Erdélyi Örmény  Gyökerek a neve. 
Folyóiratunk is van, és mint  munkatárs most épp a  Magyarláposon valaha volt 
örménymagyarokról irok, így a Dragománok is sorra fognak kerülni. Dragomán 
György, a  frissen Márai díjas fiatal író testvére lehet az Írországban élő Krisztina. 
Egyelőre ennyi. Szeretném, ha több is érdekelné!

Üdvözlettel, Julika néni

Kedves Julika néni! Akiket én ismerek: idősebb Dragomán Pál, ifjabb Dragomán 
Pál, az ő fiai: György és András. Anyjuk: Tiszai Katalin. Pali bácsi másik fia: György, 
az ő lányai: Judit és a lent említett Krisztina. A mi vonalunk, az Erdélyből már a hábo-
rú előtt elszármazott Domonkos, aki a férjemnek a nagypapája. Domonkos egyébként 
idősebb Pálnak a testvére. Apósomnak  –Dragomán Péternek hívják –,  Zsolton kívül 
van egy lánya is, Orsolya. Aztán vannak a nagyon fiatalok, a gyerekeink. 

Szeretettel üdvözlöm, Krisztina
(Folytatjuk)

Árpád-napi ünnepség
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Bihari Református Egyház-
megye, az Árpádi Református Egyházközség és az Erdélyi Magyar Ifjak nagy-
váradi szervezete méltó módon emlékezett a magyar nemzet Kárpát-medencei 
letelepedését megvalósító, a magyar államot, Magyarországot létrehozó Árpád 
vezérről. A fejedelem 1100 éve, 907 július elején hunyt el, a pozsonyi csatában 
szerzett sebesülése következtében.

A Kárpát-medencében egyedül Bihar megyében van Árpád nevű település, 
„ezért méltó és illő, hogy éppen itt, a nevét viselő településen emlékezzünk ’Árpád 
apánkra’”– olvasható a meghívóban.

Az ünnepi esemény istentisztelettel kezdődött, ahol Tőkés László püspök hir-
dette Isten igéjét, majd több előadó, közöttük Bakay Kornél régész, történész 
méltatta Árpád fejedelem történelmi szerepét.

Szörényi Levente zeneszerző és az Árpádi Református Egyházközségnek ado-
mányozták az Árpád-díjat, melyet Tőkés László és Kovács Zoltán főgondnok 
adott át az ünnepelteknek.  
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Frigyesy Ágnes
Szíveteket kezetekben hordozzátok

Beszélgetés Tokay Rozáliával, a Szent Kamill Otthon 
megálmodójával és igazgató asszonyával, aki apai ágon örmény

– Itt ülünk a Szent 
Kamill Otthonban 
Kolozsváron. Az in-
tézmény csodálatos: 
mozgássérülteknek 
ad otthont, ugyan-
akkor a szállást ke-
reső is nyugalomra 
talál. Mielőtt bemu-
tatja nekünk Tokay 
Rozália az Otthont, 
megkérdezem, ki volt 
Szent Kamill?

– Olasz férfi, aki vi-
lági emberként kezdte 
az életét. Katonaként 
megsérült a háború-
ban, s egy olyan sebet 
kapott, melyet élete 
végéig hordozott tes-
tén. A kórházban kereste önmagát, s ott 
döbbent rá: Isten különleges feladatot 
írt elő neki. Ekkor közeledett az egyház 
felé, elvégezte a teológiát, majd egész 
életét a betegek szolgálatába helyezte. 
Kamill az 1500-as évek egyik szentje, 
aki a Vörös Keresztet hordozta mellén. 
A Kamilliánusok szívüket a kezükben 
hordozzák. 

– Innen származik az a szép gon-
dolat, mely olvasható az épület bejá-
ratánál?

– Igen. Szíveteket kezetekben hordoz-
zátok! Az 1700-as években a pápa rend-
dé alakította a kamilliánus mozgalmat, 
s így alakult meg a Kamill-rend  az első 
szerzetesrendek között. 1990-ben a vál-
tozásos idején fafaragó művész ember-
ként más életet gondoltam magamnak: 
művészi táborokat szerveztem, az ifjak 
támogatására gondoltam. Ám amikor 
megtapasztaltam, hogy a segélyeket, 
mely beáramlott Nyugatról és Magyar-
országról, diszkriminatív módon kezel-

Tokay Rozália igazgató asszony
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ték, más tervem született. Ugyanis ha 
egy magyar mozgássérült elment, hogy 
segélyt igényeljen, és például Kovács-
nak hívták, nem részesült támogatás-
ban. Ez a diszkrimináció tudomásomra 
jutott, s ekkor döntöttem el, hogy nem 
művészemberként tevékenykedem to-
vább, hanem sorstársaimért ajánlom 
fel további életem. Kétéves koromban 
gyermekbénulási betegségen estem át, 
s a jobb lábamon viselem „életem ke-
resztjét”. Ugyanakkor Isten sokkal több 
ajándékkal halmozott el, mert ellátott 
tehetséggel, türelemmel, hittel. Ekkor 
született meg bennem a döntés, hogy 
csak a sorstársaimért áldozhatom az éle-
tem. Hisz ők élnek a legkiszolgáltatot-
tabb helyzetben. 1990-ben létrehoztam 
a Magyar Mozgáskorlátozottak Társu-
latát.

– Hol hirdette meg, hogy mozgás-
sérülteket keres? Hisz ez nem min-
dennapi vállalkozás lehetett.

–  Az újságban. Akkor döbbentem 
rá, mennyire nem vettem észre őket a 
városban, s meglepett, milyen sok rá-
szorult ember él siralmas körülmények 
között. Megszégyelltem magam, s elha-
tároztam, nem lényeges az otthonom, a 
műtermem, az udvar, hanem érettük fo-
gok élni. S ezt a tervemet megbeszéltem 
a kedves férjemmel, aki ekkor még élt.

– Ő is művészember volt?
– Nem, közgazdász. De tényleg sze-

retett, s elfogadta a döntéseimet.
– Kedves férje mozgássérült volt?
– Nem. A város legszebb férfiai közé 

tartozott. Gyermekkorunk óta együtt 
nőttünk fel észrevétlenül. Nem hittem, 
hogy a gyermekkori barátságból életre 

szóló szerelem lesz. Sajnos gyermekünk 
nem lehetett, ezt szintén a gyermekbé-
nulásnak köszönhettem, de az életem 
mindig úgy alakult, már a Ceausescu 
idején is, hogy hol fiatalokat, hol idő-
seket bízott rám az Isten. Egyetemisták 
jártak az otthonomba, irodalmi esteket, 
kiállításokat szerveztem, miközben 
Székelyföldet jártam. Akkor is arra ta-
nítottam az ifjakat, maradjanak azon a 
helyen, ahová Isten teremtette őket. A 
hátgerincüket pedig ne engedjék, hogy 
bárki megtörje. Izgága teremtés voltam, 
bármilyen pindurka kicsi asszonyka is 
vagyok.

– Hogyan jutott eszébe, hogy ezt a 
gyönyörű intézményt létrehozza?

– Amikor találkoztam a mozgássérült 
emberekkel, megismertem, milyen kö-
rülmények között élnek. Rádöbbentem, 
hiába szerzek nekik minden hónapban 
ajándékokat és hiába osztom ki a segé-
lyeket, azzal nem oldottam meg a prob-
lémájukat. Akkor döntöttem el, hogy 
építeni kell egy otthont, ahol mindenki 
biztonságban érezheti magát keresztény 
módon. Olyan világot akartam teremte-
ni nekik, melyben még soha nem volt  
részük. 

1991-ben egy szerencsés kapcsolat 
révén kijutottam Ausztriába, Losen-
steinleiten-be egy kamilliánus lelkigya-
korlatra. Persze nem egyedül mentem, 
többen utaztunk, s rögtön tudtam, hogy 
„cselekszem”, de nem tudtam, milyen 
lelkiség alatt. Ott ismerkedtem meg 
Kamill szellemével, lelkiségével, s a 
lelkigyakorlat végén már közöltem Dr. 
Anton Gots atyának, aki vezette a lelki-
gyakorlatot, hogy építkezni szeretnék! 
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Ő csak mosolygott, és annyit mondott, 
hogy jó. 

Már akkor tudtam, hogy Erdélynek 
szüksége van olyan keresztényi lelkü-
letre, ahol az elesett emberekkel más-
képp foglalkoznak. Legyen aki, odaha-
jolj föléjük, aki megsegíti a betegeket, 
az elesetteket. 

Megkezdődött a tervkészítés. Papí-
ron minden egyszerűnek tűnt. Amikor 
később visszamentem az atyához és 
megmutattam neki a tervet, hogy mi-
lyen épületet akarok építeni, azt mond-
ta: áldásunk rá! Kezdd el! Én meg csak 
néztem rá, és annyit mondtam: – De 
atya, valami anyagi támogatás is kellene 
hozzá. Ő rámnézett mosolyogva, mint-
ha most is látnám, s csak annyit mon-
dott:  Csöpi, neked van hited! Menj haza 
és dolgozz! A pénz nem a te dolgod. Az 
az Istené! Ha annak a háznak állnia kell, 

állni fog! Én hiába adok neked bármen-
nyi pénzt, ha Isten nem akarja.

– Ekkor még nem kapott egy fillér 
támogatást sem?

– Semmit nem kaptam. Illetve kintről 
kapott szebb minőségű ruhákat kezdtem 
árulni az udvaromban, ahol nyitottam 
egy „turkálót”, melynek bevételéből 
kezdtem építeni az Otthont. Első befek-
tetésként megvettünk egy telket, ahová 
szerettük volna felépíteni a Házat. Ezt 
azonban nem sikerült megoldanom, 
mert Funar, az akkori polgármester azt 
mondta: ameddig nem törlöm a magyar 
szót a cégjelzésünkből, nem építkezhe-
tem. 

Sok kellemetlenséget kellett végig 
szenvednem, át kellett élnem nagyon 
sok kínszenvedést, de azt mondtam: nem 
mondok le a tervemről. S küzdelmem 
eredményeként itt a Hajnal-negyedben 

sikerült meg-
v á s á r o l n o m 
egy másfél ezer 
négyzetméteres 
telket. Itt már 
belepótoltak a 
telekvásárlásba 
Anton atyáék 
az ausztriai ka-
mil l i ánusok . 
Hamarosan le-
tettük az alap-
követ. Ekkor 
természetesen 
több közéleti 
személyiséget 
m e g h í v t a m . 
Mindenki min-
dent megígért, A Szent Kamill Otthon lakóival
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de senki nem tett le egy garast sem az 
asztalra. Illetve egyvalaki. A Szentírás 
írja: a szegényember egy fillérje többet 
ér a gazdagénál. S ez valóban így történt. 
A jelenlévők mosolyogtak, jól érezték 
magukat, ettek-ittak, s egyedüli támoga-
tóként a marosvásárhelyi Lorántffy Zsu-
zsánna Egyesület pici csoportja hozta 
el szeretettel az összegyűjtött 300 ezer 
lejt. Ennél nagyobb meglepetést és örö-
möt nem okozhattak volna. Az osztrák 
kamilliánusok is jelen voltak, ők pedig 
Tamás módjára hitetlenkedtek: hogy 
épülhet fel ez az épület csupán az álta-
luk küldött adományokból?!

Ti csak hozzátok, mi majd meglátjuk 
a többit – mondtam nekik. Az alapkőle-
tétel után, amikor valójában megláttam 
a kiásott alapot, megijedtem. Hiszen pa-
píron kicsi ügyes épület volt, az életben 
pedig kolosszális nagy területet foglalt 
el. De ekkor már nem volt visszaút. 

Az első pofonütést akkor kaptam, 
amikor az első vállalkozóval megkötöt-
tem a szerződést, majd az összegyűjtött 
60 ezer márka előleget felvette és eltűnt 
vele. Ma már ez a magyar ember szá-
guld a milliárdosok sorai között. Ez a 
lopás nagy érvágást jelentett, de ekkor 
sem álltam meg. Tudtam, hogy Isten 
gördít olyan köveket elém, melyeket át 
kell lépnem, vagy arrébb kell tolnom. 
Közben rendszeresen jártam Ausztriába 
egy kis mikrobuszon, amit adomány-
ként kaptam, s hozzákezdtem az építke-
zéshez. Plusz foglalkoztam a Társulat-
tal, és a férjemmel.

Az osztrákok pedig csak ámultak, bá-
multak, hisz az úgynevezett rongyokból 
kapott pénz csodát teremtett, az épít-

kezés vált a legnagyobb bizonyítékká, 
hogy a pénz befolyt. Mint a szorgos 
kicsi hangya, mindig elteszek valamit, 
hátha jó lesz holnapra. Úgy igyekeztem, 
hogy a tagságot se hanyagoljam el, a 
munka is haladjon, s a pár segítőmnek 
is tudjak adni valami anyagi juttatást.

– Hány év alatt épült fel a Szent 
Kamill Otthon?

– 1996-ban kezdtem el az építkezést, 
majd következett egy leállás. 1997-ben 
folytattam tovább. 2000-ben Istenhez 
fohászkodtam, s arra kértem, adja meg 
nekem, hogy – az épületből nem hiá-
nyozhat a lelkiség –, felszenteltethessük 
a kápolnát. A 2000. évet ezzel a lépéssel  
akartam köszönteni!

2000-ben első alkalommal látogatott 
meg bennünket Leonhard Gregotsch 
Provinciátus atya, a bécsi kamilliánus 
rendek főnöke. Még tető nem volt a 
házon, látogatása augusztus elején tör-
ténhetett, s döbbenten mondta, lehe-
tetlenség, hogy felépüljön egy ekkora 
épület csupán a hozzájárulásokból. So-
kan nevettek rajtam, mert mindenféle 
„szemetet” összehordtam: ablaküvege-
ket, csempét stb., amit később felhasz-
náltam. Majd később, amikor Gregotsch 
atya látta, hogy áll a ház, azt mondta: 
megszületett, megnőtt a gyermek, 
mostmár sapkát, ruhát adunk rá. Ekkor 
megkérdezte, mekkora az épület körü-
li szabad mozgási terület? – Atya azért 
alakítottam ki több teraszos részt az 
épületben, mert nincs területem, csupán 
négy méter jobbról, két méter balról. 
Rámutatott egy területre: – Itt van üres 
terület! – Igen, de azt eladják, pénz kel-
lene hozzá! – Beszéld meg, máris van 
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pénz rá! Így köszönhettem meg neki, 
hogy 4000 négyzetméter telek területet 
megvásárolt nekünk, így az otthonnak 
van egy tágasabb mozgási lehetősége. 
Azt mondta ekkor: – Aki felvállalta ezt 
a nagy munkát, megérdemli hogy be is 
fejezze azt. 

Erre azt válaszoltam neki: – Atya, 
szeretném, ha a kápolna még ebben az 
évben elkészülne. Ha küldik a padokat, 
asztalt és a kellékeket, amely kell egy 
templomhoz, egy hónap alatt befejezzük 
a munkálatot. – Egy hónap alatt? Nézz 
körül, itt rengeteg még a munka. – Atya, 
egy hónap alatt elkészül, szeptember 9-
én jöhetnek, felszentelhetik a kápolnát! 
– Ha ezt beigazolod, megyünk tovább! 
Egy hét alatt magam letettem a padló-
csempét, egy ember segített nekem. A 
tabernákulumot magam faragtam. A 
mások által kikacagott üvegeket be-
építettem. Asztalossal elkészíttettem 
a kereteket, rámákat, beüvegeztettem. 
Kimeszeltem a kápolnát, az építkezési 
anyagokat lecsiszoltam, felhasználtam, 
átalakítottam. 2000 szeptember 9-én fel-
szentelték a kápolnát. Az osztrák vendé-
gek – noha a szobákban még kartonok 
borították a betonföldet –, ámultak-bá-
multak látva az eredményt. Az osztrák 
provinciális atya, Leonhard Gregotsch 
ekkor kezdte el támogatni anyagilag a 
munkálatokat.

– Innentől számítva kapott támo-
gatást az egyháztól?

– Igen. Addig nagyon nehéz volt. 
2001. augusztusában sikerült hivatalo-
san átadnom az épületet. De még kö-
vetkezett egy érvágás. Hiába került az 
intézmény 6-7 milliárd lej értékbe, a 

Tanács azt mondta, ez az épület nem 
annyi, hanem 11 ezer milliárd lej. Még 
elő kellett teremtenem a hiányzó részt, 
hogy befizessem állam bácsinak a kért 
összeget. Egyébként az államtól semmi-
lyen támogatást nem kaptam. Soha nem 
voltam felmentve semmiféle fizetségek 
alól, mindenféle illetéket kifizettem, de 
soha nem tartoztam senkinek. 

Aznap, amikor beiktatták az épületet, 
kint voltak a polgármesteri hivataltól, 
majd másnap reggel telefonáltak, hogy 
állj meg vándor, vissza az egésszel, 
mert nem engedi Funar, hogy beiktas-
sák ezt az intézetet! Először megkér-
deztem tőlük, elkövettem-e valamilyen 
hibát, vagy van-e kifogás a tervezésben 
vagy a kivitelezésben? – Nincs. – Ak-
kor mi a baj? – Tetszik tudni, mi a baj, 
nem szabad. – Már telekkönyvezve van 
az épület, hivatalosan bejegyezték. – Az 
nem lehet!– De igen, lehet. Amikor 
aláírtam a szerződést, aznap elmentem 
a hivatalba, és kértem, hogy azonnal 
telekeljék az intézményt. Onnan már 
nincs visszaút! Ettől a pertől kezdve el-
indult egy három évig tartó küzdelem a 
fináncokkal, a gazdasági rendőrséggel, 
az adóhatósággal, mindenki a fejünkön 
volt. Mert azt mondták: ez az asszony 
felépített valamit, ez nem lehet!

– Hogyan védte ki ezeket a táma-
dásokat?

– Isten kegyelmével, aki erőt adott és 
hittel áldott meg. Mindezek mellett na-
gyon nehezen, mert 1999-ben egyik nap 
a férjem rosszul lett, és kiderült, hogy 
veserákja van, pár hónap alatt elment. 
Az utolsó beszélgetésünk egyikén azt 
mondta, nem szabad megállnom, tovább 
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kell menjek, mert ő nem engedni, hogy 
abbahagyjam az elkezdett munkát! Attól 
kezdve nekem más dolgom nincs: a 24 
órából ha lehet 24 órát végigdolgozom.

– Anton atya mondta, az Ön hite is 
kellett az intézmény felépüléséhez…

– Pontosan. Ő azt mondta nekem, 
menjek haza és dolgozzam! Kitartóan, 
meg nem alkudva. Mai napig érzem, 
hogy Isten fogja a kezem és nem hagy 
el. Noha most más gondokkal küszkö-
döm. Fizetnem kell a munkatársaknak. 
Volt olyan esetem, hogy egy óra múlva 
fizetnem kellett, de nem tudtam miből. 
Most vajon hogyan lesz, Uram? S az 
utolsó órában megjelent valaki és letette 
az asztalra azt az összeget, melyet a fel 
nem használt ajtókért, ablakokért kapott, 
amiket elhordtunk Ausztriából. Ma már 
nem idegeskedem, mert tudom, Isten ott 
áll mögöttem és megsegít. Ahogy ed-
dig, ezután is.

– Csöpike, kik az otthon lakói?
– Az Otthon lakói, a legnehezebb 

helyzetben élő idős emberek vagy fiata-
lok, a legnyomorultabb állapotokat vál-
laltam fel. Civilizált, korszerű otthont 
építettem, de Kamill nem a könnyű ese-
teket vállalja, hanem azokat, akiket már 
valóban mellőznek. Akiket meguntak, 
vagy épp nem vállalnak a családban. A 
sebes, a beteg embereket. Kamill is ezt 
tette. Próbálom elérni, hogy az ápolást 
igénylő emberek részesüljenek segít-
ségben. Ők a kicsi gyermekeim, ők a mi 
szüleink, testvéreink. Van egy harminc 
éves lakónk is, tanárember, aki elveszí-
tette mindkét lábát vonat szerencsétlen-
ség következtében. Megsérült a feje is, 
a családja nem óhajtja. 

Vannak, akik tudnak fizetni, de nem 
mindenki. Senki sem tudja a másikról, 
hogy tud-e fizetni? A módosabb, tehe-
tősebb hozzátartozók még nem értek 
olyan civilizált gondolkodási fokra, 
hogy felfogják, azért kellene adjanak 
két-három fillérrel többet, hogy a való-
ban rászorulókat is segítsék!

– Beszélgetésünk elején említette, 
hogy az osztrák kamilliánusok veze-
tője kétkedve hallgatta kezdetben, 
hogy ön építkezni óhajt. Mit mond 
ma ez az atya?

– Azóta is rendszeresen jár hozzánk. 
Időközben a nyíregyházi Kamilliánus 
kolostor vezetője lett, mert végre vis-
szatért Magyarországra a Kamilliánus 
rend. Magyarországon az eredeti rend-
ház Győrben működött, ám a kommu-
nisták megszűntették, s a változások 
után a 90-es évek elején Nyíregyházán 
kaptak helyet és ott találtak otthonra. 
Anton atya szenzációs ember, Kamill 
sebeit hordozza élete végéig.

– Ezt hogy kell érteni?
– 26 éves korában teológia tanárként a 

diákokkal együtt részt vett a testnevelé-
si órán, elesett és eltört a térde. Különös 
módon olyan sérülést kapott, hogy a tér-
dét azóta sem tudja behajlítani,  a lábán 
keletkezett nagy fekély pedig nem gyó-
gyult be. A mai napig úgyanúgy viseli, 
mint annak idején Kamill hordott tályo-
got a lábán. Eközben vidám ember, vég-
telen szeretet árad belőle, s aki találkozik 
vele, meggyógyul. Ő mindig arra bíztat: 
– Te Csöpi, nem állhatsz meg sohasem!

– Szíveskedjen szólni örmény gyö-
kereiről! Lehet, hogy innen hozza 
„üzletasszonyi” hajlamait?
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– A gyökereim kemények: apai ágról 
szamosújvári örmény család, nevezett 
Ágopcsa,  édesanyám részéről székely-
udvarhelyi nemes nagyszülők az őseim, 
nevezett báró Bálint család. 

Nem fogalmaznám üzleti érzéknek a 
mindennapi tevékenységemet, inkább 
azt mondom, vallom és hiszem, hogy 
bennem az örmény és a székely katoli-
kus ember lelki kereszténysége tükröző-
dik, igazolódik. Az örmények és széke-
lyek igazi jó katolikusok. A mindennapi 
ügyeskedésem a lelki belsőmet tükrözi, 
amely a karitatív munkám és a mögötte 
lévő dolgok anyagi feltételeinek előte-
remtéséhez szükséges.

Az, ami a gyökereimet még ezenkí-
vül érzékenyen bizonyítja, összhangba 
hozza, az nem más, mint a fafaragás tu-
dományának művelése, a fa sajátságos 
költészetének feltárása. Művészettörténé-
szek már régen megállapították, hogy az 
örmény művészet sajátságos kifejezései 
szerint faragom a fát, a csipke nőiességet 
sem mellőzve. Talán ennyit mondanék 
gyökereimről, keresztényi lelkiségemről.

– Milyen ars poetica vezérli ezen a 
nem mindennapi úton?

– Ha beteget ápolok, Istent szolgá-
lom. S ha nem így gondolkodunk, ta-
pasztalhatjuk, hogy egyre fogy a nem-
zetünk, mert hitetlen. Tapasztalhatjuk 
a vérengzéseket, a háborút, ez mind azt 
igazolja, hogy hitetlenül élnek az embe-
rek. Pedig Isten kiválasztott bennünket, 
hisz terve van mindannyiunkkal.

– Az íróasztala mögött látható fel-
akasztva egy nagy rózsafüzér. Kitől 
kapta?

– Anton atyától. 2000-ben – ez volt 
az egyik legnagyobb meglepetésem –, 
a Kamilliánus rend megadta a legmaga-
sabb kitüntetést és elismerést Rómából. 
Sosem gondoltam rá, hogy Rómáig el-
jut a hírünk. Az osztrákok hazajárnak 
a Szent Kamill Otthonba, s mai napig 
csodálkoznak, ha felismerik, hogy me-
lyik kézimunkát hozták. Vagy melyik 
tányér az ő adományuk. Boldogok, akik 
adakoznak, mert lélekben gazdagok. 

Igazolhattam, hogy nem mindenki 
tolvaj ebben az országban. S mi, erdélyi 
magyarok felvállaltuk Isten ajándékát, 
úgy ahogy édesanyám mondta halála 
előtt: Légy büszke kislányom, hogy Is-
ten magyarnak teremtett!

Újabb domborművek
A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Semmelweis Egyetem 2006/2007. tan-
évre kiírt közös domborműpályázatán hét nyertes alkotás született: Baló József, 
Soós Aladár, Mozsonyi Sándor, Babics Antal, Magyar Imre, Issekutz Béla, vala-
mint Straub F. Brúno professzorokról. 

A műveket – a tavalyi pályázaton nyertes Verebély Tibor professzorról ké-
szült portréval kiegészülve – 2007. június 27-én szerdán 11.00-kor avatták fel 
a Semmelweis Egyetem Igazgatási épületének I. emeletén, a Tanácsterem előtti 
folyosón.



Erdélyi Örmény Gyökerek 2007. július-augusztus

��

Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
3. rész

Az ókori Örményország

Az örmény államok 
keletkezése

Az első örmény állam Urartu állam 
helyén jött létre a Kr. e VI. században. 
Az uralkodó hatalom kicserélődése 
nem egyik napról a másikra követke-
zett be. Az első csapást Urartura nézve 
az jelentette, amikor az asszír uralko-
dó, III. Tiglatpilezer 743-ban hadjára-
tot indított ellene és jelentős vereséget 
mért rá, kifosztva fővárosát, Tuspát. 
Ezután II. Szargon hadjárata követke-
zik, aki elpusztítja Muszaszir városát, 
ahol az urartui 
legfőbb istenség, 
Khaldi temploma 
állt. A VII. szá-
zadban az Asszír 
Birodalom ugyan 
meggyengül, de 
újabb pusztító 
hadak vonulnak 
végig Urartu te-
rületén: az észak 
felől betörő no-
mád kimmerek és 
a szkíták. Érde-
kes, hogyan őriz-
te meg e két irá-
ni nép emlékét a 
Kaukázus két régi 

népe, az örmények és a grúzok saját 
mitológiájukban. A kimmerek nevét 
a grúz nyelv örökítette tovább: gmiri 
= hős, míg a szkíták (saját elnevezé-
sük: szaka) emlékét az örmény nyelv: 
höszka = óriás.

A VII. sz. végétől a VI. sz. elejéig 
Urartu még fennállt ugyan, de területe 
a felére zsugorodott, végül átadta he-
lyét az örmény államiságnak.

A VII. század végén új hatalom je-
lent meg a Közel-Keleten: a Méd Bi-
rodalom. Ők Babilonnal szövetkeztek 
Asszíria ellen, és ebbe a szövetségbe 

Szt. Ecsmiadzin Székesegyház
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beletartozott az első ismert örmény 
fejedelem, Parujr hadserege is. A szö-
vetségesek 612-ben Ninive városánál 
döntő vereséget mértek Asszíriára. A 
keletkezett hatalmi űrt kihasználva 
jöttek létre az első örmény államok.

Az a tény, hogy Urartu állam még 
meg sem szűnt egészen, az örménység 
máris önálló államokat hoz létre vi-
szonylag nagy területen, arra utal, hogy 
az örmény nép az urartui uralom alatt 
megerősödött és számszerű fölénybe 
került. A csupán katonai hatalommal 
egybetartott urartui állam több, indo-
európai és egyéb nyelvű népe a Kr. e. 
I. évezred első felében örményajkúvá 
vált.

Ervandida-dinasztia

Asszíria vereségét követően, a 
Kr. e. VI. század elején I. (Rövidéletű) 
Ervand alapított államot az egykori 
Urartu területén. Ő az ún. Nagy-Ör-

ményországnak volt az alapítója. A kö-
vetkező századokban ezen az államon 
kívül még további örmény államok is 
léteztek a térségben: nyugatra Kis-Ör-
ményország (nem összetévesztendő 
a középkori Kilikiai Kis-Örményor-
szággal), délnyugatra pedig Szophé-
né (örményül: Copk). Megjegyzen-
dő, hogy a Nagy-Örményország el-
nevezés nem vonható párhuzamba a 
Nagy-Magyarország névvel: az előbbi 
egymással egyidőben létező államok 
elkülönítésére szolgál, míg az utóbbi 
Magyarország területéne időbeli vál-
tozására utal.

Az Ervandidák államát hamarosan 
bekebelezte egy újonnan született 
birodalom, a Perzsa Birodalom. Ez 
utóbbi volt a világ első nagy birodal-
ma, amely Európától Indiáig terjedt. 
Ebben a birodalomban az örmény tar-
tományt továbbra is ervandida hely-
tartó irányította.

A perzsa I. (Nagy) Dareiosz király 
évkönyvében, az ún. be-
hisztuni feliratban sze-
repel először az Armina 
név úgy, hogy már egy-
értelműen örménylakta 
tartományra utal. A kor-
szakról további források 
Hérodotosz műve, a Tu-
dakozódások (Hisztori-
ai), valamint XenopHón 
Felvonulás (Anabaszisz) 
című munkája. Mindkét 
műben szó esik az örmé-
nyek korabeli életmód-
járól is.

A makedón Nagy Sán-Garni. Pogány templom
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dor 336-323 között 
nyugatról kiinduló 
világbirodalmat hoz 
létre, amely elsöp-
ri Perzsiát és szin-
tén Indiáig terjed. 
Ekkor az ervandida 
örmény állam rövid 
időre ismét önálló-
sodni tudott. Nagy 
Sándor halála után a 
birodalom darabokra 
hullott, a középső és 
keleti rész Szeleuki-
da Birodalom néven 
maradt fenn. A Sze-
leukidák ismét fenn-
hatóságuk alá vonták 
Örményországot.

Artaseszida-dinasztia

Ekkor új hatalom jelent meg Nyuga-
ton: a Római Birodalom. Kr. e. 190-ben 
Magnésziánál súlyos vereséget mértek 
a szeleukida államra. Ennek köszönhe-
tően a Nagy-Örményország függetlenné 
vált és erős királyság lett, amely Kr. e. 
189-Kr. u. 428 között, azaz több, mint 
600 esztendőn keresztül fennállt.

Az Örmény Királyságot I. Artasesz 
(Kr. e. 189-160) hozta létre. Mintegy 
száz évvel későbbi utóda, II. (Nagy) Tig-
rán (Kr. e. 95-55) volt az, aki egyesítet-
te az akkor még egymástól függetlenül 
létező örmény államokat. Nagy Tigrán 
a legjelentősebb örmény uralkodónak 
mondható. Elfoglalta a szomszédos ál-
lamokat: Kappadókiát, Szíriát, Palesz-
tina egy részét, Mezopotámia északi 

részét és Irán északnyugati részét. Ezzel 
hatalmas birodalmat hozott létre, amely 
délnyugaton a Földközi-tengerig, kele-
ten a Kaszpi-tengerig, északnyugaton 
pedig csaknem a Fekete-tengerig tartott 
(tehát ezen állam határait sem „mosta 
három tenger”). Nagy Tigrán felvette 
a „királyok királya” címet. Ahogyan 
Nagy Sándor is gyakran tette (Alexand-
ria), Nagy Tigrán is számos várost ön-
magáról nevezett el birodalma legkü-
lönbözőbb pontjain (Tigranakert). A 
főváros az a Tigranakert volt, amely a 
Nagy-Örményország délnyugati részén, 
ám Nagy Tigrán birodalmának közepén 
volt található.

A rómaiaknak azonban nem volt 
ínyére, hogy keleti határaikon egy ilyen 
erős állam formálódott. Sereget küldtek 
Örményország ellen, amelyet Lucullus 
vezetett. Lucullus Kr. e. 69-ben beha-
tolt Örményországba és elpusztította a 

Khor Virap kolostor
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fővárost, Tigranakertet. Kr. e. 68-ban 
az Aracani-folyó mellett döntő veresé-
get mért az örmény seregre. Az artasati 
szerződés nyomán az örmény állam el-
veszítette összes hódítását, és a korábbi 
területre zsugorodott össze.

Arsakida-dinasztia

Az Artaseszida-dinasztia Kr. e. 189-
r. u. 1-ig uralkodott Örményországban. 
Kr. u. 1-r. u. 66 között különböző idegen 
dinasztiák szerezték meg a hatalmat, de 
egyikük sem tudta tartósan fenntartani 
uralmát, azaz nem váltak örmény di-
nasztiává. Zsidó, párthus és grúz ural-
kodók váltották egymást, gyakran egy-
mást elűzve és visszatérve.

Kr. u. 66-ban végül I. Arsak tudta 
megszilárdítani hatalmát. Az ő dinaszti-
ája Kr. u. 428-ig állt fenn, mint örmény 
dinasztia.

Örményországban ebben az időben 
három kulturális hatás érvényesült. A 
régi örmény isteneket még a perzsa ura-
lom idején felváltották a perzsa istenek 
és a tűzkultusz. A szeleukida uralom 
idején a görög hatás érvényesült, ekkor 
vált Örményország hellenizált állammá. 
Az ország hivatalos nyelve évszázado-
kon keresztül a görög volt. A perzsa is-
teneket is igyekeztek a görög istenekkel 
azonosítani. A Kr. u. I. században épült 

Garni városában az a templom, amely 
a perzsa Mitrász-kultusz központja volt, 
ám görög stílusban épült. Az ornamenti-
kák azonban már örmény mintákat mu-
tatnak. A harmadik külső hatás a szíreké 
volt. Az ország déli tartományaiban szír 
kancelláriák és szír iskolák működtek.

A kereszténységet is görög, illetve 
szír térítők kezdték el terjeszteni. Ezért 
az örmény liturgia lényegében görög 
szövegeken alapszik, de számos szír 
elemet tartalmaz.

Az örménység legjelesebb keresztény 
térítője a párthus származású Világosító 
Szt. Gergely volt. Örményországban ró-
mai nyomásra keresztényüldözés folyt. 
IV. Tiridat király Világosító Szt. Gergelyt 
mély verembe vetette. A mély verem ör-
ményül Khor Virap, így hívják a mai napig 
azt a kolostort, amely e verem felé épült. A 
király súlyos bőrbetegséget kapott, majd a 
nővére álmot látott, hogy addig nem gyó-
gyul meg, amíg Világosító Szt. Gergelyt 
ki nem hozza a börtönből. Több, mint egy 
évtizednyi raboskodás után Gergely ki-
szabadult, a király meggyógyult és meg-
tért. Örményország a világon elsőként 
államvallássá tette a kereszténységet a IV. 
század elején. A legenda szerint Világosí-
tó Szt. Gergely jelenést látott, amelyben 
megjelent neki Krisztus, és megmutatta, 
hol építsen templomot. Megépült a világ 
első, ma is álló keresztény temploma, 

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük Dr. Csulak Levente közösségi tagunknak 25.000 
Ft, valamint Dr. Angyaláti Enikő közösségi tagunknak 10.000 Ft ado-
mányát, amellyel az egyesület működését segítették.
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Gyergyói örményekről 
a Fővárosi Örmény Klubban

A 2007. június 21-i Fővárosi Örmény Klub rendezvényén bemutatkozott Fülöp 
Ákos atya, az Örmény Katolikus Plébánia frissen kinevezett adminisztrátora. 
Magáról elmondta: anyai Nagyapja Marosvásárhelyen élt, örmény ősei pedig 
Erzsébetvárosból származnak. Mint mondta „félig örmény, félig székely”. Jelen-
leg a nagytétényi plébánián szolgál, és Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti 
érsek az örmény katolikus közösség vezetőjévé nevezte ki. Ákos atya jó kap-
csolatra törekszik az örményekkel, az örmény kisebbségi önkormányzatokkal 
szeretné minél előbb felvenni a kapcsolatot. 

Az est másik vendége és meglepetése Garda Dezső történész, egyetemi docens, 
romániai parlamenti képviselő volt, aki könyvet írt a gyergyói örményekről.

Kétkötetes művében (Garda Dezső: 
Gyergyói örmények könyve I-II., Hadi-
múzeum Alapítvány, Budapest, 2007.) 
megállapítja: az első nagy örmény be-
áramlás Erdélybe az 1637-es évben kez-
dődött az összeírások szerint. 1776-ig 
Gyergyónak jelentős szerepe volt abban 

a moldvai üldöztetések idején, hogy az 
örmények Erdélyt választották lakóhe-
lyül. Kutatásai szerint az örmények min-
dig ragaszkodtak ősi hitükhöz, vállalták 
a székelyekkel való együttélést. S noha 
kialakult egy ellentét a XVIII. század 
közepén, a Céh-rendszerek létrehozása 
idején, – korlátozó intézkedéseket hoz-
tak az örményekkel szemben –, noha 
mindig kereskedő ésszel gondolkodtak 
az örmények, soha nem használták ki 
a székelyeket, nem úgy, mint a zsidók. 
Gyergyószentmiklóson négy bankot hoz-
tak létre, élen jártak a magyar irodalmi 
színjátszásban, kulturális téren, továbbá 
meghatározó szerepük volt a kereskede-
lemben, az ipari testületekben. Az 1945-
ös földtörvény tönkretette őket, a lakos-
ság 60%-a kulák-listára került. 

Garda Dezső elmondta: a kötet meg-
írása idején sok akadályoztatásban volt 
része, ám felesége, aki örmény szárma-
zású, mindig mellette állt. Több, mint 
30 éven keresztül kutatta a székelység, 

Fülöp Ákos atya bemutatkozása
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s ezen belül a gyergyói székelyek és ör-
mények történetét. A kötet előszavában 
megállapítja: „A könyv megírásának 
objektív tényezői között említhetem dr. 
Puskás Attila vikárius-plébános úrnak a 
segítségét, aki a kutatás céljából rendel-
kezésemre bocsátotta a Mercantille Fo-
rumnak a plébánián található kézirat-
anyagát. A könyv írásának időszakában 
nem nélkülözhettem 
Zárug Aladárnak, ör-
mény katolikus egyház 
főgondnokának, jelen-
leg pedig mindenesé-
nek a segítségét…”

Dr. Garda Dezső 
19�8. augusztus 2�-án 
született Kolozsváron. 

Iskolai és egyetemi 
tanulmányait szülő-
városában végezte. A 
„Babes-Bolyai” Tudo-
mányegyetem történe-
lem szakának elvégzése 
után Gyergyóremetére 

helyezték ki, ahol 
1978-ig törté-
nelem tanárként 
tevékenykedett. 
Attól kezdődően a 
Salamon Ernő kö-
zépiskola és a �-os 
számú általános 
iskola tanáraként 
fejtette ki tevékeny-
ségét. 1997-tól 
egyetemi docens 
a „Babes-Bolyai” 
Tudományegye-
temhez tartozó 

gyergyószentmiklósi turisztikai egyete-
men. 1996 óta az RMDSZ képviselője.

Könyvei az 1989-es változások után 
jelenhettek meg. 1992-től kezdve 12 köte-
te jelent meg. Ezen kívül �9 nagyobb ta-
nulmánya látott napvilágot könyvekben, 
szakfolyóiratokban, és évkönyvekben. 
Írásainak, újságcikkeinek száma 18�.

Frigyesy Ágnes

Garda Dezső történész Erdélyből érkezett

Frigyesy Ágnes (elől) a Füzetek főszerkesztője a közönség soraiban
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Ismét gyarapodott az örmény szakirodalom:
Gyergyói örmények könyve I-II.

Az utóbbi tíz évben jelentősen megnövekedett az örményekről szóló magyar 
nyelvű irodalom. De ebben eddig a ma is jelentős Gyergyószentmiklóson levő 
örmény közösség kevésbé volt képviselve. Mostmár ez is megtörtént! Garda 
Dezső egyetemi docens, történész tollából megjelent a „Gyergyói örmények 
könyve I-II.” (Bp. 2007.) A két kötet  474+459=933 oldal!
Mitől ilyen bő? 
Mert szinte for-
ráskiadványnak 
tekinthető! Sok 
idézet, tábláza-
tok, grafikonok, 
családfák, s még 
a temető hely-
rajza is megta-
lálható benne. S 
mindjárt itt em-
líteném: hogyan 
kell egy témakör 
sok apró ada-
tát feldolgozni. 
Igyekszik min-
dent felölelni: 
településtörté-
netről, gazdasá-
gi- meg kulturá-
lis életről szól. S 
emiatt nem kön-
nyű olvasmány. 
Nem ajánlom, 
hogy valaki ne-
kiüljön és végigolvassa. Inkább lapoz-
gatni kell, böngészni és „ízlelgetni” az 
adatokat.

Nehéz erről a több mint 900 oldalról 
igen részletesen írni. Ám tegyünk erre 

próbát! Szinte 
már megszokott, 
hogy e témakör 
írásai ismertetik 
az örmény ál-
lam vagy nemzet 
történetét. Talán 
elég lett volna 
pár sor arról: kik 
az örmények. A 
második fejezet 
az erdélyi bete-
lepedést írja le, 
de a középkori, 
tolmácsi püs-
pökség nincs 
említve. Ám az 
örmény települé-
sek ismeretében 
új adatokat is 
kapunk. Maga a 
gyergyószent-
miklósi örmény-
ség története az I. 
kötet 85. oldalán 

kezdődik. Az első adat 1637-ből való. 
Említést nyer az 1672. évi bevándorlás 
is, de ehhez nincs számadat.

Hadd tegyünk itt egy kitérőt. Idéznék 
Pál Judit tanulmányából: „A hagyomány 
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szerint 1�72-ben háromezer család tele-
pedett be, ezt a számot azonban a 18. 
század eleji összeírások alapján erősen 
mérsékelnünk kell, a beköltöző családok 
száma háromszáz körül lehetett.” (Az 
erdélyi örmények és beilleszkedésük a 
magyar társadalomba. I: Limes /Tata-
bánya/ 9�/�, ��.o.)

Ha Garda Dezső által közölt XVIII. 
sz. eleji adatokat nézzük, kb. 50 család 
kerülhetett Gyegyószentmiklósra (vö.: 
I.88.o.). Érdekes volt a szerző reagálása 
hozzászólásunkra: nem akart senkit sem 
cáfolni. Ezt tán a szerénysége mondatta 
vele, mert ez az egész előadására jel-
lemző volt!

Nincs lehetőség sok boncolgatásra, 
egy idézetet azért kiemelnék: „A gyer-
gyószentmiklósi örménység rítusa a 
XVII. századi letelepedés időszakában 
monofizita volt” /II. 58.o./ A monofi-
zitizmus hittani irányzat és nem rítus!  
(Fő tétele: Krisztusnak csak isteni ter-
mészete van. Hogy ezt az örmények 

teljes mértékben nem vallják: az teo-
lógiatörténeti kérdés.) Mindenesetre 
az idézet arra mutat, amit általában 
tapasztaltunk is: kiváló kutatók és 
szerzők sincsenek tisztában az örmény 
kereszténység egyes tényeivel. (Felte-
hetnénk a kérdést: honnan is lennének; 
de ez nem ment fel az utánajárás és a 
tisztázások alól!)

Szép ismertetést olvashatunk a gyer-
gyószentmiklósi örmény katolikus temp-
lomról. Gyergyószentmiklós még abban 
is szerencsés, hogy itt maradt meg leg-
nagyobb számban az örmény katolikus-
ság, de amikor ezt a kérdést tárgyalja a 
szerző, valami bizonytalanságot érzünk 
(II. 340. o.), pontos számot nem tud 
adni.

Végeredményben a két kötet által kö-
zelebb kerülünk a gyergyói örménység 
megismeréséhez, s ez jól szolgálja a to-
vábbi kutatásokat, hisz az érdeklődés is 
emelkedőben van.

Dr. Sasvári László

„Az örmény liturgia megemlékezéseiből”
Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, és légy kegyes az elhunytak lelke iránt. 
Adj nekik nyugalmat és világosságot, és sorold be őket szentjeid közé, men-
nyei Országodba, és tedd őket méltóvá irgalmasságodra.”

Nem győzünk eleget imádkozni elköltözött testvéreinkért, s ebbe az örmény 
egyház igencsak élen jár. De ők értük mondott imáinkat meghálálják, segítenek 
bennünket a mennyből, hogy mi is méltókká legyünk az irgalmasságra.

Dr. Sasvári László

„Az elszáradt virág nem nyílik újra.” 
(Antoine de Saint Exupery)
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Elhallgatott népirtás
Május végén, a Fővárosi Örmény Klub rendezésében mutatta be Issekutz Sa-
rolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke az egyesület 
gondozásában kiadott Az örmény genocídium című könyvet, amely az Örmény 
Kultúra Hetén jelent meg magyarul. A jereváni történész professzor Nikolaj 
Hovhanniszján tanulmányának elején rövid történeti és földrajzi áttekintést ad 
Örményországról, majd a népirtás előzményeit, okait, a kíméletlen végrehaj-
tást mutatja be. 
Az örmények hazája az Örmény-hegy-
vidék, amelynek területe 300 000 km2, 
túlnyomó része ma Törökországhoz tar-
tozik: a mai örmény állam területe csu-
pán 30 000 km2. A XVI. században az 
Oszmán Birodalom és Perzsia is szemet 
vetett az örmény földre. A hosszas, ki-
kiújuló harcok eredményeként a XVII. 
század közepére Nyugat Örményország 
az Oszmán Birodalom része maradt, Ke-
let-Örményország pedig perzsa uralom 
alá került. A keleti vidék később Orosz-
ország birtoka lett, ahol kedvezőbben 
alakultak a körülmények. A XIX. szá-
zadra az Oszmán Birodalom területén 
mintegy hárommillió örmény élt. A 
soknemzetiségű birodalom megpróbál-
ta beolvasztani a kisebbségeket, és nem 
válogatott az eszközökben. Akkori po-
litikáját sorozatos mészárlások, az arab, 
szír, a görög, a bolgár és az örmény 
nemzetiségek elleni kegyetlenkedések 
jellemezték. „Az örmény kérdés legjobb 
megoldása az örmények fizikai megsem-
misítése” – adta ki a parancsot II. Abdul 
Hamid szultán. Megkezdődtek a pog-
romok, a deportálások a szisztematikus 
népirtás, amelyet – úgy gondolták – az 
I. világháború füstjétől nem vesz észre 
a világ. 1915. április 29-től az örmény 

genocídium kezdetétől a hárommillió 
emberből 1922-re ötszázezer maradt. 
Ilyen súlyú és léptékű bűncselekmény-
re az emberiség történetében nem volt 
példa.                                                          

A könyv illusztrációjaként a jerevá-
ni Örmény Genocídium Múzeum kiállí-
tási anyaga szolgál, amelyet a népirtás 
kilencvenedik évfordulójára állítottak 
össze. Megrázó és megdöbbentő fény-
képeket láthatunk lefejezett katonák-
ról, felakasztott férfiakról, éhen halt 
gyermekekről, csontvázzá soványodott 
anyákról, halomba hordott holttestek-
ről. Az ember embertelenségének bizo-
nyítékai.

– A könyv megjelentetésének cél-
ja – mondta Issekutz Sarolta –, hogy 
megismertesse a magyar olvasókkal a 
népirtás hiteles történetét, amelyet mai 
napig méltatlanul elhallgatnak, és meg-
történtét összesen tizenöt ország ismeri 
el hivatalosan. Szeretnénk, ha Magyar-
ország is csatlakozna ezekhez. 

PZS

Főállású örmény, Issekutz Sarolta 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elnöksége mellett a Főváro-
si és a II. kerületi Örmény Kisebbségi 
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Önkormányzat elnöki tisztjét is ellátja, 
civilben ügyvéd. Vezeti a Fővárosi Ör-
mény Klubot, és megalapította az Er-
délyi Örmény Gyökerek Füzetek című 
lapot is, amely immár tizenegyedik éve 
jelenik meg.

– Főállású örmény?
– Pontosabban magyarörmény, a 

XVII. században hazánkba települt, és 
mostanra magyar anyanyelvűvé vált ör-
mények közé tartozom. Tizenegy évvel 
ezelőtt hívtam életre a klubot, mert úgy 
éreztem, szükség van a valahová tarto-
zás érzésére, a közösségi életre, amely-
nek felélesztésével barátságok alakul-
tak, sőt, rokonok is egymásra találtak. 
Tizenegy éve minden évben együtt 
keressük fel őseink földjét, elutazunk 
Erdélybe, most Lembergbe, az örmény 
püspökség székhelyére, Kárpátaljára. 
A klubnapokra izgalmas előadásokkal 
készülünk, amelyek az ősi kultúrát, az 
örmény tánc- és zeneművészetet, irodal-
mat, vagy az erdélyi diaszpórát mutat-
ják be. Sok családban a fiatalok nem is 
sejtették, hogy örmény gyökerűek, most 

fedezik fel örménységüket, de tárgyi tu-
dásuk nincs hozzá. Nálunk elsajátíthat-
ják a nyelvet is – ami egyébként rend-
kívül nehéz. Az az eredeti nyelv, ami a 
XIV. században ragadt az örményekre 
Krímiában, és amit a XVII. században 
az Erdélybe települő örmények beszél-
tek, kétszáz éve kihalt, ma már csak a 
liturgiák szövege őrzi.

– Hány örmény származású család 
él a kerületünkben?

– Mintegy száznegyven, százötven 
családról tudunk Budapesten belül ép-
pen a második kerületben szavaztak a 
legtöbben az örmény Kisebbségi Ön-
kormányzatra, itt sikerült a legjobban 
megmozgatni az örmény gyökerűeket. 
Tudják, hogy az államtól kapott támo-
gatást maradéktalanul az örmény kultú-
ra megismertetésére fordítjuk. Nagyon 
örülünk, hogy egyre többen, magyarok 
és más nemzetiségi csoportokhoz tarto-
zók is érdeklődnek irántunk.

(Megjelent a Budai Polgár - Kisebb-
ség 2007/11 – június 1-i számában)

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub

2007. július 19. 17 óra
Cím: V. Budapest,

Semmelweis u. 1-3. 
Bartók terem

Filmvetítés
Rendezi a Budapest Főv. XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
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Fővárosi Örmény Klub
2007. augusztus 16. 17 óra

Műsor:
– Vendégünk Losonczi Lilla festőművész

és férje, Losonczi Miklós művészettörténész
– Az örmény zene

A klubestet Bp. Főváros XVI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzata rendezi,                    
támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Örmény Est Marosvásárhelyen
„Vannak vidékek ahol csak úgy lehet megmaradnunk ha kezemben a kezed”. (Ká-
nyádi Sádor). E sorok szellemében találkoztak 2007. június 2-án második alka-
lommal a marosvásárhelyi örmény származásúak és szimpatizánsok.
Az Örmény Est első kulturális részében 
a jelenlévőket Dr. Puskás Attila egy rö-
vid barangolásra hívta Szíria és Libanon 
tájaira. Az érdekes diavetítés keretében 
megismerkedhettek azokkal a vidékek-
kel, ahová a török hatalom az anatóli-
ai örményeket erőszakkal deportálta. 
Megdöbbentő képsorok érzékeltették a 
kilátástalanságot, a reménytelenséget, 
amit a sivatag minden eltévedt, elve-
szett számára jelent, és amit a pusztu-
lásra ítélt örmény deportáltak átéltek. 
Az áldozatok emberi maradványait ma 
Deir Zorban múzeum őrzi. A túlélők 
által összeszedett és „kiállított” kopo-
nyák, csontváz-maradványok rettenetes 
látványa a – sajnos eléggé ritka – Deir 
Zoirba látogató turista számára is elgon-
dolkodtató, és felkiáltójel kellene, hogy 
legyen minden emberiség elleni igaz-
ságtalanságot elkövető szándék ellen. 
A képsorok a Musza Dagh-i vérengzés 
túlélőihez vezettek bennünket a libano-
ni Andzsarba, ahol szinte száz évvel a 
vérengzés után elő közösség tanúskodik 
az élni akarás mély emberi ösztönéről. 

Az est második részében a marosvá-
sárhelyi örmények játékos ismerkedésé-
re került sor. Nevek alapján manapság 
nagyon nehéz felfedezni és bizonyítani 
az örmény származást. A meghívó felhí-
vásának nagyon sokan eleget tettek, töb-
ben örmény származásúkra emlékeztető 
tárgyi emlékeket, fényképeket hoztak 

magukkal. Láthattunk örmény bibliát, 
hallhattunk magyarra fordított örmény 
verseket, megcsodálhattunk örmény 
gyógyszertárakból megmaradt műsze-
reket, szelencéket. Láthattunk igazi ör-
mény vonásokat őrző örmény-magyar 
ősökről készült korabeli fényképeket. 
És a vallomások alapján kiderült, hogy 
a mai magyar név helyett Duha, Bog-
dánffy, Szentpétery, Lázár, Ávéd, Bilus-
ka, Zakariás stb. családnevet viseltek az 
ősök. Volt, aki örmény ismerősök iránti 
tiszteletből jött el az estre, és ígéretet 
tett további jelenlétéről is.

Az est hangulatába teljesen beleil-
lett Várady Mária, erdélyi származású 
örmény-magyar színművésznő fel-
szólalása, aki Dr. Issekutz Sarolta, az 
EÖGYKE elnök asszonyának üzenetét 
tolmácsolta, és átadta az Egyesületnek 
az EÖGYKE gondozásában megjelent 
Nikolaj Hovhanniszján, Az Örmény Ge-
nocídium című könyvét, valamint az áp-
rilisi budapesti örmény hét eseményeit 
megörökítő DVD-vel együtt. Ezáltal 
még közelebb kerül hozzánk az amúgy 
tőlünk, erdélyi magyaroktól – valljuk be 
őszintén – kissé távol álló genocídium. 

Az est harmadik része a jövőkép fel-
vázolásáról szólt. Az örmény Egyesület 
értelme az, hogy jobban megismerjük 
kultúránkat, és belekapcsolódjunk az 
erdélyi-magyarországi örmény-ma-
gyarság vérkeringésébe. Megállapodás 
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született arról, hogy minden második 
hónap első szombatján örmény estet tar-
tunk, amire legközelebb, a nyári szünet 
után, szeptember 1-én kerül sor. 

„Vannak vidékek ahol csak úgy lehet 
megmaradnunk, ha kezemben a kezed”. 

A marosvásárhelyi örmény-magyarság 
életében ez az est amolyan „kéz-kere-
sés” volt. Elérte célját, mert úgy érez-
zük, hogy valóban közelebb kerültünk 
egymáshoz.

Székely Imola 

ú ú ú 

Kelengyejegyzék
Czím alatt egy eredeti örmény kézirat hű magyar fordítását közöljük, melyből 
látszik, hogy a gazdag örmények milyen fejedelmi kelengyékkel látták el leá-
nyaikat kiházasítás alkalmával: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! 1761, január 
28. Isten nevében! 

Ez a boldog menyekző Erdélyország-
ban, az örmények Erzsébetvárosában 
tartatott, a Szent-Háromság (templomá-
nak) ajtajában, XIII. Kelemen pápa, a 
jótékony Mária Terézia apostoli király, 
Batthyáni József megyés püspök, gróf 
Kemény László gubernátor, dr. Chéngá-
nosz (Longinus) apostoli misszionárius, 
kanonok, apostoli főjegyző, az örmény 
nemzet főesperese és a mondott város 
plébánosa, – Diákoneán Donig ághá 
egyházi főgondnok és a kompánia főbí-
rája, végre Zádigeán (Páskuj) Thorosz 
ághá városi bíró idejében.

Eljött Simon Ászvádur ághá (úr) sze-
retett hitestársával Margit urnővel és a 
papok előtt megkérték Murád Auxen-
cius úr és szeretett nejének bikhá Má-
nuság szeretett leányát Dsis-cháthunt, 
szeretett fiok Dávid számára törvényes 
házastársul. Házasságukat tegye az Úr 
Isten boldoggá, Ámen. – Viszont én 
Auxencius és hitestársam adjuk szere-
tett leányunknak mindenekelőtt az Isten 

áldását, azután a szülei áldását, végre 
ennyi aranyot, ezüstöt és drágagyön-
gyöt: Négy arany jegygyűrűt, értéke 60 
aranypénz; egy nyaklánczot, értéke 30 
arany; két pár fülönfüggőt, az első pár-
nak értéke 6 és a másodiké 3 arany; hat 
sor drágagyöngyöt, értéke 30 arany; egy 
drágagyöngy nyakbavalót (gérdán); egy 
aranyozott ezüst-övet és egy más kar-
mazsin-selyem csattos övet, a kettőnek 
értéke 6 arany; továbbá négy szoknyát. 
Az első szoknya zöld szövetből készült, 
mely aranyszállal ékített pozsonyi mel-
lénnyel is el van látva, van a mellényen 
16 pár ezüst kapocs; evvel a ruhadarab-
bal jár egy fehér recze kötény. A máso-
dik hamú-színű szoknyának ugyanolyan 
színű mellénye van, melyen 10 pár ezüst 
kapocs van, evvel a ruhadarabbal is jár 
egy ’linczi’ kötény. A harmadik szoknya 
kék troket, ugyanolyan színű mellénnyel 
és ’svab’-szövet köténnyel. A negyedik 
szoknya ’kálámájká’-ból, mellénnyel és 
köténnyel. Két mente, az első, mely zöld 
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morból készült, rövid és aranyszállal van 
ékítve; 8 pár aranyozott ezüst gombbal, 
béllése szörme, prémje nyest… A másik 
mente, mit galambszin vékony posztó-
ból készíttettek, arany paszománttal van 
ékítve; van rajta 8 pár aranyozott ezüst 
gomb; ki van bélelve mállal és szőrme 
torokkal prémezve. Két felső: az egyik 
szövetből, arany paszománnyel ékítve 
és szörme torokkal prémezve. A má-
sodik kék troketből készült, ékítve van 
arany paszománnyal bélelve és prémez-
ve. – Két fejkötő; az egyik szövetből 
készült és széles aranycsipkével van 
díszítve. – 22 ing, ezek közt van a vőle-
gény-ing(1) is. – Két abrasz: egyik színes, 
selyemmel van hímezve és csipkével 
ékítve; a másik, mely szintén csipkével 
van ékítve, fehér. – Két lepedő; az egyik 
linczi vászonból, (2) való. – 4 párnahéj: 
kettő fehér lincziből, csipkével diszítve 
és kettő lipcsei szövetből (czivilich). – 5 
velenczei kendő: egyik a jegy-kendő 

(így neveztetik a jegyváltáskor használt 
kendő), másik a vőlegényé, harmadik 
a nyakkendő. – 3 sing fekete fejrevaló 
fátyol; egy derékalj lipcsei czivilichből 
készült borítóval; két párna; egy tálcza; 
egy láda és a t. Isten kegyelme folyton-
folyvást rajtuk. Ámen.

Viszonyt én Ászvádur hitves társam-
mal Margittal ígérünk a mi szeretett 
menyasszonyunknak: Dsis-cháthunnak 
60 aranyat (3) és egy paplant. Különben 
bőven árassza el Isten őket kegyelmé-
vel. Ámen.”

1) Az örmény menyasszony maga 
küld a vőlegénynek inget, evvel megy a 
vőlegény a templomba esküdni.

2) Akkor szőtt is az örmény as-
szony.

3) Ezt az ajándékot ereszcsur-nak 
nevezi az örmény. 

(Megjelent az Armenia című lapban 
1892 májusában)

ú ú ú 

Archívumok mélyéből
Erzsébetváros hatósági határozataiból, 1718 év

Jegyváltás alkalmával ne tartsanak olyan pompás vendégségeket, mint ezelőtt volt 
szokásban; hanem menjenek el ebédre(1) a vőlegény a menyasszony házához; de se 
a vőlegény, se a menyasszony részéről ne hívjanak meg senkit. Zene ne legyen a 
háznál.

A menyasszony atyja siratót ne tartasson, mint ezelőtt szokásban volt; de azért 
a siratóestélyre leányokat hívhatnak, valamint jelen lehetnek a közeli rokonok is. 
A násznagy ne küldjön a siratóba senkit, a vőlegény pedig legfölebb négy vagy hat 
ifjút, kik ott tánczolhatnak egy-két óráig, azonban ne vigyenek a menyasszonynak 
ajándékot, se a menyasszony ne adjon az ifjaknak virágcsokrokat.

Se a násznagynak, se a papoknak kendőt ne adjanak.
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„Uram, szabadíts meg a barátaimtól, az ellenségeimmel 
magam is elbánok.” 

(Talmud)

„A buta fecseg, az okos beszél, a bölcs hallgat.” 
(Antoine de Saint Exupery)

Menyekző napján a menyasszony apja, vagy az apahelyettes csak hat pár ven-
déget vihet a vőlegényhez lakomára, a násznagy feleségével megy. A házhoz a vő-
legény szülei hat párnál többet meg ne hívjanak. Kivételt képeznek az idegenek, a 
papok és a bíró, mert ezek ott lehetnek.

A menyasszony atyja házánál a menyekző napján ne legyen se zene, se vendég-
ség.

Menyekző után való másodnap a vőlegény megvendégelheti azokat a legénye-
ket, kik neki segítségére voltak; zene is lehet házánál, csak idején menjen mindenki 
haza.

Eddig szokásban volt, hogy menyekző után a menyasszony apja a vőlegényt 
és menyasszonyt „házába vitte”(2) és ezen alkalommal olyan vendégséget csapott, 
mely vetekedett a menyekzőkor adott asztallal; e költséges és haszontalan szo-
kást ezennel megszüntetjük. Ültesse asztalához ezen ünnepély napján a vőlegényt, 
menyasszonyt, nős fiait és férjhez ment leányait; de mást senkit se hívjon meg, még 
legközelebbi rokonait sem. Ajándékot se a vőlegénynek, se a menyasszonynak ne 
adjanak.

Nem engedjük meg, hogy ezután menyekző alkalmával kalácsot, vagy chádá-
jéghot (bábakalács) süssenek, elégedjenek meg a kenyérrel és másnemű eledelek-
kel. (3)

Ezelőtt szokásban volt, hogy a házassági szerződés (az írás, melyben meg volt 
mondva, hogy mit kap a leány szüleitől) nyilvánosan felolvastatott menyekző napján 
ebéd alatt. E szokást eltiltjuk, készíthetnek ezután is írást, mit aláír a bíró és jegyző. 
A mit a menyasszony szülei kelengyeképpen (4) adni akarnak, azt mind feljegyezhetik 
az iratba (ezüst serleget, kanalat s. a. t.), szóval mindazt, mit tehetségükhez képest 
adhatnak. Mindaz, mit szüleitől kapott, a menyasszonyi ládában áll.

1) hácz udelu, 2) dun gi chother, 3) Ászkicz indán árkiládz e, or hársznészdáni ál 
sád cháláds jév chádájégh cshi ánin; oktévin háczov jév ozgá czhégh gérágurnérov. 
4) birnáh

(Eredeti örmény kéziratból fordította Szongott Kristóf 
az Armenia 1892 májusi számából)
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A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt, kedves Családját és Barátait

 2007. szeptember 8-án, 17 órakor
Vidám örmény est a Tabánban

című irodalmi, zenei és gasztronómiai csemegére
Flórián Antal és Várady Mária 

színművészek,
valamint

Yengibarian David  
harmonikaművész  előadásában
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ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK 
füzetek 

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület havonta megjelenő kiadványa 
“Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék..."  

 (Vörösmarty Mihály)  
XI. évfolyam 127. szám  
2007. szeptember 
 

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 olvasható  
Elektronikus levélcímünk (E-mail): magyar.ormeny@t-online.hu 
 

Az örmény liturgia megemlékezéseiből 
 
A következő megemlékezés hosszabb, ezért három részre bontva adjuk közre. 
 
„Emlékezzél meg Uram azokról is, akik imáinkba ajánlották magukat, élőkről és megholtakról, 
irányítsd akaratuk kéréseit és a mieinket is az igaz üdvösségteljes úton ..." 
 
    Az Úr tudja, hogy nekünk mi a jó és a szükséges. Imádkozni mindenkiért kell, de itt is fontos, hogy 
isten kegyelme vezessen: kikért, miért és hogyan. 

Dr. Sasvári László 
***** 

Marcsók Vilma 
Nagy elődök, emlékező leszármazottak 

Exkluzív beszélgetés a nagybecskereki Daniel családdal  
I. rész 

 
150 év múltával valóban szerencsés, meg örömteli eseménynek számít, hogy az 1848/49-es magyar 
szabadságharc hős vértanúinak és méltatlanul elfelejtett résztvevőinek nyomába eredve 
Nagybecskereken nemcsak helytörténetünket, nemcsak nemzeti történelmünket sikerült újabb 
adalékokkal gazdagítanunk, hanem (remélem) a jelen és a jövő nemzedékeinek azonosságtudatát is 
erősíteni ezáltal. 
    Rendhagyó családriportnak indult, hogy a végén történelmi mércék szerint is rendkívüli riporttá 
váljon. 
 

Mese? Nem: valóság 
 

Első pillantásra megigéz az óléci (Stari Lec) Daniel-nagykastély meg - kiskastély szépsége. Érzem a 
gondozott park virágainak illatát, fáinak hűvösét. Érzem a csobogó szökőkút vizének finom permetét. 
Nézegetem a Daniel család férfitagjainak büszkeségét, a Ford T-12-est, a környék első autóját. 
Körülöttem díszmagyarba öltözött urak és hölgyek. Majd a távolban fokozatosan körvonalazódik a 
zsitvaujfalui (Felvidék) Keltz-kastély. Kitárul a családi lakosztály kétszárnyas ajtaja. Háttérben a 
mennyezetig érő, remekműszámba menő cserépkályha, előtérben Keltz Lívia, akit e pillanatban nyolc 
gyermeke közül épp négy vesz körül, közöttük a kis Keltz Margit, aki még nem sejtheti, hogy évek 
múltán Daniel Pál óléci földbirtokos felesége lesz. 



 

 

Mese? Nem: valóság. Illetve a valóság lencsevégre kapott pillanatai, amelyeket a XIX. sz. végén és a 
XX. sz. elején készült fényképek örökítettek meg. E fotókat egyéb családi ereklyével, történettel együtt a 
nagybecskereki Danielék őrzik. Hűek maradtak 300(!) éven keresztül gondosan ápolt hagyományaikhoz 
is, miként például ahhoz, hogy minden nemzedékben feltétlenül Pálnak keresztelnek egy fiúcskát. 

Így beszélgethettem id. és ifj. Daniel Pállal, illetve a családi hagyomány számozó módszerét követve 
XI. meg XII. Daniel Pállal, akik a több évszázados hagyomány szerint a Dániel vezetéknevet ékezet 
nélkül írják. 

Kiss Ernő aradi vértanú, torontáli nábob leszármazottai után kutatva jutottam el hozzájuk. Előzetesen 
csak annyit tudtam bizonyosan, hogy Kiss egyik veje Daniel János volt. Amikor először beszéltem ifj. 
Daniel Pállal rokonságuk kapcsán, igenlő választ kaptam, azzal a helyesbítéssel, hogy ők lényegében nem 
is egy, hanem négy aradi vértanúval rokonok, 

Mese? Nem: valóság, amely messze túlszárnyalja a képzeletet. 
 

Az aradi vértanúk rokonai 
 
Kiss Ernő, a perlaszi hős, a mártír tábornok, egy tucat bánsági falu tulajdonosa az eleméri kastélyt 
tekintette igazi otthonának. Itt éltek ikerlányai is, akik közül Auguszta ment nőül Daniel Jánoshoz. (Ebből 
a házasságból született 1842-ben Daniel Ernő, aki 1896-ban bárói címet kapott). A becskereki Danielék 
oldalági leszármazottai a Kiss vő nagyapjának. Míg VII. Daniel Pál Kiss Ernőnek sokkal több lesz távoli 
rokonnál. Ő többszörösen lekötelezte a feledékeny utókort. De erről majd később. Most nézzük az egyéb 
családi kötődéseket. 

Vendéglátónk, id. Daniel Pál nagymamája nem volt más, mint Dessewffy Arisztid tábornok aradi 
vértanú unokahúga. Konkrétan: Arisztid unokaöccsének, Aurélnak az unokája. A rendhagyó érdekességek 
közé tartozik az is, hogy Aurél öccsének anyósa, valamint Kiss Ernő felesége édestestvérek. 

Ifj. Daniel Pál a világban szétszórt rokonaival az internet útján is kapcsolatot tart. A beszélgetésünk 
előtti napon a világhálón érkezett a hír, családjuk Vécsey Károly aradi vértanúhoz is kapcsolódik. 

A nagybecskereki születésű aradi vértanú, Lázár Vilmos dédapjának hugát IV. Daniel Pál vette 
feleségül. Ha valaki mindezek után azt hiszi, hogy ezek a többszörös rokoni kapcsolatok a véletlen 
eredményei, az téved. 

Lexikonokat böngészve bárki ellenőrizheti állításomat. A Lázár, Kiss meg a Daniel család ugyanis 
örmény származású. I. Apafi Mihály alatt vándoroltak be. Gócpontjuk Erdélyben Szamosújvár és 
Erzsébetváros voltak. A századok folyamán kiváló kereskedők lévén sokat utaztak, meggazdagodtak, s 
Magyarország különböző részeiben vásárolt birtokaikon telepedtek le. 

A magyar-örmény nemes családok címerlevelei című 1896-ban kiadott könyvben ezt is olvashatjuk: 
„A Daniel család magyar-örmény nemes család mely hazánk (...) Arad, Csanád és Torontál vármegyéibe 
éppúgy, mint a magyar törvényhozó testületben kiváló mozgatóinak elévülhetetlen érdemei révén már 
régtől fogva vezérszerepet játszik, czimerszerzői a még török részekben született, de a XVII. sz. harmadik 
negyedének a végén a hazai örménységgel (...) beköltözött három Daniel fivér, u. m. Daniel Tódor 
kereskedő Szamosújvárnak több éven át főbírája, továbbá Daniel Jeremiás és Pál erzsébetvárosi örmény 
kereskedők voltak, kiknek III. Károly Bécsben 1725-ben czímerlevelével (...) nemességet is adományozott 
(...)". 

Az eredeti címerlevél másolata, amely ugyancsak latin nyelven íródott, 1783-ban készült, és 216 év 
után is a Daniel család birtokában van. Még a szockommunista időkben sem váltak meg tőle. 

Láttam a díszes kiállítású családfájukat is, amely elképesztő hányattatások után csodával határos 
módon került vissza hozzájuk. A hatvanas évek elején egy úriember jelent meg, Dessewffy Alíz néni 
budapesti lakásán (a szomszédságban volt X. Daniel Pál lakása is) „ - A szemétdombon találtam - 
mondta, és egy másfél méteres fémtokot adott át. Megnéztem, mi van benne, és megismertem a 
címerüket." 

Az impozáns méretű tokban, az előttem lévő, szép kiállítású családfa volt, amely hat Daniel 
nemzedéket örökít meg. E családfa több tanulsággal is szolgál. Mint pl., a magyar-örmények 



 

 

évszázadokon keresztül egymással fenntartották a kapcsolatot, és ezt gyermekeik összeházasításával 
még szorosabbra fűzték. 

A családfát majd csak 1986-ban csempészi haza egy kempingsátor lapjába csavarva XII. Daniel Pál 
leendő feleségével, Gorica Aleksictyvel. Ez az ereklye messze túlmulat a családi kapcsolatokon. Sőt, 
egyenesen közérdekű, hisz 1848/49-beli történelmi tényeket is tartalmaz. XI. Daniel Pál ükapja nemcsak 
részese volt a magyar szabadságharcnak, hanem elítéltje is. A Torontál megye című monográfiában, az 
előző állításunkkal kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „Daniel Pál, tulajdonképpen a Torontál 
megyei ág megalapítója, 1822-ben született Aradon, 1842-ben Torontál vm. aljegyzője, 1848-ban a 
zichyfalvi járás főszolgabírója, ebben az évben választják országgyűlési képviselőnek is. Mert a kormányt 
Debrecenbe is követte, börtönbe jutott, de 1850-ben kegyelmet nyert. 1861-ben és 1865-ben újból 
képviselővé választották, azóta állandóan a zichyfalvi kerületet képviselte." 

Igen. VII. Daniel Pál mindössze 26 éves, amikor a magyar szabadságharc oldalára áll, és kitart a 
végsőkig, még a börtönben is hű marad elveihez, pedig szörnyű véggel fenyegetik. Már csak ez a tény 
elegendő lenne ahhoz, hogy a családon kívül a közélet szereplői is megemlékezzenek róla, 
megkoszorúzzák sírját. Ám VII. Daniel Pál még ennél is többel kötelezte le az utókort, s itt a végső ideje, 
hogy a 150 éves évfordulón végre méltányoljuk érdemeit. Lényegében neki köszönhetjük, hogy Kiss 
Ernő földi maradványai hat évig háborítatlanul nyugodhattak a vesztőhely tömegsírjából kikerülve az 
aradi temető hamis feliratú sírjában. Neki köszönhetjük azt is, hogy a hamvak ezután Katalinfalvára 
kerülnek. Igen, VII. Daniel Pál a hiányzó láncszem, az az ember, akinek utasítására (miután Kiss 
mostohatestvérének, Loeweni Júliának 30 aranya már megtette a magáét) Kiss huszárja, Kovács Mihály 
kiásta gazdája holttestét, és a köztemetőben hantolta el. Miután VII. Daniel kiszabadult a börtönből, 
Aradon ügyvédeskedett, így szemmel tarthatta a hamis feliratú sírt is, majd megszervezte Kiss földi 
maradványainak Katalinfalvára juttatását. 

 
(Szerkesztőségi megjegyzés: A Daniel család azonos az erdélyi örmény Dániel családnévvel, annak 
délvidéki változata.) 

(Folytatjuk)  
***** 

 
Helyreigazítás 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek július-augusztusi számában két téves képaláírás jelent meg, 
amelyért elnézést kér a Szerkesztőség úgy az érintettektől, mint a kedves olvasóktól. A helyes 
képaláírások az alábbiak: 

3. oldalon Szongoth Gábor Szongott Kristóf lakóháza előtt 
18. oldalon Szakács Endre örmény katolikus vikárius, szamosújvárí plébános  
dr. Issekutz Saroltával és Szongoth Gáborral 

***** 
 
 

Mezítlábas diplomaták Dzsingisz kán udvarában 
 
A Nemzeti Múzeum pénztára előtt nap mint nap sorok kígyóznak, a Mongol Birodalom kincseinek 
kiállítása sok látogatót vonz. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlékezni egy több, mint 40 éve 
megjelent könyvről: Győrffy György: Napkelet felfedezése (Bp. 1965. Gondolat. 275 p.), amelyben a 
szerző összegyűjtötte azoknak a szerzeteseknek az útijelentéseit, akik a pápa követeként elsőnek 
számoltak be a Nagy kán Birodalmáról. Két ferences barát nevét kell megemlíteni, az olasz 
Carpiniét és a flamand Rubrukét, leírásaik a legrészletesebbek, melyekből kirajzolódnak a valaha 
létezett legnagyobb birodalom és zseniális uralkodójának, Dzsingisz kánnak alakja. A néhány éve 
elkezdődött karakorumi ásatások pontosan igazolják Rubruk leírását. 



 

 

 
Az 1250-es években útrakelt szerzetesek hihetetlenül nehéz dologra vállalkoztak, elindultak a világ túlsó 
végére a „pápa úr" üzenetével, a visszatérés alig remélhető esélyével. Ha a térképre nézünk, elképesztő az 
az irdatlan távolság, amit megtettek, még ma is 10-12 órás repülőutat jelent. Ezekre a szelíd kolduló 
barátokra mindennap százféle formában leselkedett a halál. Mivel utazásuk több, mint egy évig tartott, el 
kellett viselniük a legkülönbözőbb időjárási viszonyokat, sivatagi perzselő hőséget, és dermesztő hideget 
egyaránt. Erre bizony a világjáró szerzetesek nem voltak felkészülve, érdekes az a kis epizód, amit 
Rubruk megemlít útjuk során: „Másnap az udvarhoz vezettek, s azt hittem, mezítláb is mehetek, mint a 
mi tájainkon, ezért levettem a sarumat. Így amikor leszálltunk és vezetőnk a kán házához ment, egy ott 
álldogáló magyar legény felismert bennünket, illetve a mi rendünket. S amikor az emberek körülvettek 
bennünket, s mint valami szörnyeket bámulni kezdtek, főképpen azért mert mezítelen lábbal voltunk 
(Szent Miklós napja körül volt), kérdezték, hogy nincs e szükségünk a lábunkra, mert azt gondolták, 
tüstént el fogjuk veszíteni - akkor ez a magyar megmagyarázta nekik az okát, elbeszélve nekik rendünk 
szabályait." A mezítlábas követnek csakhamar el kellett hagynia rendje reguláit, mert amint írja: 
„lábujjaim végre annyira megfagytak a hidegtől, hogy nem járhattam tovább mezítelen lábbal." 

A barátoknak számolniuk kellett betegségekkel, járványokkal, rablókkal, ellenséges népcsoportokkal, 
és harcias katonákkal, akik ide-oda száguldoztak gyors lovaikon, és nem nagyon respektálták a nemes 
célokat, amely ezeket a követeket utazásra bírta. Könnyen kardélre hányták az idegent, aki aztán örökre 
ott maradt az út szélén, senkitől se keresve, mindenkitől elfeledve. Ha pedig mindezeket szerencsésen 
megúszták, naponta meg kellett küzdeniük megélhetésükért egy soknyelvű környezetben. 

A barátok igyekeztek tárgyilagos képet adni a Mongol Birodalomról, és a kánokról, mely gyakran éles 
ellentétben állt az Európában kialakult hiedelmekkel. Nagyon részletesen foglalkoznak a mongol 
diplomáciai rendszerrel, mely az akkori világban egyedülállónak számított. 

A követek sérthetetlenek voltak, s ezt elvárták a nyugati hatalmaktól is. Carpini írja, hogy a tatárok 
sohasem kötnek békét olyan emberekkel, akik az ő követeiket megölték, hanem bosszút állnak értük. 
Güjük kán Magyarország feldúlását például azzal indokolta, hogy a mongol követeket megölték. Így 
folytatja a barát: „A kánhoz igyekvő követek részére, akárhonnét jönnek is, lovakat, szekereket és ellátást 
tartoznak adni. Naponta ötször, sőt hétszer is váltottunk friss lovakat, kivéve amikor pusztaságon keltünk 
át, akkor jobb és erősebb lovakat kaptunk, melyek egyfolytában bírják a megfeszített menetet." 

Hivatalból járt nekik a tolmács is. Adottak voltak a rendelkezések, a gyakorlatban azonban, mint 
minden olyan esetben, ha sokféle ember működik közre, sok visszaélés is adódott: mindenki igyekezett 
hasznot húzni a követekből, ha másképp nem, hát az ellátásukból csípett le, vagy inkább markolt belőle 
ez is, az is. 
    Nagy körültekintés és alaposság jellemezte a diplomáciai jegyzékváltást. „Beléptünk a kánhoz, majd 
térdenállva elmondtuk üzenetünket, szavaink végeztével felmutattuk a levelet, és kértük, adjanak 
tolmácsot, akik alkalmasak a levél lefordítására. Velük aztán pontosan áttettük a levelet orosz, szaracén 
(arab) és tatár írásra. Ezt a fordítást kapta meg Batu, elolvasta és figyelmesen áttanulmányozta." 

Rendkívül nagy figyelmet fordítottak a pontos fordításra is. Így folytatja a barát; „Ezek után a kán 
küldött értünk és pronotáriusa által megüzente, hogy közlendőnket és megbízatásunkat írjuk le és adjuk át 
neki. Miután leírtuk latinul, mondatonként visszafordíttatták maguknak, hogy ellenőrizzék, nem 
hibáztunk-e valamely szóban. Mikor már mindkét levél elkészült, felolvastatták velünk egyszer és 
mégegyszer, ha netán valamit kihagytunk volna, majd így szóltak hozzánk: Ügyeljetek, hogy mindent jól 
értsetek, mert hátrányos lenne, ha nem értenétek mindent, tekintve, hogy távoli tartományokba kell 
utaznotok. Mindent világosan értettünk - válaszoltuk. Ekkor leírták a levelet szaracénul is, arra az esetre, 
ha kerülne valaki ama tájakon, aki el tudja olvasni, amennyiben a pápa úr úgy óhajtaná." 
    Megindítóak azok a részek, amelyekben a barátok a fogságba hurcolt keresztényekkel való 
találkozásaikat írják le, és az ő segítségük nélkül Rubrukék talán el is pusztultak volna. 
    A keresztények sok szenvedésről, nélkülözésről számoltak be, de ennek semmi köze nem volt 
keresztény mivoltukhoz egy pogány birodalomban, hanem csupán a rabszolgasors súlyos terheit viselték. 
Szinte hihetetlenül hangzik, de a kán uralkodását a vallási türelem jellemezte. Egy volt a fontos, a kán 



 

 

hatalmának feltétlen elismerése, azon belül pedig mindenki szabadon gyakorolhatta vallását. Beszédes 
példa, hogy Mengü kán ünnepén először a keresztény papok imádkoztak a fejedelemért és áldották meg, 
aztán a mohamedán papok tették ugyanazt és végül a buddhisták mondtak áldást. 

De sokat elmond annak az örmény papnak a története is, akit az udvarba hívtak, hogy a kán súlyosan 
beteg feleségének a gyógyulásáért imádkozzon: „Az örmény, mint mondotta, Jeruzsálemből érkezett, 
keresztje ezüstből készült és négy drágakő volt a szárak végén. A Megváltó képmása nem volt rajta, mert 
az örmények és a nesztorianusok szégyenlik Krisztust a keresztre szegezve ábrázolni. A keresztet a barát 
által felajánlották volt Mengü kánnak és Mengü megkérdezte az örménytől, hogy mit kér érte. Az 
elmondotta, hogy egy örmény papnak a fia, akinek egyházát a mohamedánok lerombolták és a kán 
segítségét kéri a helyreállításhoz. Mengü akkor megkérdezte, hogy mennyiért lehet újra felépíteni, s ő azt 
felelte kétezer márka súlyú ezüstért. Erre a kán megparancsolta, hogy adjanak neki levelet ahhoz a 
megbízotthoz, aki Perzsiában és Nagy-Örményországban az adót szedi, hogy fizesse ki neki a mondott 
pénzösszeget." 

A követek teljes tárgyilagosságra törekedtek, az adatközlők hibája, hogy mégis belekerültek a 
jelentésbe megmosolyogtató, mesebeli elemek is. A barátok így írnak feladatukról; „Amit tehát a ti 
hasznotok érdekében, elővigyázatra intve leírunk most nektek, azt annál is inkább el kell higgyétek, mert 
mi mindezeket vagy a tulajdon szemünkkel láttuk, mialatt egy évig és négy hónapig, sőt még tovább rajtuk 
keresztül és ugyanakkor velük együtt vándoroltunk, közöttük éltünk, vagy hallottuk az ott raboskodó 
keresztényektől, akikről úgy véljük, hogy szavahihetőek. A legfőbb paptól azt a megbízást kaptuk, hogy 
mindent fürkésszünk ki és mindent alaposan nézzünk meg, s ezt a parancsot mind jómagam, mind 
Benedictus Polonus fráter ugyanazon rendből, aki az én viszontagságaimnak társa és tolmácsa volt, 
buzgón teljesítettük." 

Íme, néhány a furcsaságokból: „... és eljutottak a parosszitákhoz. Ezeknek szűk gyomruk és kicsinyke 
szájuk van, s mint nekünk beszélték, nem eszik meg a húst, csak megfőzik, ha megfőtt, a fazék fölé 
hajolnak, beszívják a gőzét, s ettől magától jóllaknak. Ha valamennyit esznek is, az fölöttébb csekély. 

... Dzsingisz kán, ahogy az itteniek erősítgették nekünk - egészen a Kaspi hegyekig jutott. Ezek a 
hegyek pedig azon a részen, ahová ők igyekeztek, mágneskőből állnak, aminek következtében nyilaikat 
és vasfegyvereiket magukhoz vonzották. Amikor a tatárok megpróbáltak a hegyek közé zárt emberek 
közelébe férkőzni, nem tudtak, mert valami felhő terült el előttük, melyen semmiképp nem bírtak 
áthatolni, mivel rögtön elvesztették látásukat. 

... A tatárok tovább nyomulva kelet felé, egy olyan földre értek, ahol - teljes bizonyossággal állították 
nekünk - az év egy bizonyos szakaszában napfelkeltekor akkora a robaj, hogy az emberek ép ésszel nem 
bírják elviselni. amikor a nap felkelt, egyik fülüket a földre kellett fektetni, a felsőt pedig erősen bedugni, 
hogy azt a szörnyűséges robajt ne hallják, de még az óvóintézkedések se segítettek, és nagy részük 
belepusztult." 

Érzik a barátok megfogalmazásán, hogy ők is kételkednek néha, Carpini mintegy mentségül ezt írja: 
„Ha pedig olyasmit írunk le az olvasó tudásának gyarapítására, ami tifelétek ismeretlen, nem szabad 
emiatt hazugnak neveznetek, hiszen csak azt adjuk elő, amit magunk láttunk, vagy mint biztos tényt, 
szavahihetőnek ítélt emberektől hallottunk. Bizony, igen kegyetlen dolog, ha az ember jócselekedete miatt 
másoktól megszégyenítést kap." 

Győrffy György könyve kevés példányszámban jelent meg annak idején, de nagy könyvtárak polcain 
ma is megtalálható. Aki kézbe veszi, biztos, hogy rendkívül érdekes olvasmányra lel benne. 

Összeállította: Nagy Magdolna 
***** 

 
Plano Carpini útijelentése 1247-ből 

(Kezdődik az általunk tatároknak nevezett mongolok históriája) 
 
Hogyan teremtenek békét az emberekkel; 
a meghódított országok felsorolása;  



 

 

zsarnoki uralmukról, mellyel a leigázottakra nehezednek;  
a hősi ellenállást tanúsított országokról 

 
(1) ...Leírtuk harcmodorukat, most szólanunk kell azokról az országokról, amelyeket igájukba hajtottak, 
mégpedig a következő módon: Először szólunk arról, hogyan teremtenek békét az emberekkel, másodszor 
a meghódított országok nevét soroljuk fel, harmadszor beszélünk zsarnoki uralmukról, mellyel a 
leigázottakra nehezednek, negyedszer szólunk azokról az országokról, melyek hősiesen ellenálltak 
nekik... 

(5) Egyik-másik ellen vádat koholnak, hogy megöljék, mint ezt Mihályról és másokról elmondottuk; 
némelyeket viszont hazaengednek, hogy ezzel másokat odacsaljanak. Akadnak, akiket mérgezett itallal 
vagy méreggel elpusztítanak, mert az a törekvésük, hogy ők egyedül uralkodjanak a földön. Ezért a 
nemesek ellen ürügyet keresnek, hogy megöljék őket. A hazaengedettektől pedig fiukat vagy fivérüket 
követelik, akit aztán soha többé nem bocsátanak szabadon, mint ez Jaroszláv fiával, az alánok egy 
bizonyos hercegével meg másokkal többekkel történt. Ha pedig az apa vagy testvér odahaza örökös 
nélkül talál meghalni, fiát vagy fivérét nem eresztik többé haza, hanem jussát egészében magukhoz 
kaparintják, mint ezt az egyik szolanga herceg esetében láttuk. 

(6) A hazaengedettek országába a maguk elöljáróját, vagyis baszkakját helyezik, kinek parancsát 
főemberek és alattvalók egyaránt követni kötelesek. Ha pedig egy város vagy ország lakosai nem tesznek 
eleget a baszkak akaratának, bevádolják őket, hogy hűtlenek a tatárokhoz, s így azt a várost vagy országot 
elpusztítják, a benne élőket meg kiirtják egy erős tatár haddal, mely az ország élén álló elöljáró hívására 
váratlanul megjelenik, s a mit sem sejtőket lerohanja, így történt ez nemrégiben, mialatt még tatár földön 
tartózkodtunk, egy bizonyos orosz lakosokból toborzott várossal, melyet maguk a tatárok alapítottak a 
kunok országában. És nem csupán az országot bitorló vezér vagy annak megbízottja, hanem bármelyik, az 
országon vagy városon áthaladó tatár nemesúr úgy tesz, mintha ura lenne, főképp ha olyasvalaki, aki 
magas rangot visel náluk. 

(7) De ez se elég, ellentmondást nem tűrően megkövetelik és elszedik az aranyat, ezüstöt és mást, amit 
csak akarnak, amikor s amennyi nekik tetszik. Ezenfelül, ha valamilyen nézeteltérés támad a meghódolt 
uralkodók között, a tatárok kánja elé tartoznak járulni ügyük tisztázására, ahogy minapában Grúzia 
királyának két fiával történt. Egyik a törvényes fiú volt, a másik törvénytelenül született; ez utóbbit 
Dávidnak hívták, a törvényest meg Maliknak nevezték. Az apa országának egy részét a fattyúra hagyta. A 
másik, kettejük közül a fiatalabbik, anyjával együtt felkészült a tatár kánhoz, mivelhogy a szóban forgó 
Dávid már ugyanoda elindult volt. Amannak, tudniillik Maliknak az anyja, vagyis Grúzia királynője, 
akinek révén férje a kormányzást kezében tartotta - mert azt a trónust asszonyokon keresztül tartották 
fenn -, útközben meghalt. Mikor pedig megérkeztek, busás ajándékokkal kedveskedtek a kánnak, kivált a 
törvényes fiú, aki magának követelte vissza a földet, amit apja Dávidra hagyott volt, mondván, hogy az 
fattyú létére nem birtokolhatja. Dávid így felelt rá: „Igaz, apám ágyasának vagyok a fia, mégis kérlek, 
szolgáltassatok nekem igazságot a tatárok szakása szerint, akik nem tesznek különbséget a törvényes 
hitves s az ágyas fia között." Ezen az alapon a törvényes fiú ellen hoztak ítéletet: alárendelték annak a 
Dávidnak, aki az idősebb volt, s aki az apja által neki hagyományozott földet békén és háborítatlanul 
birtokolhatta. Így aztán Malik a hozott ajándékokat is elvesztegette, meg a bátyja ellen viselt pörét is 
elveszítette. 

(8) A távol eső népeket, melyek más, a tatároktól független, s így bizonyos fokig rettegett nemzetekkel 
állnak szövetségben, megadóztatják, és mondhatni kíméletesen kezelik, nehogy hadat hozzanak rájuk 
vagy hogy mások el ne ijedjenek a meghódolástól. Így bántak az abházokkal, vagyis grúzokkal, akiktől 
negyvenezer yperperát, azaz bizánci aranyat szednek adóba. Egyebekben mindmáig békén hagyták őket, 
értesüléseink szerint a grúzok mégis azt tervezik, hogy elszakadnak tőlük. 

(9) A tatárok által legyőzött országok [ill. népek] a következők: Kína (Kitaj), najmanok, szolangák, 
kara-kitajok, vagyis fekete kitajok, komanatik, tümetek, ojratok, karanutok, ujgurok, szu-mongolok, 
merkitek, kereitek, sari-ujgurok, Baskíria, vagyis Nagy-Magyarország, kirgizek, Kasmír, szaracénok, 
böszörmények, türkmenek, bolgárok, vagyis Nagy-Bolgárország, kori-tümetek[?], Büri-tübet, parossziták, 



 

 

kaszogok, jakobiták, alánok, vagyis jászok, abházok, vagyis georgiaiak, nesztoriánusok, örmények, 
kanglik, kunok, brutachok, akik zsidók, mordvinok, úzok (torkok), kazárok, szamojédok, perzsák, tatok, 
Kis-India, vagyis Ethiopia, cserkeszek, oroszok, Bagdad, szártok. Még számos [leigázott] ország van, de 
azok nevét nem ismerem. Láttunk is férfiakat meg asszonyokat úgyszólván valamennyi itt felsorolt 
országból. 
 
Szerkesztőségi megjegyzés: A 7. pont alatti történet ismerős az örmények számára. A Szaszuni Dávid 
históriája korabeli tudósítását olvashatjuk, amelyet nemrég mutattunk be bábelőadás formájában. 

(Napkelet felfedezése- Julianus, Plano Carpini és Rubruk útijelentései  
- Közreadta: Györffy György - Gondolat Kiadó,1965) 

***** 
 
Puskás Attila 

Tisztelt Polgármester, Alelnök úr,  
tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 
Megtisztelő számomra, hogy a Calinescu Ioan úr által szervezett konferenciára meghívást kaptam, 
melynek célja az erzsébetvárosi civil társadalomhoz közelebb hozni az őslakos örményeket. 
Calinescu úr azt a szerepet szánta nekem, hogy összefoglaljam, amit Petri Traian helytörténész, 
Eduard Antonian, a bukaresti Ararat újságírója, Mircea Tivadar örménység-kutató, Dr. Giuseppe 
Munarini örmény származású páduai professzor előadásában hallottunk az erdélyi, romániai és 
olaszországi örménységről. 
    Megvallom őszintén, kissé megilletődve állok ebben a teremben, amely most jóllehet az iskola 
díszterme, egykoron azonban az erdélyi örmény közigazgatás egyik legfontosabb helye volt. Ebben a 
Maria Theresia császárnő emlékére M és T alakban épített hatalmas épületben döntöttek az örmények 
peres ügyeikben. Azért is megható nekem itt lenni, mivel - tudomásom szerint - Szentpétery őseim közül 
többen dolgoztak ebben az épületben, mint városi tanácsosok és bírók. 

Mindez azonban a múlté, és idővel sok minden megváltozott. Ha összefoglalnám és kiegészíteném az 
itt elmondottakat, három pont szerint csoportosítanám mondandómat: mi az, ami elveszett, ami már 
visszahozhatatlanul a múlté; mi az ami, ami megváltozott; és mi az, ami nem tűnt el, és reméljük, hogy 
soha nem tűnik el?  

 
1. Mi az ami már a múlté? 
Aggodalommal tölt el mindannyiunkat, hogy sok helyről eltűntek az örmények, és megszűntek az 

örmény közösségek. Tudjuk, soha nem éltek óriási számban örmények Erdélyben, - kevesen voltunk, de 
örmények voltunk -, ahogyan E. Antonian úr mondta. De elszomorít, hogy Erdélyben mindössze 
háromszáz év alatt teljes örmény közösségek szűntek meg létezni. Nézzünk pl. az ojtozi szoroson átjött 
örmények letelepedési helyére, Kézdivásárhelyre, vagy gondoljunk a görgényi örményekre - ma már 
nincsenek sehol, és sajnos csak történelemkönyvek őrzik emléküket. Valaki azt állította egy romániai TV 
csatornán keresztül, hogy itt, Erzsébetvároson már csak egy örmény él... Mi tudjuk, hogy többen vannak, 
de nem sokkal többen, hiszen nemsokára két kezünkkel megszámolhatjuk azokat, akik az örmény 
templomhoz, a közösséghez kötődnek. Megkondították a vészharangot Erzsébetváros felett? 

Az örmények létszámának csökkenésével megszűntek céhek, kereskedelmi és egyházi társaságok. 
Idővel megszűnt az örmény nyelvismeret és tanítása is, amiért részben az örmény őseink, de az Osztrák-
Magyar Monarchia oktatási rendszere is hibás. Az örményekre nem erőszakolták rá a magyar nyelvet, de 
fontosnak tartották kereskedelmi szempontból megtanulni az ország nyelvét - ez természetes, produktív 
asszimiláció. Az már más kérdés, hogy a magyar nyelv mellett első nyelvként a németet kellett tanítani, 
és az örmény nyelv olyan helyeken, mint pl. Gyergyószentmiklós peremre szorult, csak az egyházi 
berkekben tanították és ismerték. 

Sorra vehetnénk mindazt, ami megszűnt. Véleményem szerint viszont azonban két pont köré 



 

 

csoportosíthatjuk a kérdés lényegét. Elsősorban megszűnt az örmény önrendelkezés, amit ma úgy 
nevezünk, hogy az adminisztratív autonómia. Az örmények az Erdélyben teljes körű adminisztratív 
autonómiának örvendtek, ennek bizonyítéka, pl. ez a bírósági épület. Fejedelmek, császárok 
szabadságleveleinek értelmében szabadon dönthettek peres ügyeikben, szabadon választhattak bírót, 
városaik szabad királyi joggal bírtak, stb. De ugyanakkor kötelezettségekről is tudunk, amivel a Habsburg 
császári, magyar királyi ház, Erdély fejedelmei felé tartoztak, ennek bizonyítéka itt, Erzsébetvároson pl. a 
kaszárnya épülete, amelynek építése a katonáskodás kötelezettsége alóli felmentés feltétele volt. 
Ugyanilyen jogokkal bírtak a gyergyószentmiklósi örmények, akik a Mercantile Forumba szerveződtek, 
a szépvízi örmények, akiknek jogait és kötelezettségeit a Szentháromság Egyesület vigyázta. Az 
autonómia, önrendelkezés minden „idegen" helyen élő történelmi kisebbség szabadságának, 
kibontakozásának alapfeltétele és önmagára, de az egész országra nézve pezsdítő ereje. 

Másodsorban részben megszűnt az igazi örmény egyházi élet. Azt viszont meg kell itt jegyeznem, hogy 
az erdélyi örmények betelepedésük után nem adták fel vallásukat. Tény, hogy sok ősi örmény szokás 
megszűnt, amikről E. Antonian újságíró úr a bukaresti, botosani, konstancai közösségekről beszámolva 
élő hagyományként emlegetett. Ez valamilyen szinten veszteség és erdélyi örmény szegénységi 
bizonyítvány. De a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni. Az örmények Erdélybe érkezésük idején 
Nyugat-orientáltak voltak, mert itt látták maguk és gyermekeik számára a jövőt. Tudomásom szerint 
sohasem tartották szükségesnek a kapcsolattartást azokkal a közösségekkel, ahonnan kiszakadtak. És az is 
egyértelmű, hogy a Habsburg ház fennhatósága alá tartozó területeken letelepedő örményeknek a 
katolikus fennhatóság elfogadása ésszerű döntés volt. A Habsburg ui. katolikus uralkodói ház volt, ha 
valaki kegyeket kért, akkor természetesen kompromisszumokat is elfogadott. 

Tény azonban, hogy ősi, egyházi hagyományok Erdélyben részlegesen vagy teljes egészében 
megszűntek, amihez hozzájárult az Erdélyi Római Katolikus Püspökség latinizáló törekvése is. 

 
2. Mi az, ami megváltozott? 
A honfiúsítás hatására megváltozott az örmény és az erdélyi magyar közösségek összetétele. A 

homogén örmény közösségekből lassanként, elsősorban kereskedelmi szempontoktól indítva az örmények 
más helységekbe, többnyire városokra költöztek, ezzel hozzájárulva a polgárosodáshoz, a kereskedelmi 
élet virágzásához. 

A Világháború után sokan külföldre vándoroltak. Egy nagy változás az egyházi életben tapasztalható. 
Megváltozott az örmény rítus olyan formában, hogy ma már csak a szentmise követi az ősi örmény 
katolikus hagyományokat, és nem is mindenhol, csak egy helyen Erdélyben. Néhány örmény 
paraliturgikus cselekmény, ami a házszenteléshez, húsvéti ünnepkörhöz tartozik, viszont még él pl. 
Gyergyószentmiklóson. Az örmény civil és ipari társulások helyett ma Egyháztanács 
(Gyergyószentmiklós), Alapítvány (Erzsébetváros) és Egyesület (Csíkszépvíz-Csíkszereda) léteznek, mint 
legitim örmény képviseleti szervek. 

A beházasodásokkal eltűntek az ősi örmény, vagy románosított örmény nevek, és az örmény emléket a 
nagyszülők, az erős örmény vonások őrzik Erdélyben. Tiszta örmény Erdélyben nincs is, az örmény vér 
mondhatnánk, hígult, de ezt talán gazdagodásnak is nevezhetnénk. 

Az erdélyi örménység ma egy erős kultúr-valóság. Az erdélyi örményekben az örménység-tudatot 
sokszor csak a templom őrzi, de ezt igen erősen őrzi. 

 
3. Mi az, ami nem tűnt el, és reméljük, hogy nem fog eltűnni soha sem? 
Annak ellenére, hogy az erdélyi örmények sok hagyományukat elfeledték, Erdélyben még élnek ősi 

örmény szokások. Ilyenek a gyergyószentmiklósi Vörösköpenyegesek, akik a liturgiákon a pap mellett 
állnak. Ide tartoznak az egyházi énekek, melyeket vasárnaponként, ünnepeken dalolnak az örmény hívek - 
jóllehet nem is értik, hogy mit énekelnek. Ilyenek az örmény kulináris szokások, amelyeket idős 
asszonyok adnak át leányaiknak. 

Nem tűnt el (részben), az örmény örökség, amelyet hála Istennek templomokon, plébániákon őriznek. 
Mircea Tivadar úr beszámolt azokról a nehézségekről, amelyekkel a szamosújvári örménység 



 

 

megbírkózott a Rubens-kép visszahozatalával kapcsolatban. Tény, hogy felbecsülhetetlen értékű tárgyak, 
oklevelek hevernek elszórtan plébániákon, templomok padlásain elrejtve, és fontos, hogy ezek napvilágra 
kerüljenek - ahogyan Mircea Tivadar úr mondta. De ennek a „világra hozatalnak" olyan formáját kéne 
megteremteni, amin keresztül épségben marad ezek kulturális hovatartozása. Véleményem szerint nem 
lehet egy erdélyi örmény múzeumban gondolkozni, mert az örmény közösségek hagyományos 
közösségek. A kommunista rendszer mindent összegyűjtött. Ilyen értelemben példaértékű a 
gyergyószentmiklósi örmény közösség kapcsolata a helyi múzeummal, ahol az örmény plébánia 
tárgyaiból állandó kiállítás látható. Nem lehet egy közösséget megfosztani jussától, még anyagi támogatás 
biztosítása révén sem. Mircea Tivadar úr meglátása szerint az örökség turisztikai értékesítése olyan 
lehetőség, amin keresztül ismertté válik az erdélyi örménység. 

Az „örmény reneszánsz", amelynek a rendszerváltás óta tanúi vagyunk, bizonyítja, hogy Erdélyben 
nagyon erősen él még az örmény szellemiség. Örmény származásúak rendszeresen találkoznak Csíkban, 
Gyergyóban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Szamosújváron. Ez természetesen emberekhez kötődik, és 
emberektől függ. Vannak emberek, akik sokat tesznek az örménységért, és akiknek munkásságát a 
történelem remélhetőleg értékeli. Csakis bennük és általuk beszélhetünk örmény jövőről Erzsébetvároson 
és egész Erdély területén. 

(Elhangzott Erzsébetvároson, 2007. augusztus 14-én,  
a Nagyboldogasszony napi búcsú köré szervezett rendezvénysorozat keretében.   

Az írott változat utólag készült, eszmeileg követi az elmondottakat.) 
***** 

 
Pályázati beszámoló a 2006-os évről 

 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2006 évre az alábbi pályázati támogatásban részesült, 
amelyekkel maradéktalanul, határidőre elszámolt: 
1. Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága 600.000 Ft (működésre) 
2. Nemzeti Civil Alapprogram -150.000 Ft és 500.000 Ft (működésre) 
3. Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi Alap - 400.000 Ft (Fővárosi Örmény Klub működtetésére) 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületnek a személyi jövedelemadó 1 %-ból az APEH 
636.000 Ft-ot utalt át, amelyet az alábbiakra használta fel: 
1. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2006. évkönyve II. kötetének kiadása 
2. Chorenei Mózes: Nagy Örményország története (Szamosújvár 1892) reprint könyv vásárlása 
3. I. Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében című konferenciakötet kiadásának támogatása 
4. Nikolaj Hovhanniszján; Az Örmény Genocídium című könyv kiadása 
5. Örmény Kultúra Hete (2007. április 19-25.) rendezvénysorozat kiadványainak nyomdaköltsége 

 
Hálásan köszönjük valamennyi támogatónknak - pályáztatóknak és magánszemélyeknek -, hogy az 

Egyesület működéséhez, az örmény kultúra terjesztéséhez anyagi segítséget nyújtottak. 
 

***** 
 
Bálintné Kovács Júlia 

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 
14. rész 

 
Ezt a részt levelekből vett idézetekkel kezdem. Böske tanító néni Magyarláposról írt, kiegészítve az 
eddigieket: „Mindig öröm olvasni kedves régi ismerősökről. Ilyen örömet jelentettek a Füzetek utóbbi 
számai. Szívesen emlékezem a kedves, türelmes Moldován Vilma - Babi néni tanító nénire, aki az 1930-as 



 

 

évek végén engem is tanított. Sőt egy szép szentképet is kaptam tőle jutalmul. 
Mivel tapasztalom, hogy minden fényképet, stb. megőrzöl és visszaküldesz, azért merem a 

tanítónénimtől kapott szentképet is elküldeni, hátha hasznát veszed. Úgy őrzöm, mint egy ereklyét, nehogy 
elvesszen! A borítékot alaposan ragasszad le! 

Különben Babi nénit Pécsen tett látogatásom alkalmával a 60-as évek elején meglátogattam 
Bonyhádon. Már nagyon beteg volt, nem bírt írni, diktálta „mondandóját". 

Ugyancsak szívesen emlékezem Moldován Margit-Gili nénire is. Mindenki szerette. Engem is sok 
hasznosra tanítgatott, amikor ruhát próbálni jártam hozzá a 60-as években. Mert gyönyörűen varrt! 
Segítséget nem tartott, az utolsó öltést is Ő végezte. Sokat mesélt Pepi nagymamámról, s a rokonság többi 
tagjáról. Tőle tudom, hogy a Moldovánok és a Voithok rokonságban voltak, amit a júniusi Füzet is 
bizonyít, ugyanis a Vásárhelyi Kerekes Lajoskát 1872-ben keresztelő Moldován József és Voith Anna 
kisasszony házasságot kötöttek. Áll még a sírkövük a fent említetteknek. Láttam. 

Moldován Margit ugye Tulics Lászlóhoz ment férjhez, róluk amint örömmel látom, beszámol az unoka, 
és bizonnyal a család többi tagja is, én egy másik örménymagyar családról írnék most, a Tulicsok másik 
ágáról, Tulics István, Pista bácsiékról. Felesége Urai Ilonka néni volt, az Urai Ádám leánya. (Az Urai 
család is törzsgyökeres örmény leszármazott, de mára ez a család is kihalt Magyarláposon.) 

Amikor én gyermek voltam, Pista bácsi pékséggel foglalkozott. A vasárnapi úgynevezett pékkenyeret 
tőle vásároltuk, - hét közben a nagymamám krumplis kenyerét fogyasztottuk. Tulics Istvánéknak 5 
gyermekük született: Tulics Manyi néni nevelőnősködött Keresden (Szeben megye). Feleségül ment az 
uradalmi gépészhez, 4 lányukkal kitelepedtek Németországba. Tulics József - Dodi, elkerült Láposról, 
nem tudok róla semmit. Tulics Ilonka - Ika a műkedvelő színtársulat „motorja" volt, sok szép 
színdarabot rendezett, főszerepet vállalt, sikeres önzetlen munkája sokunk emlékében él. Férjnél volt, de 
gyermektelen. Tulics István - Pisti hősi halált halt a II. világháborúban, özvegyet és néhány hetes kicsi 
fiú árvát hagyva maga után. Végül az ötödik Tulics Miklós - Miku az 1990-es években halt meg, felesége 
Jámbor Ilona biológia tanárnő volt itt Láposon, majd Domokoson nyugdíjazásáig. Miku 
hivatalnokoskodott. Jelenleg egyetlen fiúk, Miklós édesanyjával Nagybányára költözött. Sajnos itt 
városunkban ennek a népes Tulics családnak egyetlen tagja sem él!" 

Hadd folytassam a sort azzal a népes családdal, ahol az édesanya volt örmény, mégpedig Haragay 
Teréz, (más iraton Haraga Trézsi), aki Rednik Demeter kovácsmester felesége és hat gyermekük 
édesanyja volt. Ez a család a XIX. század vége felé került Magyarláposra, nyilvánvalóan szamosújvári 
gyökerekkel, de mint tudjuk, e két település örményei szoros kapcsolatot tartottak egymással, valamint a 
nagybányai, zilahi, szatmári örmény családokkal, akikkel rokoni szálak is egybefűzték őket. 

1890 szeptember 15-én vásároltak telket a gróf Eszterházy István tulajdonát képező belsőségből, 
egészen központi helyen. 

Érdemes és tanulságos elolvasni, hogyan bonyolítottak le egy ilyen fontos „adásvételt" egy erdélyi 
mezővárosban, nagyközségben úgy 120 évvel ezelőtt, amikor még az emberek megbíztak egymásban. 
 
Az első szöveg így hangzik:  

Elismerés 
Által vettem Demeter Redniktul a Conto telkek vételre maji napon 100 fr azaz egySzász forint, marad 

meg Restantia Rednik Demeternál 250fr két szász Eotven forint. 
Grof úr vett ezen 100f szeméjesen kezéhez 

M.Lápas 15 / 9/ 890  
 

A következő feljegyzéseket maga a gróf írta, először majdnem egy év múlva: Mai napon, a 250 fr. 
Tartozásából Rednik Demeter lefizetett 50 fr tokat mai napon még adosom 200 fkal 891 auguszt 23. Grof 
Eszterházy István 

És újabb 2 év múlva: Mai napra fizetett 60f az az Hatvan fot. Marad még fizetendő 50f az az ötven 
forint. M.Lápos 894 aug 16 Grof Eszterházi István 

 



 

 

Végülis 1896 június 21-én övék volt a telek, amelyen már állott a szobakonyhás lakóház és a műhely 
is. Szépen gyarapodott a család, sorban jöttek a gyermekek is, és 1896 májusában egy kamarával, 
konyhával és lakószobával szándékoztak kibővíteni otthonukat, természetesen jóváhagyott tervrajz 
alapján. Így nézett ki 1896-ban Magyarláposon egy tervrajz. 

Újabb földet is vásároltak 1897 január 7-én, 400 forintokért, amit készpénzben fizetett ki Haraga 
Trézsi, és az ő javára be is kebeleztetett már az év február 27-én. 

(Folytatjuk) 
***** 

 
Zsigmond Benedek 

Hat évezredes utazás Örményországban 
4. rész 

 
Az ókori Örményország 

Az Örmény Egyház létrejötte 
 
Világosító Szt. Gergely az újabb kutatások szerint 311-ben szabadulhatott ki abból a börtönből, amelybe 
IV. Tiridat király vetette (Khor Virap, "mély verem"). Szent Gergelyt a kappadókiai Caesarea városában 
szentelték püspökké. IV. Tiridat király felvette a kereszténységet, és az ország hivatalos vallása a 
kereszténység lett. Ez a tény figyelemre méltó, hiszen a Római Birodalomban a 313-ban tartott milánói 
konferencián engedélyezték a kereszténységet a birodalom nyugati felében, a keleti részen folytatódott a 
keresztényüldözés 313-324 között. Világosító Szt. Gergely ebben az időben megszervezte az örmény 
egyházat, és az egykori pogány szentélyek helyére keresztény templomokat építtetett. 

Világosító Szt. Gergely 325 körül lemondott az egyház vezetéséről, s azt fiára, Arisztakészra hagyta. 
Ebben az időben még nem volt összeférhetetlen a házas állapot és a püspöki rang; ma már a keleti 
egyházakban csak nőtlen papokat szentelnek püspökké. A nős papok elnevezése kahana, míg a 
szerzetespapoké abegha (mindkettő szír eredetű kifejezés). Az egyházi ranglétrán a szerzetespapok 
mehetnek feljebb: vardapet (egyháztanító), illetve püspök válhat belőlük. A legfőbb egyházi méltóság a 
katolikosz, amely az örmény egyházban külön szentségi fokozat. 

Világosító Szt.Gergely fiát, Arisztakészt küldte el 325-ben az I. Nicaeai Zsinatra, ahol az arianizmus 
nevű eretnekség elvetéséről döntöttek a püspökök. Areiosz azt tanította, hogy az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nem egyenrangúak, hanem egyik a másikból keletkezett, ebben a sorrendben. Elfogadták a 
niceai hitvallást, amelyet a 381-es I. Konstantinápolyi Zsinaton kibővítettek. Így keletkezett az a hitvallás, 
amely a katolikus és az ortodox egyház minden miséjén elhangzik, és amely a három isteni személy 
egyenrangúságát mondja ki. 

 
    Az Örmény Egyház önállósodása 

Az Örmény Királyság a 300-as évek közepétől a római-perzsa háborús konfliktusok megújultak. 
Örményország újból hadszíntérré vált, az ütközőállam szerepét betöltve. Örményországnak politikai 
érdeke fűződött ahhoz, hogy egyháza ne függjön a Római Birodalom egyházától, mert ezt a perzsák nem 
nézték jó szemmel. Ezért Pap nevű királyuk uralkodása alatt (370-374) egyházjogilag függetlenné vált az 
Örmény Egyház, azaz elszakadt a cezáreai metropolitától. Ezentúl az Örmény Egyház fejét, a katolikoszt 
az örmény püspökök szentelik fel. 
 
    Az örmény írás föltalálása 

A kereszténységnek, mint államvallásnak a befogadásával az örmény nép egésze még nem vált 
kereszténnyé. A keresztény hitet szír, valamint görögül beszélő római térítők terjesztették. Az örmény 
állam hivatalos nyelve a görög volt, egyes déli tartományokban a szír. Az iskolákban is ezeket a 
nyelveket tanították. Aki azonban nem járt sem görög, sem szír iskolába, nem érthette meg a görög és szír 
nyelvű szövegeket. Így felmerült az igény, hogy a Bibliát, az egyházatyák irodalmát, az egyházjogi és a 



 

 

liturgikus szövegeket örményre fordítsák. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy az örmény nyelv is 
rendelkezzék írással. 

Párthus Szt. Izsák katolikosz a IV. század végén egy tudós aszkétát, Szt. Meszrop Mastoc-ot kérte meg, 
hogy alkossa meg az írást az örmény nyelv számára. Szt. Meszrop Mastoc kezdetben a szír írásnak az 
örmény nyelvre való adaptálásával próbálkozott, ám ez nem ment az örmény nyelv hangzógazdagsága 
miatt. Végül egy észak-arámi ábécé jeleiből, a görög ábécé egyes betűiből és önálló jelekből megalkotta 
az örmény ábécét, amelyben a betűk sorrendje nagyjából a görög ábécé rendjét követi. Szt. Meszrop 
Mastoc a legenda szerint egy barlangban ülve látomást látott, amelyben egy kéz a barlang falára rajzolja 
az örmény ábécé betűit. Az örmény írás megalkotása a bevett elmélet szerint 404-406 között történt. 

Az az írás, amelyet Szt. Meszrop Mastoc megalkotott, a jerkatagir, vagyis nagybetűs (majuszkuláris) 
írás. A késő középkorban ebből fejlődött ki a bolorgir, vagyis kisbetűs (minuszkuláris) írás, végül ez 
utóbbiból a notörgir vagyis nótárius (kurzív) írás. 

Mastoc és tanítványai nekiláttak, hogy a Bibliát és az egyházi irodalmat lefordítsák örményre. Az 
örmény fordításirodalom révén jött létre az örmény irodalmi nyelv. 

Vramsapuh király és Párthus Szt. Izsák katolikosz támogatásával Szt. Meszrop Mastoc iskolákat 
alapított Örményország különböző részein, ahol az örmény írást, valamint az újonnan kialakult örmény 
irodalmi nyelvet tanították. Az V. század elején Örményországban hat különböző változata lehetett az 
örmény nyelvnek. Az első örmény irodalmi nyelv, az óörmény a Mastoc által beszélt nyelvjáráson, a 
taroni nyelvjáráson alapult. 

Szt. Meszrop Mastoc életét legfiatalabb tanítványa, Korjun írta meg. Ez volt az első önálló örmény 
irodalmi alkotás. Ezután az ötödik században virágozni kezdett az irodalom. Ez volt az örmény irodalom 
aranykora. Az óörmény nyelvnek az ötödik században használt változatát klasszikus örménynek 
nevezzük. 

Korjun szerint Szt. Meszrop Mastoc nem csak az örmények, hanem a grúzok és az ún. kaukázusi 
albánok számára is alkotott írást. A legelső örmény írás, vagyis a nagybetűs írás feltűnően hasonlít a grúz 
majuszkuláris írásra és a kaukázusi albán írásra. A hasonlóság írástudományi szempontból olyan mértékű, 
hogy az nem lehet véletlen műve. A kereszténység terjesztése, valamint e három ország közötti szoros 
politikai kapcsolat ténye is megerősíti, hogy a három írás keletkezése nem történhetett egymástól 
függetlenül. 

(Folytatjuk) 
***** 
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Tutsek János (1924 - 2007) 
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Helyszín: Marczibányi téri Művelődési Központ M Galéria  
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Az életművet méltatja Kincses Károly fotó muzeológus, akinek gondolatait felolvassa Flórián Antal 
színművész 

Pódiumműsor - közreműködik: Flórián Antal és Szabó Anikó színművészek  
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Az Egyesület e-mail címe megváltozott az alábbiak szerint!  
E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu 
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Murádin János Kristóf 

Hat elaggott férfiaknak. . . 
 

Ha egyszer valaki majd számba veszi és hozzáférhetően közzéteszi a létező (és elpusztult) 
emléktábláinkat, bizonyosan többen figyelnek fel az egykori kolozsvári ispotálynak emléket állító 
feliratra. Ilyen útmutató nélkül a várostörténetben járatlanok csak véletlenül veszik észre a 
belváros szűk utcáiban a Szábel-ház homlokzatába beleszürkült, de szövegében igencsak érdekes 
vésett kőtáblát. 

Szábel Boldizsár 
Istenes alapítványi vég rendelése szerint 

maradikai által hat szegény el aggot 
férfiak ápolására 1815-be létre 

hozatatt 
Kórház 

Újból építtetett fia Szábel Menyhárd 
gyámnoksága alatt és költségén 

1844-ben. 
 
A reformkorból, a 48-as idők előttről származó tábla felső peremén, a finom empire stílusú fonatos 

díszítések jelzik a több mint másfél száz évvel ezelőtti kort, amikor az alapításnak emléket állítottak. 
Az orvostörténeti kutatások irodalmában számon tartják a Kisbúza utca 8-as szám alatt ma is álló 

„Szábel-kórházat". Írásomnak nem célja, hogy az ismert tényekhez bármit is hozzátegyen. Csupán egy 
felbukkant dokumentum kapcsán vetíteném fel a családnak eddig homályban maradt élet- és pályarajzi 
vonatkozásait, beépítve azt Kolozsvár polgári átalakulásának történetébe. A forrás, melyre az alábbiakban 
hivatkozom, a Szábel család kérelme a bécsi udvarhoz a nemesi cím elnyeréséért. A kérésben az indoklás 
a fontos: Kolozsvárnak és a hazának tett szolgálataik elősorolása. 

A Szábelek az erdélyi örmény közösség kevésbé ismert tagjai. Nem túl népes családjuk feltehetően 
Szamosújvárról rajzott ki Kolozsvárra. Szerepük a város XIX. század eleji történetében volt hangsúlyos. 
Emlékük később elhomályosul, nevükkel is alig találkozunk. Szongott Kristóf örmény családtörténeti 
összeállítása szerint a Szábel név a német Sábelből ered, mely kardot, szablyát jelent.(1) Ugyancsak ő 
jegyzi meg, hogy nevüket később Kardosra magyarosították, amely egyben igazolja, hogy miért tűnik el 
a közhasználatból, majd a köztudatból is az eredeti név. 

Szábel Menyhárt, a kórházalapító fia, a Kolozsváron egzisztenciát teremtő család második 
nemzedékéhez tartozott. Vagyonos ember, „választott polgár", azaz a városi tanács tagja. Korántsem az ő 
családjuk az egyedüli a magyar öntudatúvá lett örmények közül, akik az erdélyi örmény megtelepedés 
eredeti szálláshelyeiről átköltözve, teljes diaszpórában, feladatuknak érezték a közösség szolgálatát, a 
polgáriasodás példamutató támogatását. Álljon itt csak példaként néhányuk neve, akiket a várostörténet a 
XIX. század első feléből ilyen értelemben számon tart. A közjót szolgáló kezdeményezésekben a 
kolozsvári Merza, Ákoncz, Burgya, Bogdán, Korbuly, Bogdánfy családok nevével találkozunk igen 
gyakran. Az 1841-43-as erdélyi országgyűlés kínált alkalmat arra, hogy Szábel Menyhárt nemesség iránti 
kérelmét előadja. A részletes indoklást gróf Nemes János főispán átfogalmazásában, de a beadvány 
szövegét szinte változatlanul megőrizve, 1842. november 17-én terjesztette a tekintetes karok és rendek 
elé. 

Híven idézzük a jelentés textusát, mert lényegre törően foglalja össze a Szábel családnak a 
társadalmat szolgáló, valóban érdemleges munkásságát. (2) 
„1. Néhai édesatyja, Szábel Boldizsár, a múlt 1815-ik évben, Kolozsvár városa kebelében egy kórház 



 

 

fölállítását tervezvén és alapítván, a kérelmes édesatyja ezen az emberiség javára intézett szándékát még 
azon évben úgy teljesedésbe venni iparkodott, hogy az avégre alkalmas telek megvásárlása, és a 
szükséges belintézkedések után augusztus első napján kinyittathatott, és ma is Szábel-kórház név alatt 
fönnáll; melyet 1817-ben néhai b. e. [boldog emlékezetű] Ferenc császár meglátogatván, azzali 
megelégedését kijelenteni méltóztatott (3) 

2. A kolozsvári katonakórház számára másfél mázsa vasból készült főzőedényeket adott. 
3. Az 1817-beli éhség idején, a Királyi Karolina kórház fölállítására önkénytesen - fölszólító írást 

készítve 1000 váltó rhforintot szedett föl, és szolgáltatott bé az akkori főkormányzó [gr. Bánffy György] 
kezibe., 

4. A kolera idején(4) a fölséges királyi főkormányszék által kirendelt biztosság pénztárnokának 
nevezvén, ebbeli elhivattatásának teljes igyekezettel megfelelt, és sáfárságáról tiszta számolást tett. 

5. A bécsi invalidus [rokkant] katonák számára segedelmet adott, miért is néhai b. e. Ferenc császár 
őfelsége legfennsőbb királyi tetszése tudtára adatott. 

6. Az akadozó kereskedést Kolozsvártt és közvetve az ország nagy részében élénkebb mozgásba hozni 
törekedett; a fűszerkereskedést fölállította; a kicsapongások gátlása végett minden cikknek illő árát 
nyomtatott tarifák által az egész hazában közhírré tette; élénkebb közlekedés kedviért ágentiát 
[ügynökséget] állított, és ezzel a közönségnek jutalom nélkül szolgált. 

7. Kereskedése a fejedelmi kincstárnak is a harmincad útján 1817-től csak 1832-ig 52 499 f. jövedelmet 
hajtott, anélkül, hogy a harmincad rendszer ellen legkisebb kihágás is történt volna. 

8. Országos kereskedés alapítását 1828-ban; zálogház fölállítását 1832-ben; bőrgyár létesítését 1838-
ban tervezve, sok fáradalmai és költségei után azokban részint vállalkozók nem léte, az utolsóban a 
királyi főkormány megtagadó határozata által meggátoltatott. 

9. Átlátván, hogy a gőzhajózás fölállításával e hazában a déli és délkeleti tartományokba való 
kereskedés elakasztatik, a hazai kereskedés megmenthetésire - két vállalkozó társával - Moldvát, 
Oláhországot [Havasalföldet], Besszarábiát és Odeszszát nagy költséggel béutazták, de fáradalmaikat 
siker nem jutalmazhatta; tervöket mindazáltal nézetükről – akkori kamarai főbiztos - Mednyánszky 
Alajosnak bényújtották, de annak eredményiről nem értesíttettek; újabb, készülőben levő tervét azonban 
az országos rendszeres bizottmány elejibe bényújtandja. 

10. Minden közhasznú intézetek létesítésiben az első vállalkozók között részt vett; a muzsikai 
egyesületet(5) segedelmezte; a cukorgyárnak(6) - fölállíttatásáig - pénztárnoka volt, levelezéseit, valamint 
a selyemgyár(7) ügyes-bajos dolgait is önáldozatával folytatja; a honi gyapjúkereskedés emelésire 
csődületet [árverést] hírletett, aláírást nyitott, ami hasznos gyapjúvásárt eszközlőtt. 

11. Az emberiség élete, érdeke tekintetiből - ezelőtt Kolozsvártt ismeretlen - anyagi (material) 
kereskedést állított, melynek a gyógyszertárak sietőbb elláthatásán kívül az a haszna is lett, hogy a 
szegényebb sorsú emberek is, a hasznos állatok - lovak, marhák, juhok sat. - gyógyítására megkívántató 
anyagokkal magukat olcsóbban elláthatták."(8) 

A beadvány gr. Nemes János és a bíráló biztosság ajánlásával jutott a tekintetes karok és rendek elébe. 
A diéta november 17-i, 104. ülésén a kérelmet pártolólag jóvá hagyta, és a császári udvarhoz 
felterjesztette. 

Reménykedések ellenére Szábel Menyhárt nem kapta meg a nemesi címet. Mint ahogy nem jutott 
nemességre Toppler Imre sem, a morva származású, erdélyivé honosult kolozsvári polgár. Pedig Toppler 
a császár iránti lojalitását bizonyítva, egész vagyonát rááldozta az 1831-ben elkészült Karolina-emlékmű 
befejezésére, az I. Ferenc és felesége, Karolina látogatását megörökítő szobordíszes obeliszk fölállítására. 

Bár az elutasítás kiábrándító lehetett, a Szábel család önérzetét nem rendítette meg. A történtek 
ellenére Szábel Menyhárt a Kisbúza utcai házat emléktáblával jelölte meg. A tábla elkészültének dátuma 
1844. Ekkor pedig már bő esztendeje véget ért az erdélyi diéta, és a „feliratokra" a császári „leiratok" is 
megérkeztek, az ő esetében (ellentétben több más nemesítési kérelemmel) negatív eredménnyel. 

Kultúrtörténeti érdekessége van a Szábel család és Barabás Miklós kapcsolatának. 
A biedermeier kor neves festője a két Szábelt közelebbről ismerte. Mikor Kolozsvárt tartózkodott a 

Szábel-kórház közvetlen közelében, a Belső-Szén utcában szállt meg. Szállásadója Székely Dániel volt (a 



 

 

későbbi festő, Székely Bertalan apja) guberniumi írnok, akihez Barabást ifjúkori barátság fűzte. Innen 
látogatta a Szábel család otthonát (mely a kórháztól különálló telken állott), ahol megfestette mind az idős 
Szábel Boldizsár, mind fia, Szábel Menyhárt és feleségeik portréját (9) 

Műveinek időrendi összeállításában Barabás azt is feljegyezte, hogy egyik kedvenc 
tájképmotívumának változatát „a Körös-völgyét a Királyhágó alatt" az ifjú Szábel számára festette meg. 
(10) 

A festő több ízben Szábel Menyhárttal utazott Bécsbe, vagy onnan vissza, miközben egy alkalommal, 
1829-ben - az útiköltség fejében - megfestette „a fűszer- és galantéria kereskedő” fiát, akit szülei 
akkoriban a császárvárosban taníttattak."(11) 

Rábukkanhatunk Barabás Miklós nevezetes Önéletírásában egy külön passzusra is, melyben az örmény 
kereskedő erkölcsi-emberi tartását villantja föl. 

„... Fölkerestem azt a vendégfogadót, ahová Szábel szokott az idő tájt szállani. Nagy örömömre éppen 
Bécsben is találtam. Szábel nagyon szívélyesen fogadott, s elmondtam neki, hogy két nagy kérésem van, 
az első az, hogy vigyen le Kolozsvárra, a második az, hogy előlegezzen pár forintot, pontosan 
visszafizetem. 

- Mennyi kell? - kérdi. 
- Kétféle számadásom volna, aszerint, amint a pénzből telik. Ha egészen rendbe akarnék jönni, teljesen 

fölszerelni magam festékkel, ecsettel, aquarell papírral, olajos vásznakkal és egy pár kerettel, hogy a 
képeim többet mutassanak, akkor 200 pengőforint kellene, de ha ez nem lehet, akkor az éppen 
nélkülözhetetlenre elég lesz 50 pengőforint, majd Kolozsvárról rendelem meg a festőszereket, amire 
szükségem lesz. 

Szábel elővette a tárcáját és kiszámlált belőle 200 pengőforintot. Kértem, hogy adjon papírost és tollat, 
mert írást adok róla. 

- Minek az? - felelte ő mosolyogva -, az úr becsületes ember, ha él, úgyis tudom, hogy megfizeti, ha 
meghal, akkor pedig írás mellett is csak a nagyharang fizetné meg. - Íme egy Erdélyben lenézett örmény 
kereskedőtől milyen szép és nemes vonás ez! A hálaérzetem nem engedi meg, hogy ezt elhallgassam. 
"'(12) 

Kibontakozik előttünk - történeti tanulságként is -, a lelkületében már régen erdélyi magyarrá, 
esetünkben kolozsvári polgárrá lett örmény család pályaképe. Apa és fia portréja, amint ispotály 
alapítással szolgálják a várost, vállalkozó kedvvel utazzák be a Kárpát-Duna menti térséget, ipart, 
kereskedelmet, közlekedést pártolnak, biedermeier ízlésű otthont rendeznek be, melyben festményeknek 
is helye van, a tanulás és világlátás lehetőségeit nyitják meg utódaik előtt. Kezdeményező, merkantil 
szemléletük része (örmény anekdoták sablonképével szemben), hogy családjuk jólétén túl a közösséget is 
önzetlenül szolgálják. 
 
JEGYZETEK  

1. Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája. Szamosújvártt, Todorán Endre 
"Auróra" könyvnyomdája,1898.,160. 

2. A szöveget a mai helyesírás szerint közöljük. 
3. I. Ferenc osztrák császár és magyar király, Karolina-Auguszta császárné kíséretében erdélyi 

útja során 1817, augusztus 18. és 27. között látogatta meg Kolozsvárt. A császárné különös 
érdeklődést mutatott a napóleoni háborúk során lepusztult, éhínség sújtotta régiók iránt. 
Adományával segítette a később róla elnevezett Karolina kórházat. Így érthető, hogy a Kisbúza 
utcai szerény ispotályt is felkereste. 

4. Kolozsváron 1831-32-ben pusztított kolerajárvány. 
5. A Ruzitska György vezetésével 1819-ben létesült „Musikai Egyesületről" van szó. 
6. A kolozsvári répacukorgyár 1838 elején létesült részvényesi alapon. 
7. Kolozsvár első ipari létesítményei közé tartozott a XVIII-XIX. század fordulóján alakult 

selyemszövő manufaktúra. 
8. Az Erdélyi Nagyfejedelemség rendeinek 1841-ik év szeptember l5-ik napján kezdődött 



 

 

országgyűlésekről készített Jegyzőkönyve. 104. ülés, 1842. nov. l7. 46566. (Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár). 

9. Márkosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1944. Művek 
jegyzéke, 243, 244. 

10. Uo., 245. 
11. Uo., 60-61, 299.  
12. Uo., 72. 

(Megjelent a Korunk  
2007. júliusi számában) 
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               Meghívó 
           Aradi Vértanúk emlékünnepség 

Október 3. szerda,17 óra 
a Főpolgármesteri Hivatal (Bp. V. Városház u. 9-11.) dísztermében 

Fővédnök: Dr. Asot Hovakimian örmény nagykövet (Bécs) 
Köszöntőt mond: dr. Issekutz Sarolta elnök 

Ünnepi beszédet tart: dr. Kedves Gyula hadtörténész 
Pódiumműsor: Széchényi naplója 

Előadja: Bánffy György színművész 
Koszorúzás Kiss Ernő és Lázár Vilmos vértanúk kopjafájánál (a helyszínen) 

Kiállítás a szabadságharc emlékére 
Könyvvásár 

Rendezi: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 

Támogatók: Bp. Főv. II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 
Terézvárosi Örmény Önkormányzat 

***** 
 
Marschall Béláné 

Örmény-magyar nyomkeresés Kárpátalján és az  
egykori Monarchia keleti végén, Lembergben 

 
„Szilaj a sodrása Ungnak és Tiszának 

 Őrzői vagyunk még ezer éves lángnak" 
 
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kis csapata újra útnak indult. Most nem az erdélyi 
örmény és magyar emlékeket kerestük fel a nyárvégi túra során, hanem a kárpátaljai és Kárpátokon 
túli emlékek nyomába eredtünk. Kárpátalján ugyan kevesebb örmény nyom található, mint 
Erdélyben, ezért egy nagy lépéssel tovább mentünk egészen Lembergig. 

 
Az egyhetes út egyik napját az egykori Galíciai szép nagyvárosának, Lembergnek szenteltük, ahol az 

örmény közösség hét évszázada őrzi identitását. Az 1363-ból származó ősi templom falai között zajlott le 
a baráti találkozó Tadeosz Gevorgján főtisztelendő úrral és az egyháztanács tagjaival, összekötve az 
örmény genocídium emlékére állított kőkereszt, hacskar megkoszorúzásával és egy szerény agapéval. 
Nagy érdeklődéssel vettünk részt 7 felnőtt és 1 gyermek megkeresztelése, bérmálása szertartásán. A város 
egykori jelentős örmény kolóniájára - kb. 50 ezer fő - utal az Örmény utca, valamint a Kis Örmény utca 
is. A korábbi időkben öt örmény templom működött a városban, mára egy templom maradt és kb. 1000 
főnyi közösség. Az Ukrán Függetlenség Napját ünneplő városban körsétát tettünk az óváros reneszánsz és 



 

 

barokk házai között. Megemlékeztünk Lemberg alapítójáról, Levről és feleségéről, IV. Béla királyunk 
lányáról, Konstanciáról is, akiknek márvány emléktáblája az úgynevezett Lengyel templomban található. 
Az erdélyi kereskedő, Boim György 1727-beli temetkezési kápolnája megtekintése után felkerestük a 
szépen gondozott, a kolozsvári Házsongárdi Pantheonra emlékeztető Licsakivszkíj temetőben az 
örmények sírjait. 

Visszatérőben az ezeréves határokon belül, bármerre jártunk, nem éreztük magunkat idegen 
országban, hiszen az ukrán mellett a magyar szó és magyar feliratok, sőt magyar zászlók is fogadtak. 
Mezőváriba érve mintha ritkán látogatott rokonainkhoz érkeztünk volna. A vendégszeretet ugyanolyan 
szíves-lelkes volt, mint az erdélyi útjaink során, mégis valami többletet éreztünk: az elnyomatástól való 
fellélegzést, hogy magyarságukat szabadon vállalhatják. A beszélgetések során hallhattuk, mennyi 
erőfeszítésbe, munkába, kitartó küzdelembe került, hogy a mindig mostoha helyzetben lévő, az uralkodó 
hatalom központjától legtávolabb eső vidék fel tudjon emelkedni. 

A rendszerváltás után még ma is sok tennivalójuk akad, hogy magyarságuk megőrzéséhez 
megteremtsék az anyagi, kulturális lehetőségeket, megtarthassák egyházi, iskolai javaikat, összefogásuk 
színtereit. Elhívatott vezetőik megtalálják a segítő kezeket, hogy a magyar emlékek felkutatásával, 
helyreállításával, újabb szobrok, emléktáblák állításával mélyítsék el szülőföldjük szeretetét. Büszkén 
mutatják eredményeiket, amelyeket a hatóságokkal folytatott fáradhatatlan utánjárással, sok kétkezi 
munkával értek el. Erről hallottunk Beregszászon a magyar nyelvű főiskola intézményvezetőjétől, Orosz 
Ildikótól; a gyönyörűen helyreállított középkori huszti református templom tiszteletes urától, 
vendéglátóink városában Vári Fábián László, József Attila-díjas költőtől. Tudatosan vallják, hogy a 
szülőföldön maradás csak az iskolák, az egyházak, a családok összefogása révén valósítható meg. 
Barangolásunk során a legtöbb ismeretet helyi vezetőnktől, Popovics Bélától, a munkácsi II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium tanárától kaptuk. Hatalmas ismeretanyagát nagy szeretettel és lelkesedéssel adta át 
nekünk. Leckét adott mindnyájunknak, hogyan kell szolgálni a hazát, minden szegletének ismereté- 
vel, vállalni érte minden fáradságot. 

Látogatásunk rövid ideje alatt bőséges ismereteket kaptunk az eredeti helyszíneken a kuruc kor 
eseményeiről: az első zászlóbontások helyén Mezőváriban, Beregszászon; Zrínyi Ilonáról és fiáról a 
munkácsi várban, ahol védőasszonyának és három éves fiacskájának néhány éve felállított új szobra áll. 
Felkerestük Tiszaújlakon a turulos emlékművet, amely Rákóczi hamvainak hazahozatala alkalmából 63 
vármegyéből összegyűjtött halom tetején áll, s melyet a korábbi hatalmak elpusztítottak, de a helyi erők 
ismét újjáépítettek. 
    Történelmi és irodalmi, művészi nagyságainkról is bőséges választékot kaptunk: Munkácson a 
kufsteini börtönévek után itt is raboskodó Kazinczy Ferencről; a város híres szülöttjéről, Munkácsy 
Mihályról; Huszt környékén a Nyaláb-vár kapcsán a reformáció idejéből való korai Biblia-fordítókról; 
Bornemissza Péterről, aki nyomdát működtetett itt; Gyöngyössy Istvánról; Bolyai Jánosról Lembergben, 
Bartók Béláról Nagyszőlősön, megemlékeztünk a Kárpátalján járt írókról, Petőfiről, Dsida Jenőről, Szabó 
Dezsőről, Móricz Zsigmondról az adott helyeken műveik részleteivel, Técsőn Hollósy (Korbuly) 
Simonról. 

Ungvári látogatásunk előtt elzarándokoltunk az örmény alapítású kis gerényi rotundához, hogy 
megcsodáljuk a XIII. századi freskóit. 

Utazásunk során változatos tájélményekben volt részünk, az alföldi síksághoz hasonló beregi tájból 
kiemelkedő munkácsi várhegytől a Kárpátok fenséges koszorújáig, az egymásba futó patakvölgyek 
harmóniájáig. Csupán egy olyan hely volt, ahol a táj szépsége ellenére nem lehetett örülni: Szolyván. 
    Vezetőnk gyakran említette a Gulágot megjárt Placid atya szavait, aki azt hangoztatta, hogy a 
legrosszabb körülmények közt is a legkisebb jót, a szépet kell megkeresni, és annak örülni. A szovjet 
megszállás első napjaiban ide gyűjtötték a megszállók a Kárpátalja és az anyaország keleti részéről 
„malenkij robot"-ra a magyar férfiak színe javát 18 évtől 45 éves korig, hogy tovább hajtsák a Gulágok 
felé. Szolyván mintegy 15 ezer fő pusztult el embertelen körülmények között. A kárpátaljaiak 
megpróbálták összegyűjteni az áldozatok neveit, melyeket a megfélemlített otthonmaradottak, vagy a 
szerencsétlen visszatérők még az 1990-es években is titkoltak. Így is emberek százainak neve sorakozik a 



 

 

márványtáblákon a Magyar Holokauszt eseményeinek mementójául. 
Voltak vidámabb kirándulásain, túráink is. Felsétáltunk a Vereckei hágón kialakított, egykori 

Millenniumi emlékmű helyétől kissé távolabb elhelyezett emlékműtorzóhoz, melyet a Millecentenárium 
alkalmából szerettek volna felavatni, de az ukrán nacionalisták megrongálták, az építési engedélyt 
visszavonatták. Itt emlékeztünk a honfoglaló magyarok bejövetelének gondosan megtervezett útvonalára, 
a százezres tömeg és állatai friss élelem- és vízellátására, védhető pihenőhelyek kiválasztására. A 
honfoglalás útvonala csakis a Latorca völgye lehetett. 

A Munkács melletti Kenderestre egyik dombjára felsétálva Béla barátunk a Feszty körkép reprójának 
nyomán azonosította a képen látható hegyeket az itt látható körpanorámával. A munkácsi hagyományok 
szerint is ide jártak Fesztyék a körkép vázlatainak elkészítésére. 

A szinevéri tó festői környezeténél hallottuk a két szerelmes ifjú legendáját, mely szerint a párját 
vesztett lány könnyeiből keletkezett az egyébként patak felduzzasztásából kialakult tó. 

Trebusafejérpatak közelében találtunk rá a legújabb mérések szerinti, Európa mértani középpontját 
kijelölő helyre. Itt döbbentünk rá, mi nem Kelet-Közép-Európában élünk, hanem éppen a közepén, 
valamint arra: milyen fontos az Európai Unió közössége, ahol eltűnnek az országhatárok, hiszen ma az 
Aknaszlatinán élő magyart határfolyó választja el a romániai máramarosszigetitől, a mezővári lakosokat a 
néhány km-re fekvő Tiszacsécsétől. 

Rahónál elmentünk a Fehér- és Fekete Tisza összefolyásához is, ahol a két ág már bőséges vizet hoz le 
a kb. 20-25 km-re fekvő forrásvidékekről. 

Vendéglátóink ízletes és bőséges élelmezése mellett vidám piknikezésre is sor került, így az Európa 
középpontja közelében kialakított pihenőhelyen, ahol a tervezett szalonnasütés idő hiány miatt ugyan 
elmaradt, de a szalonnázás így is megtörtént, hazai borocskával leöblítve. Finom gulyásleves várt 
Nagyverebesen. Itt idéztük fel a szomszédos Vezérszállás falu nevének eredetét. Rákóczi fejedelem egy 
éjszakát töltött ott, Lengyelország felé menekülése közben. Ugyancsak itt láttuk a II. világháborús 
„Árpád-vonal" bunkereinek egyikét is. 

Az utolsó esten mezővári barátainkkal búcsúesten vettünk részt, amelyet a helyi iskola tanulóinak és a 
közeli tiszapéterfalvai művészeti szakiskola növendékeinek hol vidám, hol szívbemarkoló műsora 
színesített. Egy 14 éves lányka mély gondolatú verseiben vallotta meg magyarságát és szoros kapcsolatát 
a szülőföldjéhez. Tárczy Andor: Ungnak és Tiszának című, a mottóban idézett szép versét a Megkötöm 
lovamat.., kezdetű magyar népdal dallamára együtt énekeltük egy tehetséges nagylánnyal. A péterfalvaiak 
bennünket is megtáncoltattak. Bensőséges beszélgetések után úgy váltunk el a váriaktól, hogy a 
találkozást folytatni kell. 

Az anyaországba visszatérve felkerestük a kárpátaljai Csetfalva kazettás mennyezetű, középkori 
templomának ikertestvérét, a „mezítlábas Notre Dame"-ot, Tákos református templomát. 
Elgyönyörködtünk a szép, hímes-virágos kazettás mennyezetű paticsfalu műemlékben. 

Az élményekkel eltelve mondunk köszönetet a szervezőknek, úti kalauzainknak és kíváncsian várjuk a 
jövő évi testvérlátogatásokat. 

Az útvonal: Budapest, Beregsurány, Beregszász, Munkács, Mezővári, Szolyva, Vereckei hágó, 
Vezérszállás, Nagyverebes, Lemberg, Szojmi, Talabor és Nagyág völgye, Szinevéri tó, Iza, Csetfalva, 
Tiszaújlak, Nagyszőlős, Huszt, Európa mértani középpontja, Fehér- és Fekete Tisza összefolyása 
Rahónál, Técső, Kendereske, Gerény, Ungvár, Mezővári, Beregsurány, Tákos, Budapest. 

 
***** 

Meghívó 
         Vidám Örmény Est a Tabánban  

       irodalmi, zenei és gasztronómiai csemege  
Szeptember 8. szombat 17 óra 

 
Közreműködnek: VáradyMária és Flórián Antal színművészek, valamint Yengibarian David 



 

 

harmonikaművész. 
Bevezetőt mond: Sediánszky János, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere 

Helyszín: Tabáni Terasz Étterem Kávéház Borpince - Budapest, 1. Apród u. l0. 
Rendezi: a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat 

Támogatók: Budavári Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület, Tabáni Terasz Étterem Kávéház Borpince 

***** 
Örmény diaszpóra Közép-Európában 

Szeptember 26-27. (csütörtök-péntek) 
nemzetközi tudományos konferencia 

Rendezi: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest - Piliscsaba, valamint 
az Örmény Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete - Jereván 

Helyszín: PPKE Piliscsabai Campusa 
A részletes program a www.btk.ppke.hu honlapon olvasható 

***** 
 
 

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei 
 
Tisztelettel köszöntöm e lap olvasóit az örmény katolikus lelkészség részéről. Először is örömmel adom a 
közösség tudtára, hogy engedélyt kaptam az illetékes vatikáni hivataltól az örmény rítusú szentmise 
bemutatására. 

A nyár folyamán igyekeztem áttekinteni a lelkészséggel kapcsolatos dolgokat, és keresni a lehetőséget 
a lelkészség életének fellendítésére. Erre két területen látok lehetőséget. Egyrészt újra rendszeresen - ha 
nem is minden vasárnap - lennének örmény katolikus liturgiák, másrészt különféle előadásokat 
szerveznénk, amellyel hitünket elmélyíthetjük, és találkozhatunk Istennel és egymással. 

Éppen ezért kéthetente lesz szentmise, a fennmaradó vasárnapokon pedig bibliaóra vagy a liturgiával 
való ismerkedés. Arra fogok törekedni, hogy e lap által is a különféle programjaink időpontjait hírül 
adjam. Ugyanakkor szeretnék egy olyan rendszert kialakítani, ahol könnyen és gyorsan tudhatunk 
egymásról. Erre a mai világban a legalkalmasabb az e-mailen történő kapcsolattartás. Kérem, aki szívesen 
kapna híreket e-mailen, küldjön egy levelet a satya@hcbc.hu címre. 

Következő programjaink: 
A Budapesti Városmisszió kapcsán kinyitjuk templomunkat szeptember 22-én, szombaton délelőtt 9-12 

között. Várjuk mindazokat, akik szeretnének az örmény katolikus templommal, az örmény katolikus 
liturgiával, az örmény katolikus közösséggel közelebbről megismerkedni. Délelőtt 11 órakor az örmény 
egyházról és liturgiáról Zsigmond Benedek armenológus fog előadást tartani. Az örmény saragánokat, 
egyházi énekeket CD-ről világhírű örmény előadóművészek tolmácsolásában hallgathatják meg. Kérjük, 
erről a programról szóljanak másoknak is! 

 
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsút szeptember 29-én, szombaton, délután 5 órakor tartjuk. Az 

ünnepi szentmisét dr. Leszkovszky Pál atya celebrálja, közreműködik a Voszkeberán Kórus, Zsigmond 
Benedek vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk. 

 
A búcsú után kezdjük el a rendszeres programokat a templomban. Október 7-én és 21-én bibliaóra 

lesz, október 14- én és 28-án pedig szentmise, már az én közreműködésemmel. Ez utóbbi szentmisében a 
halottak napja közelében halottainkról fogunk megemlékezni. Ezek az alkalmak 16.30 órakor kezdődnek. 

Kívánom, hogy a kezdődő munkaévben Isten kegyelmével sok értékes dolgot tehessünk, és előbbre 
haladjunk hitben, tudásban, szép életben, jóban. 

Budapest 2007. szeptember 3.                                                                            Fülöp Ákos atya 



 

 

***** 
Végh Alpár Sándor 

Köznapló 
(részlet) 

 
Augusztus 8., szerda 
Őseim ott lehettek az első magyar kálvinisták között. Egyikük szerepel Szinnyei 
irodalomtörténetében mint vándorprédikátor, a másik, Végh Mihály esperes úr Csokonai Lillájának 
második uraként híresült el, sírját ma is látni a neszmélyi temetőben. Belőlem mégis katolikus lett, 
mint a Véghek mondták nem minden él nélkül: pápista... Apám, mint egy mesében, elvette a 
szolnoki molnár legkisebb lányát, és annak erős akarata eldöntötte felekezeti hovatartozásom 
dolgát. 
 
Máig tisztelem anyám erejét, hogy szembe mert fordulni a széliránnyal, s bár akkor kockázatos volt, 
mégis járatott hittanra. Titokban persze. Emlékszem egy sötét kapualjra, nyolc- kilenc évesen azon 
surrantam be. Nem mondott olyat, hogy ez ellenállás vagy valami hőstett. Menned kell, mondta, mert e 
nélkül nem leszel ember. Egyszerűen éltünk, s a szavak is egyszerűek voltak, amiket használtunk. Talán 
ezért sem lettem harsány hívő, nem ettem kanállal a Miatyánkot (apám szava, jellemző kálvinista 
terminus technicus). Hitem az évekkel arányosan növekedett, mindig mértéktartással és sok fenntartással 
- a papságra vonatkozóan. 

Úgy éreztem s érzem ma is, hogy Mindszenty óta egyetlen főpapban sincs elég bátorság, hogy 
szembemenjen az ateizmussal és annak tán legveszélyesebb formájával, a csábító liberalizmussal. Hogy 
ez mennyire így van, a minap döbbentem rá sokadszor. Filmet láttam a jeruzsálemi örmény közösségről. 
Szavak ragadtak torkon, amelyekhez hasonlókat sosem hallottam magyar pap szájából templomban, 
mióta élek. 

A Hagopiants nevet viselő kolostor és a hozzá tartozó örmény negyed Jeruzsálem óvárosának 
egyötödét alkotja. Csöndes rész, nem veri fel sem politikai, sem egyházi villongások zaja. A kolostor 
vezetője a filmben arról beszélt, hogy céljuk az örmény lélek életben tartása. Sőt eggyel több, hiszen a 
kereszténység, amelyet 301-ben elsőnek az örmény állam vett fel intézményesen, nemcsak lelkük, hanem 
fizikai létük őrzője is. Történelmük során az örmények sok mindent elvesztettek: hazájukat, 
függetlenségüket, de hitüket soha. Ez tartotta meg őket, ez adott számukra önazonosságot. 

Iskolája is van a kolostornak. Hatvan diákot készítenek fel a papi hivatásra és más olyan feladatra, 
amelyet örmény közösségekben kell végezniük szerte a világon. Nem követelmény, hogy mindenáron 
papok legyenek. Ezeket a fiatalokat az örmény nép szolgálatára nevelik. Közülük kerül ki az az 
értelmiségi réteg, amelynek hivatása az örménység megőrzése. A kolostor iskolájában tanult számos 
nagyszerű pap és író. 

Az örmény ősi nép. A kereszténység adta meg mindenkor a karakterét. Ezért nem tűnt el, mint az 
asszírok és a többiek, akik beleolvadtak a környező népekbe. Azt mondják, folytatta a kolostorfőnök, 
Jeruzsálem a fény, a tűz, amelynél a keresztény országok megmelegszenek. Az egyik ezt teljes 
egyszerűséggel teszi, a másik pedig, mint a mi papjaink a szertartások pompájával. A nyugatiak félreértik 
e pompát, hivalkodásnak vélik, ám tudomásul kellene venniük, hogy mi keletiek vagyunk. Egy keleti nép 
számára fontosak ezek a dolgok. 

Erről szólt a film, és most kérem, olvassák újra az egészet úgy, hogy az örmény szó helyére illesszék a 
szövegbe mindenütt azt, hogy magyar. Ha megijednek: úristen, nálunk ilyenről lehetetlen nyilvánosan 
szólni, az annak a jele, hogy nálunk valami beteg. Ha viszont azt mondják: nekünk is így kéne, akkor 
nincs ok elkeseredésre. Voltunk már nagyobb bajban. A magyarság ezt a korszakot is túl fogja élni... 

(Megjelent a Magyar Nemzet Magazin 
 2007. augusztus 11. -i számában) 

***** 
 



 

 

Örmények Gyergyóban 
 
Hagyományai, történelme, múltja megismerése iránt fogékony örmény közösség él 
Gyergyószentmiklóson. Ennek bizonyítéka az Örmény hét című rendezvénysorozat is, melynek 
keretében filmeket láthattak, előadásokat hallgathattak az érdeklődők. 
 
Magyari Sáska Zsolt a Békény parti kisvárosban, Gyergyószentmiklóson született örmény és székely 
szülők gyerekeként. Az egyetem elvégzését követően hazatért Kolozsvárról, családot alapított. Ma 
egyetemi tanársegéd a Babes-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán. Zsolt 
számára fontos, hogy megismerje ősei hagyományait, történelmét. „Szerintem minden ember számára a 
gyökerek megismerése és nyilvántartása fontos dolog. Ugyanezért gondolom, hogy érdemes kutatni az 
ősöket, hagyományaikat és fontos ezt a jelenkornak is megőrizni." Moldvában már a XV. századtól 
jelentős örmény telepek léteztek, amelyek gazdasági kapcsolatokat tartottak fenn Erdéllyel, s 
természetesen megfordultak a gyergyószentmiklósi vásárokban is. A kisvárosban már 1637-től éltek 
örmények, ekkor létesült az „Idegenek temetője" is. Ennek helyén ma az 1730-33 között - barokk 
stílusban épült templom áll. Rokaly József történész: „Azt lehet mondani, hogy Gyergyószentmiklós 
elképzelhetetlen az örmény múlt nélkül és az örmény kereskedők, kézművesek szakmabeli hozadéka 
nélkül." 

Bár a kommunizmus éveiben az örmény kultúra megsemmisítése is cél volt, a gyergyószentmiklósi 
örmény közösség fennmaradt, ismeri és őrzi hagyományait. Puskás Attila vikárius: „Népszámlálást 
végeztünk tavaly január elején. 600-625 személyt számoltunk meg, akik valamilyen módon a templomhoz 
kötődnek. Ezek az emberek többnyire római katolikus székely emberekkel kötöttek házasságot, de tartják 
az őseik hagyományát és valamilyen szinten kötődnek hozzá. 

Létszámát tekintve nem nagy közösség, de Erdélyben mindenképp a legnagyobb, hiszen 
Szamosújváron 150-170; Erzsébetvárosban 12, Csíkszeredában pedig mindössze 60 magát örménynek 
valló polgár él. Puskás Attila vikárius: „Itt őrizzük leginkább a hagyományainkat. Nemcsak az örmény 
búcsú - amely szeptember 8-án van - jelent egy fontos eseményt, hanem az év folyamán állandóan vannak 
rendezvények és így próbáljuk az örmény szellemiséget megtartani és élővé tenni." 

Ezen szellemiség megtartását tűzte ki célul a Hallám’sza egyesület is. Öt napon keresztül örmények 
történelmével, az örmény genocídiummal, az örmény vallás történelmével ismerkedhettek meg az 
érdeklődők - tanárok, történészek előadása révén. Az örmény kultúra hetén - témába vágó - filmeket is 
vetítettek. „Ebben a témában nagyon nehéz filmeket szerezni. Nagyon kevés film készült és abból a 
kevésből is még kevesebb, ami elérhető és egyáltalán magyarul megvan. A Duna televízió nagy 
segítségünkre volt ebben, hisz a Minoritates Mundi sorozat három része is örmény témával foglalkozik." 

A ma már magyarul beszélő örmény közösség jelentős mértékben formálta, alakította 
Gyergyószentmiklóst. A magyarok és örmények mindennapjai az elmúlt évtizedek, évszázadok során 
szorosan egybefonódott. Közös ünnepek és egymás kultúrájának megismerését szolgáló rendezvények 
erősíthetik ezt a kapcsolatot. 

***** 
Köszönetnyilvánítás 

 
Hálásan köszöni az egyesület Dr. Patrubány Miklós (Medgyes) 8.000 Ft adományát, amellyel a Füzetek 
kiadását támogatta, Vákár László 10.000 Ft adományát az Egyesület működésére, valamint Dr. Dévényi 
Domokosné 5.000 Ft adományát az Orlay u-i Örmény katolikus templom működésére. 

 
Figyelem! Székhelyváltozás!  

A Fővárosi Örmény Önkormányzat székhelye megváltozott.  
Az új székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. l . III. emelet 338-339.,  

Titkárságvezető: Zsoldos Vanda, telefon/fax: 332-1791. 



 

 

***** 
 

Meghívó 
Fővárosi Örmény Klub 

Szeptember 20. csütörtök, du. l7 óra 
Cím: Budapest V. Semmelweis u. l-3. I. emeleti Bartók terem 

Magyarörmény morzsák a Mezőségről 
Előadó: Bálintné Kovács Júlia - Kolozsvár 

Közreműködik: Sebesi Karen Attila színművész - Kolozsvár 
 

Az estet a Bp. Főv.II. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezi, 
támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az 

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
***** 

 
Csütörtöki (júliusi) klubnap a Magyarok Házában 

 
Régi hagyományainkhoz híven 2007. július 19-én csütörtökön, a hagyományos klubesten ismét 
találkoztunk a Magyarok Házában. Ez alkalommal a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 
valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzat volt a házigazda. Az est háziasszonya dr. Issekutz Sarolta, 
az est gazdája pedig Füleki Balázs volt. A klubdélután jól sikerült, mint mindig, az előző estékhez 
hasonlóan - nem is lehet ez másként. 

A „Krunk" örmény népi táncegyüttes videó filmjét láthattuk, amit Fogolyán Kristóf fuvola művész 
lírai játéka, egy klasszikus mű, és saját szerzeménye színesített. 

Sokan voltunk a rekkenő meleg ellenére. A finom falatok sem maradtak gazdátlanul, ennél már 
csak a hűtött ásványvíznek volt nagyobb sikere. Igazi családias légkörben telt el ez a szép csütörtöki 
nyári est. Ennek hangulatát szeretném átadni a lap olvasóinak néhány ott készült fotómmal. 

Kabdebó János 
 

***** 
Új könyv a gyergyói örménységről 

 
Június 24-én, vasárnap délután 17-órától zajlott a Pro Art Galériában, Dr Becsek Garda Dezső 
helytörténész, és parlamenti képviselő, új könyvének„,A Gyergyói örmények könyve" bemutatója, 
amelyet ez alkalommal Bajna György költő, újságíró méltatott. 

 
A könyvbemutatót az örmény fiatalok és a Görög Joachim Társaság szervezte, s az esten több mint 70 

örmény származású, és a gyergyói örménység iránt érdeklődő résztvevő volt jelen. 
Bajna György bemutatója után Dr. Becsek-Garda Dezső történész beszélt a könyv megszületésének 

körülményeiről. A megjelenést többéves kutatómunka előzte meg, amely során a gyergyószentmiklósi 
örmények, és az egyházközösség is tevékenyen segített. A szerző kutatási területe: elsősorban a székely 
múlt, eddig megjelent könyveiben Gyergyó történelmét mutatta be. Azonban az örmény vonatkozású 
múlttal eddigi kutatásai alatt lépten-nyomon találkozott, így néhány éve belefogott ennek feltárásába is, és 
így született meg ez a két kötetes, nagyon tartalmas, és jól dokumentált, átfogó képet adó könyv. 

Szerinte a helyi örmény közösség történelmének, és történelmi szerepének ismerete nélkül nem érthető 
meg Gyergyószentmiklós településfejlődése, és múltja. A gyergyószentmiklósi örménység vallásához 
hűen ragaszkodó, kultúrateremtő, népcsoport, aki a kereskedelmet, a kisiparosi céhrendszert, és ezáltal az 
egész helyi gazdaságot fejlesztette. Bankokat hoztak létre, és kiterjedt gazdasági kapcsolatokkal 
rendelkeztek, de közösségüket saját szabályaik szerint szervezték meg. 



 

 

A továbbiakban egy rövid beszélgetés alakult ki a résztvevőkkel, az örmény nyelv megmaradásának, 
vagy újratanulásának lehetőségéről; a tágasabb: Romániai, és örményországi örmény-örmény kapcsolatok 
erősítésének fontosságáról; a történelmi példákról, az anyanyelvű tanulás szükségességéről a kisebbségi 
sorsban, valamint az autonómia, kisebbségi önrendelkezés, a közösségi érdekérvényesítés, és a békés 
együttélés az örménységtől eltanulható modelljeiről. 

Az örmény fiatalok, és a közösség nevében Madaras Szilárd köszönte meg a történésznek a kutatói 
munkát, és belefektetett energiát, amellyel a gyergyói örménységről eddigi legátfogóbb könyvet jelentette 
meg. A nagyszámú hallgatóság lelkes tapssal jutalmazta a szerzőt. 

(Görög Joachim Társaság  
Gyergyószentmiklós) 

***** 
A festészet útján - örmény gyökerekkel 

 
Nagyszerű esten vehettek részt mindazok, akik meglátogatták a Fővárosi Örmény Klub augusztusi 
programját. Losonczi Lilla festőművész és Losonczi Miklós művészettörténész volt az est két 
vendége. A találkozó résztvevőit dr. Issekutz Sarolta köszöntötte. A nagy hőség ellenére zsúfolásig 
megtelt a terem. Ezt követően hallatlan közvetlenséggel, érdeklődéssel kezdődött el a beszélgetés, 
melynek keretében Losonczi Lilla beszámolt örmény gyökereiről, felidézte édesanyja, az örmény 
származású Urmánczy Anna alakját, felidézte, mily nagy szeretettel nevelték őt. 
 
Szólt a szamosújvári látogatásáról gyermekkorában, megemlékezett arról: örmény származású édesanyját 
mennyire megrendítette a Szamosújvárra érkezés, hiszen gyermekkora eléggé zaklatott körülmények 
között telt, hisz édesanyját korán elvesztette, melynek következtében őt bajor apácák nevelték. 

Az életút felidézése után áttért a művészi pálya fejlődésének kiemelkedő pontjaira, amit nagy 
érdeklődéssel hallgatott a közönség. Megtudhattuk, hogy Losonczi Lilla több mint 200 önálló és 
számtalan közös kiállításon vett részt a világ legkülönbözőbb helyein, Magyarországon kívül az USA-
ban, Japánban, Itáliában, Párizsban, stb. Ezt követően Issekutz Sarolta és kedves férje azzal a 
meglepetéssel szolgáltak, hogy levetítették a művésznő albumában található családi fotókat és 
festményeit, melyeknek értelmezését Losonczi Miklós röviden taglalt, érzékeltetve a Dunaparti 
látomásokat a történelmi emlékekről értelmezett és festett képek mondandóját, az általa kedvelt, de 
kevesek által ismert montázstechnikát, gyönyörű montázsképeit. Külön kiemelte azt a három alkotást, 
mely örmény tematikájú, hiszen, mint megtudtuk: házasságuk 25. évfordulóján a művész házaspár 
Örményországban, Jerevánban járt, s ennek keretében a művésznő megfestette az Örmény emlékművet, 
mely a Genocídium megrázó emlékhelye, továbbá megfestette a Szeván tó fekete kolostorának épületét és 
zarándoklatát, illetve Ecsmiadzin katedrálisát kívülről, belülről, és az Ararat hegységet távolról. Az 
örmény tájképek növelték a nézőközönség érdeklődését, melynek keretében megtekinthették az Örmény 
rekviem című festményt is, melyet Losonczi Lilla a 80-as években történt katasztrofális örmény 
földrengés hatására alkotott. A földrengés károsultjainak megsegítése céljából öt festményét ajánlotta fel 
és juttatta el Örményországba. 

A közönség nagy figyelemmel hallgatott epizódokat Losonczi Lilla izgalmas, Örményországra és 
magyar tájakra hangolódott munkásságának életútjáról. Ezt követően több kérdés hangzott el, majd 
Losonczi Miklós beszélt felesége révén az örményekhez fűződő élményeiről. Felolvasta Losonczi Lilla 
édesanyjáról, Urmánczy Annáról írt versét. Majd kitért arra: Kossuth Lajos és Teleki László Duna-
konföderációs eszméjének, a nemzetiségekkel való szövetségnek élharcosai az örmények, őket joggal 
nevezzük örmény-magyaroknak. A művészettörténész érzékeltette, őt az tartja szellemi izgalomban, hogy 
a magyarországi és az erdélyi örmények magyarok lettek és örmények maradtak. E kettős egység 
fontosságát elemezte, s rámutatott: ezért nevezzük őket méltóképp örmény-magyaroknak. Mint mondta, a 
kárpát-medencei összefogásnak az örmények ebben az értelemben kovászai, és a kialakuló beethoveni 
testvériség jegyében ők előharcosai a megbékélésnek. Losonczi Miklós kiemelte: az emberiség 
legnagyobb szabadság himnuszát Verdi és Beethoven zenei kompozíciója mellett Petőfi Sándor írta meg 



 

 

Levél Arany Jánoshoz című költői episztolájában, amelyből tekintélyes részletet mondott el az est 
folyamán. 

A művészházaspár egymást váltotta gondolat-közlésben, röviden kifejtették nézeteiket az 
örménységről, magyarságról, a nemzeti létről. Ebben a szellemben fejeződött be a színvonalas 
beszélgetés, melynek végén Issekutz Sarolta elnökasszony kedves meglepetéssel szolgált, hisz a 
házaspárnak tekintélyes könyvcsomagot ajándékozott, többek között az örmény genocídiumról. 

A klub második részében örmény zenei bemutató következett, melynek keretében először Dr. Szuper 
Géza gitárművész beszélt az örmény zene különböző fajtáiról, a népzenéről, egyházi és a világi zenéről. 
Ezt követte az élő hangverseny, amelyen dr. Szuper Géza gitáron, Vikol Kálmán klarinéton és furulyán 
adott elő Szongott Kristóf által gyűjtött erdélyi népdalokat, világi dalokat, eredeti örmény népdalokat, 
majd Hacsaturján Kardtáncát, mely először hangzott fel gitár és fúvós átiratban. A közönség véget nem 
érő tapssal jutalmazta a két fiatal magas színvonalú produkcióját, akik megígérték, hogy máskor is hallani 
fogjuk őket. Az est szerény fogadással zárult. A klubest második részét a XVI. ker. Örmény 
Önkormányzat rendezte. 

Frigyesy Ágnes 
***** 

 
Tímárnak tanult, s mi lett belőle... 

 
Az élet tele van furcsaságokkal és meglepetésekkel. Számtalan olyan eset fordul elő, hogy valaki 
valamilyen oknál fogva szükségből tanul meg egy mesterséget, s aztán egyszerre spontán módon 
teljesen más területen kezd el egy karriert építeni, amely az előző tevékenységével köszönő 
viszonyban sincs. 
 
Mi ennek az oka? Gondolkozott-e ezen a kedves olvasó? A legkézenfekvőbb magyarázata ennek a 
gyakori jelenségnek az, hogy majdnem mindenkiben van egy vele született különleges adottság, ha úgy 
tetszik (ős)tehetség, amely azonban csak akkor és úgy tud kiteljesedni „érvényre jutni", ha már eleve 
valaki éppen azt kezdi el felnőtt élete alakulásakor, amihez adottsága van. Ellenkező esetben pedig 
megtörténhet, hogy egyszercsak spontán módon feltör a belső indíttatás, hogy megvalósítson valamit, ami 
aztán arra sarkalja, hogy feladja eredeti mesterségét és egészen más irányban és más területen kezdjen el 
tevékenykedni. Aki sajnálatos módon nem azt tudja végezni, amihez tehetsége és adottsága van, és nem 
elég határozott ahhoz, hogy pályát váltson, annak csak álom marad egy életen keresztül a tehetségével 
kapcsolatos kibontakozás. Ez később ugyan hobby formájában mégis csak működhet, de sose 
eredményezhet teljes értékű belső sikerélményt. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek című Füzetek júniusi számában olvastam a „Zokogó majom könnyei" 
című írást, amelyben a kolozsvári Bálint Tibor íróra emlékezett Frigyesy Ágnes. Egyébként az Erdélyi 
Örmény Gyökerek füzeteiben gyakran lehetett olvasni a kolozsvári Bálint Tibor írói munkásságáról, 
kiváltságos tehetségének általános elismertségéről. Ilyenkor mindannyiszor eszembe jutott egykori volt 
iskolatársam Tibi, aki a kolozsvári Einstein utcai bőr- és cipőipari szakközépiskola egykori tímár szakon 
végzett tanulója volt, és sok más társához hasonlóan, az akkoriban bevezetett úgynevezett szocialista 
reformok egyik ilyen áldozata lett. Hogy Tibiből nem tímár mester lesz, azt már az iskolai évek alatt is 
gyanítani lehetett, mert már akkor különféle napi-, heti- vagy időszakos újságoknál, „uram bocsáss" az 
akkor nagyon divatos „faliújságokban" írt és jelentetett meg olyan írásokat, jegyzeteket, rövid novellákat, 
amelyek már előre jelezték rendkívüli írói tehetségét. 

Dehát Tibor esete nem elszigetelt! Csak ebből a szakmai középiskolából, sok végzős fiatalember 
váltott később egészen más pályára, mert úgy gondolták ők többre képesek és bátor elhatározással 
nekiláttak megvalósítani merész terveiket. Mert a tímár vagy cipőkészítő technikusi oklevél mellé később 
orvosi-, jogi-, irodalmi-, vegyészi-, mérnöki-, balettmesteri-, vagy katonatiszti okleveleket is szereztek a 
volt tanulók, bizonyítva ezzel, hogy a születéssel szerzett tehetségük többre is képessé teszi őket, mint 
amilyen a nagyon tiszteletre méltó de mégiscsak egyszerűbb kézművesi tevékenység. 



 

 

Az örmény származású emberek között is találni olyan közismert személyeket, akik bátorságukról 
tettek tanúbizonyságot akkor, amikor változtattak eredeti tevékenységükön és más pályán próbáltak 
boldogulni. Ilyen például a kedvelt és híres francia énekes Aznavur, aki kezdetben festő volt, vagy éppen 
a tenisz berkeiben jól ismert profijátékos Andre Agaszi, aki kezdetben pékségben volt kifutófiú. Hazai 
vizeken pedig a szerény hétköznapjainkban ismert csíkszeredai születésű dr. Száva Tibor-Sándor 
kezdetben esztergályosként kereste kenyerét, majd később több megjelent helytörténeti munkájával és 
irodalmi értékű írásaival vált közismertté napjainkban. 

Ehhez hasonlóan alakult e sorok írójának is a sorsa, aki az előbbihez hasonlóan közvetlenül a 
csíkszépvízi Száva család leszármazottja. Ő a Kolozsváron megszerzett tímártechnikusi diplomával a 
zsebében elvégezte a Bolyai Egyetem kutató kémia szakát, s Magyarországon mint kutatóintézeti 
főmunkatárs, majd vegyiparra szakosodott külkereskedelmi atassé dolgozott éveken át, hogy aztán 
Németországban önálló cégképviseleti és mérnöki irodát nyisson a vegyi-technológiai anyagok területén. 
Később számos saját szabadalmával adja jelét annak, hogy pályakezdése nem állt arányban vele született 
képességeivel. De amíg az olyan tehetségű egyének, akiknek a tevékenysége nyilvános és publikus volt és 
így ismerték a munkájuk eredményeit, mint a fent említett Bálint Tiborét is, addig sokan csak a 
tehetségüket követve járták életútjukat, nekik csupán az elszigetelt körökben kapott kevésbé ismert 
elismerés jutott. De egy bizonyos: ezek mindnyájan bátor és merész emberek voltak, akik merték vállalni 
az életpálya közbeni változtatások kockázatát, egy belső erőtől hajtva, s csak önmagukban bíztak. Az 
ilyen Bálint Tiborok és sok más hasonlók valamilyen tehetséggel megáldott emberek, akik elszántsággal 
és bátorsággal bírtak, önmagában véve boldog embereknek érezhetik magukat, mert végül is igazi énjüket 
adják vissza az őket körülvevő közösségnek. Az őket jellemző szellemi munka talán maradandó is lehet a 
későbbi generációk számára. 

Dr Száva Jenő János  
(München) 

***** 
 

Olvasói levél 
Bálintné Kovács Júlia úrnőnek  
Kedves Júlia! 
Nagyon vártam a válaszodat a mai levelemre, örültem mikor fél hat után láttam, hogy megjött a válasz. 
Megértem fenntartásaidat a tegeződéssel kapcsolatban. Ha ez zavar téged, a Te kedvedért hajlandó 
vagyok kivételesen a klasszikus formára visszatérni, csak kérlek, jelezzed az óhajodat. 

Mellékelten küldöm a Vákár családfát. Az első ősöm, aki benne szerepel, Vákár János, aki 1686-
ban született, alig 14 évvel a moldvai örmények Erdélybe áttelepítése után, tehát egyike az első az új 
hazában születetteknek. Mint már jeleztem, a családfa négy darab A4-es fekvő helyzetű lapra 
nyomtatható, melyeket egymás alá kell ragasztani. Én a negyedik lapon vagyok az Erdélyben élő 
hetedik generációban. Amennyiben bármilyen problémád van, kérlek jelezzed, hogy segítségedre 
lehessek. Ha sürgős a probléma, hívjál a Skype telefonon, én szinte állandóan számítógép-közelben 
vagyok. Esténként nyolctól tízig általában TV-t nézek, de a gép akkor is nyitva van, és ha rámcsörögsz, 
meghallom. Csak arra kérlek, csörgess kitartóan, hogy legyen időm a gépig jönni. Időnként a 
levelesládámat is megnézem, úgyhogy e-mailban is írhatsz. Általában éjféltől reggel 5-ig van lezárva a 
gépem, csak kivételes esetekben vagyok itt található. (Pl. ha az amerikai Skype-partnerekkel 
beszélgetünk.) 

Válaszodat várva szeretettel üdvözöl:  
Tata (Vákár István) 

***** 
„Nagyjaink bronzban" domborműavatás 

Az eseményt második alkalommal rendezte meg a Semmelweis Egyetem és a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem. A vendégeket Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntötte. Ünnepi 



 

 

beszédet mondott Kőnig Frigyes, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora. Zenei aláfestésről 
gondoskodtak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói. 

Az idei avatáson nyolc domborművet leplezett le a két egyetem rektora a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Szobrász Tanszékén tevékenykedő fiatal hallgatók munkáiból, melyek a Semmelweis Egyetem 
Központi épületének lépcsőházában és az I. emeleten láthatók: 
Pelcz Balázs: Babics Antal portré  
Csányi Katalin: Issekutz Béla portré  
Magyari Balázs: Soós Aladár portré  
Pelcz Balázs: Straub F. Brúnó portré  
Rátonyi János Dávid: Baló József portré  
Magyari Balázs: Mozsonyi Sándor portré  
Szanyi Borbála: Verebély Tibor portré  
Szanyi Borbála: Magyar Imre portré 

***** 
 
 

A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata  
(7. rész) 

Kedves Szülők és Nagyszülők! 
Arra kérünk Benneteket, hogy hónapról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a „Gyökereket", hívjátok 

fel gyermekeitek, unokáitok figyelmét erre a rovatra, s ha nem értik, magyarázzátok el nekik fontosságát. 
Kedves Gyermekek! 
Nektek igazán megéri elolvasni és megismerni a szép történeteket, amelyek hatalmas örmény 

királyokról, csodaszép királykisasszonyokról, véres háborúkról szólnak. És miért éri meg megismerni 
őket? Mert minden történet végén találtok egy kérdést, amelyet ha megválaszoltok és elküldötök postán 
vagy email-en, év végén a legjobb, legszebb válaszokat kisorsoljuk közületek. A három nyertes 
csodálatos ajándékokban részesül. A cím tehát a következő: Dr. Puskás Attila, Str. Busuiocului 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mures, Románia. E-mail cím: pattila001@yahoo.it 

Várjuk leveleiteket! 
Dr. Puskás Attila,  

a Marosvásárhelyi Örmény Kulturális Egyesület nevében 
***** 

 
Váhákön 

Váhákön a régi idők egyik legendás hőse. Olyan szép volt, mint az istenek. Szemei tüzesek, szakálla, mint 
a láng. Dárius, a perzsák királya nagy hadsereget küldött Örményország elfoglalására, de Váhákön 
szembeszállt vele, és kiűzte Örményország földjéről. 

Ebben az időben Szíriában egy Bárscsiám nevű király uralkodott. Híres volt gazdagságáról. Csűrjei 
telis tele voltak szalmával, magtárai telve voltak aranyos búzaszemekkel. Váhákön megtámadta 
Bárscsiámot. A két hős a magasba emelkedett, és ott megkezdődött a nagy ütközet. Váhákön eltalálta 
Bárscsiámot, és fejét vette. Ezután hóna alá kapta a levágott fejet, és így ment be a szalmával teli 
csűrökbe. Zsákjait megtöltötte a finom szalmával és felszállt az égbe Örményország felé. Azóta az égen 
egy csillagkép jelenik meg, amit mi Tejútnak nevezünk, de az örmények úgy hívnak, hogy a Szalmatolvaj 
útja. 

Dáriusz háromszor támadta meg Örményországot. Váhákön gyakran megsérült az ellene vívott 
harcokban. Az örmények csodálták leleményességét, istenként tisztelték és imádták őt. 
 

Hogy hívják az örmények a Tejútat, és kiről kapta nevét? Mit tett ez az örmény hős?  
(Folytatjuk) 



 

 

***** 
Örmény - magyar közösség gyermekrovata 

Kedves örmény származású gyermekek! 
 
Néhányan közületek nagyon szorgosak voltak, fogták a tollat, a színes ceruzát, és választ adtak a 
kérdésekre, amiket havonta az újságban olvashattok. Továbbra is várjuk válaszaitokat! Emlékeztetlek 
Benneteket, hogy a legügyesebbeket a Mikulás ajándékkal lepi meg. Szeretettel üdvözöl titeket, Attila 
bácsi 

Válaszok - Kovrig István (Dés) IV. oszt.  
1. Ki volt Haik 

Haik egy hős volt, akit az örmény nemzet atyjának tartunk. Azt tartják róla, hogy szép nagy ember 
volt, erős és göndör hajú. 

2. Mit akart Haiktól Bel, és miért utasította vissza Haik az ajánlatot? 
Bel (az óriás, aki Asszíria fennsíkján uralkodott) engedelmességet kért Haiktól, jutalmul pedig 
hatalmas földeket ígért. Haik visszautasította, mert szerette népét, a szabadságot és nem volt 
megalkuvó. Harc lett a vége, melyből Haik csapata jött ki győztesnek. 

3. Kitől kapta Örményország -Arménia nevét, és ki volt ő?  
    Örményország Haik legkiválóbb utódjáról, Áramról kapta a nevét. Aram 

legyőzte az ellenségeit, újjáépítette Örményországot, hadsereget állított. 
A szomszéd népek az országot a királyáról Arméniának kezdték nevezni. 

4. Miért nem akarta a szép Ara feleségül venni a gazdag Szemirámisz királynőt? 
A szép Ara nem akarta feleségül venni a Szemirámisz királynőt, mert akkor már családot alapított és 
hőn szerette hűséges feleségét Nevartát. 

5. Melyik tó partjára költözött Szemirámisz és hol van ez a tó? 
Szemirámisz a VAN tó keleti partjára vonult és ott várost alapított. A VAN édesvizű tó (mai Szevan 
tó) Örményországban, a Kis-Kaukázustól délre fekszik, keleti csücskén pedig Szeván város található. 

6. Mit jelent, hogy az örmények pogányok voltak? 
Az örmények Krisztus után 300-ig pogányok voltak, ez azt jelenti, hogy pogány isteneket imádtak és 
áldozatokat mutattak be nekik. Kit imádnak a keresztények? A keresztények Istent imádják, és csak 
neki szolgálnak. 

 
Molnár Zsófia (Marosvásárhely) I. D. oszt. 

2 Mit akart Haiktól Bel, és miért utasította vissza Haik az ajánlatot?  
     Molnár Zsófia  rajza látható a 45. oldalon 
3. Kitől kapta Örményország -Arménia nevét, és ki volt ő?  
     Arménia = Aram 
4. Miért nem akarta a szép Ara feleségül venni a gazdag Szemirámisz királynőt?  
    A szép Ara nem vette feleségül a gazdag Szemirámisz királynőt, mert akkor már nős   
    volt és hűséges. 
5. Melyik tó partjára költözött Szemirámisz és hol van ez a tó? 
    Szemirámisz a VAN tó keleti partjára költözött. Ez a tó ma Törökországban van.  
6. Mit jelent, hogy az örmények pogányok voltak? 
    A pogányok több istent imádtak és embert áldoztak. A keresztények egy istent imádnak. 

 ***** 
Centenáriumi Örmény Napok Gyergyószentmiklóson 

 
A várossá válás 100. éves évfordulója alkalmából a gyergyószentmiklósi örmény közösség szeptember 6-
9. között a Centenáriumi Örmény Napok keretében emlékezik meg az évfordulóról, a szeptember 9-i 
örmény-katolikus plébániatemplom búcsúja előtt, amelyet a Görög Joachim Társaság, az örmény fiatalok 



 

 

társasága szervez. 
A ma is jelentős számú örmény-magyar közösség nagymértékben meghatározta a település fejlődését, a 

múlt század eleji gazdasági, ipari, és kulturális fellendülését, és hozzájárult a várossá váláshoz, és az 
elmúlt száz év történéseiben jelen volt a város életében, így méltó és helyénvaló az emlékezés. A 
háromnapos rendezvénysorozat programjában szerepel: emlékezés a nagy örmény személyiségekre, 
történelmi városséta, örmény ételkóstoló, kiállítás-megnyitó, igényes jazz-koncert, történelmi és az 
örménységgel kapcsolatos előadások. A rendezvény főtámogatója Gyergyószentmiklós megyei jogú 
város önkormányzata. 
 

A Centenáriumi Örmény Napok programja 
Szeptember 6., csütörtök 
16,00 Séta a történelmi időben - vezeti András Szabolcs, indulás az örmény templom kertjéből. 
Koszorúzás a híres gyergyószentmiklósi örmény személyiségek emlékhelyein.  
18,00 A Centenáriumi Örmény Napok ünnepélyes megnyitója. Helyszín: Pro Art Galéria,  
Dr. Becsek-Garda Dezső, történész, Gyergyószentmiklósi örmények, Veress Ilka, szociológus, Etnikai 
identitás-narratívák a szamosújvári örmény közösség körében, 
20.00 David Yengibarian harmónika-művész, Jazz koncert, Helyszín: Művelődési Ház nagyterme, 
belépés ingyenes. 
Szeptember 7., péntek 

Helyszín: Tarisznyás Márton Múzeum 
17,00 Zárug Béla, Zárug Katalin, Örményország-fotókiállítás  
18,00 Örmény ételkóstoló a Múzeumkertben. 

Szeptember 8., szombat.  
Helyszín: Pro Art Galéria 
17,00 Gazdovits Miklós örménység-kutató, Az erdélyi örmények történetéből című könyvének 
bemutatója 
18,00 Dr. Issekutz Sarolta, Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tevékenysége és 
kapcsolatai az őshazával, az örmény diaszpórákkal 
19,00 Baróti László-Sándor, Élménybeszámoló a lourdes-i zarándoklatról  

Szeptember 9., vasárnap 
10,00 Búcsús szentmise az örmény-katolikus templomban 
12.00 Orel Dezső-elméktábla avató 

Madaras Szilárd  
(Erdély ma honlap) 

 
**** 

Meghívó 
                Bálint Tibor Emlékest 

                 A XII. Kárpát-medencei Napok keretében 
          a Magyar Kultúra Alapítvány  

szeretettel hívja és várja Önt és érdeklődő barátait  
       2007. szeptember 19. szerda 18 órakor 

a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Deák termébe,  
(I, ker., Budai Vár, Szentháromság tér 6.) 

                 Bálint Tibor író (1932-2002)  
                   születésének 75. évfordulója alkalmából, 

a Vallomás repedt tükör előtt című kötet bemutatójára.  
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f ü z e t e k

Az ör mény li tur gia meg em lé ke zé seiből

„… Add meg mindannyiunknak a Te el nem múló boldo-
gító jóságodat, és gondolatainkat megtisztítva alakíts ben-
nünket templomokká a Te Egyszülötted, a mi Urunk Jézus 
Krisztus testének és vérének befogadására…”

A Szentírásból tudjuk, hogy testünk a Szentlélek temploma, s 
hogy igazán így legyen, ahhoz fontos gondolataink megtisztítá-
sa, mely szintén a kegyelemmel történik, a méltó áldozással.

Dr. Sasvári László
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Marcsók Vilma

Nagy elődök, emlékező leszármazottak
Exkluzív beszélgetés a nagybecskereki Daniel családdal 

2. rész

VII. Daniel Pál Ólécen 1800-ban épí-
ti föl kastélyát. Öt év múlva jobblétre 
szenderül. Az óléci temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Vendéglátóim 
őrzik az ük-, vagyis szépapa 1895-ben 
Budapesten kiadott halotti levelét.

A 3000 holdas óléci Daniel uradalom 
to vább virágzott VIII. D. Pál vezetésé-
vel, aki nemcsak jogász és közgazdász, 
hanem képvi selő is volt. A család anyagi 
hanyatlása az I. vi lágháború utáni ha-
tármódosítással kezdődött, amikor az új 
hatalom 2500 hold földet elvett, hogy 
1947-ben, a „felszabadulás” után 5 hold 
maradjon az övéké. Ráadásul a kastély-
ból is kilakoltatták őket. „Cserébe” egy 
parasztházat kaptak. X. Daniel Pál sors-
üldözöttsége valójá ban ekkor kezdődik, 
pedig ő mindig fölemelte szavát, ha igaz-
ságtalanságot tapasztalt, és a rászorulók 
védelmére sietett. Az oroszok ki akarták 
végezni, az óléci partizánok mentették 
meg, de korai, 1960-ban bekövetkezett 
halálá ig állandó megaláztatásokban volt 
része. Neki, a néhai földbirtokosnak, az 
okleveles közgaz dásznak és agronómus-
nak a saját uradalmá ból létesített szövet-
kezetben kellett dolgoznia könyvelőként, 
később mezőgazdászként.

– Édesapámnak eredetileg német, il-
letve zsi dó házat kínáltak Versecen vagy 
Becskereken. De neki akkor még inkább 
az óléci parasztház kellett. Annyira ra-

gaszkodott a faluhoz. Az utol só kívánsága 
is az volt, hogy a helyi kis temető ben nyu-
godjon – mondja XI. Daniel Pál. – Apá-
mat nemcsak Ólécen, hanem a környéken 
is becsülték. A becskereki M. doktor, aki 
óléci számazású, még ma is emlegeti, 
hogy csak annak a lónak köszönhetően vé-
szelte át család ja a háborút, amelyet aján-
dékba kaptak édes apámtól. A temetésén 
három falu megjelent. Édesanyámat 1990 
karácsonyának harmad napján temettük, 
kemény hideg volt, mégis egész Óléc ott 
volt, pedig életének utolsó 30 esztendejét 
már Becskereken töltötte.

Id. Daniel Pál kilencéves volt, amikor 
kilakoltatták őket, a kastélyban eltöltött 
időszakból mára már semmi sem ma-
radt, csupán két felejthetetlen esemény. 
Amikor a kastélyból kihozták egyik an-
tik, nagy méretű órájukat, az abban a 
pillanatban megállt. Ötvenkét év után is 
15 óra 27 percet mutat, pedig jó órások 
próbálták már megjavítani. Senkinek 
sem sikerült. A keserves idők másik 
emlékét az eltelt fél évszázad sem tudta 
elho mályosítani. A parasztházba költö-
zés után a falu gyerekei azt kiabálták 
utána: burzuj, burzuj!, és meg is verték.

A vég kezdete már itt van

– Ólécre már csak a temetőbe járunk, 
ahol négy Daniel Pál nyugszik – mondja 
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Id. Daniel Pál, aki 1958-tól 1996-ig, te-
hát első naptól a nyugdíjba vonulásig a 
becskereki postán dolgozott. A ranglétra 
legalsóbb fokán kezdte, és főnöki poszt-
ról vonult nyugállo mányba.

Ifj. Daniel Pál agy odaadással foglal-
kozik a családjuk történe tével. Ő min-
dent számon tart. Keres, kutat, őriz. Ő 
az elsődle ges adatközlőm is. Számára 
minden fontos, ami a családdal, a ro-
konsággal kapcsolatos.

– Örmény magyarok vagyunk, és én 
büszke vagyok származásomra – mond-
ja. – Geodétának tanultam, de vissza-
tértem őseim foglalkozásához, a ke-
reskedelemhez. Külön böző történelmi 
források bizonyítják, hogy az örmények 
sikeresen foglalkoztak a kereskede-
lemmel. Vajon én sikeres vagyok-e? Azt 
ítéljék meg mások. Egyvalami biztos: 
megszólalt a vér szava.

Habár Danielék ritkán látogatnak 
Ólécre, nyomon követik a kastélyokkal 
kapcsolatos tör ténéseket. A kiskastélyból 
iskola lett, most már alaposan megrongá-
lódott állapotban van. A nagykastély sorsa 
még lehangolóbb. 47-ben először árvaház 
volt, a bosnyák gyerekek otthona, majd 
aggok háza. Jelenleg, finoman fogal-

mazva, idegszanatórium. Kovácsoltvas 
kerítését lebontották (sorsa ismeretlen), 
átlát hatatlan kőkerítés veszi körül. A va-
lamikori pompás úrilak, mostanra telje-
sen lepusztult. Nyilvánvaló, használata 
nem volt rendeltetésé nek megfelelő. Az 
lett volna a természetes, ha műemlékké, 
esetleg műemlék jellegű épületté nyilvá-
nítják. Sajnos, korántsem ez a valóság.

A két kastély 109 éve dacol az időjá-
rással, emberi felelőtlenséggel, de a vég 
kezdete már itt van. 

Danielék 300 éves történetét ifj. 
Daniel Pál, a XII. ismeri legjobban, 
de édesanyja, Ilonka sem igen marad 
le mögötte, apró részleteket is felidéz. 
Gorica nemcsak a férje nyomában jár, 
hanem még „súg” is neki, ha hites társa 
megáll mesélés közben. A legfiatalabb, 
a másodikos Annamária, ő viszi tovább 
a Danielék történetét, amely VII. Daniel 
Pállal egyértelműen túlnőtte a családi 
históriát.

Ha 150 éves késéssel is, de most vég-
re közüggyé kell válnia. Mi, az utódok, 
álljunk végre elődeink erkölcsi magas-
latán. Tartsuk számon múltunkat, neves 
és névtelen hősein ket! Emlékezzünk és 
kegyelettel koszorúz zunk!

Szerkesztőségi megjegyzés: A Daniel 
család azonos az erdélyi örmény Dániel 
családnévvel, annak délvidéki változata.

Vége

Figyelem! Székhelyváltozás!
A Fővárosi Örmény 

Önkormányzat székhelye 
megváltozott. Az új székhely: 

1054 Budapest, Akadémia u. 1. 
III. emelet 338-339. 

Titkárságvezető: Zsoldos Vanda, 
telefon/fax: 332-1791.

„Közlegény-sorban állni és kitünte-
tés nélkül gyakorolni polgári erényt, 
néha szintoly magasztos állás és 
szintoly szent kötelesség, mint állani 
a dolgok élén.”

gróf Széchenyi István
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Történelmi gyökerek

Először történelmi szempontból szeret-
ném megközelíteni ezt a kérdést. Beszé-
lünk Római Katolikus, Görög Katolikus, 
Örmény Katolikus Egyházról, továbbá 
ortodox egyházakról, keleti ortodox 
egyházakról és sorolhatnám tovább. Jé-
zus Krisztus egyetlen egyházat alapított. 
Vajon miért van ennyi egyház?

Ennek elsősorban történelmi okai 
vannak. Jézus Krisztus a Római Biro-
dalom területén belül tevékenykedett. 
Az apostolok is főleg itt és a szomszéd 
államokban térítettek. A kereszténység 
éppen a Római Birodalom fejlett inf-
rastruktúrájának és a keleti országok-
ba vivő, már bejáratott kereskedelmi 
utaknak köszönhetően gyorsan elterjedt 
viszonylag nagy területen. Ez a terület 
azonban korántsem volt egységes.

A latin nyelvet a Birodalomnak csak 
a nyugati felében beszélték. A keleti ré-
szen a görögöt használták. A Birodalom 
szélén levő tartományokban és az azon 
kívül fekvő országokban már az ókor 
végén törekedtek az önálló irodalmi 
nyelv megteremtésére.

Jézus az evangélium hirdetésekor 

egy arámi nyelvváltozatot használt. Mi-
vel a Földközi-tenger mellékén a görög 
volt a legáltalánosabban elterjedt nyelv, 
a kereszténység nyelve az I. században 
a görög lett. Ezt azonban nagyon hamar 
felváltotta a soknyelvűség: nyugaton a 
II. században megjelentek a Biblia első 
latin fordításai, ugyanekkor már szírül is 
olvasható volt egy evangélium-kivonat, 
majd jöttek a kopt, örmény, grúz és más 
keresztény irodalmi nyelvek.

A Nyugat-Római Birodalomban la-
tinul, a Kelet-Római Birodalomban gö-
rögül, Egyiptomban koptul, Szíriában 
és Mezopotámiában szírül, Örményor-
szágban örményül végezték a liturgiát.

A nyelvi különbségen túl hatalmi har-
cok is szerepet játszottak: a Római Biro-
dalom kettéválása, Konstantinápoly meg-
erősödése játszott szerepet a katolikus és 
ortodox közösség szétválásában. A Kons-
tantinápoly erősödését rossz szemmel 
néző keleti közösségek ugyancsak vetél-
kedés miatt szakadtak el még az ötödik 
században. Az ürügyet teológiai jellegű 
viták szolgáltatták, amelyek pedig a teoló-
giai iskolák presztízsharcai voltak.

A végeredmény tehát a következő: a 
Nyugat-Római Birodalom utódállamai-

Zsigmond Benedek

Örmény rítus és örmény mise
1. rész

Tisztelt hallgatóság! Mi most egy örmény katolikus templomban vagyunk. 
Vannak római katolikus templomok, görög katolikus templomok, és vannak ör-
mény katolikus templomok. Mi a különbség ezek között? Mit is jelent az, hogy 
„örmény katolikus”?
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nak és az ahhoz közel eső országoknak 
az egyháza a Római Katolikus Egyház 
lett, míg a Kelet-Római, később Bizánci 
Birodalom egyháza a Konstantinápolyi 
Ortodox Egyház. Ez utóbbihoz csatlakoz-
tak később az ortodox térítések révén lét-
rejött további ortodox egyházak, a szláv, 
grúz és egyéb nyelvű ortodox egyházak. 
A kopt, az örmény és bizonyos szír egy-
házak külön csoportot, az ún. keleti orto-
dox egyházak csoportját alkotják.

Összefoglalva: gyakorlatilag nyelvi 
és területi alapon, az ókori hatalmi vi-
szonyoknak megfelelően létrejöttek a 
római, az ortodox (bizánci), a kopt, az 
örmény és más egyházak.

Az örmény katolikus, a görög katoli-
kus egyház azt jelenti, hogy az örmény, 
illetve bizánci püspökök egy része el-

ismeri a római pápa fennhatóságát. Az 
Örmény Katolikus Egyház és a külön-
böző országok Görög Katolikus Egy-
házai fölött a római pápa gyakorolja a 
joghatóságot.

Rítusok

A továbbiakban arról ejtenék szót, 
hogy mit jelentenek a gyakorlatban az 
örmény katolikus, görög katolikus kife-
jezések. Ezek valójában rítusokra utal-
nak: beszélünk örmény rítusról, bizánci, 
azaz görög rítusról, római rítusról. De 
mi is az a rítus?

A rítus első ránézésre a nyelvi kü-
lönbséget jelenti: a római rítus nyelve 
a latin, az örményé az örmény stb. Ám 
a bizánci rítus esetében már megjelenik 
a görög mellett az ószláv, az óorosz, az 
ógrúz és más nyelvek.

A rítus legfőbb eleme a szertartásrend. 
Más szertartásrend szerint mondják a mi-
sét a római, a bizánci, az örmény és a töb-
bi egyházakban. Nemcsak a mise szöve-
ge és végzésmódja, hanem a zsolozsma, 
a szentségek kiszolgálásának rendje és a 
többi szertartás is különbözik. Ezeket ösz-
szefoglalóan liturgiának nevezzük, de a 
legfőbb liturgia, a Szent Liturgia a keleti 
egyházak szóhasználatában a szentmise.

A liturgiához szorosan kapcsolódik 
a liturgikus tér. Miután más szertartást 
végeznek a különböző rítusokban, ért-
hető, hogy annak a térnek a felépítése is 
különbözik, ahol a szertartást végzik.

A liturgikus kellékek és ruhák ugyan-
így szertartásonként változnak.

A liturgiához ugyancsak szorosan 
kapcsolódik a zenei hagyomány. Ez szin-

Zsigmond Benedek armenológus 
előadás közben
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tén markánsan megkülönbözteti a rítuso-
kat. A zene régi lejegyzésmódja szintén 
nem volt egységes. Minden terület saját 
zenei hagyománnyal és az annak meg-
felelő lejegyzésmóddal, ún. notációval 
rendelkezett.

A liturgián kívül a rítus magában fog-
lalja az adott egyház egyházjogi hagyo-
mányát. A különböző rítusú egyházakra 
más egyházi törvények és szabályok ér-
vényesek.

Végül a rítus eleme az egyházi iro-
dalmi és teológiai hagyomány is. Ezek 
az adott egyház életét több szempontból 
is áthatják.

Összefoglalva: a rítus fogalma ma-
gában foglalja a liturgiát, a liturgiának 
végzésmódját és kellékeit, a liturgia ze-
nei stílusát és annak lejegyzésmódját, a 
nyelvet és az azon a nyelven írott egy-
házi irodalmat.

Az „örmény katolikus” 
kifejezés

Mit jelent tehát az „örmény katoli-
kus”? Egyfelől azt az örményt nevezzük 
örmény katolikusnak, aki a római pápa 
joghatósága alá tartozik. Másfelől azt a 
katolikust nevezzük örmény katolikus-
nak, aki az örmény rítushoz tartozik.

Régebben használták az „örmény 
szertartású római katolikus” kifejezést 
is, kizárólag Erdélyben. Ez a kifejezés 
azonban pontatlan, mert egyrészt több-
ről van szó, mint szertartásról, helyesebb 
tehát rítusról beszélni. Másrészt valaki 
vagy a római rítushoz tartozik, vagy az 
örmény rítushoz. Speciális esetekben a 
Római Kúria engedélyezheti papoknak, 

hogy több rítus szerint is misézhesse-
nek. De az „örmény szertartású római 
rítus” fogalmilag is képtelenség.

Az örmény mise

Az örmény mise lényege ugyanaz, 
mint valamennyi más rítus szerinti mi-
séé. Két alapvető részből áll: a tanító 
részben a Szentírásból olvasnak rész-
leteket, míg az áldozati részben Jézus 
Krisztus áldozatának megújítása tör-
ténik. A kenyér és a bor átváltoztatása 
után a hívek a szentáldozás során része-
sülnek Krisztus testében és vérében.

Az örmény mise sajátossága egyfelől 
az eltérő szerkezetben, szövegekben és 
a gazdag kidolgozottságban rejlik, más-
felől a keleti liturgiák szemlélete tükrö-
ződik benne.

Az örmény liturgia lelkiségéből há-
rom elemet ragadnék ki. Az egyik: az 
Isten nagyságának és mindenhatóságá-
nak átélése. A keleti egyházak hívei Is-
ten valóságát először úgy élik meg, mint 
a végtelen és mindenható, a kimondha-
tatlan hatalmú Isten, akit még a szeráfok 
is rettegnek. Isten és az ember között 
akkora a különbség, hogy az Istennel 
való találkozáskor az ember első érzése 
a rettegéssel vegyült csodálat. Ha Isten 
hatalmát komolyan vesszük, akkor az 
először mást nem is válthat ki belőlünk, 
mint egy jó értelemben vett istenfélel-
met. Isten nem egy a haverjaink közül, 
hanem olyan valaki, aki nálunk végte-
lenszer nagyobb és hatalmasabb, ezért 
tisztelet illeti meg, és hatalma félelmetes 
az ember számára. Csupán a következő 
lépés az, hogy Isten elküldte egyszülött 
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Fiát, Jézus Krisztust, aki egy lett közü-
lünk, és akinek révén Istennel bizalmas 
viszonyba kerülhetünk, és Atyánknak, 
tulajdonképpen „papának” szólíthatjuk 
őt. A szentmisében pedig titokzatos mó-
don a legbelsőbb kapcsolatba kerülhe-
tünk vele a szentáldozás révén.

A második elem: a mennyei liturgiába 
való bekapcsolódás. Egy częstochowai 
zarándoklat során személyesen megis-
merkedtem egy francia atyával, aki a 
társadalom legalsóbb rétegeinek igyek-
szik közvetíteni az evangéliumot. Ezt 
olyan módon teszi, hogy az ő nyelvükre 
lefordítja az evangélium tanítását. Ez 
nem más, mint Guy Gilbert atya min-
dennapi csodálatos tanúságtétele az 
evangéliumról.

Az örmény liturgiában azonban en-
nek pont az ellenkezője történik. Nem 
az evangéliumot visszük le a legalacso-
nyabb rétegekhez, hanem az emberek 
lelkét igyekszik felemelni az örmény li-
turgia a mennyei liturgiához. Az örmény 
mise minden eleme ezt a célt szolgálja, 
és egy folyamatos haladást jelenít meg 
az ég felé.

Guy Gilbert atya idéz egy fiatalt, aki 
a miséről így nyilatkozik: „Ami engem 
idegesít, hogy állandóan leülnek és fel-
állnak, meg hogy egy kukkot sem ér-
tek belőle, kivéve a prédikációt.” Úgy 
gondolom, ha egy francia nem érti a 
modern francia nyelvű mise szövegét, 
akkor a mise anyanyelvre való fordítása 

nem segít a problémán. Az örmények a 
fordítással nem is foglalkoznak: a mise 
óörmény nyelven folyik, és mindenki 
ifjúságától fogva bekapcsolódik, és év-
tizedek alatt érti meg.

És itt érkeztünk el a harmadik elem-
hez: a bekapcsolódáshoz, vagyis az ak-
tív részvételhez. Az óörmény nyelven 
mondott liturgián a hívek részvétele 
jóval aktívabb, mint bármely, általam 
látott, anyanyelven végzett liturgián. 
Érezni lehet, hogy a hívek minden pil-
lanatban ott vannak, a két órás liturgia 
során minden másodpercben tudják, 
hogy éppen mi történik. Nemcsak az 
óörmény énekeket és válaszokat éneke-
lik fejből, hanem végig „nyüzsögnek”, 
a liturgikus pillanatnak megfelelően 
mozognak. A kellő időben felállnak, ha 
a „boruljunk le” szót hallják, földig ha-
jolnak, amikor a pap áldást ad, keresztet 
vetnek, s valahányszor körmenet indul 
a templomban, úgy „helyezkednek”, 
hogy a körmeneti zászlót megcsókol-
hassák. Az Oltáriszentség előtti tisztelet 
jeléül letérdelnek és földre borulnak, 
a béke szertartása alkalmával pedig a 
hívő közösség szinte valamennyi tagja a 
kiengesztelődés jeléül békecsókot vált, 
azaz megérinti a másik vállát.

(Folytatjuk)
(Elhangzott 2007. szeptember 22-én 

Budapesten, a Városmisszió rendezvény 
keretében az Orlay utcai Örmény  

Katolikus templomban)

„Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a má-
sodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy 
percünk a csendes, boldog élvezetre.”

gróf Széchenyi István
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A Magyar Kultúra Alapítvány székhá-
zának Deák termében szerdán (2007. 
szeptember 19-én) este mindenki meg-
ismerhette a munkanélküli tigris fivé-
reket, póló bácsit, a maradandóságra 
áhítozó hősöket vagy a kétszívű em-
bert, aki veseátültetésen esett át. Sokan 
szemlehunyva, fel-felnevetve hallgatták 
a vidám történeteket, melyek egy Déry 
Tibor-, József Attila-, Márai Sándor-dí-
jas erdélyi magyar író tollából születtek, 
jó néhány évvel ezelőtt.

Bálint Tibor idén lett volna 75 éves. 
Emléke előtt barátok, rokonok és ér-
deklődők jelenlétében felolvasó est-
tel tisztelegtek, valamint bemutatták a 
Vallomás repedt tükör előtt című, most 
megjelent kötetét is. Az eseményen ak-
tívan részt vett az író özvegye, Julika 
néni (Bálintné Kovács Júlia), illetve két 
kolozsvári színművész – Sebesi Karen 
Attila és Keresztes Sándor, akik négy 
novella érzelmes felolvasásával járultak 
hozzá az est ünnepélyességéhez.

„Az erdélyi közhelyektől eltérő mó-
don, Bálint Tibor nem Tamási Áron-féle 
nyelvezetet használt, hanem inkább a 
modernitás képviselője volt, aki iróni-
ával tűzdelte meg nagyon jól olvasha-
tó regényeit” – mondta Antall István, 
a Magyar Rádió munkatársa beveze-
tőjében. „Abban a szerencsében volt 

75 éve született Bálint Tibor író

részem, hogy 1989-ben mámoros körül-
mények között találkozhattam Tiborral 
Kolozsvárott, aki az elejétől a végéig 
– felejthetetlen szókimondó stílusában – 
elmondta nekem az akkor még meg sem 
írt regényét, bár mondtam neki, hogy ne 
tegye” – gondolt vissza a szép napokra 
Antall István.

„Nekem nagyon fontos volt, hogy 
felfedezzék, nem akartam száz évet vár-
ni” – nyilatkozta Bálint Tiborné az Új 
Magyar Szónak. Elmesélte azt a három 
fontos impulzust is, melyek a váloga-
táskötet kiadására ösztönözték. „Elő-
ször is Kertész Imre Nobel-díja, majd 
a baráti körök és különböző emléktár-
saságok szaporodó száma, végül a Van 

Bálint Tiborra emlékeztek
 A XII. Kárpát-medencei Napok keretében az öt éve elhunyt 

íróra emlékeztek Budapesten

Fotó: K
ánya G

yöngyvér

Antall István, Sebesi Karen Attila és 
Keresztes Sándor
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75 éve született Bálint Tibor író
Gogh-kiállítás, de még inkább az ezzel 
kapcsolatban a leszármazottakat meg-
szólaltató dokumentumfilm sarkalltak 
arra, hogy népszerűsítsem Tibort.” Per-
sze, pénz nem volt a könyv kiadására, 
így a Magyar Kultúra Alapítvány és az 

Örmény-Magyar Baráti Társaság ka-
rolta fel az ügyet.

Kánya Gyöngyvér, Budapest
(Megjelent az Új Magyar Szó, 

országos közéleti napilap 
2007. szeptember 20-i számában)

  

Engem pedig épp előző nap hívott fel te-
lefonon a leányom s kérte, sőt, részletesen 
elmondta, hogy mit főzzek neki, amikor 
három hónapos írországi munkájából ha-
zatér. Haza, a szülőföldjére, Budapestre. 

Magánügy. Szégyellhetem, hogy ef-
félével előhozakodom. (Mit akar a leá-
nyom enni? Ez volna a hazavágyás?)

Amikor azonban egy író, egy művész 
jelenít meg egy valóságot, egy érzést, 
ráadásul éppen akkor, amikor az minket 
személyesen is érint (s mikor nem érint?), 
úgy hisszük, hogy az illető, az írás művé-
sze személyesen s egyenest nekünk írta 
– akárhány évvel ezelőtt... A magánügy, a 
magánérzelem tehát kiterjed és közössé-

givé válik. Úgy, mint Nemecsek és Boka, 
meg a Pásztorok Pál-utcai története. És 
szeptember 20-án, csütörtökön ez történt. 

Bálintné Kovács Júliával jól ismerjük 
egymást, nem neheztel hát azért, hogy a 
címben „lejúliáztam”. Az ő szerkesztésé-
ben jelent meg ugyanis a „Vallomás re-
pedt tükör előtt” című, Bálint Tibor rövid 
írásaiból, leveleiből – s mások róla szóló 
írásaiból – álló kötet. Az íróval életében 
talán két alkalommal találkozhattam, s 
azt is futólag. Boldogan őrzöm azonban 
a „Bábel toronyháza” című regénye ne-
vemre dedikált példányát, s így remélhe-
tem, haló poraiban ő sem neheztel, ami-
ért a címben „letiboroztam”. 

Dávid Csaba
Szerkesztette: Júlia 
(főként, írta: Tibor)

előadta: Karen és Sándor
Öreg szerkesztőként jól tudom, nem illik hosszú címet adni egy rövid beszámo-
lónak. Dehát szükség törvény bont... S ennek oka, hogy szinte könny szökött a 
szemembe a szeptemberi klubdélután egyik pillanatában. S hogy miért? A szü-
lőföldről, annak apró, látszólag semmitmondó dolgairól esett szó. Azokról az 
apróságokról, amelyek a helyben lakót egész életében körülveszik, természetes 
és szürke velejárói a mindennapoknak. 
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Egyébként forrón ajánlható, hogy – az 
amúgy nem magyarörmény – Bálint Tibor 
bármely könyvét (akár az említett „Bábel 
toronyháza” címűt) tessék olvasni. Hadd 
tegyem hozzá: jobb, ha jó írókat olvasunk, 
mintha laposakat, akik ugyan nagyon lel-
kesek s minden harmadik szavuk: „ma-
gyar”, de esetleg éppen tudatunk, életfel-
fogásunk elaltatására késztetnek – akarat-
lanul, szándékuk ellenére is. 

A „Zokogó Majom” szerzőjének írá-
sai különösen érdekes és értékes világ-
látást sugallnak. A világ közepe szerinte 
ugyanis – túlhangsúlyozás nélkül, li-
hegés nélkül – Kolozsvár. Ezt a várost 
néha persze Bábelnek hívják...

Maradjunk a szóban forgó, a „Vallo-
más repedt tükör előtt” című kötetnél, s 

abból is annál a néhány 
írásnál, amit Bálintné Ko-
vács Júlia előadása után a 
két színművész, Sebesi 
Karen Attila kolozsvá-
ri (naná!) és Keresztes 
Sándor (aki ugyancsak 
kolozsvári, de immár át-
települt) bemutatott.

Mit mondhatnánk? Jó 
válogatásban és gondo-
zásban, hiteles, meggyő-
ző erejű szerzőtől, két, 
tehetséggel megjelenítő 
színművész előad...! Kell 
ennél szebb?

Micsoda is ez a „haza”, 
ez a „szülőföld”? Micsoda-
féle is ez a Kolozsvár, ez a 

Bábel, ez a kocsma, ez a személyes szom-
szédság, ahol számonkérik az egy utcával 
odébb lakók, hogy „miért nem írsz rólunk 
könyvet”? És Bálint Tibor ír róluk... jó, 
nem egy könyvet ír róluk (azt már megtet-
te egyszer-készer, csak ők nem olvasták), 
de legalább egy rövid irodalmi „kroki”-
ban megörökíti a vágyukat. Hiszen min-
den emberben ott rejlik az öröklét utáni 
vágy – és furcsa, bonyolult módon ez a 
vágy kapcsolódik a „haza” fogalmához. 
A kolozsvári író nagyon jól tudta ezt és 
finoman, sok rámosolygással és együttér-
zéssel szóban ábrázolta.

Sebesi Karen Attila és Keresztes Sán-
dor pedig ezeket a rövid – mondhatni 
„naplóbejegyzéseket” – olyan otthonosan, 
finoman és sok rámosolygással adta elő, 

Sebesi Karen Attila (balra) és Keresztes Sándor 
kolozsvári színművészek előadás közben. 

Középen: Antall István irodalmi szerkesztő (MR)

75 éve született Bálint Tibor író
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hogy bizony, ott éreztük magunkat. Ott... 
A magunk Kolozsvárján, a magunk... és 
ide tessék nyugodtan bármilyen helység 
nevét beírni.

A két kolozsvári: Sándor és Karen meg-
jelenítő előadása révén, marosvásárhelyi 
születésű, de valójában budavári ember-
ként Tibor szavaival és a két színművész 
segítségével egészen hazatérően éreztem 
magam. Hálistennek, a leányom a klub-

est után négy nappal boldogan megette a 
„rendelt” ételt: vagyis hazatért, szülőföld-
jén érezte magát. Bálint Tibortól ugyan 
még egy sort sem olvasott – ifjú, kevéssé 
olvasó nemzedék tagja – de ösztönösen 
teljesítette azt, amit a kolozsvári író meg-
írt: a haza, a szülőföld néha bizony egy 
tál otthoni étel illata, amitől jól érezzük 
magunkat. Mert az élet értelme az, hogy 
a világban valahol otthon legyünk.

Emlékkönyv Bálint Tiborról
„De talán nem is a magam egyéni élete ihletett meg és tett izgatottá, hanem az a vágy, 
hogy megrajzolva egymás mellé sorakoztassam annak a sokféle embernek az arcát, aki-
ket a kolozsvári külnegyedekben megismertem: az Irisz-telepen, a Pata utca, a Kétvízköz 
meg a Munkás utca környékén; arra áhítoztam, hogy átálmodjam az életüket, a borbé-
lyok, cipészek, muzsikusok és kártyavető asszonyok életét, akik az irodalom ítélőszéke 
előtt éppúgy méltók lehetnek az örökéletre, mint a hercegkisasszonyok” – vallotta az 
erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb könyvsikerének számító művéről, a Zokogó 
majomról a szerző. Az 1967-ben megjelent Tükör című írás, a regény rövid „keletkezés-
története” idén átfogó munkában, a Vallomás repedt tükör előtt – Bálint Tibor emlékezete 
című könyvben látott napvilágot. A kolozsvári Polis Könyvkiadó gondozásában megje-
lent kötetet Bálint Júlia, az író özvegye és Demény Péter szerkesztette. 

Az író saját munkásságára reflektáló, illetve olvasmányélményeit naplószerűen elem-
ző írásai mellett a kötetben több, pályája különböző szakaszait fémjelző novella, karcolat 
kapott helyet. A könyv egésze időbeli folytonosságra épül: a szerkesztők Bálint Tibor írá-
saival párhuzamosan közlik a korabeli kritikákat, amelyek egy része a mai olvasó számá-
ra is rendkívül érdekes lehet. Ezek az írások mellőzik a szöveget később avasító fordula-
tokat, amelyek általában a kortárs, a kolléga iránti tapintatból születnek. Üde olvasmány 
ma is Szőcs István elemzése a Zokogó majom színpadi változata, a Sánta angyalok utcája 
1972-es kolozsvári bemutatójáról, K. Jakab Antal A próféta és a prófécia című kritikája 
az Önkéntes rózsák Sodomában című kisregényről, valamint Bajor Andor lírai előszava a 
Csendes utca című, első Bálint-kötethez. A sort interjúk, a 2002-ben elhunyt író emléké-
re írt nekrológok, valamint számos levél és fotó egészíti ki. Ha valaki szorgalmas olvasó, 
és nem szeret előre-hátra lapozni, akkor jó, ha most sem teszi – a hátsó lapokon közölt 
fekete-fehér fotókon így csupa kedves ismerőssel találkozhat.

Rostás-Péter Emese
(A cikk szerzője a Kolozsváron megjelenő Krónika című napilap rovatvezetője)

  

75 éve született Bálint Tibor író
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Véleménye szerint Bálint Tibor mélyen 
megélt, vagy gondosan gyűjtögetett él-
ményei nemhogy túlélték a rögzítést, de 
megírásukkal 
t e l j e s e b b é , 
dúsabbá vál-
tak, erősítve 
azt a benyo-
mást, hogy: 
személyiség 
és mű alig 
különíthető 
el egymástól. 
Rámutatott: 
– Az élet az ő 
esetében tel-
jesen azonos a 
művészettel, 
mert sajátos, 
személyes szemléletmódja, a sorsok-
hoz, az eseményekhez, a közösséghez, 
a történelemhez való – mindenki másé-
tól különböző – közelítése lényegítette 
át, tette hitelesen artisztikussá a köz-
napi jelenségeket. Ő aztán nyugodtan 
kóstolgathatta, formálhatta, mesélhette 
történeteit, ezek nem ürültek ki, nem 

A szülőföld az a város, ahol egyszer 
én is harangoztam

Bálint Tibor Emlékest a Budai Várban

fáradtak el, kivárták sorukat. Korszerű-
ségéhez, időtálló frissességéhez semmi 
szüksége nem volt formai kísérletekre, 

nyelvi lele-
m é n y e k r e , 
t e rmékeny, 
vagy éppen 
öncélú játé-
kokra, realiz-
musa eszköz-
telenül, ám 
éppen drámai 
érzékenysége 
által tudta a 
valóság irre-
ális mivoltát 
hatásosan fel-
mutatni. 

Az ünnepi 
eseményen Sebesi Karen Attila és Ke-
resztes Sándor kolozsvári színművészek 
olvastak fel novellákat a most megjelent 
Vallomás repedt tükör előtt című em-
lékkötetből, melynek összeállításában 
jelentős szerepet vállalt az író özvegye, 
Bálintné Kovács Júlia. 

S hogy mit jelent a szülőföld? Állja-

Bálint Tibor íróra (1932-2002) emlékeztek 75. születésnapja alkalmából Buda-
pesten 2007. szeptember 19-én, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A 
XII. Kárpát-medencei napok keretében megtartott esten Antall István, a Magyar 
Rádió irodalmi szerkesztőségének munkatársa mondott beszédet. 

Bálint Tibor tisztelői, olvasói

75 éve született Bálint Tibor író
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nak itt mementóként Bálint Tibor lírai 
sorai: „A szülőföld az a város, ahol egy-
szer én is harangoztam a Szent Mihály 
templom tornyában, csimpaszkodva a 
súlyos kötélbe, miközben a diadaltól ki-
áltozni, a félelemtől pedig jajgatni sze-
rettem volna, hiszen néha úgy éreztem, 
hogy a harang fölkap, és kiröppenek a 
fenti keskeny ablakon, ahol a galambok 
közlekednek. A harangozó azonban né-
mán és szigorúan állt mellettem, mintha 

biztatna: Húzzad csak fiam, húzzad, a te 
városodnak harangozol estére, és úgy is 
illenék, hogy minden itt lakó egyszer ha-
rangozzon ebben a toronyban!

És azóta a szülőföld számomra halk, 
de folyamatos harangzúgás, amely a 
napfényt ringatja…”

A meghitt hangulatú esten részt vett 
az író özvegye és rokonsága, valamint 
Bálint Tibor tisztelői, olvasói.

(Frigyesy) 

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei
A Budapesti Városmisszió keretében szeptember 22-én 9-12 óráig megnyitottuk 
az örmény katolikus templomunkat. Köszönöm a szervezőknek és előadóknak 
a sikeres rendezvényt, különösen Zsigmond Benedek armenológus előadását, 
amelyet e Füzetekben olvashatnak a kedves olvasók. Megismerhettük a csodá-
latos örmény saragánokat világhírű énekesnők előadásában és Heim Pál közre-
működésével elgyönyörködhettünk az örményországi ősi templomok szépségé-
ben a vetítettképes előadás során.

Szeptember 29-én igen nagy érdeklődés mellett került sor Fogolykiváltó 
Boldogasszony tiszteletére rendezett ünnepi szentmisére, amely a templomunk 
búcsúja. Elismerés illeti Pál atyát és a Voszkeberán Kórust, Zsigmond Benedek 
vezetésével, akiknek köszönhetően felejthetetlen élményben volt része minden-
kinek. Köszönet illeti a Terézvárosi és a Zuglói Örmény Önkormányzatot, akik-
nek anyagi hozzájárulásával örmény ízeket kóstolhattunk az agapén. Kellemes 
beszélgetés zárta az estet, mindenki örömére.

Felhívom híveink figyelmét, hogy október 7-én bibliaóra lesz templomunk-
ban, október 14-én örmény katolikus szentmise, október 20-án de. 11 órakor li-
turgia magyarázat Zsigmond Benedek előadásában, október 21-én ugyancsak ör-
mény katolikus szentmise, majd október 28-án bibliaóra. November 4-én ismét 
szentmise lesz és ettől kezdve kéthetente szentmise és a köztes hetekben bibliaóra 
váltja egymást. Úgy a szentmise, mint a bibliaóra du. 16,30 órakor kezdődik.

Budapest 2007. október 1.
Fülöp Ákos atya

75 éve született Bálint Tibor író
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Ha kultúrfölényünket elveszítjük, ez be 
is fog következni. Ez adta meg nekem a 
kétségbeesés elszántságát, hogy küzdjek 
azért, hogy a nemzet minél szélesebb ré-
tegeit hassa át az a végzetszerű meggyő-
ződés, hogy lenni és művelődni, vagy nem 
lenni ez nálunk teljesen egyértelmű! Meg-
győződéses embert el lehet pusztítani, de 
meggyőződésétől eltávolítani nem lehet!”

Ekképpen búcsúzott gróf dr. Klebelsberg 
Kunó, a Bethlen-kormány legendás kultusz-
minisztere (1922-1931) a szegedi egyetem 
professzori karától 1931. október 5-én. Ezer-
éves államiságunk kiemelkedő politikusa 
tízéves minisztersége alatt az egyetemes 
kultúrtörténetben is kiemelkedő programot 
valósított meg, többek között három egye-
temet, huszonegy klinikát, három főiskolát 
és ötezer népiskolát épített fel, miniszter-
sége utolsó évében a nemzeti jövedelem 
15 százalékát (!) fordította kultúrára, ok-
tatásra, tudományra. Szent Istváni léptékű 
alkotása üzenet a harmadik évezrednek, és 

iránytűül szolgálhat napjaink útkeresésé-
ben.

A kultúra nemzetmentő szerepe

Klebelsberg Kunó küldetéses ember 
volt. A vesztes világháború és a trianoni 
tragédia után katasztrofális helyzetben 
lévő ország számára kiutat talált és mu-
tatott, felismerte a kibontakozás mód-
ját, a kulturális építkezés útját: „Mert 
lehet egy nemzetet szegénnyé, koldussá 
tenni, de ha a nemzetben lakozó szel-
lemi és erkölcsi erőket megtartani és 
gyarapítani képesek vagyunk, akkor a 
nemzet nincs elveszve, és mindent visz-
sza lehet szerezni.”

Az európai nemzetek karakterológi-
ai jegyeit tanulmányozva jutott arra a 
megállapításra, hogy a legfontosabb tu-
lajdonság a művelődési képességre való 
hajlam. Történelmi példákon keresztül 
mutatott rá, hogy politikai és gazdasági 

Hencz Péter 

A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat 
mutatott gróf Klebelsberg Kunó,  
a harmadik évezred minisztere

rész1. 

„Mert miből fakadt mindaz, amit tettem? Egy politikai alapmeggyőződésből, 
abból, hogy mostani helyzetünk javulását, sorsunk jobbra fordulását csak attól 
várhatjuk, hogy művelődési téren fajsúlyosabbak leszünk, s hogy ezt a világ 
irányadó nemzetei elismerjék... Lehetséges egy másik alternatíva is, amelyre a 
magyar nemzet nem is mer gondolni, az, hogy kitörölnek bennünket az önálló 
nemzetek sorából. 

Az emlékező írást gróf Klebelsberg Kunó halálának 75. évfordulója alkal-
mából közöljük.
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felemelkedésünket mindig a kulturális 
felemelkedésünk előzte meg, bukásunk 
a kultúra elhanyagolását követte: ha a 
politikai demokráciát nem előzi meg 
kulturális demokrácia, akkor annak a 
hatása katasztrofális.

Szent István az ország megszerve-
zése előtt felvette a kereszténységet, 
Mátyás nagyvonalú nyugati politiká-
jához szükség volt a reneszánsz művé-
szet behozatalára. A magyar múltból 
azt olvasta ki, hogy nemzetünk, „a 
katasztrófák nemzete” a legsötétebb 
helyzetekben is megtalálta önmagában 
a talpra álláshoz szükséges forrásokat. 
Ezer év megtanított bennünket, hogy 
miként kell a mostoha sorsot tűrnünk és 
a katasztrófákat túlélni. Vallotta, hogy 
pesszimista hangulatú nemzet nem tud 
emelkedni. Rendíthetetlen optimizmusa 
átsugárzott környezetére. Emelkedé-
sünkhöz sok munka, erőfeszítés és alko-
tások kellenek.

„Egészséges nemzetek, mint a vissza-
nyesett fa, a katasztrófák után kétszeres 
erővel fejlődnek.”

Ahhoz, hogy a Nyugat rokonszenvét 
vissza tudjuk szerezni, a térség kiemel-
kedően legműveltebb országává kell 
válnunk: „Ne feledjük, hogy a nemzet-
közileg ellenőrzött és elismert magyar 
tudományos és művészeti munka a leg-
hatalmasabb eszköze a jó értelemben 
vett propagandának!”

Politikai hitvallása

Klebelsberg politikai hitvallásában 
a legfontosabb erkölcsi elem a jogok 
és a kötelességek összhangja (Tőkéczki 

László). A hatalommal bíróknak, a va-
gyonosoknak erkölcsi kötelességük, 
hogy többet teljesítsenek, a vagyonhoz 
csak akkor van jogalapjuk. Ha erre 
nem képesek, a szociális lelkiismeret 
alapján kell segíteniük. A magántulaj-
don egy modern jogállamban elkerülhe-
tetlen – vélekszik: „Elítéljük a szocia-
lizmus államtanát, ám annál inkább kell 
védeni a szociálpolitika tisztességét... 
Ma a nagyobb vagyonból csak kérünk, 
de követelnünk nem lehet. Azonban el-
érkezik az idő, hogy kényszeríteni fogjuk 
a nagyvagyont.”

A numerus clausust minisztersége előtt 
hozták; mint a nemzetgyűlés közoktatás-
ügyi bizottságának akkori elnöke, próbál-
ta elejét venni, és azt nem szavazta meg. 
Miniszterelnöksége alatt a kormánytöbb-
ség miatt azt eltörölni nem tudta, de a 
törvényen ismételten enyhített, emelve a 
keretszámot. „Az antiszemitizmus lénye-
gében pedig negatív politikai elv” – val-
lotta.

Az újjáépítési munkálatokban szá-
mított a hazai zsidóság szellemi és 
anyagi tőkéjére: „És itt a Ház színe előtt 
is meg kell mondanom azt, hogy vala-
hányszor az állami pénzek nem elégsé-
gesek, akkor én báró Kornfeld Móricz 
tisztelt barátomhoz fordulok, akinek er-
szényében mindig van pár százmillió, ha 
nagy közművelődési célokról van szó. 
Kötelességemnek érzem, hogy neki er-
ről a helyről bámulatos liberalitásáért 
köszönetet mondjak” – szól a parla-
mentben. Klebelsberg a nemzet erejét 
adó középosztályt akarta újraszervez-
ni, megerősíteni és hatalomra juttatni 
(Romsics Ignác, Tőkéczki). A középosz-



Erdélyi Örmény Gyökerek2007. október

16

tály a nemzeti történelmi állam fenn-
maradásának letéteményese: „Ha nem 
sietünk a középosztály segítségére, le-
csúszik, és helyét újgazdagok foglalják 
el, kik nemzeti és kulturális hagyomá-
nyok hiányában nem lesznek képesek az 
államfenntartó szerepre.”

A társadalmi fejlődés nem forradal-
mi, hanem kiegyensúlyozott építéssel 
és csakis a középosztállyal valósítha-
tó meg. Erős, európai szintű, művelt 
polgári középosztályra van szüksé-
günk! Középosztály-ideálját az angol 
gentleman jelentette. A születés adta ki-
váltságot, vezetéshez való jogot fel kell 
váltania a műveltségnek, tudásnak és 
szakértelemnek (Glatz Ferenc).

„Le kell fokozni a köztudatban a poli-
tikai szereplés jelentőségét. Ne a politizá-
lás, hanem a közegészségügyi, kulturális, 
tudományos és irodalmi, közgazdasági 
és szociálpolitikai alkotás legyen az új 
nemzedék eszményképe” – vallja.

Ellenszenvet érzett a meddő pártpoliti-
kai torzsalkodások iránt: „Azon meggyő-
ződésre jutottam, hogy olyan súlyos hely-
zetben lévő nemzetnek, amilyen helyzet-
ben most a magyar van, voltaképpen nem 
is volna szabad pártokra szakadnia.”

Klebelsberg elképzelése szerint az 
ország vezetése három-négyezer rend-
kívül jól képzett, kiválasztott, tehetsé-
ges és nyugati nyelveket beszélő sze-
méllyel biztosítható: „Az emberek ön-
ként és készségesen csak azokat követik, 
akiknek elsőbbrendűségéről, fölényéről 
meg vannak győződve... Veszve van az a 
nemzet, amely a legfontosabb pozíciók-
ba nem tud azok betöltésére legmegfele-
lőbb embereket állítani.” Majd Széche-
nyit idézve hozzáteszi: „Nincs veszedel-
mesebb önhittség, mint másokat vezetni 
ahhoz való képesség nélkül.”

Folytatjuk
(Megjelent a Magyar Nemzet, 1999. 

augusztus 13-i számában, 8. old.)

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub
Október 18. csütörtök 17 óra

Cím: Budapest, Semmelweis u. 1-3. I. emeleti  Bartók terem
Program:
Elég volt!

Ünnepi műsor a magyar forradalom és szabadságharc 51. évfordulójára
Közreműködnek:

Várady Mária és Mártonffy Miklós színművészek

Rendezi: Bp. Főv. XII. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogatja: Fővárosi Örmény Önkormányzat

Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit 
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Tisztelt Olvasók! Zavarban voltam-va-
gyok, azért szólottam legutóbbi találko-
zásunkkor is  a Mezőségről, mert attól 
tartottam, unalmassá válhat a sok vo-
natkozásban igencsak családomra utaló 
magyarláposi örménymagyarokról szóló 
beszámoló. Tudniillik a Haraga Trészi 
fia,  Rednik Gábor is rokon, mivelhogy 
édesanyám nővérét vette feleségül.

Gyermekük nem volt, a Rednikek és 
velük együtt a Haragák is eltűntek Ma-
gyarláposról.

Úgy határoztam tehát, hogy megszakí-
tom a magyarláposi örménymagyarokról 
szóló történeteket, és várom az elszár-
mazottak, a Moldovánok, Besenszkyek 
beszámolóit, én pedig egyelőre egye-
bekről írok. De levelet hozott a posta, és 
megváltoztatta elhatározásomat. Böske 
barátnőm, a tanítónéni írt. Idézek néhány 
részletet a leveléből. „Kedves Julika, 
ma kaptam meg a várva-várt  Füzetek 
szeptemberi számát, három példányban. 
Nagyon hiányzott! Igen kedvelem az ér-
dekes leírásokat, történelmi eseménye-
ket, úgy a múltat, mint a jelent. (…)

Most pedig szeretnék írni egy ízig-
vérig örmény-magyar emberről és csa-
ládjáról. A neve Kovács Dani bácsi. 
Nem tudom, csak névrokonod vagy 
vérrokonod is. Az 1800-as évek végén 
született. Felesége Nánási Lorika (Lau-
ra) is ősi örmény családból származott. 
Két gyermekük született, egy kisfiú, aki 
már kicsi korában meghalt és Teréz, az 
én egyik legjobb barátnőm – egyidősek 
voltunk. 

Dani bácsi iparos ember volt, fér-
fi szabósággal kereste a mindennapit. 
Lórika néni kitűnő háziasszony, az 
inyencségek mestere volt, Teri tőle ta-
nulta a konyhaművészetet. Hithű, val-
lásos római katolikusok voltak, temp-

Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
15. rész

Rednik Gábor, Rednik Demeter és 
Haraga Teréz egyik fia, az I. vi-

lágháborúban huszár volt. Szerette a 
lovakat, később kovácsmesterként élt 

Magyarláposon
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lomba járók. Nagyon szépen énekelt 
Nánási bácsi és Dani bácsi is. Hangjuk a 
Valovics tanító bácsi – aki kántor volt – 
hangjával szárnyalt, emelve az egyházi 
énekek szépségét.

Szombaton délután már nem varrt. 
Mi egyidős leánykák, bakfisok, szépen 
kitakarítottuk a különbejáratú műhelyt, 
s vasárnap délután itt gyűltünk össze. 
Jöttek hozzánk való fiúk is. Társasjáté-
kot játszodtunk. Ha az egyik fiú elhozta 
a tangóharmonikáját, nyekergetésére 
még táncoltunk is 
sötétedésig. Ak-
kor aztán irány 
haza! Nekem 
csak vakációban 
jutott ezen szó-
rakozásból, mert 
polgárista voltam 
Szatmáron, ké-
sőbb képzős.

Közben Teri 
megismerte a 
jövendőbelijét, 
Derecskei Sán-
dort – idősebb 
volt mint mi – és 
18 évesen férjhez 
ment, Nagybá-
nyára költözött. 
Sógornői nem bántak jól Terivel, férje 
is beteg lett, öreg, tehetetlen édesanyja 
is hozzá költözött, három gyermekük 
született, két lány és egy fiú, igy szol-
gálatba nem járhatott. Idős korában, 
amikor az otthoni problémák megszűn-
tek , a gyermekek felnőttek, az öregek 
meghaltak –, vállalt takarítást a megyei 
kórházban. A nagy megeröltetésben 60 

éves korában a szíve megállt, pedig még 
járt dolgozni.

Többször felkerestem, ilyenkor panasz-
kodásaihoz hozzáfűzte: azt szeretném, ha 
a sírkövemre ezt írnák a nevem után: Élt 
18 évet, a többit csak szenvedte!

Sajnos Magyarláposon ebből a csa-
ládból sem maradt senki. Kevesen élünk, 
akik emlékezünk reájuk. Sajnos a Dani 
bácsi családjáról nincsen fényképem. U. 
I. Hosszas keresgélés után találtam ezt a 
fényképet.

1972. június 25-én készült, amikor bol-
dog emlékű Főpásztorunk bérmakörútján 
nálunk járt. A megjelölt bácsi a Kovács 
Dani bácsi. Tipikus örmény alkat. Köze-
pesnél kicsit alacsonyabb termet, vala-
mikor sötét haja őszes lett, emlékeimben 
kissé köpcös, szemöldöke hangsúlyozot-
tan fekete. Fürge, szorgalmas, segítőkész 
volt mindig. Az egyháztanács tagjaként 

Középen Márton Áron püspök atyánk, mellette 
tsz. Gáll Sándor és az egyháztanács tagjai
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sokat dolgozott plébániánk megerősödé-
sén abban a bizonyos nehéz korszakban.

Amint a többit is, úgy ezt az ereklye-
ként őrzőtt fényképet is mielőbb szeret-
ném kézhez kapni. Neked szívesen kül-
döm, vedd hasznát! Teljes bizalommal 
vagyok hozzád! Szívesen vagyok segít-
ségedre, amíg tehetem. Az Erdélyi Ör-
mény Gyökereket örömmel szolgálom 
csekély erőmmel. 

További sikeres munkádhoz kívánok 
jó erőt, egészséget! – de ne feledd, itt az 
ideje, hogy tanulj meg „lazítani”……ha 
még sokáig akarod, hogy olvassuk  érté-
kes beszámolóid.

Szeretettel ölel Böske Magyarlápos-
ról.”

Hát nagyon szépen köszönöm ezt a 
meleghangú, szép beszámolót, amit én 
nem tudtam volna így megírni, mert  
Kovács Dániel – Dani bácsi nem más, 
mint Édesapám testvéröccse, Kovács 
Teri pedig az unokanővérem…

Régi magyarláposi nyaralásaink so-
rán sokat voltam otthonukban, könyve-
ket is kaptam tőlük, és ma is szívesen 
emlékezem Reájuk, számban érzem a 
Lóri néni finom főztjeinek ízét, lelki 
szemeim előtt van a szép virágoskert, 
átellenben Szilágyi Domokos szüleinek 
otthona, Teri mindig vidám, mosolygós 
arca. Úgy emlékezem, hogy Dani bácsi 
kántorizált is Valovics tanító bácsi el-
távozása után a katolikus templomban. 
Noha én Édesanyám vallásában nevel-
kedtem, Láposon látogadtam a katolikus 
templomot is, érdeklődve néztem, hol 

ministrált annakidején Édesapám, hol 
keresztelték, hol volt első áldozó. Ott 
hallottam Dani bácsit is énekelni. Mint 
az örményeknek általában szép ének-
hangja volt, akárcsak Édesapámnak, aki 
egész életében szorgalmas dalárda tag 
volt, még nyugdíjasként is.

A Láposról érkezett levelet égi jel-
ként értékelem, és félretéve minden ál-
szerénységet, következő alkalommal a 
magyarláposi Kovács családról, felme-
nőimről fogok megemlékezni.

(Folytatjuk)

Kovács János nagyapám feleségével, 
Dániel és Márton fiukkal, valamint 

Irma lányukkal

„Akkor élsz, ha másokért élsz.”
gróf Széchenyi István
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Szeptember 18-án a szépen felújított 
Marczibányi Téri Művelődési Központ 
M galériájában sokan gyűltünk össze 
emlékezni a mindenki által oly nagyon 
szeretett János barátunkra, megcsodál-
ni fotóit, mely szemezgetés csupán egy 
élet munkáiból. A II. kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. 
Issekutz Sarolta beszélt eltávozott bará-
tunk közösségünkben betöltött szerepé-
ről, emlékezetes vetítéseiről és előadá-
sairól, jóízű beszélgetéseinkről. Elvitte 
magával az erdélyi örmény közösségi 
élet sok titkát, de itthagyta szép felvéte-
leit: tájak, emberek, állatok, madarak, a 

Tutsek János életmű kiállítása elé
székely és csángó népmű-
vészet, gyermekfotók, a 
régi Budapest, riportfotók 
emlékeztetnek rá. A szé-
pen megrendezett kiállítás 
anyagát Tutsek Csaba, a 
művész gyermeke óriási 
munkával állította össze, 
miután az alkotó korábban 
belefáradt az életbe, mint-
hogy az oly nagyon várt 
életmű kiállításának anya-
gát összeállíthatta volna.

Az estet az erdélyi ör-
ményekről szóló pódium-
műsor színesítette, főleg 
a szamosújvári közösség 

életéből szemelgetve, hiszen János is ott 
töltötte gyermekkora egy részét, melyre 
mindig nagy szeretettel emlékezett visz-
sza.

Szabó Anikó és Flórián Antal szí-
nész-képviselőink nagy átéléssel sze-
melgettek a színes, sokszor humoros 
XIX. századi, XX. század eleji történé-
sekből, adomákból. Kincses Károly fo-
tómuzeológus szakmai megnyitója után 
finom falatok zárták az estet, melyen 
valamennyien együtt örültünk a szép 
képeknek és egymásnak. Jó volt együtt 
lenni, melynek János is biztosan nagyon 
örült onnan fentről.                            M

Dr. Issekutz Sarolta és Tutsek Csaba, a művész fia 
a kiállítás megnyítón

„Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, 
de legyünk egyszersmind bölcsek is!”

gróf Széchenyi István
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Baičoi-ban (Románia) született 1924-
ben. Gyermekkorában családjával együtt 
– nem egészen saját elhatározásukból – 
városról-városra vándoroltak Erdélyben. 
Kezdte Predeálon, majd Uzonban éltek, 
miközben iskoláit Szamosújváron, Sep-
siszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és 
Győrben végezte el. Vegyenek maguk 
elé egy térképet, s karikázzák be az em-
lített helységeket, gondoljanak bele az 
1930-40-es évek történelmi eseményei-
be, s máris megkapják egy cseppet sem 
irigylésre méltó sors legfontosabb határ-
köveit.

Tutsek János katona lett, először 
amerikai, majd francia fogoly – még ez 
is. 1946 júniusában tért haza. Mire leír-
tam ezt a szót, el is bizonytalanodtam, 
mi az, hogy haza, akit ennyit és így vet a 
sors, melyik helyet érezheti hazájának. 
De benne hagyom a szövegben, gondol-
kodjanak ezen önök is.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 
gépészmérnöki oklevelet szerzett. Kü-
lönböző helyeken dolgozott, a Richter 
Gedeon Gyógyszergyárban energiagaz-
dálkodással, a Magyar Gördülőcsapágy 
Műveknél és a MEZŐGÉP Trösztnél 

Kincses Károly 

Megkésett mondatok
Nem múlt még öt hónapja sem, hogy Tutsek János fotóművész munkásságának 
legnagyobb eseményére készült. Összeválogatta fél évszázad legsikerültebb fe-
kete-fehér nagyításait, rendszerezte színes diáit, beszélgetett fiával a számító-
gépes prezentáció lehetőségeiről. Örült neki, várta, hogy életében ez a dolog is 
rendben legyen, mint korábban kutatói, mérnöki munkája során minden más 
is. Megkésett a megnyitó, nem várt, nem várhatott tovább. Nyolcvanhárom év 
dolgait hagyta hátra, nem vitt magával semmit. 

kutatással és fejlesztéssel foglalkozott. 
Mindez bennünket csak annyira kell 
érdekeljen, hogy amikor ezeket a fotó-
kat nézzük itt a falakon, gondoljunk rá, 
milyen távolságból közelített újra meg 
újra a világ racionális felfogásától, ala-
kításától a dolgok esztétikai megközelí-
téséhez. A fényképezést kiskamaszként 
tanulta anyai nagybátyjától Csíky And-
rástól, akinek Tordán fotóműterme volt, 

Szabó Anikó és Flórián Antal színművészek
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de több kiállításon is díjazták művészi 
képeit. 

Tutsek az első egyszerű Voigtländer 
fényképezőgépét csakhamar a kor csúcs-
technikájának számító Rolleicordra 
cserélte. 1943-ban érte el fotósként első 
sikerét. Az országos fotópályázaton – az 
akkori hírneves magyar fotóművészek 
mezőnyében –, II. helyezést ért el, 150 
pengő jutalommal. Aki maga is küldött 
már pályázatra képeket, tudja, mit jelent 
ez, aki meg nem, annak mindegy. Ezt 
követően képeivel különféle pályáza-
tokon több díjban és elismerő oklevél-
ben részesült. Természetesen akkoriban 
minden magára valamit is adó fotográfus 
maga dolgozta ki képeit, hívta elő nega-
tívjait, nagyította kópiáit. Mondjam-e, 
hogy Tutsek János is így tett, – mint 
mindent az életében –, ezt is komolyan 

véve, elejétől a végéig kezében tartva a 
folyamatokat. Most, amikor, már min-
dent, de tényleg mindent a szoftverek 
végeznek a fényképész helyett, nem is 
lehet erről mesélni, mert a jelenlevők 
elfintorítják az orrukat, mondván, mi-
csoda avittas duma.

A gyermekkorában megtanult feke-
te-fehér fényképezés labortechnikáját 
a MADOME-ban fejlesztette tovább. 
Remek iskolába járt, tanult Haller Fri-
gyestől, Kerny Istvántól, Angelótól. 
Akkoriban ez volt a hazai fényképe-
zés egyik legjobb iskolája, még akkor 
is, ha ma már finnyogunk kicsit, hogy 
milyen esztétizáló, csak a forma és a 
világítás nagyon kidolgozott parányi 
nüanszaira építő fotográfia volt. Nem 
baj, ha egy fotómuzeológus folyamatá-
ban látja a dolgokat, s tudja, hogy a hú-

A kiállítás megnyitó résztvevői
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szas-harmincas évek sok sikert jelentő 
fotográfiai stílusa, melyet világszerte 
magyaros stílusnak neveztek, éppen 
Tutsek János képeiben élt talán a leg-
hosszabb ideig.

Haller nemcsak tanította, de barát-
ságába is fogadta. Tutsek János jó ta-
nítványnak bizonyult. Meghozatta a 
külföldön megjelent szakkönyveket, 
és rendszeresen képezte magát. Mert 
mérnökként pontosan tudta, nem elég 
csak tenni, tudni is kell, folyamato-
san nyomon követve a változásokat. A 
MADOME-ban heti rendszerességgel 
tartott klubnapokon nagynevű fotó-
művészek, mint a már említett Haller, 
Ramhab Gyula, Dr. Zajky Zoltán, 
Sztály János és mások komoly kritiká-
val terelgették a szerintük helyes útra. 
Számára – mint oly sok orvosnak, ügy-
védnek, bankpénztárosnak és más fog-
lalkozású amatőrnek – a fényképezés 
csupán a szenvedély maradt, mert eg-
zisztenciális okokból a műszaki pályán 
tevékenykedett nyugdíjba meneteléig. 
Első két munkahelyén fotókört alakí-
tott, házi kiállításokat rendeztek, ahová 
neves fotóművészeket hívtak meg zsű-
rizésre. Néhány műve megjelent a nyil-
vánosság előtt is, a „Testvérek” című, 
itt kiállított képe a Köznevelés egyik 
számának címlapján, a „Hóvirágos, 

Húsvéti, Gyöngyvirágos” csendélete 
képeslapként évekig forgalomban volt. 
Leginkább a portré, a gyerek- és csa-
ládfotók, zsánerek és a tájképek foglal-
koztatták, de a népművészeti felvétele-
ket is jó színvonalon művelte. Ha te-
hette, nyugdíjasként évente visszament 
Erdélybe és fotózta Kalotaszeg, Szék, 
Torockó, a szamosújvári örmények és 
a csángó magyarok népművészetét, ha-
gyományait és népszokásait. Néhány 
képe ezekből látható a kiállításon is. 

2001-ben az Erdélyi Magyarok Egye-
sülete rendezett képeiből tárlatot. A kor 
egyik legkiválóbb fotóművésze, Gink 
Károly méltatta a megnyitón. S aki is-
merte Károlyt, az tudja, nem vállalt 
soha olyat, ami ízlésével, meggyőződé-
sével ellenkezett volna. Erről itt, most 
Önök is meggyőződhetnek. S ha meg-
engedik, hogy innen Barcelonából pri-
vatizáljak egy kicsit, a kedvemért néz-
zék meg A Duna hullámai, a Ködtenger 
felett és a Nádas című képeit. Én ezekre 
emlékszem majd, ha Tutsek János neve 
a későbbiekben szóba kerül. Önök is 
választhatnak, ne higgyenek a messziről 
szóló embernek!

(Elhangzott 2007. szeptember 18-án 
Tutsek János életmű kiállításának meg-

nyitóján Budapesten, a Marczibányi 
téri Művelődési Központban) 

Köszönetnyilvánítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálásan 
megköszöni Ötves Erzsébet 50 EUR támogatását, amellyel 

az Egyesület működését segítette. 
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A Szamosújvár szom-
szédságában fekvő 
Ördöngösfüzest a Mező-
ség északi kapujának tart-
ják, magától érthetődik 
tehát, hogy e kapun át 
bebocsájtást nyertek  ör-
mény őseink a Mezőség-
re. De más irányból is 
oda kerülhettek.

Az Erdélyi Múzeum 
Egyesület, Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudo-
mányi Szakosztálya és a 
Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem, Magyar Néprajz 
és Antropológia Tanszéke 
Mezőség-Konferencia 
címmel tudományos ülésszakot szerve-
zett 2006 októberében, hasonlóan a 2005-
ös Aranyosszékről szóló konferenciához. 

Ahogy akkor, úgy ezúttal is köte-
lességemnek éreztem, hogy szerény 
dolgozatommal felhívjam a figyelmet 
rá: Erdély és a Partium valamennyi táj-
egysége múltjában, hely- és kultúrtör-
ténetében milyen nagy szerepe volt az 
örménymagyaroknak!

Nemcsak a nagy neveket kellene szá-
mon tartani, de érdemes lenne felkutatni 
a talán valamennyi településen fellel-

Bálintné Kovács Júlia

Magyarörmény morzsák a Mezőségről
1. rész

Mezőségnek nevezzük az Erdélyi medencének azt a részét, amelyet a Szamos, a 
Maros és a két Küküllő zár közre, s az idők során a vízfolyások halomvidékké 
változtattak. Jellemző tulajdonsága fátlansága – olvashatjuk a Tolnai 
Világlexikona 1928-as kiadásában.

hető „aprómunkásokat”, akik nyomot 
hagytak maguk után, ott ahol éltek.

Idézek: „Kővári László 1842-beli 
„Erdély statisztikája” czímű, igaz hogy 
régi, de azért ma is becses művében így 
ír:  Mint hogy alig van falu, hol örmény 
ne lakjék, városainkban pedig a keres-
kedők belőlük telnek, számukat bátran 
tehetni 10.000-re.

Turista létemre sok vidéket bejártam, 
sok községben megfordultam, és bár 
nem keresve lépten-nyomon örmény bér-
lőkkel, szatócsokkal, iparosokkal, gyü-

Bálintné Kovács Júlia előadását tartja. 
Mellette dr. Issekutz Sarolta
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mölcstermesztőkkel, kupeczekkel, mé-
szárosokkal, uradalmi alkalmazotakkal, 
gazdasszonyokkal, varrónőkkel, marha-
hízlalókkal, vendéglősökkel, házmes-
terekkel, lovászokkal stb. találkoztam, 
mert akinek jó szeme van, ezer közül is 
megismerni véli a faji typust, s azután 
utána kérdezősködve, kutatása többnyi-
re helyes nyomra vezet. Hiszen pl. csak 
a Majláth püspök főpásztori körútjait 
megfigyelve alig szokott falu lenni, hol 
vagy az egyházgondnok, vagy a templo-
mi énekesnő, vagy a vendéglátó gazda 
örmény ne lett volna. Persze mindenek-
előtt ismernie kell az illetőnek (mármint 
a kérdezősködőnek, kutatónak B. K. J.) 
az örmény családneveket egytől-egyig 
mindenféle alakulataikban”

Ezeket az intelmeket 
hallva természetesnek kell 
elfogadnunk jelen dolgoza-
tom címét, mármint hogy 
csak „morzsákat” fogok 
tudni bemutatni a gazdag 
mezőségi terített asztalról. 
A Mezőségen kb. 150 tele-
pülés (község, falu, tanya) 
található. Ezek közül az 
egyiket Mezőörményesnek 
hívják, de nincsen adatunk 
arra, hogy az örmény lako-
sokról kapta volna a nevét. 
Murádin László szerint 
neve az ott működő mal-
mok miatt alakult talán az 
örleményesből örményes-
re. Ez azonban nem biztos.

Ezúttal olyan települé-
seket választottam, ame-
lyekről eddig is hallottunk, 

tehát nem teljesen idegenek számunkra. 
Kezdem mindjárt Ördöngősfüzessel. 

A Füzetekben évekkel ezelőtt közöltük 
azokat a Wass Albert leveleket, amelyeket 
az Amerikában élő író Lapohos András 
ördöngősfüzesi tanárnak írt. A tanár úr 
annakidején Szamosújváron járt középis-
kolába – az 1943-as iskolai évkönyvben 
csupa vastagbetűvel nyomtatták a nevét, 
mert tiszta kitűnő osztályzatai voltak – és 
látogatván az örmény múzeumot, belesze-
retett ebbe az intézménybe. Később mint 
községe biológia tanára természetrajzi és 
állattani múzeumot létesített iskolájában.

Az 1989-es változások után arra gon-
dolt, hogy a hagyományok megőrzése, a 
régi értékek megmentése érdekében lét-
re kellene hozni a Mezőségi Egyházi- és 

Sebesi Karen Attila (balra) és Keresztes Sándor színművészek 
Bálint Tibor novelláiból olvastak fel a klubesten
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Szórvány Múzeumot. Abban, hogy ezt az 
álmát megvalósíthatta, mondhatni döntő 
szerepe volt régi tanítványának Eránosz 
Jánosnak, aki a kezdetektől e nemes ügy 
mellé állt, és jelentős pénzadománnyal 
vetette meg a múzeumépítés alapjait. 
Sajnos nem érhette meg a múzeumavatás 
napját, fiatalon, alig 49 évesen agyvér-
zést kapott, amelyet nem élt túl.

Klubtagunk, Királyné Placsintár Do-
rottya – volt osztálytársam – is támogatta 
a múzeumépítést, hiszen az ő felmenői 
is kötődtek Ördöngösfüzeshez. Bőveb-
ben most más településeket választottam 
abból a célból, hogy bemutassam őket 
és örménymagyarjaikat. Ezek  a közsé-
gek pedig Kolozs, illetve Katona – ahol 
Barcsay Jenő született –, valamint Czege 
és Vasasszentgothárd, néhai Was Albert 
családjának  lakhelye. A Kolozsvártól 
Szamosújvár irányában 25 kilométer-
re fekvő Kolozs ma már csak lepusztult 
sósfürdőjéről ismert, holott valamikor na-
gyon jelentős települése volt a történelmi 
Magyarországnak. Nagy Lajos királyunk 
idejében, egy 1377-ben keltezett oklevél-
ben szabad királyi bányavárosként szere-
pel színtiszta magyar lakossággal. Rangját 
és jelentőségét sóbányáinak köszönhette, 
lakosainak száma gyarapodott, az 1827-es 
adatok szerint 3176 fő volt. Ez a népszám-
lálás örményekről nem tesz említést, pedig 
Szamosújvár, az örmény város nem esik 
messze Kolozstól, kézenfekvő tehát, hogy 
örmény családok is betelepedtek ide.

Az 1850-es népszámlálás adatai sze-
rint Kolozson 28 örmény élt, olvashat-
tuk Kozma István és Sasvári László írá-
sában, mely a Füzetekben is megjelent 
2006 januárjában.

Közölük a Zabulik család a városve-
zetésben is jelentős szerephez jutott a 
XIX. század második felében. A bánya 
beomlásának, a tárnák bezárásának ideje 
ez. Minden bizonnyal hatalmas dörrenés-
sel járt az omlás, folyamatos is lehetett, 
és a helybeliek, a tragikus esemény tanúi 
ezzel a hangutánzó szóval emlékeztek a 
történésekre, e szóval „keresztelték” el a 
keletkezett sóstót Dörgőnek. 

Él még az öregek ajkán a legenda, mi-
szerint köteleken leeresztett kancsókból 
próbálták ideig-óráig táplálni a bennre-
kedt bányászokat, munkásokat. A bá-
nyát 1858-ban zárták be, a szabad királyi 
városból idővel rendezett tanácsú város 
lett, de még mindig jelentős települése a 
mezőségnek, noha a vasút elkerüli.

(Folytatjuk)
(Elhangzott a 2007. szeptember 20-i

Fővárosi Örmény Klub rendezvényén)

Lukács Vilmos a „Dörgő” mellett Kolozson 
az 1930-as években
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A szeptemberi Fővárosi Örmény Klub résztvevői

„Örvendezzetek hát magya-
rok, bármit is lát szemetek a 
ma sötétjében: a szabadulás 
perce közeledik! Ne várjá-
tok azonban, s ne keressétek 
se ágyúk dörgésében, se 
hangzatos politikai jelsza-
vakban: az Úr igazsága hal-
kan jár, és békesség kíséri. 
Az Ő akarata rendelkezett 
már minden dolgotokban, 
s az Ő rendelkezését nem 
az idő méri, hanem tudás, 
lelki tudás. Gondozzátok 
csak a mustármagvakat, s 
egyébbel ne törődjetek.”

(Részlet Wass Albert: 
„Hagyaték” című művéből)

Örmény diaszpóra Közép Európában
Nemzetközi tudományos konferencia Piliscsabán. 2007. szeptember 26-27.

Fent: Prof. Ashot Melkonyan, az Örmény 
Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatója és Anahit Simonjan az 
Örmény Tudományos Akadémia munkatársa 
a megnyitó ünnepségen. Balra lent: Dr. Ashot 
Alexanyan Örményország bécsi nagykövetének 
helyettese. Jobbra lent: Dr. habil. Őze Sándor 
egyetemi docens. (A konferencia a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen zajlott.)
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Az Örmény Királyság 
megszűnése

Az Örmény Királyság Kr. e. 189-Kr. 
u. 428 között állt fenn. Nyugatról a Ró-
mai Birodalom, keletről különböző per-
zsa dinasztiák: párthusok, szászánidák 
szorongatták. Örményország az ütkö-
zőállam szerepét töltötte be két nagy 
birodalom között. Területén gyakran 
hadakoztak egymással a szomszédos 
nagyhatalmak. Az örmény király és a 
tartományi főurak (nakhararok) gyak-
ran ellentétes oldalra húztak.

387-ben a Római Birodalom és a 
Szászánida Birodalom felosztotta egy-
más közt Örményország területét. Az 
ország nyugati ötödét 
Armenia Minor néven 
a Római Birodalomhoz 
csatolták, míg a kele-
ti négyötöd rész perzsa 
megszállás alá került. A 
perzsák meghagyták az 
arsakida királyokat, egé-
szen 428-ig.

A perzsa uralom

428-ban Örményor-
szág keleti (nagyobbik) 
része a Szászánida Biro-
dalom részeként egysze-

Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
5. rész

Örményország alkonya
rű tartományi rangra süllyedt. A király-
ságot megszüntették, a tartomány élére 
marzpant ültettek. A katolikoszt, Szent 
Nerszészt elhurcolták a birodalom bel-
sejébe és fogságban tartották. Helyette 
egymás után két ellenkatolikoszt tettek 
meg egyházfőnek, akiket a Szászánida 
Birodalom területén működő szír egy-
házból választottak ki. Ez az egyház a 
legrégebbi keresztény közösség, amely 
a Római Birodalom területén kívül lé-
tesült, mégpedig Mezopotámiában, 
Ktésziphón központtal. A II. században 
már biztosan fennállt, a neve ekkor Ke-
let Egyháza volt. Később Nesztoriánus, 
illetve Asszír Egyháznak is nevezték. 
Rítusa az ún. káld rítus.

Örmény liturgia: úrfelmutatás
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Az ötödik század első felét az ör-
mény történészek „homályos fejezet-
nek” tartják. Mivel az örménység poli-
tikailag megosztott volt, az országot és 
az egyházat pedig hirtelen lefejezték, a 
források homályosak és ellentmondóak. 
Az örmény nyelven mondott liturgiának 
a kezdete is erre az időszakra tehető. 
A mise szövegét, ahogyan a Bibliát is, 
görögből fordították, ám nem világos, 
hogy a szír rítusok milyen mértékben 
befolyásolták.

A szászánidák nem érték be azzal, 
hogy országuk egyháza (keleti szír egy-
ház) alá vonják az örmény egyházat. II. 
Jezdegerd szászánida király (438-457) 
uralkodása alatt az örményeket a perzsa 
zoroasztriánus vallás követőivé akarták 
tenni. Az örmények fellázadtak, mozgó-
sítottak és a hadba indultak. A háború-
ban részt vettek az örmény püspökök is. 
A döntő csatára Avarajr mellett került 
sor 451-ben. A hadvezér, Szt. Vardan 

Mamikonjan és társai vértanúhalált 
szenvedtek. Ezt a csatát ugyan elveszí-
tették az örmények, de az eredmény vé-
gül az lett, hogy Örményország keresz-
tény maradt (míg a perzsa nép, nyelv 
és vallás 200 év múlva szinte eltűnt: a 
nép vegyült az arabokkal, megszületett 
az arabírásos újperzsa nyelv, a lakosság 
pedig muszlimmá lett: a perzsa tűzkul-
tuszt csak az Indiába menekült párszik, 
azaz perzsák, valamint a kurd jezdik őr-
zik a mai napig).

Szt. Vardant és vérta-
nútársait a mai napig a 
legkiemelkedőbb szentek 
és nemzeti hősök közé 
sorolják, méltán népsze-
rű a mai napig ez a név, 
amelyet ma már Vartánnak 
ejtenek. (A keresztneveket 
gyakran használják veze-
téknévként, mint a híres 
énekesnő, a bulgáriai ör-
mény származású Sylvie 
Vartan.)

A Khalkédóni Zsinat 
(451)

Az örmény püspökök, mivel az ör-
mény kereszténység megmaradásáért 
harcoltak, nem tudtak részt venni a 
Római Birodalomban megtartott, igen 
fontos összejövetelen, a Khalkédóni 
Zsinaton. Itt többek között Jézus Krisz-
tus isteni és emberi természetéről vi-
tatkoztak a zsinati atyák. Valójában 
egyházi vezetők vetélkedéséről és te-
ológiai iskolák szócsatájáról és presz-
tízsharcáról volt szó. Ám mindezek 

Örmény liturgia: behúzzák a kis függönyt
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következményeképp az ún. keleti or-
todox egyházak elszakadtak. Mivel az 
örmény püspökök nem voltak jelen, és 
a zsinaton történtekről hamis informá-
ciókat kaptak, ők is az elszakadt egyhá-
zakhoz csatlakoztak. Az 505/506-ban 
tartott I. dvini zsinaton, majd az 553-as 
II. dvini zsinaton úgy határoznak, hogy 
az Örmény Apostoli Egyház elutasítja 
a Khalkédóni Zsinaton megfogalma-
zott tanításokat. Emiatt egészen a XX. 
század második felében lezajlott teo-
lógiai párbeszédig az Örmény Apos-
toli egyházat is, a többi keleti ortodox 
egyházzal együtt eretnek egyházaknak 
tartották. 1996-ban II. János Pál pápa 

és I. Garegin, 
Minden Örmények 
Katolikosza közös 
nyilatkozatot ír-
tak alá, amelyben 
leszögezik, hogy 
a Katolikus Egy-
ház és az Örmény 
Apostoli Egyház 
Krisztusról szóló 
hite megegyezik.

Az arab 
uralom

628-ban új ha-
talom jelent meg 
a Közel-Keleten: 

az Arab Birodalom. Néhány év alatt 
elfoglalták az egész Közel-Keletet, 
bekebelezték a hatalmas Szászánida 
Birodalmat. 639-ben már Örmény-
országban voltak. Örményországot 
Arminija néven az Arab Birodalom 
tartományává tették, amelyet az ún. 
osztikán kormányzott. A Birodalom 
legkiemelkedőbb kalifája az Ezer-
egyéjszaka meséiből is ismert Hárún 
al-Rasíd (786-809) volt. Az ő halála 
után a Birodalom hanyatlani kezdett, 
a bagdadi kalifa hatalma gyengült. 
Örményország egyre nagyobb önálló-
ságra tett szert.

 (Folytatjuk)

Örmény liturgia: szőlőszentelési körmenet

Figyelem! 
Az Egyesület e-mail címe megváltozott az alábbiak szerint!

E-mail: magyar.ormeny@t-online.hu
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Már a hét vezér közt is akadtak örmé-
nyek, s mi sem támasztja ezt jobban alá, 
minthogy Árpád vezérré választásakor 
a pajzsra emelés mellett a vérszerződés 
is megköttetett. Az örmények Kárpát-
medencébe érkezésének ez volt az első 
hulláma, melyet továbbiak követtek. 
Gyergyószentmiklósra 1637-ben érkezett 
az első örmény bevándorló csoport, ott-

hont keresve a Békény partján. Az évek 
során a jó kereskedelmi érzékkel megál-
dott náció kivette részét a gyergyói kö-
zösség életéből, harcokban épp úgy helyt-
álltak, mint a székelység. Kereskedelmi 
tevékenységüknek, kocsmatartásuknak 
tudható be, hogy örményellenes intézke-
dések születtek, megszabva például hány 
órától árulhatnak a piacon, mely máig is 

A gyergyói örménység ünnepe

örmény hajnalként ismeretes. Ezen in-
tézkedések azonban a gyakorlatban nem 
működhettek, hisz székelyek kezdték az 
örmény portékát árusítani, az örmények 
borát mérni. Szintén az örménység igen 
hamar jelentős földbirtokra tett szert, fel-
vásárolván a székelyektől parcellákat, így 
áldozatokká váltak a földtörvény megje-
lenésekor, és most, a birtok- visszaszol-

gáltatás idején is csak 
egy részét kaphatták 
vissza temérdek tu-
lajdonuknak.

Civilizációt hoz-
tak, építkezésben, 
szem  léletmódban, ki-
emelkedő képvi  selőik 
pedig hozzájárultak 
Gyergyószentmiklós 
fejlődéséhez. Ezelőtt 
száz esztendővel 
Gyer gyó szentmiklós 
jegyzője, Puskás 
Adolf – akinek fele-

sége örmény volt – kijárta, hogy e telepü-
lés megszerezhesse a városi rangot. Orel 
Dezső pedig, aki a város első választott 
polgármestere volt, szintén örmény kö-
tődéssel bírt. 

E történelmi eseményekről szerez-
hettek tudomást mindazok, akik részt 
vettek a Görög Joachim Társaság ál-
tal szervezett Centenáriumi örmény 

Centenáriumi örmény napokat szervezett a hét végén Gyergyószentmiklóson 
a Görög Joachim Társaság. A rendezvénysorozat tegnap az örmény katolikus 
templom búcsújában csúcsosodott ki, az ünnepi szentmise után avatták fel Orel 
Dezső, a város első választott polgármestere emléktábláját. 

Dr. Issekutz Sarolta a gyergyói ünnepségen 



Erdélyi Örmény Gyökerek2007. október

32

napokon szeptember 
6-9. között. A közel 
ötszáz ünneplő tör-
ténelmi sétán emlé-
kezett meg a telepü-
lésfejlődést elősegítő 
nagyokról, dr. Garda 
Dezső történésztől, 
Veress Ilka szocioló-
gustól és Gazdovits 
Miklós örménység-
kutatótól múltidézést 
hallhattak, az óhazát, 
Örményországot ké-
pekben Zárug Béla és 
Zárug Katalin hozta 
a szentmiklósi múze-
umba. Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let tevékenységéről szólt, Baróti Lász-
ló-Sándor örmény katolikus plébános 

pedig a Lourdes-i zarándoklatról tar-
tott élménybeszámolót. Az ünnepség 
része volt a múzeumban tartott örmény 
ételkóstoló, édes finomságokkal. A 
vasárnapi búcsús szentmisét követően 
leleplezték Orel Dezső emléktábláját, 
mely a Kövér-ház falán talált helyet. 

Hogy hány örmény volt e rendez-
vényeken, nehéz lenne megmondani, 
mint ahogy Gazdovits szerint az is fel-
mérhetetlen, hogy hány örmény él ma 
a Kárpát-medencében. Akik ott voltak, 
ha nem is örmények, de örménypár-
tolók, olyanok, akik fejet hajtanak e 
nemzet megvalósításai előtt, köszö-
nettel adóznak a segítségükért, mely 
hozzájárult, hogy a várossá válás 100 
éves évfordulóját megünnepelhesse 
Gyergyószentmiklós. 

Balázs Katalin 
(Megjelent a Hargita Népében, majd 

ezt követően az Erdély ma – internetes 
hírportálon 2007. szeptember 10.)

Vörös Köpönyegesek az ünnepi szentmisén

Elnökasszony bemutatkozó előadását tartja
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Négy nap alatt sikerült összekapcsol-
ni egy időre Budapestet, Bukarestet és 
Jerevánt, az örmény kultúrához és tör-
ténelemhez kapcsoló előadásokkal és 
rendezvényekkel, miközben minőségi 
szórakozást és élményt nyújtott a nagy-
számú résztvevőnek a sok-sok előadás, 
az örmény dallamok, ízek, Örményor-
szági fotók.

Első nap Gyergyószentmiklós ör-
mény múltjának felelevenítése került 
terítékre. Történelmi sétával indítottuk 
a napot, amelyet András Szabolcs tör-
ténelem tanár vezetett. A múlt megis-
merésének módszere az „anamézis” a 
történetek újraélése, életszerű megele-
venítése az előadás során. A résztvevők 
az örmény templomkertből indultak 
1654-ben, amikor az örmény közösség 
két alakja először telepedett le, hosszas 
vándorlás után végleges lakóhelyére, 
így őket a közösség hősként tisztelte. A 
séta a történelmi múlt más színhelyei-
re is elvezetett, így részt vehettünk egy 
Melcantile fórumon, ahol visszaélés 
miatt elbocsátottak egy tímárt, továbbá 
eljutottunk a korabeli mulatókba, kaszi-
nókba, ahol együtt vigadott örmény és 
székely a szabadságharc korában, ami-
kor az egymás mellett élés, a közös sors 

Madaras Szilárd

Centenáriumi Örmény Napok
Szeptember 6-a és 9-e között zajlott Gyergyószentmiklóson várossá válásának 
100. évfordulóját ünneplő eseménysorozat keretében megszervezett „Centená-
riumi Örmény Napok”, amely az örmény szertartású plébánia-templom búcsú-
jához, a Kisbolgodasszony búcsúhoz kapcsolódott. A négynapos rendezvény 
főtámogatója, Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata volt.

együtt küldte a harcba az örmény és a 
székely közösséget. 

Következő állomásunk szorosan kap-
csolódik a centenáriumhoz: a száz évvel 
ezelőtt élő, és gyógyító Dr. Fejér Dávid-
ra emlékeztünk, arra az orvosra, aki a 
szegények megsegítője volt, az első al-
kohol-ellenes egészségügyi lap kiadója, 
a kórház egyik építője. A megemlékezés 
után megkoszorúztuk a nagy személyi-

Madaras Szilárd a rendezvény szervezője 
(Görög Joachim Társaság)
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ség fejszobrát, és átsétáltunk az örmény 
temetőbe, hogy a többi híres örmény 
személyiségről is megemlékezzünk.

Görög Joachimra, a pap képviselőre, 
iskolaépítőre, és igazgatóra, majd ké-
sőbbi szenátorra, aki a korabeli város 
békebírója volt, mert kedves, és tiszte-
letet parancsoló egyéniségével sokszor 
békítőként jelent meg vitás ügyekben – 
a mauzóleumánál emlékeztünk.

Vákár Arthur alakját is felidéztük, 
aki meggyőződéses Kossuth-párti volt, 
újságot alapított, valamint a város kép-
viselőjeként tevékenykedett. Emlékük 
előtt elhelyeztük a kegyelet koszorúit.

David Yengibarian, aki kedves egyé-
niségével elragadta közösségünk, (főleg 
a lányok) figyelmét, este 8 órakor lépett 
fel a Művelődési Ház nagytermében, 
több mint 200 résztvevő előtt. David 
másnap meglátogatta a Gyilkos-tót és 

környékét, a Bé-
kás szorost, és 
azt ígérte, vissza-
tér majd túrázni, 
és feltöltődni az 
egészséges hegyi 
környezetbe.

Második nap, 
a társszervező 
intézményben, 
a Tarisznyás 
Márton Múze-
umban zajlottak 
a rendezvények. 
Zárug Béla és 
Katalin Örmény-
ország képekben, 
f o t ó k i á l l í t á s a 
nyílt meg, majd 

ezt követően örmény ételkóstoló zaj-
lott. Az előadó házaspár a gyönyörű 
templomok, és tájak bemutatásával egy 
pillanatra az Őshazába varázsolta hall-
gatóságát. 

Harmadik napunk vendégelődói a két 
fővárosból érkeztek, ahol kisebbségként 
vagyunk jelen, így sikerült Budapestet 
és Bukarestet összekapcsolni az örmény 
kultúra szellemiségében. Gazdovits 
Miklós örménykutató tartalmas előadá-
sában az örmények erdélyi betelepülé-
sét mutatta be történelmi feltélezései 
alapján.

Dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület 
megalakulásáról, és tevékenységéről 
tartott előadást. Sokakban mély nyomot 
hagyott az a jószándékú tenniakarás, 
amellyel az EÖGYKE-t sikerült je-
lenlegi állapotáig kiépíteni, úgy, hogy 

Az ünnepi szentmise résztvevői
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közben a Kárpát-medence örménységét 
folyamatosan segítette az Egyesület, va-
lamint a múlt-kutatás, az identitás meg-
őrzés, és a közösség-építés állandóan 
jelen volt a tevékeny-
ségükben.

F ő t i s z t e l e n d ő 
Baróti László Sán-
dor előadásában, a 
gyergyószentmiklósi 
örmény egyházkö-
zösségünk Lourdes-i 
zarándoklatának ké-
pes beszámolóját tar-
totta meg. A hallgató-
ság azon tagjai, akik 
jelen voltak, újra át-
élhették a zarándok-
latot, a többiek pedig 
kedvet kaptak a mély 
lelki élményhez és 
utazáshoz. Közössé-
günk jövőben is elza-
rándokol Szűz Mária 
jelenéseinek helyszí-
neire, hogy ezzel is 
erősítse a hitéletet.

Vasárnap az ör-
mény szertartású 
plébániatemplomban 
a Kisboldogasszony 
napi búcsú zajlott, 
főtisztelendő Szakács 
Endre celebrálásával, 
örmény szertartás 
szerint. 

A búcsús szent-
mise után városunk 
első polgármester-
ének emléktábláját 

avattuk fel. Orel Dezső, aki a Kövér ör-
mény család leszármazottja anyai ágon, 
Gyergyószentmiklós polgármestere volt 
a várossá váláskor. 

Az ünnepi körmenet a templom körül

Orel Dezső polgármester emléktáblájának leleplezésén Baróti László-
Sándor plébános, mögötte Csergő Tibor András igazgató 

(Tarisznyás Márton Múzeum) és Dr. Garda Dezső történész
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Sediánszky János alpolgármester úr nagy 
varázsló, mert Jerevánban tett látogatá-
sának felidézésével minket is elvitt Ör-
ményországba. Silva Kaputikjan költőnő 
okos idegenvezetésével megismerhettük 
az örmény kézirattár, a Matenadaran 
csodás kódexeit, Ecsmiadzinban, min-
den örmények katolikoszának szent vá-
rosában is járhattunk. 

A Nap sütött, a közönség egyre gyűlt, 
már nem fért a kilencven férőhelyes 
borpincébe, így sokan az ajtó előtt elhe-
lyezett székeken ültek.

Várady Mária

Vidám nyárbúcsúztató a Tabánban
Kisasszony napján, szeptember 8-án szépszámmal gyűltünk össze a Tabáni Te-
rasz Étterem Borpincéjében. Ünneplőbe öltözött örmények, magyar-örmények, 
magyarok, a kerület lakosai, de a távoli kerületekből is sokan voltak kíváncsi-
ak irodalmunknak e vidám szeletére. Balogh Réka képviselőtársunk gyönyö-
rű szórólapot tervezett!, mely csemegét ígért irodalomból, zenéből és örmény 
gasztronómiából. 

Flórián Antal szín-
művész kiváló, szemé-
lyes élményekből táp-
lálkozó előadásában 
megismerhettük az 
örmények Mekkájá-
nak, Szamosújvárnak 
történetét az alapítástól 
a zárt közösségi létfor-
mán keresztül a XX. 
század rombolásán át 
napjaink örmény kö-

Sediánszky János alpolgármester
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zösségéig.Megható levelet hallottunk az 
okos örmény mély szerelméről (Áfgánisztán 
Vártán szerelmes levele), melynek megszó-
laltatásával Flórián Antal nagyszerű előadói 
kvalitásai hatványozottan érvényesültek a 
szellem, a jellem, az érzés ötvözésében.

Szerencsés választás volt Yengibarian 
Dávid nemzetközi hírű harmonikaművész 
szerepeltetése itt a Tabánban, 
ahol a falak s az éther még őrzi 
a régi kiskocsmákból kiszűrődő 
zene hangjait. Változatos játéká-
val a szöveghez illeszkedve hol 
táncra hívta a jelenlévőket, hol 
pedig a legfájdalmasabb érzése-
ket felidéző dallamoktól búgott 
harmonikája.

Avetik Iszahakjan Az anya 
című, siraki monda alapján írt 
verse után „Rózsát ültettem, tö-
vist termett” kezdetű örmény 
ballada hangzott el. 

Számomra mindig nagy öröm, ha az 
örmény irodalommal foglalkozva má-
sokat is megismertethetek a benne rejlő 
kincsekkel, de ezen a délutánon boldog 

madárként repdesett szemem a felém-irá-
nyuló, rám-néző csillogó szempárokon. 

Köszönöm, hogy eljöttek és meghall-
gattak minket! Köszönöm a Budavári 
Önkormányzatnak, a Színházi Dolgozók 
Szakszervezetének és elsősorban a Ta-
báni Terasz Étterem Kávéház Borpince 
vezetőinek támogatását.

Az est záróakkordja egy ör-
mény ételekből összeállított sze-
rény, ám változatos ételkóstoló 
volt, melyből a népes közönség 
kedvező fogadtatása miatt – 
morzsa sem maradt. Aki későn 
kapott észbe, már csak az illatát 
érezhette a sok finomságnak.

Vidám Örmény Est a Tabán-
ban – a sikerre való tekintettel – 
ha élünk, jövőre is lesz.   

S ne feledjük, az est másik ra-
gyogó csillaga, maga e cikk szer-
zője, Várady Mária színművész 

volt, aki szuggesztív tehetségével káp-
ráztatta el hallgatóságát. (A szerk).

(A cikk szerzője a Budavári Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke)

Yengibarian Dávid és Flórián Antal

Várady Mária és Yengibarian Dávid
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A pogány örmények sok istent imád-
tak, de Anahid volt az anyaisten. 
Aranyszobra Erzegna városában ál-
lott. Az örmények évente több alka-
lommal megkeresték a szobrot, és 
ilyenkor nagy ünnepségeket tartottak. 
De a legnagyobb ünnepség augusztus 
7-én volt, amit Navasartnak neveztek, 
azaz Évkezdetnek, mert ettől a naptól 
kezdődött az új év Örményországban. 
A város utcáit szépen feldíszítették, és 

A ma ros vá sár he lyi ör mény-ma gyar
kö zös ség gyer mek ro vata (8. rész)

Ked ves Szülők és Nagy szülők!
Arra ké rünk Ben ne te ket, hogy hó nap-

ról hó napra, ami kor ke ze tekbe ve szi tek a 
„Gyö ke re ket”, hív já tok fel gyer me ke i-
tek, uno ká i tok fi gyel mét erre a ro vatra, 
s ha nem ér tik, ma gya ráz zá tok el ne kik 
fon tos sá gát.

Ked ves Gyer me kek!
Nek tek iga zán meg éri el ol vasni és meg-

is merni a szép tör té ne te ket, ame lyek ha tal-
mas ör mény ki rá lyok ról, csoda szép ki rály-
ki sasszo nyok ról, vé res há bo rúk ról szól nak. 
És mi ért éri meg meg is merni őket? Mert 

min den tör té net vé gén ta lál tok egy kér dést, 
ame lyet ha meg vá la szol tok és el kül dö tök 
pos tán vagy email-en, év vé gén a leg jobb, 
leg szebb vá la szo kat ki sor sol juk kö zü le-
tek. A há rom nyer tes cso dá la tos aján dé-
kok ban ré sze sül. A cím te hát a kö vet kező: 
Dr. Pus kás At tila, Str. Bu su i o cu lui 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mu res, Ro má nia.  
E-mail cím: pat tila001@ya hoo.it

Vár juk le ve le i te ket!
Dr. Pus kás At tila, 
a Ma ros vá sár he lyi  

Ör mény Kul tu rá lis Egye sü let ne vé ben

a házak ablakaira értékes függönyö-
ket akasztottak. Minden lakos, idő-
sek, asszonyok, fiatalok és gyermekek 
sokszínű virágkoszorúval ékesítették 
fejüket, és zöld ágakat vittek Anahid 
szobra elé.

Hét nap és hét éjjel tartott a mulatság, 
amivel az örmények az Új Évet ünne-
pelték.

Mikor kezdődött az örményeknél 
az Új Év, és hogyan ünnepelték?

Anahid

„Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok hazánk-
fia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom tudni ‚valaha 
mik voltunk de inkább átnézni, idővel mik lehetünk, s mik 
leendünk.’ A múlt elesett hatalmunkból, a jövendőnk urai 
vagyunk.”

gróf Széchenyi István
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Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Isten-
ben, és hiszem azt, hogy igazságos vagy, bár 
emberi elmémmel megérteni nem tudom 
igazságodnak szörnyű módszerét. Hiszek 
jóságodban is, bár szemem csak gonoszt 
lát, amikor Erdély felé tekint. Mint Szent 
Fiadat hajdani időben, ma népemet feszítik 
keresztre az istenkáromló gonoszak.

Judások árulják el naponta, ron-
gyain martalócok osztozkodnak, s a 
Nyugat farizeusai szemforgatva for-
dulnak másfelé, hogy kínjait ne lássák. 
Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás paran-
csa és hitem kívánsága szerint, de szeretem 
a népemet is, Uram, szegény elesett erdélyi 
magyar népemet, s bocsáss meg nekem, 
Uram, ha népem felé ma hangosabb, fá-
jóbb, lelkesebb és türelmetlenebb bennem 
ez a szeretet talán, mint Tefeléd. De lám, Te 
hatalmas vagy, uram, mindeneknél hatal-
masabb, míg ők szegény bús erdélyi véreim 
véresen és mezítelenül fetrengnek a világod 
porában, mindenkitől elhagyottan, s bi-
zony őnékik ma nagyobb szükségük van az 
én szeretetemre, mint Teneked, ki Minden 
Világok Ura vagy. 

Azt is tudom, Uram, hogy minden em-
ber egyforma Teelőtted, bármilyen nyelven 
imádkozzon is, vagy káromoljon. Bevallom 
azonban, hogy az én szívemben elfogultság 
lakozik, és ma csak az testvérem nekem 
ezen a földön, aki magyar, s ez mindaddig 
így lészen, míg a magyar a világmindenség 

legtestvértelenebb népe, míg minden csiz-
ma a magyart rúgja, mindenki a magyart 
tapossa, addig, Uram, bocsásd meg bűnö-
met, más testvérem nekem nem lehet ezen 
a földön! 

Én kell pótoljam azt, amit mások megta-
gadnak tőle. Kiknek szemét kiszúrták, azok-
nak én adok szemet. Kiknek kezét béklyóba 
kötözték, azoknak én adok kezet. Kiknek 
nyelvét kivágták a gonoszak, azok helyett 
ma én vagyok a hörgés, a segélykiáltás, a 
zokogó szó, átok és imádság, ez ma mind 
én vagyok!

Köszönöm, Uram, hogy kimentettél 
a pokolból és szabad földre irányítottad 
tévelygő lábamat. Köszönöm jóságodat, 
köszönöm. Igazi, égig fölcsengő hála-
dalt azonban csak akkor hallasz éntőlem, 
Uram, amikor rab népemen megkönyö-
rülsz s Erdély földjére, magyarok földjére 
rámosolygod szabadságod fölkelő napjá-
nak áldásos fényét. 

Legyen meg a Te akaratod, Uram. De 
alázatos szívvel megkérlek nagyon: legyen 
már egyszer a Te akaratod jó a magyarnak, 
áldás, békesség, szabadság, öröm! S legyen 
már végre egyszer valóban Tied az ország, 
s ne a gonoszaké, Tied a hatalom, s ne a 
másokat sárba tipróké, mert bizony, Uram, 
mindaddig, amíg ez meg nem történik, ne-
héz lesz elhinnünk, hogy Tied a dicsőség, 
örökkön-örökké…Ámen

Közzéteszi: Lukácsi Éva lelkész, Miami

Wass Albert

Erdélyi Hitvallás
Az író  szülőföldje népéért szóló imáját az egységes 

magyar nemzetért való közbenjáró imának tekinthetjük!
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Aradi Vértanúk, 
magyarörmény hősök emlékezete

Az 1848-49-es szabadságharc hőseire és az Aradi Vértanúkra, köztük a magyar-
örmény hősökre emlékeztek 2007. október 3-án Budapesten, a Főpolgármeste-
ri Hivatal dísztermében. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében szervezett emlékező est lapzártánk 
után történt. Ezért most csak néhány mondatban számolunk be az eseményről.  
Következő lapszámunkban visszatérünk az emelkedett hangvételű ünnepi estre.

Dr. Issekutz Sarolta elnökasszony köszöntője után Dr. Ashot Alexanian, az 
Örmény Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa köszöntötte a résztvevőket. 
 – Az Aradi Vértanúk emléke éljen a szívünkben! Éljen Magyarország – mondta.

Dr. Kedves Gyula hadtörténész hangsúlyozta, hogy az emlékezés egyben ünnepet 
is jelent, hisz örök emberi értékeink közül ez a nap az áldozatvállalás ünnepe is.

Az ünnepség résztvevői külön megemlékeztek a két örmény származású hősről: 
Kiss Ernőről és Lázár Vilmosról. Bánffy György Kossuth díjas színművész nagy-
szerű előadása gróf Széchenyi István naplójából és az aradi vértanúk írásaiból, 
majd koszorúzás és fogadás zárta az ünnepi eseményt.             

(Frigyesy) 



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

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

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

ha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XI. év fo lyam 129. szám

2007. november

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

f ü z e t e k

Az ör mény li tur gia meg em lé ke zé seiből

„ … Mert Vele együtt illet Téged, mindenható Atya, 
életetadó és szabadító Szentlelkeddel együtt a dicsőség, 
hatalom és tisztelet, most és örökkön örökké. Amen.”

A Szentháromság személyeit nem lehet – emberi módon – 
szétválasztani. Együtt munkálkodnak. Igaz, emberi korlátaink 
szavainkat-kifejezéseinket is befolyásolják, s beszédünkben 
a Szentléleknek tulajdonítjuk az élet megadását és szabadítá-
sunkat az üdvösség útjára.

Dr. Sasvári László
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Magyarörmény Aradi Vértanúk emlékezete
Az 1848-49-es szabadságharc hőseire és az Aradi Vértanúkra, köztük magyar-
örmény hősökre emlékeztek 2007. október 3-án Budapesten, a Főpolgármesteri 
Hivatal dísztermében. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület által szervezett, ám a Bp. Főváros Budavári, II. 
kerületi, Terézvárosi, Ferencvárosi, XI., XII., XIII., XIV. kerületi Örmény Ki-
sebbségi Önkormányzatok támogatásával a már hagyományossá vált megem-
lékezésre került sor.
Dr. Kedves Gyula hadtörténész, alezre-
des, a Honvédelmi Minisztérium Had-
történeti Intézetének igazgató helyettese 
ünnepi beszédében külön méltatta a két 
örmény származású aradi vértanú élet-
útját. Tragikus sorsuk – Mementóként 
– álljon itt röviden. Szkárosi Lázár Vil-
mos (Nagybecskerek, 1817. október 24. 
– Arad, 1849. október 6.) honvéd ezre-
des, az aradi vértanúk egyike. Örmény 
származású magyar nemesi családban 
született. Katonai szolgálatát 1834-ben 
kezdte a 34. gyalogezredben. Ferdinánd 
császár 1. huszárezredében hadnagyi 
kinevezést nyert, de 1844-ben elhagy-
ta a katonai pályát, és feleségével, báró 
Reviczky Máriával visszavonult zemp-
léni birtokára gazdálkodni. 1847-től a 
vasúttársaság főpénztárnoka volt. Az 
1848-as események hatására belépett a 
magyar seregbe. Október 19-én a győ-
ri 39. honvédzászlóaljban főhadnagyi 
rangot kapott, november 13-ától az első 
utászzászlóalj századosa lett. Részt vett 
az utászkar szervezésében, majd 1849 
januárjában Perczel Mór hadtestében 
teljesített szolgálatot. Február 1-jétől, 
őrnagyi rangban Répásy Mihály tábor-
nok segédtisztje. Tábornoka képvisele-
tében jelen volt az április 3-i tiszafüredi 

gyűlésen, ahol Görgey kikényszerítette 
Dembinski lemondását. Noha csak ezre-
desi rangot viselt, mint önálló hadtest-
vezénylőt a szabadságharc tábornokai-
val együtt állították az aradi hadbíróság 
elé. Mivel a császári csapatok előtt tette 
le a fegyvert, „kegyelemből” golyó ál-
tali halálra ítélték. Az így kivégzettek 
közül ő volt az első a sorban.

Eleméri és ittebei Kiss Ernő (Temes-
vár, 1799. június 13. – Arad, 1849. ok-

Dr. Issekutz Sarolta megnyitja az ünnepi estet
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tóber 6.) honvéd altábornagy, az aradi 
vértanúk egyike. Gazdag, örmény ere-
detű családban született. Katonai pálya-
futását a bécsi Theresianum elvégzése 
után, 1818-ban a császári hadsereg egy 
dzsidásezredében kezdte. 1845-ben a 2. 
(Hannover) huszárezred parancsnoka. A 
későbbi aradi vértanúk közül parancs-
noksága alatt szolgált Nagysándor József 
és Vécsey Károly is. 1848 tavaszán ezre-
dével Nagykikindán állomásozott, így a 
kezdetektől részt vett a szerb felkelők 
elleni harcokban. Az ő nevéhez fűződik 
az első jelentős délvidéki győzelem, a 
perlaszi szerb tábor bevétele szeptem-
ber 2-án. December 12-én – ismét első-
ként – honvéd altábornaggyá nevezték 
ki, de az 1849. január 2-i pancsovai 
ütközet után a tisztikar követelésére le-
mondott és január 9-én átadta a hadtest 
parancsnokságát Damjanich Jánosnak. 
„Kárpótlásul” Debrecenben az admi-
nisztratív feladatokat ellátó Országos 
Főhadparancsnokság vezetőjévé ne-
vezték ki. Március 9-én megkapta a Ma-

gyar Katonai Érdemrend II. osztályát. A 
szabadságharc végéig több alkalommal 
is helyettesítette a hadügyminisztert. 
A világosi fegyverletétellel került cári, 
majd császári fogságba. Kiss Ernő halá-
los ítéletét kötél általi halálról golyó ál-
tali halálra módosították, mert császári 
csapatok ellen harcoló csapatokat nem 
vezényelt. (Schweidel József is ezzel 
az indoklással kapott „kegyelmet”). Az 
első lövés a vállába hatolt, ekkor saját 
maga vezényelt újra tüzet a tanácstalan 
kivégzőosztagnak. Ezután a halálos íté-
letet közvetlen közelről hajtották rajta 
végre. A golyó által kivégzettek négyes 
csoportjában ő volt a harmadik. Az álta-
la épített eleméri katolikus templomban 
nyugossza örök álmát.

Dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE 
elnöke kiemelte: – Immár hagyomány-
nyá vált, hogy az Aradi Vértanúk em-
léknapja kiemelkedő ünnepi eseménye 
az örménységnek. Az elnökasszony 

Dr. Kedves Gyula hadtörténész

dr. Ashot Alexanjan, az örmény nagykövet  
helyettese átadja dr. Ashot Hovakimijan nagykö-
vet, fővédnök üdvözletét. Tolmács Mály Katalin
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szólt arról, hogy idén Elemérben te-
szi le a tisztelet virágait Kiss Ernő, és 
Lázár Vilmos hősies vértanúsága előtt. 
(Beszámolója olvasható az 5-7. olda-
lon.) Az ünnepség résztvevőit köszön-
tötte Dr. Ashot Alexanian, az Örmény 
Köztársaság Nagykövetségének taná-
csosa. 

Az ünnepi esemény záró epizódja-
ként Bánffy György Kossuth díjas szín-
művész előadása következett, az Aradi 
vértanúk, valamint gróf Széchenyi Ist-
ván Naplójából. Álljon itt  – „a legna-
gyobb magyar” néhány fennkölt, ma is 
irányt mutató gondolata: 

„Magyarország vagy inkább a ma-
gyar faj most van fordulóponton. Vagy 
ragyogva élni fog, vagy bukik örökre.” 
(Pozsony, 1848. március 19-én)

„Becsületesen rajta maradok a bár-
kán, melyen a magyar vagy elsüllyedni 
fog, vagy a boldogság(?) és a nemze-
ti kibontakozás(!) révébe behajózni! 
Enyéimet, néptörzsemet, végezetül ön-
magamat kezeidbe teszem le, ó, Iste-
nem.” (Pozsony, március 19-én)

„Úgy állnak a dolgok, hogy az em-
bernek vagy önmagáról vagy másokról 
kell lemondania. Akasztani vagy fel-
akasztani! Kínos alternatíva.” (1948. 
március 24-én)

„Hol van itt nálunk Magyarországon 
’támpont’? A hegyeinkben? Nem! A kő-
falainkon belül és házainkban? Nem! 
Erkölcseinkben, erényeinkben etc.? Ó, 
nem! Egészen le kell peregni a dolgok-
nak! Isten csodája hozhat menekvést 
egyedül!” (1948. március 25-én)

„Iszonyú! Semmi sem vigasztal, csak 
az, hogy egész politikai pályafutásom 
alatt semmi egyéb nem hatott rám, mint 
a tiszta honszeretet…” (1848. augusztus 
15-én) 

(Frigyesy)

Bánffy György pódiumműsora

Az emlékezés virágai
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Dr. Ashot Alexanjan tiszteletadása 
a Vértanúk kopjafája előtt

Az emlékező közönség

  

Október 5-én érkeztünk Nagybecske-
rekre Budapestről, Kaliforniából és 
Nagyváradról, ahol Kiss Nándor refor-
mátus lelkipásztor volt az összekötő ka-
pocs. Önzetlen segítségével még aznap 
este részt vehettünk a Nepomuki Szent 
János tiszteletére felszentelt katolikus 
templomban Lázár Vilmos honvédez-
redes emléktáblájánál, az aradi vérta-
núk emlékére rendezett ünnepi esten, 
hangversenyen és koszorúzáson. Az 
EÖGYKE is elhelyezte árvalányhajas 
fűzfakoszorúját a város szülötte em-
léktáblájánál. A 90 ezer lakosú – ebből 

Az aradi vértanúk nyomában
Nagybecskerek, Elemér, Újvidék

Mélyen hiszem: nincsenek véletlenek, minden elrendeltetett. 
Úgy kezdődött, hogy néhány éve Kiss János kaliforniai magyarörménytől 
elektromos levelet kaptam, amelyben Kiss Ernő vértanú családfája után ér-
deklődött, mint családtag. A levelezés során megtaláltuk a közös gyökereket és 
tovább kerestük a rokoni szálakat. Így jutottunk arra az elhatározásra, hogy 
2007. október 6-án találkozunk valamennyien Szerbiában, Nagybecskereken és 
Eleméren, a vértanúk emlékünnepségén.

kb. 10 % magyar ajkú – Nagybecskerek 
nagyon szép óvárossal rendelkezik, me-
lyen még látszik a hajdani gazdagság, 
pezsgő kulturális élet. A Bega két part-
ján épült város impozáns látványa: a fel-
újított városháza, a városi színház, mely 
eredetileg kaszinó volt, majd az örmény 
Gyertyánffy család magánszínháza, a 
Vajdaság legrégibb kőszínháza, ma ma-
gyar és szerb társulattal, régi serfőző 
gyára, palotái mind erre utalnak. 

Október 6-án a kb. 12 km-re fekvő 
Eleméren, a valamikori Kiss birtokon 
gyászmisével és koszorúzással folytató-
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dott a rendezvénysorozat, amelyen Ma-
gyarországról és Szerbiából nagyszámú 
protokoll küldöttség vett részt, úgy a 
katonai, mint a civil életből. A kastélyt 
sajnos már lebontották. A Kiss Ernő ál-
tal építtetett, zsúfolásig megtelt római 
katolikus templomban nagy papi se-
gédlettel tartott gyászmisét Tietze Jenő 
pápai prelátus, általános helynök. Ezt 
követően az EÖGYKE elnöke előadá-
sát hallgatta meg az ünneplő közönség 
az erdélyi örményekről, a Lázár és Kiss 
család erzsébetvárosi örmény gyöke-
reiről, valamint a családi kötődéséről. 
Ezt követően Kiss János philadelphiai 
rokon beszélt meghatódva arról, hogy 
a családi legendárium élettel telt meg 
Eleméren, az ősi fészekben, ahol szem-
besülhetett a gyermekkorában hallottak 

valódiságával. Dédelgetett álma volt, 
hogy egyszer az életben ellátogathas-
son ide, a dicsőséges ős fészkébe.  A 
koszorúzás a templom alatti kriptában 
történt, ahol Kiss Ernő márványtábláján 
nagyanyja, Kiss Izsákné Issekutz Mária, 

édesanyja Bogdánovits Anna, valamint 
a 7 éves Ernesztin kislánya neve is ol-
vasható. Körben a falakon Róza lánya 

és a további rokonok sírtáblái olvas-
hatók. Hosszú, véget nem érő sor-
ban koszorúztak a megemlékezők. 

Az ünnepségsorozat során is-
merhettük meg Kiss Ernő vértanú 
ikerlányai közül Kiss Róza leányá-
nak (férjezett Bobor Györgyné) mai 
leszármazottait: Kotucs Pétert és 
feleségét Mirát, valamint gyerme-
keiket, Martint és Biljanát Újvidék-
ről. Nagy szeretettel fogadtak szép 
lakásukban, és megmutatták a Kiss 
Ernő vértanú után maradt relikviá-
kat. Kotucs Péterrel még magyarul 
tudtunk beszélni, de már írni-olvas-

ni nem tud. Felesége és gyermekei már 
szerb anyanyelvűek, így a társalgást 
angolul folytattuk. Megrendítő volt hal-
lani, a család mekkora tragédiaként élte 
meg a vértanú kivégzését, amiről nem 
is szabadott beszélni, különösen az im-

dr. Issekutz Sarolta ünnepi beszéde 
a templomban

Egyházi méltóságokkal (balról Kiss János, 
jobbról dr. Issekutz Sarolta
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périumváltozás után. Ezért nem vehet-
tek részt semmilyen emlékünnepségen. 
Megrendítő volt megérinteni Kiss Ernő 
hagyatéki tárgyait: bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, ezüstöket, okira-
tokat, megpróbálni olvasni nagyapjának 
erdélyi örmény nyelven írott dokumen-
tumait. Megrendítő volt látni egy kora-
beli festményről készült fotón – melyet 
egy eleméri szerb asszonytól ajándék-
ba kapott könyvecskében láthattam – 
Elemér és Ittebe szerzőjének, Kiss Izsák 
kereskedőnek és feleségének, Issekutz 
Máriának az 1700-as évek második fe-
lében készült arcképét, viseletét. 

Másnap folytattuk a gyökérkuta-
tást és felkerestük Nagybecskereken 
az ikerleányok közül Kiss Auguszta 
(Szamosújvárnémeti Dániel Jánosné) 
leszármazottait, a két Daniel Pált, az id. 
és ifjabb Danielt. A mai napig magyar-
ságukat megtartó Danielek=Dánielek 
ugyancsak őrzik eredetük dokumen-
tumait. Családfa, fotók, egyéb doku-
mentumok bizonyítják erdélyi örmény 
származásukat. Érdekes azonban, hogy 
az 1900-ban bekövetkező halálukig 
együtt élő Kiss Róza és Auguszta le-
származottai már nem ismerik egy-
mást. Ez a találkozásunk azonban 
újra egyesíti a szétszakadt családokat, 
megígérték, hogy felveszik egymással 
a kapcsolatot és kiegészítik az eltelt 
hosszú idő dokumentumaival, történé-
seivel saját családi archívumukat. A hős 
vértanútól való leszármazás kötelezi a 
jelen korban élőket, hogy megőrizzék 
és továbbadják gyermekeiknek e szár-
mazástudatot. Az örmény gyökerű Kiss 
Ernő a magyar haza, a szabadság iránti 
szeretete és vértanúsága ugyanis soha 
el nem évül és független bármilyen po-
litikai változástól. 

Hazaérkezésünk óta intenzív levele-
zéssel folytatjuk e nagy családi kötelék 
bogozgatását és készülünk a következő 
találkozásokra. Régi vágyam valósult 
meg. Feltárni a Kiss-Dániel-Issekutz 
család közel 200 évét, elmerülni a múlt-
ban és erőt meríteni a gyökerekből a 
jelen és a jövő építéséhez. Mélyen hi-
szem: nincsenek véletlenek, minden el-
rendeltetett.

Dr. Issekutz Sarolta

Kiss Nándor református lelkész 
ünnepi beszédet mond

Emlékező közönség a templomban
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Újvidéken a Kotucs családnál Kiss Izsák hagyatékából

Kiss Izsák erdélyi örmény kézirata (1779) Elemér, katolikus templom

Kiss Ernő 
márvány 

síremléke (balra)

Kiss Izsákné 
Issekutz Mária, 

Kiss Ernő 
nagyanyja 

(XVIII. századi 
festményről)

(jobbra)

Boborné Kiss Róza 
márvány
síremléke
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Kiss Róza Kiss Ernő Kiss Auguszta

Koszorúzásra várva (balra), 
a kriptában 

az emlékezés koszorúi (fent)

Gyászmise (balra), 
Kiss János (Philadelphia), Kiss Ernő 

aradi vértanú rokona (fent)
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A beolvasztott Kiss Ernő szobor, 
mely Nagybecskerek főterén állt

Lázár Vilmos keresztelésének bejegyzése a 
Római Katolikus anyakönyvben 

(legalsó bejegyzés)

Lázár Vilmos emléktábla 
a katolikus templomban (balra)

A megtalált Kiss Ernő szobor feje (fent)
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Becskereki vendéglátóim, XI. és XII. Pál 
számára a múlt nem ért véget a besüp-
pedt hantú temetőben, az össze ragadt 
lapokból álló albumban és a zárt pillájú 
emlékkönyvekben. Önmeghatá rozásuk, 
önbecsülésük kezdetét jelentik a száza-
dok, amelyekhez tartoztak.

Az utolsó Daniel Pál

Daniel XII. Pál1 mindkét gyer meke 
lány és ha igaz borúlátó jövendölésük,  

Podhorányi Zsolt

Akik őseik földjén maradtak 
1. rész

Óléc (Stari Lec), Daniel kastélyok
Merre élnek régi famíliák tagjai, akiknek a múlt oly közvetlen ismerős, mint 
nekünk a virágáruslány a sarkon, akiknek nagypapa üvegszipkája oly fe-
ledhetetlen kincs, amelyet utolsónak csap a zálogházba a szűkülő zsebű utód? 
Mindenben kételkedő korunk lassan azt sem igen hiszi el, hogy léteznek ilye-
nek az egyre laposabb földkerekségen. Pe dig nem is olyan messze – hajdanán 
Magyarországhoz tartozott a vidék –, Becskereken a Danielék még azt is tud-
ják, mi számított az ükapa kedvenc füs tölnivalójának, mi lett légyen kedvenc 
szokása a megannyi Pálnak, hisz ember emlékezet óta Pálnak neveztetett min-
den Daniel, aki a családban elsőszülöttként látta meg a sápadt napvilágot.

Daniel Pálok di csőséges tündöklése 
vele véget ér – hisz több gyereket már 
nem akar feleségével vállalni.

Ma nap mint nap százszám ra szeli 
autójával a kilométere ket, hogy Belg-
rádban családjának tisztes megélhetés-
ről gondoskod jon. Hányatott ifjúsága, 
a háború, helykeresése ma a gyerekek 
életé ben mutatkozó korkülönbségben 
fejeződik ki. Minek nevelt volna utódo-
kat, meséli nekem, a háborús időkben, 
a háborús időknek. Sok mindent meg-

próbált életében: dol gozott 
az anyaországban és Kana-
dában, szabadságát töltve is 
a meg élhetés lehetőségeit szi-
matolta.

Becskereki ifjúsága azon-
ban ki törölhetetlen nyomot 
hagyott benne. Talán ezért, 
talán másért állapodott meg 
családja ősi földjén. Mint az 
angolparkokban kivágott nö-
vények makacsul kihajtó sar-
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jadékai – nem lehet 
elpusztítani. Vállal-
kozásából él, akár a 
régiek – „kiütközött 
ben nem a Danielek 
vére” – mondogatja 
sokat sejtetően moso-
lyogva.

Váratlanul egy 
kopott fémhen gert 
halász elő a ház mé-
lyéről. „A hatvanas 
években találta egy 
férfi a szeméttelepen. 
Talán az elége téstől 
mentette meg” - mond-
ja, ahogy áhítatosan tapogatja a régi tár-
gyat. Elvitte Dessewffy Alice néni körúti 
lakásába, éppen abba a házba, ahol a 
Daniel család is rendelkezett egy haj-
lékkal. Mintha egy titkos családi Remb-
randtot csomagolna ki – a fémtartó a 
família egykori díszesen rajzolt család-
fáját őrzi. Vajon ki rajzolta? A vendég 
csak ámul a sok kin csen és a megannyi 

napvilágra került emléken, csodálko-
zását pedig alig bírja szavak paravánja 
mögé rejteni, hogy a családi múlt ily élő 
valóság itt Becskereken, Dél-Szerbia 
felé félúton, ahol egy re elfeledettebb a 
hangsor, amelynek magyar létige az ál-
lítmánya. 

Itt az aradi várbörtön egykori la-
kója, Daniel VII. Pál vonásai éppoly 

Az óléci kastély ma
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élesen rajzolódnak ki a régiségből, mint 
a nagyapa szúrós szemöldöke. Korunk 
jószerivel még ükapáink nevére sem 
emlékszik, nem tudjuk, hol születtek és 
merre kanyargott sorsuk, csak génjeiket 
hordozzuk magunkban öntudatlanul.

A Daniel famíliánál a családi történe-
lem, a személyes sors nem a születés-
sel kezdődik egy neonfény ben derengő 
szülőszobában és egy elvágott köldök-
zsinór homályos em lékében – sokkal 
korábban. Keres sük a megfelelő kifeje-
zést, amely a múlthoz való kötődésüket 
leginkább leírja... Mondjuk szenvedély-
nek, hobbinak, önigazolásnak – vala-
hogy kevésnek érezzük a kifejezéseket.

Kötődésük a szülőföldhöz ge nerációk 
sokaságát tartotta a Dél vidéken, még-
is, ahogy a legifjabb Daniel Pál fogal-
maz, mindenki három nyelven beszél a 
családban, hiszen sohasem lehet tudni, 
hogy a Délvidéken, az anyaországban 
vagy Kanadában fejezik be életü ket. 
Esetleg Dél-Amerikában, hi szen egyes 
Daniel leszármazotta kat egész az őser-

dők kontinenséig űzött a történelmi ta-
pasztalat.

A messzi földrészre szédült Daniel 
László második felesége pél dául már 
chilei nő volt, tőle három gyerek szü-
letett, egyiküket éppen séggel Daniel 
Pedronak nevezik a távoli Amerikában. 
A testvérek egyike Chilében repülőgép-
pilótá nak állt, és nevezetes hőstett fű-
ződik nevéhez: egy meghibásodott, 
uta sokkal zsúfolt repülőgéppel egyen-
súlyozott a santiagói autósztrádán, még-
hozzá úgy, hogy mindeközben egyetlen 
utasnak sem görbült meg egyetlen haja 
szála sem.

Az óléci Krisztus – meg a többiek

A Daniel család hajdanán a Bánság 
módos köznemesi famíli ájának számí-
tott, családfák gyen gécske ágain hajla-
dozó távoli ro konságuk, Daniel Ernő, 
nagygáji birtokos a Bánffy-kormány ke-
reskedelmi minisztere egészen a bárósá-
gig emelkedett. 

VII. Dániel Páltól (bal 
szélen) a XII. Dániel Pálig 
(jobb szélen) a család tör-
ténete olvasható a Füzetek 

szeptemberi, októberi 
számaiban
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Építéstörténet
    
A Magyarország vármegyéi és vá-

rosai című legendás monográfia-soro-
zat Torontál vármegye fejezete szerint 
Óléc eredeti neve Baráchháza volt, mert 
Barách Lajos telepítette 1830-ban. Ne-
vét 1889-ben változtatta Óléczre, ami-
kor Daniel Pál megvette. 1907-ben a 
községhez csatolták Ólécz önálló pusz-
tát, melynek nagyobbik része a Botka 

családé volt 1835-tőI, másik része pedig 
a Jagodics famíliáé 1889 óta.

 Az egyik kastélyt a községben Daniel Pál 
építette 1890-ben, a má sikat a falun kívül 
Botka Béla emelte 1904-ben. A harmadik 
úri lakot Daniel János birtokolta, ez 1894-
ben épült, és később Csávossy Béláé lett. 
A negye dik kastély régebben a falun kívül 
állt, korábban ez is a Daniel família birtoka 
volt, később lett Jagodics Bogumilé.

A széles Jugoszláviában tüdőkór-
házként szolgáló becskereki kastélyt is 

ő építette egykor. Manapság senki nem 
tudja, kinek a tulajdonába is tartozik ez 
a pusztuló emléke a múltnak.

A Daniel család alapította meg az óléci 
uradalmat, emelt kastélyokat a faluban, 
és a kö zeli Kanakon. A rokonság nem kis 
büszkeséggel emlegeti, hogy egyszerre 
legalábbis három ara di vértanúhoz fűzi 
őket a rokon ság köteléke. A mártír Kiss 
Ernő, eleméri birtokos ikerlányai közül 
Augusztát Daniel János vette fe leségül, a 

ma is kiváló egészség-
nek örvendő id. 
Daniel XI. Pál nagy-
mamája Dessewffy 
Arisztid unokahúga, 
a nagybecskereki 
Lázár Vilmos vértanú 
húgát is egy Daniel 
Pál kísérte oltárhoz, 
ráadásul a családot 
szoros köte lék fűzte 
gróf Vécsey Károly 
ara di vértanúhoz is.

Mindez aligha vé-
letlen, hi szen a Lázár, 
a Kiss és Daniel csa-
lád is örmény szárma-

zású, és hajdanán az erdélyi Szamosújvár 
és Erzsébetváros vidékén éltek, méghozzá 
meglehetős nagy lá bon – kereskedőként 
ugyanis ala posan meg is gazdagodtak.

A Bánságban Daniel VII. Pál alapoz-
ta meg a családi javadalom alapjait. Az 
óléci gazdaság felvi rágzását mégis a fi-
ának köszön heti. A családi legendárium 
egyre színesedő betűje szerint az első 
Daniel-kastély 1895-ben épült itt, a ki-
sebb meg 1898-ban. Mindkettőt Daniel 
VII. Pál és fia építtette.
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Daniel VII. Pál a negyven nyolcas 
szabadságharc után az aradi várbörtön 
lakója lett, min dennapjait szálkás betűk-
kel rótt naplójegyzetekkel hagyta az utó-
korra. A feledékeny jövendő persze elfe-
ledkezett róla, a pergő régi lapok mégis 
felbecsülhetetlen feljegyzései a hajdani 
történet nek. A tinta lassan eggyé olvad 
a pergamensárga papírral – feledve egy 
hajdani börtönlakó remény kedésének, 
bánatának szavakba foglalt emlékeit.

Nevezetes alakja a családi históriá-
nak VIII. Pál is, akit csak óléci Krisz-
tusnak emlegettek hajdanán a faluban. 

Méghoz zá általában a dícséret hang ján, 
ugyanis az ő gazdálkodása idején len-
dült fel arrafelé a me zőgazdaság. Magas 
termettel, vörös szakállal és hajzattal ál-
dotta-verte meg az Isten. Mind össze hat 
gimnáziumot tudott felmutatni, semmi-
féle előkelő külhoni gazdasági iskolát 
nem boldogított, szaporán csapolva a 
szülői apanázst. Mégis az ő ide jében vi-
rágzott fel a vidék.

(Folytatjuk)
(Várak, kastélyok, templomok: 

történelmi és örökségturisztikai folyóirat, 
2006. (2. évf.) 6. sz. 32-35. old.)

Járjunk nyitott szemmel!
„Magyarország Védasszonya könyörögj érettünk! Ezen szobrot 
emeltette Méltóságos Erzsébetvárosi Dr. Issekutz Gyula kúriai bíró 
özvegye, szül: Szabó Lucza, Kiskunfélegyháza 1929. április 15-én”
Az emléktábla Pálosszentkúton található, a Pálosok templomában. 
Sajnos a szobor már eltűnt.

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei
Felhívom híveink figyelmét, hogy november 4-én Fülöp Ákos atya 
szentmisét mutatott be az Orlay utcai templomunkban, majd ettől 
kezdve kéthetente szentmise (november 18., december 2.) és a köztes 
hetekben (november 11. és 25.) bibliaóra váltja egymást. Úgy a 
szentmise, mint a bibliaóra du. 16.30 órakor kezdődik.

Fülöp Ákos atya
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Az öltözködési himnusz

Ennek az éneknek szimbolikus jelen-
tősége is van: sokak szerint az örmény 
identitás hordozója. A Khorhurt khorin 
ének elhangzása köti ma leginkább ösz-
sze az örményeket.

Az ének ezekkel a szavakkal kezdő-
dik: „Mélységes Misztérium, felfogha-
tatlan, kezdettelen”. Ez rögtön megadja 
az alaphangot a misének. Nem úgy kez-
dődik a liturgia, hogy „Boldog mosoly az 
arcomon / Egy pillanatról álmodom...” 
Nem valami felszínes, kellemes érzés az, 
amely eltölt, hanem most egy misztéri-
um kezdődik, mégpedig a legmélyebb. 
Az első szó az örményben a Khorhurt, 
vagyis a Misztérium. Nem véletlen, 
hogy az örmény liturgia legelejére került 
ez a szó. Tudjuk, hogy ezt a fogalmat az 
örmények a szírektől vették át, ők rózó-
nak, vagyis szintén misztériumnak neve-
zik a misét. Azt a könyvet, amely a mise 
állandó részeit, vagyis a mise rendjét 
tartalmazza, az örmények így nevezik: 
Khorhörtadedr, vagyis a Misztérium 
könyve, szintén szír mintára.

A khorin, azaz „mélységes” szó után 
következik az anhasz szó, amely egy-
szerre jelenti, hogy „elérhetetlen”, il-
letve „felfoghatatlan”. Most tehát egy 
olyan dolog következik, amelyet az 
emberi ész el nem érhet, fel nem foghat. 
A sort az anöszgizpn, vagyis a „kezdet-
telen” szó zárja, amely Isten végtelen 
nagyságára utal. A Khorhurt, a Miszté-
rium ugyanis vonatkozik a misére és an-
nak szerzőjére: arra, aki a Misztérium, 
vagyis a mise során belénk költözik, 
azaz Jézus Krisztusra.

A „Misztérium” szó és ennek az öl-
tözködési éneknek az első sora, rögtön 
a mise elején — közgazdasági eredetű 
szóval élve — „pozícionálja” a szer-
tartást. Olyan „árut” árulunk, amely-
ről rögtön az elején megmondjuk, hogy 
elérhetetlen. Nem alacsonyítható le, 
hanem nekünk kell hozzá felemelked-
nünk. Teljesen világos, hogy nem a 
szentet visszük ki a profán világba, ha-
nem éppen ellenkezőleg: a hívők kerül-
nek be azonnal egy szakrális miliőbe, 
amely azután a legnagyobb titokhoz 
vezeti el őket.

Zsigmond Benedek

Örmény rítus és örmény mise
2. rész

Most nincsen lehetőségünk arra, hogy az örmény mise részleteiben: felépítésé-
ben és szövegeiben elmerüljünk. Ehelyett az örmény liturgiából egyetlen imád-
ságot veszünk elő, hogy azon keresztül mutassuk be az örmény mise lelkiségét. 
Ez az ima nem más, mint az ún. öltözködési himnusz, a Khorhurt khorin, amely 
eredetileg a pap öltözködésekor hangzott el, ma pedig valamennyi örmény mise 
ezzel kezdődik. 

„Khorhurt khorin”

Mélységes Misztérium, felfoghatatlan, kezdettelen,
ki feldíszítetted mennyei országodat
az elérhetetlen Fény nászszobájában,
nagyszerű dicsőséggel övezvén a tüzes seregeket:

Elmondhatatlanul csodás hatalommal
alkottad Ádámot úri képedre,
és tisztes dicsőségbe öltöztetted őt
Éden kertjében, az örömök helyén:

A te szent Egyszülötted szenvedései által
megújultak minden teremtmények,
és az ember ismét halhatatlanná lett
letéphetetlen ruhával ékesítve:

Esőhozó, tűzárasztó Kehely,
aki kiömlöttél az apostolokra a szent vacsorateremben,
öntsd reánk is, Szentlélekúristen,
e köntös által a te bölcsességedet.



Erdélyi Örmény Gyökerek 2007. november

17

Ez a Misztérium tehát maga a teremtő 
Isten, aki eljött közénk, és a szentáldo-
zásban egyesülünk vele. Az öltözködési 
himnusz első versszakai a megszólítás bő-
vítményei: Istenünk, aki ezt és ezt tetted. 
Az első két versszak a teremtésről szól: az 
első versszak a láthatatlan világ, a máso-
dik a látható világ teremtéséről. Ez utób-
biba Isten belehelyezte az embert, akit 
saját képére alkotott. A harmadik versszak 
Jézus megváltó művének jelentőségét fes-
ti le költői képekkel. A negyedig versszak 
pedig a Szentlélek eljövetelét idézi fel.

Már a harmadik versszakban megje-
lenik a ruha motívuma. A negyediktől a 

hetedik versszakig a pap által felölten-
dő ruhadarabokat veszi végig, azoknak 
szimbolikáját fejti ki.

A nyolcadik versszakra a pap felöltö-
zött, elvégezte az egyes ruhadarabokhoz 
kötődő imádságokat, és így lélekben ké-
szen áll arra, hogy a szent Misztérium-
nak kiszolgáltatója legyen.

Az öltözködési himnuszhoz egy kísé-
rőének kapcsolódik, amely egy fohászt fo-
galmaz meg az Egyház és az egyes hívek 
épségben való megőrzéséért. Mi is ezzel a 
fohásszal zárjuk előadásunkat: adja Isten, 
hogy Egyházunk és örmény katolikus kö-
zösségünk épségben megmaradjon!

„Khorhurt khorin”

Mélységes Misztérium, felfoghatatlan, kezdettelen,
ki feldíszítetted mennyei országodat
az elérhetetlen Fény nászszobájában,
nagyszerű dicsőséggel övezvén a tüzes seregeket:

Elmondhatatlanul csodás hatalommal
alkottad Ádámot úri képedre,
és tisztes dicsőségbe öltöztetted őt
Éden kertjében, az örömök helyén:

A te szent Egyszülötted szenvedései által
megújultak minden teremtmények,
és az ember ismét halhatatlanná lett
letéphetetlen ruhával ékesítve:

Esőhozó, tűzárasztó Kehely,
aki kiömlöttél az apostolokra a szent vacsorateremben,
öntsd reánk is, Szentlélekúristen,
e köntös által a te bölcsességedet.

örmény szent liturgia

Öltözködési himnusz
Taroni Khacsatur, XII. sz.
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A te házadhoz illik a szentség,
aki felöltötted ékességedet,
a dicsőség szentségével övezted fel magad:
most övezd derekunkat igazsággal.

Aki teremtő karjaidat
kitártad a csillagok felé,
szilárdítsd meg karjainkat hatalommal,
hogy kezeink felemelésével hozzád fordulhassunk.

A fejünket körülfonó koronával
vedd körül elménket,
és érzéseinket a kereszttel díszített ároni stólával,
amely aranyszállal fűzve ékesíti az oltárt.

Minden seregeknek
Ura, Istene és Feje,
szereteted köntösével felöltöztettél bennünket,
hogy szent misztériumodnak szolgái lehessünk.

KísérőéneK

Mennyei Király,
Egyházadat rendíthetetlenül tartsd,
és neved imádóit
őrizd meg békességben.

(Zsigmond Benedek fordítása)
(Elhangzott 2007. szeptember 22-én Budapesten, 

az Orlay utcai Örmény Katolikus templomban)

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub
November 15. csütörtök, 17 óra

Cím: Budapest, 
Semmelweis u. 1-3, 

Magyarok Háza, Bartók terem

Program: 
„Örmény motívumok és 

virágkötészet”
Közreműködnek:

Zsigmond Benedek
Puskás Eszter

Zakariás Enikő
Az estet rendezi a Józsefvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.

Támogatja: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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A tudománypolitikus Klebelsberg dol-
gozott ki először hazánkban tudomány-
politikai koncepciót és valósított meg 
kultúrdiplomáciát. A kutatások össze-
hangolt fejlesztésére hozza létre az Or-
szágos Természettudományi Tanácsot 
(1934), az anyagi támogatás biztosítá-
sára az Országos Természettudományi 
Alapot, a Széchenyi Tudományos Tár-
saság (1927) megalapításával az üzleti 
világ befolyásos embereit hozta kapcso-
latba a tudósokkal, a kutatások támo-
gatására. Az Akadémia politikától való 
függetlenségét és támogatását törvény-
nyel biztosította. 

Megsokszorozta a kutatói állások 
számát: 1913-ban 839 volt, a harma-
dára zsugorodott országban 1926-
27-ben 1165. Kultúrdiplomáciájának 
köszönhetően jöttek létre a korábban 
nem létező francia, angol és amerikai 
tudományos kapcsolatok. Gyümölcsöző 

együttműködést épített ki a Rockefeller 
Alapítvánnyal, jelentős segítséget sze-
rezve az egyetemek felépítéséhez és 
felszereléséhez. (A Rockefeller Alapít-
vány elnökévé Szent-Györgyi Albertet 
tette meg, akinek életében Klebelsberg 
meghatározó szerepet játszott, és aki 
egész életében hálával és csodálattal 
emlegette „Gazdáját”.) Klebelsberg 
óta beszélhetünk tudatos és tervszerű 
kutatáspolitikáról: „Azok a nemzetek, 
amelyeknél nem folyik eredeti kutatás, 
amelyek főiskolái is csak arra szorítkoz-
nak, hogy az idegen népek által felkuta-
tott igazságokat tovább terjesszék, nagy 
nemzetnek nem nevezhetők. Egy nemzet 
naggyá csak akkor lehet, ha kebelében 
önálló kutatás folyik” – írja.

Az egyetemépítő Klebelsberg ame-
rikai gyorsasággal építtetett fel három 
egyetemet: a Pozsonyból menekült pé-
csit, a Kolozsvárról menekült szegedit és 

Hencz Péter 

A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat 
mutatott gróf Klebelsberg Kunó,  
a harmadik évezred minisztere

rész2. 

A vezetők megtalálásában és kiválasztásában a középiskoláknak van 
meghatározó szerepük. A vezető- és posztgraduális képzés céljából hoz-
za létre Nyugat-Európában a magyar kultúra „őrszemeit”, a Collegium 
hungaricumokat Bécsben, Berlinben (1924), Rómában, Párizsban és Zürichben 
(1927), ahol ösztöndíjasaink tanultak, kutattak, szám szerint 1577-en, akik a 
háború előtti és utáni vezető értelmiségünk derékhadát képezték (így Bay Zol-
tán, Benda Kálmán, Bibó István, Haynal Imre, id. Issekutz Béla, ifj. Jancsó Mik-
lós, Keresztury Dezső, Kosáry Domokos, Rusznyák István, Sík Sándor, Straub F. 
Brúnó, Szent-Györgyi Albert és még sokan mások).
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a debrecenit, 21 klinikát, továbbá három 
főiskolát: a testnevelésit Budapesten, a 
szegedit és a soproni erdészetit, valamint 
a Tihanyi Biológiai Intézetet. Ekképpen 
érvelt az egyetemek felépítése mellett a 
parlamentben: „Nekem kis auditórium-
okra van szükségem az orvosképzésnél, 
hogy az orvostanár minden egyes leendő 
orvossal személy szerint foglalkozhassék, 
ahol annak a leendő orvosnak módjában 
van a legsürgetőbb műtéteket elvégeznie, 
hogy a szükséges manuális ügyességgel 
mehessen ki az életbe. Itt nem tréfáról, 
nem teóriáról, nem garasról van szó, 
hanem emberéletről. Magyar emberek 
életét rosszul képzett orvosok kezébe ki 
nem szolgáltathatjuk... Vagy talán azt 
akarják egyesek, hogy haljanak meg a 
szülőanyák és pusztuljanak el a magza-
tok, mert az orvosok és bábák nincsenek 
kellően kiképezve?”

Az egyetemek felépítését mindenütt 
a gyermekklinikákkal kezdte: „Nincs 
sürgetőbb, mint az itteni szülészeti és 
gyermekklinikákat kiépíteni, amelyek a 
gyermekhalandóság és gyermekbeteg-
ségek ellen veszik fel a harcot... hiszen 
Magyarországon egyenesen megdöb-
bentők a csecsemőhalálozásra vonatko-
zó statisztikai adatok.”

Az általa megépített klinikák Euró-
pa élvonalába tartoztak. Az egyetemek 
legfőbb kritériumának a kutatást tartja: 
„A modern egyetemi tanulás nem áll 
már az előadás puszta meghallgatásá-
ból, hanem az ifjúnak bele kell tanul-
nia a tudományos kutatás módszereibe. 
Az olyan intézet, mely ezt nem nyújt-
ja, lehet szakiskola, de semmi esetre 
sem igazi egyetem” – mondja a pécsi 

egyetem megnyitóján 1923. október 
14-én.

Az iskolaépítő és iskolareformer

A tudományok fejlesztése mellett 
kultúrpolitikájának másik pillére a 
tudományok terjesztése, a népoktatás 
és népművelés: „Nem népiskola vagy 
egyetem, hanem népiskola és egyetem” 
– mondja Szegeden az egyetem alapkö-
vének letételekor 1926. október 5-én.

Kultuszminisztersége idején és 
irányítása alatt zajlott le a magyar 
közoktatás egyik legnagyobb és leg-
sikeresebb reformja az óvodától az 
egyetemig, a tanügyi reformtól az isko-
laorvosi rendszer kiépítéséig, melyek 
hatása még ma is érezhető. Klebelsberg 
óriási népiskola-építési programot indí-
tott el az Alföldön, kevesebb mint három 
év alatt 5784 tantermet és 2278 tanítói 
lakást, összesen 8062 új iskolai objektu-
mot építtetett! (Összehasonlításképpen: 
Magyarországon előtte összesen 6374 
népiskola épült.) Az iskolák megépíté-
sére törvénnyel kötelezte a birtokoso-
kat. Az iskolák modern téglaépületek 
voltak vörösfenyő padlózattal, hatalmas 
ablakokkal, palatetővel, háromszobás 
tanítói lakással az Alföldön mind az 
ideig ismeretlen, téglából épült disz-
nóóllal. Az iskolákban kápolna vagy 
oltárfülke is volt. Ezenkívül 1555 nép-
könyvtár, 1500 iskolakönyvtár és 500 
óvoda épült. Klebelsberg szeme előtt 
Dánia példája lebegett, amely évtizedek 
alatt a kisgazdák eldorádója lett.

Az iskolaépítéssel párhuzamosan új, 
modern, az európai reformpedagógiai tö-
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rekvések minden pozitívumát érvényesítő 
tantervet vezet be, mert iskolarendsze-
rünknek alkalmasnak kell lennie az euró-
pai műveltségű polgári értelmiségi közép-
osztály felnevelésére és kiképzésére (Mé-
száros István). Az 1924. évi XI. törvény 
biztosítja, hogy „a tanulót vallásos alapon 
erkölcsös polgárrá nevelje, hazafias szel-
lemben, általános műveltséghez juttassa”. 
A vallásos nevelésbe az összes történelmi 
vallás, felekezet beletartozott. Az új tanterv 
különös gondot fordít a nyelvtanulásra, 
egészségügyi ismeretek szerzésére, test-
nevelésre. A tankötelezettség – türel-
mi időszak után – 16 éves korra emel-

kedik. Ekkor jönnek létre az első ki-
sebbségi tannyelvű népiskolák, felső 
mezőgazdasági iskolák, korszerűsítik 
az iparos és kereskedőtanonc-iskolákat. 
Öt évre emelkedik a polgári iskolai ta-
nárképzés, négy évre az óvónőképzés. 
Ekkor indulnak be a középiskolai ta-
nulmányi versenyek, szülői értekezle-
tek, pályaválasztási tanácsadó irodák, 
parasztfőiskolák stb., ekkor rendezik az 
első könyvhetet, március 15-e nemzeti 
ünnep lesz.

(Folytatjuk)
(Megjelent a Magyar Nemzet 1999. 

augusztus 13-i számában, 8. old.)

Az Örmény Genocídiumról
Az örmények a világ egyik legszétszóródottabb népe. Bár Örményországban a 
Genocídium Emléknapot mindenhol megünneplik, mégis ez a diaszpóra volt az, 
amely a külvilág felé fellépett, hogy a népirtás tényét elismertesse. A tömeggyil-
kosságok ténye a modern örmény történelem legfontosabb része, és emlékezet-
ben tartása kovácsolja össze a diaszpórát.

(Kérdés és Felelet: Örmény ‚genocídium‘ , BBC NEWS, 2007. 10. 11.)
A törökök azt állítják: mindkét nemzetnek – örménynek és töröknek is –  voltak 
veszteségei a háborúskodás alatt. Az örmények tartják magukat ahhoz az állás-
ponthoz, hogy előre eltervezett és részletesen kivitelezett népirtás történt az Ot-
tomán Török állam részéről, és a genocídium hivatalos elismeréséről kampányol 
szerte a világban.

(Házgyűlés elfogadja az Örmény genocídiumot, CNN, 2007. 10. 11)

Amerikai halasztás

Washington. A tervezet négy fő támogatója kérésére későbbre vagy 2008-ra 
halasztotta a washingtoni kongresszus a törökök által 1915-ben elkövetett vé-
rengzéseket népirtásnak nyilvánító döntést. Eközben Törökország a szeparatista 
Kurd Munkapárt 153 tagjának kiadását követelte az Ankarában tárgyaló iraki 
kormányküldöttségtől. (MN)

(Magyar Nemzet 2007. 10. 27.)
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Amint megígértem a Magyarláposra ke-
rült örmény gyökerű Kovács családról fo-
gok legjobb tudásom szerint beszámolni. 
Azzal kell kezdenem, hogy tulajdonképen 
ők Kováts-ok voltak a régi iratok szerint, 
Édesapám is használta így a nevét, de idő-
vel alkalmazkodott az újabb, szokványos 
„helyesíráshoz”.

Sajnos kevés családi irat került hozzánk, 
hiszen Édesapámék elköltöztek Magyarlá-
posról, Dani bácsi maradt a családi házban, 
és ő valószínűleg őrizgette is a régi iratokat, 
de nincs tudomásom hollétükről. Édesanyám 
emlékezéseiben az áll: „Apósom apja aki 
mészáros volt Gyergyószentmiklósról szár-
mazott, ott vette el Mányó Anikót, aki ör-
mény származású volt”.

Édesanyám adatközlése pontatlan, több 
vonatkozásban is. Lehet, hogy mindketten 

gyergyószentmiklósi eredetűek, de házassá-
got Magyarláposon kötöttek, 1851. február 
9-én, s mindketten 21 évesek voltak ekkor.

A házassági tanúk között találjuk az ak-
kori Magyarláposon a Novák mellett leg-
tekintélyesebb katolikus család, a Vojth 
családnak tagjait, akik nagyon sokat tettek 
azért, hogy Magyarláposon ne csak káplán-
ság, hanem adminisztratura legyen, majd 
római katolikus plébánia, templom és pap.

Emlékeztetőül egy régi dolgozatomból 
idézek, amely a Füzetek 2006 szeptembe-
ri számában jelent meg: „Mai kőtornyos 
templomának alapjait 1831. július 14-én 
tették le Voith Simon algondnok buzgalma 
folytán, és 1839-ben vakolatlan ugyan, de 
már állott – fedél alá került az új templom. 

1841. november 28-án Advent első 
vasárnaplán szentelték fel Voith Si-

mon láposbányai plébános, és 
Gajzágó Kristóf szolnoki espe-
restől átruházott hatalomtól fog-
va Keresztes Márton oláláposi 
plébános, Kovács Hiláriusz 
magyarláposi lelkész segédke-
zése mellett.” Nincs adatom arra 
vonatkozólag, hogy a néhai pap 
rokon lett volna.

Ebben az új templomban kö-
tött tehát házasságot Martinus 
Kováts és Anna Mányó, miu-
tán gyóntak és áldoztak. Eske-
tő papjuk, az akkor még mint 
adminisztratúrán szolgáló P. 

Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
16. rész

Martinus Kováts és Mányó Anna házassági anyakönyvi 
kivonata
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Nagy Lukas írta alá a 
házassági anyakönyvi 
kivonatot, Kovács Hi-
láriusz nem szerepel 
már, de a vőlegény 
egyik tanúja Kováts 
Dániel, nyilván rokon, 
hiszen mind a Márton, 
mind a Dániel ke-
resztnév újra előfordul 
majd a családban.

A vőlegény másik 
két tanúja is örmény, 
éspedig Jakobus Voith 
akinek kezdeményezé-
se és gyűjtése folytán készül el 1863-ban 
a nagyoltár. És Burgya Cristoforus, aki-

nek kései leszármazottja még 1930-ban is 
adakozott a szamosújvári templom javára. 
A menyasszony tanúi között pedig ott van 
Antonius Voith.

Adataim nincsenek dédszüleim gyer-
mekeire vonatkozóan, Édesanyám úgy 
emlékezett, hogy talán öt felnőtt kort 
megért gyermekük volt, és Kováts János 
nagyapám volt a legnagyobb közöttük.

Arra viszont van anyakönyvi bizonyí-
ték, hogy a Kováts és a Mányó családok 
más ágon is összekötötték sorsukat, s min-
den bizonnyal rokonok vagyunk – elég, ha 
csak az ismétlődő Márton keresztnévre és 
az egyházhoz fűződő szoros kapcsolatra 
gondolok.

Mányó Antal rom kat kántor-harangozó 
és Kováts Margit gyermekének – Mányó 
Mártonnak keresztszülői ugyanazok a 
Voithok, akik a református Kerekes család-
ban is vállaltak komaságot, valószínűleg 
örmény-gyökér alapon. Híres, nagy család 
volt ez a Voith, Kolozsvárra is jutott belő-
lük. Íme.

(Folytatjuk)
Mányó Antal és Kováts Margit 

fiának keresztlevele

Voith Tivadar  néhai üzlete a Szabók bástyája tövében
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Örményország az európai középkor 
első felében a perzsa Szászánida, majd 
az Arab Birodalom tartománya volt. Ez 
az időszak azonban nem jelentette az 
örménység számára a kulturális élet sö-
tét foltját. Éppen a perzsa megszállással 
esett egyidőbe az önálló örmény ábécé 
megteremtése, amely az örmény keresz-
tény hagyományok őrzését jelentette 
minden külső megszállással szemben.

Az önálló Örményország felé

Az irodalomban két fontos irány 
érvényesült: az egyik az egyházi iro-
dalom. Azon belül különösen fontos 
szerepet töltenek be az örmény egyházi 
himnuszok, a sarakánok. Ezek az éne-
kek kezdetben hasonlóságot mutatnak 
szír megfelelőikkel, majd a bizánci 
himnuszköltészet vívmányait örményre 
is átültetik és továbbfejlesztik. Így szü-
letik meg a világ egyik leggazdagabb 
zenei-költészeti öröksége.

A másik irány a krónikairodalom. A 
történetírók egymás műveit folytatják, 
mások pedig Ádám-Évától kezdik, a 
szó szoros értelmében. Ezek a történeti 
művek fontos forrásul szolgálnak nem 
csak az örmény, hanem a környező né-
pek történetének megismeréséhez is.

Az építészet szintén nagy fejlődésnek 
indult: a Bizáncból átvett egyhajós bazi-

Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
6. rész

Az örmény reneszánsz

likákat felváltották a háromhajós, majd 
a kereszthajós bazilikák. Már a hetedik 
századtól találunk monumentális, ku-
polás szerkezetű templomokat. Végül 
megjelennek a kör alaprajzú templomok 
a hetedik században.

A bagratida-Örményország

Az Arab Birodalom gyengülése kö-
vetkeztében Örményország politikailag 
is erősödni kezdett. A fejedelmi csalá-
dok egyike, a Bagratidák a maguk ha-
talma alatt egyesítették az ország egész 
területét. 885-ben I. Asot Bagratuni ki-
kiáltotta az örmény királyságot, amelyet 
elismertek a környező nagyhatalmak.

A bagratida korszak 885-1071 között 
tartott. Ez a kor az örmény reneszánsz 
első periódusa. Örményország nemcsak 
politikai értelemben született újjá, ha-
nem művelődésében is új irányok jelen-
tek meg.

Nareki Szent Gergely az első örmény 
misztikus költő. A neki tulajdonított 
egyházi énekeket nem számítva egyet-
len nagy művet írt: a Siraloménekek 
könyvét, amely a középkori örmény köl-
tészet egyedülálló remeke.

A bagratida királyok székhelye Ani 
volt, amelyet az ezeregy templom város-
ának is neveznek. Számos gazdag ember 
a saját nevének megörökítése érdekében 
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templomot épített, ezek a templomok 
egymáshoz hasonló alaprajzúak. Ekkor 
jelent meg a kívülről kör, belülről karéjos 
alaprajzú templom. Érdekes, hogy Ma-
gyarországon a korai Árpád-korból talá-
lunk templomokat, amelyek ugyanezzel 
az alaprajzzal rendelkeznek, illetve szen-
télyük ilyen alaprajzú templom volt, ame-
lyet később templomhajóval egészítettek 
ki. Ez a párhuzam arra utal, amit írásos 
forrásokból, oklevelekből és helységne-
vekből is tudunk, hogy az Árpád-kori Ma-
gyarországon már éltek örmények.

A szeldzsuk támadás

A XI. század derekán a Közel-Ke-
leten eladdig ismeretlen hódító je-

lent meg: a szeldzsukok. Az utóbbi 
nép Belső-Ázsiából érkezett és a tö-
rök nyelvcsalád oguz ágához tartozó 
nyelvet beszélt. Az Örményországtól 
keletre található Bizánci Birodalom, 
a védekezésre hivatkozva 1045-ben 
annektálta Örményország nyugati tar-
tományait, így Anit is. Végül 1071-
ben a szeldzsukok vereséget mértek a 
bizánci erőkre, amely az örményekre 
nézve végzetesnek bizonyult. A szel-
dzsukok így szabadon mozoghattak 
Örményország területén, és minden 
maradék területet meghódítottak. A 
Szeldzsuk Birodalom végül szultánsá-
gokra bomlott, és a területen további 
hódítók jelentek meg.

(Folytatjuk)

Megdöbbentő
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület az áprilisi Örmény Kul-
túra Hete keretében mutatta be az örmény népirtásról megjelentetett Nikolaj 
Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium című könyvét. Az Egyesület a könyv-
kiadás támogatása céljából utófinanszírozásként pályázatot nyújtott be a Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz, mellékelve a megjelent köny-
vet, a könyvbemutatóról szóló cikkeket, melyek méltatták a Magyarországon 
első ízben megjelent e témájú könyvet.

A Kuratórium a pályázatot nem támogatta. Érdeklődésünkre tájékoztattak, 
hogy a pályázatot elbíráló bizottság 4-es kóddal értékelte a könyvpályázatot, 
amelynek a kódtáblázat szerinti meghatározása: „Nem fejleszti a kisebbségi 
identitástudatot (ha a programnak nincs kisebbségi tartalma)”.

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány örmény 
kurátora: Szárkiszján Ádám, a jelenlegi Országos Örmény Önkormányzat elnö-
ke. No comment!  

„Egyáltalán az ember magában hordja az Istent és gyakorta 
akar emberfeletti lenni…” (1814.)                        Széchenyi István
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A zsúfolásig megtelt terem hallga-
tósága sugárzó szeretetével és véget 
nem érő tapssal, sok virággal ho-
norálta a művésznő ragyogó, orosz 
nyelven tartott előadását és zongora-
játékát, mellyel az Örmény Kultúra 
Hete áprilisi rendezvénysorozatra 
megjelent CD lemezét mutatta be a 
közönségnek. A hangversenyen meg-
jelent Mirzoján és Babaján két ma élő 

örmény zeneszerző is, akik köszönettel és 
nagy elismeréssel köszönték meg a mű-
vésznőnek műveik örmény lélekkel átélt 
interpretálását. A bemutatóról az Örmény 
időnk jereváni napilap október 26-i száma 
is megemlékezett. 

A könyvtáros szakma tanácskozását 
Dávid Szárksziján igazgató nyitotta meg. 
Az előadások témái: örményországi nem-
zeti könyvtárak helyzete; az állam által 
finanszírozott könyvtári programok; az 
Örmény Nemzeti Könyvtárnak, mint a 
kulturális örökség őrzőjének felelőssége 
és feladata; a gyermekkönyvtárak felelős-

Dr. Issekutz Sarolta

Az Örmény Nemzeti Könyvtár alapításának 
175. évfordulója

Nemzetközi tudományos konferencia – Jereván, 
2007. október 25-26.

Két napon át tartott az a tudományos konferencia az örményországi könyvtárak 
fejlődéséről és a nemzeti könyvtárak feladatairól, melyen Dávid Szárksziján igazgató 
meghívására részt vett az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület küldöttsége 
is, dr. Issekutz Sarolta és Kátainé Szilvay Ingrid részvételével. Szilvay Ingrid a konfe-
rencia nyitó napján, október 24-én nagysikerű hangversenyt tartott az Örmény Nem-
zeti Könyvtár hangverseny termében Örmény miniatűrök zongorára címmel. 

Dr. Issekutz Sarolta előad a konferencián, 
oroszra fordítja Szilvay Ingrid, balszélen 

Anahit Simonjan

Szilvay Ingrid hangversenye
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sége az iskoláskorúak olvasásának szer-
vezése terén; a nemzeti könyvtár szerepe 
a zenei kultúra megőrzése és fejlesztése. 
Az elhangzottak rávilágítottak az 
Örmény Nemzeti Könyvtár sok-
rétű feladatára és felelősségére, a 
könyvtári törvény mielőbbi meg-
alkotásának szükségességére, a 
könyvtárszakma nehéz anyagi 
helyzetére, a könyvtárosok meg-
becsülésének fontosságára. 

A hazai előadókon kívül az 
Oroszországi Állami Könyvtár 
képviselője a könyvtár külső kap-
csolatairól, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület el-
nöke az erdélyi örmény diaszpóra 
könyvtáráról és új kiadványairól 
tartott vetítettképes előadást, me-
lyen bemutatta legújabb szerzeményét is, 
az aradi vértanúk emlékünnepség keretében 
megismert Kiss Ernő rokonságtól (Szerbia) 
kapott 1770-es évekből származó erdélyi 
örmény nyelven írott dokumentumokat. 
Zsigmond Benedek armenológus a magyar-

országi és erdélyi örmény könyvtárakról, 
Dzsija Ajvazján kaliforniai előadó az ame-
rikai egyetemek armenológiai tanszékeinél 
található armenológiai gyűjteményekről, a 
grúziai előadó a gyermekkönyvtárak fontos 
szerepéről és felelősségéről beszélt.

Az EÖGYKE elnöke előadása után 
hivatalosan átadta újabb könyvtáradomá-
nyát az Örmény Nemzeti Könyvtár javá-
ra, amellyel az erdélyi örmény diaszpóra 
„alkönyvtár” állománya több, mint 50 
könyv és kiadványra bővült.

Az előadások után a Matenadaran kódex 
és könyvkiállítását, a Franciaországból ha-
zatért, a Louvre-ban kiállított örmény nem-
zeti kincsek kiállítását, a Genocídium Mú-
zeum anyagát, az Örmény betűk múzeumát, 
valamint Ecsmiadzin egyházi központot 

és műtárgyait tekinthettük meg nagyszerű 
szervezéssel. A konferencia mindkét nap-
ját közös vacsora zárta, felvonultatva az 
örmény konyha remekeit. A három napos 
együttlét összekovácsolta a résztvevőket, 
barátságok alakultak, amelynek számunkra 

Szilvay Ingrid Mirzoján (balról) és 
Babaján (jobbról) zeneszerzőkkel

Dávid Szárksziján az Örmény Nemzeti Könyvtár 
igazgatója átadja ajándékait dr. Issekutz Saroltának
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is gyümölcsöző folytatása lesz az örmény 
kultúra megőrzése és terjesztése terén.

Öröm volt megélni azt a megbecsülést 
és szeretetet, amellyel elhalmoztak ben-
nünket, mint az egyik legősibb örmény 
diaszpóra képviselőit, elismerve közössé-
günk tevékenységét és erőfeszítéseit, ön-
zetlen segítségét az őshaza, a közös gyö-
kerek és kultúra megmentésére.

A küldöttség átadta könyvtáradomá-
nyát az Örmény Tudományos Akadémia 
és a Matenadaran kézirat gyűjtemény 
könyvtára számára, a 2005-ben létrejött 
együttműködés folytatásaként.

Zsigmond Benedek előadás közben

Az első örmény nyomtatott könyv – Velence 1512 
(kerámia)

Világosító Szent Gergely által vésett 
kőkeresztek az oltár alatt feltárt részenA hangverseny közönsége

Feltárt pogány szentély az ecsmiadzini 
székesegyház főoltára alatt
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Az Apahida-Aranyosgyéres vasútvonal 
megépítésének körülményeiről is őriz 
a szájhagyomány történeteket, itt csak 
azokról szólok, amelyek a Zabulikokhoz 
köthetők.

Ebben az időben ugyanis a városve-
zetés teljes egészében a vidék földbirto-
kosai, a többszáz hold birtokkal és óriá-
si állatállománnyal rendelkező örmény 
Zabulik család kezében volt, László ült a 
polgármesteri székben, Sándor pedig vá-
roskapitány volt.

A régi kolozsi öregek emlékezete sze-
rint állítólag két tervet is készítettek a vas-
út nyomvonalára vonatkozóan, az egyik 
Kolozs érintésével haladt volna tovább, de 
az majdnem negyedrésszel növelte volna a 
költségeket. A város – a Zabulikok győz-
ködésére – vállalta volna e plusz-költség 
felét. Kocsmájukban, vendégfogadójuk-
ban is győzködték a mérnököket, terve-
zőket, földmérőket, a „döntéshozókat”, 
de a kolozskarai földbirtokosnak nagyobb 
befolyása volt, így az ő földjein épült fel a 
vasút, ő kapta a sovány, agyagos földekért 
az óriási kártérítést az államtól. A vasutat 
1870-ben adták át.

A Zabulikok nem nyugodtak bele egy-
könnyen a kudarcba, hogy nem nyerhettek 
eleget a vasútépítésen, ráadásul a főkapi-
tánynak – a szájhagyomány szerint – 100 
hold földjét kellett eladnia hogy kártérítést 
fizessen a Magyar Államvasutaknak, mert 
„Bölény” nevű kéttonnás bivalybikája 

Bálintné Kovács Júlia

Magyarörmény morzsák a Mezőségről
2. rész

vetélytársnak nézte a pöfögő fekete moz-
donyt, amelyik a legelő szélén közeledett. 
Nekiment, felöklelte, a vonat kisiklott, és 
nem elég, hogy a messzeföldön híres állat 
elpusztult, hanem hosszú pereskedés után 
az állat gazdájának kártalanítania kellett a 
vasutat. A „Bölény” esete bejárta a kora-
beli sajtót, igazi „hírértéke” volt a törté-
netnek.

Az 1880-as évek végén gondolt arra a 
Zabulik „klán”, hogy hasznosítani kellene 
a beomlott sóbánya helyén feltörő sós vi-
zet, hiszen jelentős pénzforrásnak ígérke-
zett. Ők építették ki a fürdőt, de Zabulik 
Sándor nem sokáig élvezhette az új léte-
sítményt, 1892-ben meghalt.

A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban  
több példányban is megtalálható a követ-
kező kiadvány: A közigazgatási bíróság-
ról szóló törvény (1896. évi XXIV. t. cz.) 
jegyzetekkel és utalásokkal. A végrehajtá-
si rendelettel. Bp. 1897. Szerzője Zabulik 
László Kolozsvár főügyésze. További ku-
tatás deríthetne fényt arra, hogy azonos-e 
a szerző Kolozs valamikori polgármeste-
rével.

 A kolozsi katolikus temetőben egyetlen 
kripta található. Valamikor – úgy 100 év-
vel ezelőtt – kiemelkedően szép lehetett. 
Míves kovácsoltvas kerítéssel vették kö-
rül a kripta előtti virágoskertet is. A kert-
kapu sajnos már nincs a helyén, a kripta 
bejáratát is befalazták, és csak miután utat 
vágtunk magunknak a régi virágoskertben 
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lévő sírhantokat felverő bozótban, azután 
olvashattuk le a szürke márványtáblára 
aranybetűkkel írott sorokat:

Zabulik Sándor
Kolozs rend. tan. város

Főkapitánya
Született 1840 aug. 14
Meghalt  1892 aug. 23

Zabulik Sándor sírkertje

Érdekességként megemlítem, hogy 
Zabulik Sándor gazdatisztje Pal-
ló Imre híres operaénekesnek volt 
édes unokatestvére. 
Nagygalambfalvá ró l 
került Kolozsra, fele-
ségül vette a Zabulik 
leányt, és az 1920-as, 
30-as években már Pal-
ló-tanyaként  tartották 
számon a helybeliek 
a „Györberke” hatá-
rában lévő birtokot, a 
béreslakásokkal, istál-
lókkal együtt, amelyek 
1000-1500 ló és szar-
vasmarha elszállásolá-
sára voltak alkalmasak. 

Pallóék a Nagy Utcában lévő tekinté-
lyes udvarházukban laktak. Mindebből 
ma már semmi sincsen meg.

Megvan viszont a néhai Dániel – illet-
ve Kutsek –ház, és a mellette lévő valami-
kori kocsma, csárda, amelynek valamikor 
akkora borospincéje volt, hogy egy szekér 
megfordulhatott benne. 

A háztulajdonos Dániel (Daniel) csalá-
di háza és a „ csárda” közé   – amelynek 
akkori  tulajdonosát még nem derítettem 
ki –  üzletet épített.

Jól ment a bolt, szépen haladtak, gyer-
mekeik születtek, de a családfő – az üz-
lettulajdonos – korán elhalt. Özvegyét 
pedig a kor szokásának megfelelően a 
boltban addig is alkalmazásban lévő se-
géd, a szintén örménymagyar, sőt, lehet, 
hogy rokon Kutsek István vette felesé-
gül. Szépen felnevelték az árvákat, aki-
ket aztán a községben Kutsek lányokként 
tartottak számon.

(Folytatjuk)
(Elhangzott a 2007. szeptember 20-i

Fővárosi Örmény Klub rendezvényén)

A Dániel-Kutsek ház és üzlet
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– Az 1956-os forradalomra és szabadság-
harcra gondolva emlékezünk a hősökre, az 
elesettekre, a pesti utcákon és másutt kiöm-
lött magyar vérre. Albert Camus francia író 
a következőket írta: „…az ember csak saját 
vérével gavallérkodhat. A magyar vér olyan 
nagy értéke Európának és a szabadságnak, 
hogy óvnunk kell minden cseppjét.”

Dr. Kelemenné utalt a tavalyi véres 
eseményekre. Mint mondta, ebből is 
elég volt! Majd rámutatott: – Két héttel 
ezelőtt az 1848-as forradalomról és sza-
badságharcról emlékeztek meg az Aradi 
Vértanúk emléknapján. Külön méltatták a 

Frigyesy Ágnes

„A magyar vér nagy értéke Európának” 
Ünnepi műsor a Fővárosi Örmény Klubban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulójára emlékeztek a Fővárosi 
Örmény Klub résztvevői 2007. október 18-án Budapesten, a Magyarok Házában. Az 
Elég volt! címet viselő ünnepi műsorban Várady Mária színművész és Mártonffy Mik-
lós zeneszerző elevenítették fel a forradalmi eseményeket verssel, dallal, nemes gon-
dolatokkal. A XII. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által szervezett, a Fő-
városi Örmény Önkormányzat által támogatott esten Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi 
Ficzus Margit XII. ker. elnök köszöntőjében a következőket mondta: 

két magyarörmény vértanú: Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos érdemeit a magyar nemzet 
szabadságáért vívott harcban.

A kulturális műsor a magyar kultúra 
gyöngyszemeiből állt össze, majd az est má-
sodik részében Avetik Iszahakjan örmény 
költő műveit szólaltatta meg Várady Mária.

Márai Sándor: Mennyből az angyal 
című versével azonnal emelkedett hangu-
latba kerültek a résztvevők. Ezt követően 
Pongrátz Gergely, a Corvin-köz legendás 
hírű parancsnokának emlékét idézték meg 
a művészek.

Előtte azonban Csíkszentgyörgyi Ficzus 
Margit Pongrátz Gergely, vagy ahogyan a 

Várady Mária és 
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

Mártonffy Miklós zeneszerző
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Corvin-közi harcosok hívták: Bajusz hősi-
es alakjáról szólt. Mint mondta: – A for-
radalmárok Bajusz vezetésével 10 napig 
tartották magukat a sokszoros túlerőben 
lévő szovjet katonákkal szemben. A szov-
jet támadók háromszor kértek tűzszünetet 
és tárgyalásokat javasoltak, mindhiába. 
Pongrátz Gergelyék helytállásán is múlt, 
hogy 1956 forradalma az európai szabad-
ságküzdelmek legszebb lapjaira került. 

Mint ismeretes Pongrátz Gergely nem-
csak harcolt a szabadságért, de élete máso-
dik szakaszában 56-os múzeumot alapított, 
és kápolnát építtetett Kiskunmajsán,  vala-
mint történelmi ifjúsági tábort szervezett 
a határon túli magyar fiatalok számára. 
Személye jelképes alakja a magyar forra-
dalomnak. Élete végéig megalkuvás nél-
kül vallotta: 1956 szellemisége nem eladó, 
1956 a magyar nemzeté, a magyar népé!

Az est második felében megidézték az 
ötven évvel ezelőtt, 1957. október 17-én Je-
revánban elhunyt Avetik Iszahakjan örmény 
költő, író és tudós alakját. Műveit több nyelv-
re lefordították, verseit dalszövegként is fel-
dolgozták. Arcképe az örmény 10 000 dramos 
papírpénzen szerepel. Magyarországon az Eu-
rópa Kiadó 1975-ben jelentette meg verseit. 

Hosszú életét Csíkszentgyörgyi Ficzus 
Margit ismertette. Jómódú kereskedő csa-
lád fiaként látta meg a napvilágot 1875-ben 
Gümriben. A lipcsei, majd a genfi egyetem 
hallgatója. 1895-ben hazatért és csatlako-
zott az Örmény Forradalmi Szövetséghez. 
1896-ban letartóztatták, egy évet töltött a 
jereváni börtönben. Szabadulása után kiad-
ta első kötetét „Dalok és sebek” címmel. 

Később ismét letartóztatták és száműz-
ték, majd a zürichi egyetem hallgatója lett. 

1902-ben hazatért és Tbilisziben telepedett 
le. Itt írta meg „Haidukok dalai”-t, az első 
alkotást, mely az örmény költészeten belül 
az örmény szabadságharcról szól. 1908-
ban ismét letartóztatták, 1911-ben emigrált 
Európába. 1926-ban visszatért a Szovjet 
Örményországba. 1943-tól az Örmény Tu-
dományos Akadémia tagja, majd 1946-tól 
haláláig az Örmény Írószövetség elnöke.

Várady Mária és Mártonffy Miklós kö-
zös művészi produkciója – a vers és a dal, 
oldva egyik a másikat – méltó emléket 
állított az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc mártírjai emléke előtt.

Dr. Issekutz Sarolta záróbeszéde. 
Balról Várady Mária, 

jobbról Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit

A magyar Himnusszal kezdődött 
az ünnepi műsor
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Utóbbiakat szintén a hagyományoknak 
megfelelően a Hartyán NOK-ban rendeze 
meg a helyi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke, Áts József és elnök-he-
lyettese, Nuridsány Zoltánné az iskola két 
kiemelkedő pedagógusának, Gulyás Gab-
riella szabadidő-felelős és Prepokné Sinkó 
Anikó rajztanárnő közreműködésével.

– Gulyás Gabriella évek óta koordinál-
ja a rendezvényeket, s tevékeny résztve-
vője azoknak, míg a rajtanárnő idén első 
alkalommal vett részt a kiállítás megren-
dezésében. Mindkettőjüknek köszönjük a 
munkáját – mondta Nuridsány Zoltánné. 
Szintén köszönet illeti Csörgő Mária el-
nök-igazgató asszonyt és Szűcs Tamás 
igazgató urat is, akik bokros teendőik 
mellett is felvállalják, támogatják tevé-
kenységükkel és személyes részvételük-
kel ünnepségünket. Minden alkalommal 
megtisztelik a koszorúzási ünnepségünket 
Kiss Ernő emléktáblájánál, ahol az iskola 
diákjai adnak elő műsort, s igazgatójukkal 
együtt helyezik el a megemlékezés virá-
gait. Idén az emléktáblánál Kocsis Ibolya 
magyar szakos tanárnő felkészítésében 
Oravecz Barbara és Nagy Krisztián sze-
repeltek szép sikerrel.

S hogy hogyan szerepeltek a diákok 
a történelmi versenyen? Szintén szép si-
kerrel. A nem túl könnyű 13 feladványból 
kilencre tudtak helyesen válaszolni, s így 

Verseny, kiállítás, emlékezés

első helyezést értek el: Török Tamara és 
Sándor Richárd. Mindketten nyolcadik 
osztályos tanulók. II. helyezett lett: Szede-
ri Richárd, Németh Vivien, Pergő Dávid, 
Gáspár Kristóf 8. osztályosok. III. helye-
zett lett: Borzák Barbara és Németh Dáni-
el 8. osztályos tanulók, IV. helyezett lett: 
Tiglmann Péter és Nagy Tamás, szintén 
nyolcadik osztályos tanulók.

– Szeretnék még valakinek köszönetet 
mondani: Rókáné Szuda Erzsébet történe-
lem szakos tanárnőnek, aki egyrészt sze-
mélyesen is részt vett a vetélkedőn, más-
részt, az ő tanítványai értek el ilyen szép 
sikereket – mondta Nuridsány Zoltánné, 
majd hozzátette: igyekeznek minden al-
kalommal történelmi ismereteiket gyara-
pítva könyvvel és oklevéllel megajándé-
kozni a résztvevő diákokat.

– Így az első helyezettek Kedves Gyu-
la hadtörténész, a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatójának az 1948/49-es szabadság-
harc huszárjairól szóló, szépen illusztráci-
ókkal ellátott, könyvritkaságnak számító 
könyvet kapták, míg a további helyezettek 
is hasonló témájú, s az ismereteket gya-
rapító könyvajándékokban részesültek, 
illetve minden résztvevő örmény miniatú-
rákkal díszített oklevelet is átvehetett.

Szabó Judit
(Megjelent a XV. kerületi Önkormányzat 

honlapján 2007. október 18-án)

A XV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a hagyományoknak megfelelően ok-
tóber 6-át megelőzően tartotta meg megemlékezését Kiss Ernő, az örmény származá-
sú altábornagy, aradi vértanú tiszteletére, valamint október 4-én került sor az erdélyi 
örmény városokat bemutató kiállítás megnyitójára és a Ki tud többet az 1948/49-es 
szabadságharcról, az örmény résztvevőkről és az aradi vértanúkról című vetélkedőre. 
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Szomorújelentés
Ismét gyászhírrel jelentkezem: Forgách Sándorné, született rétháti Kövér Ilona 
(Bp. XIII. Tahi u. 18.) 2007. október 10-én 13, 15 órakor hosszú, embert próbáló 
szenvedés után elhunyt. Ilona asszony több nemzeti társaságnak, így a Horthy Mik-
lós Társaságnak alapító, aktív tagja volt, bár az utóbbi időben betegségei miatt a 
rendezvényekről távol maradt.

Ilona asszony tulajdona volt az a zászló, melyet családja 1940-ben, Erdély saj-
nos ideiglenes visszacsatolásakor vásárolt, s mely gyapjú alapagyagú zászlón a 
tölgy- és cserfaággal övezett koronás magyar címer volt látható. E zászló, nemze-
tiszín színekkel díszített rúdra feltűzve a 2003. decemberében kapott, a Társaság 
zászlajaként felszentelt, ma is használt zászló avatásáig a Horthy Miklós Társasá-
got mondhatni híressé tette. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyik erdélyi uta-
mon Kolozsvárott, a Farkas utcai református templomban fedeztem fel ezen zászló 
párját, mely a templomi szolgálattevő elmondása szerint a csodával határos módon 
vészelte át a háború viharát, s az azt követő magyarellenes időket.

Isten adjon örök békességet, itt a földön békét soha nem lelő lelkének!
Dobai Miklós

(Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnöke)

Forgách Sándorné született rétháti Kövér Ilona a Trianon Társaság, a Szent Korona 
Társaság, a Horthy Miklós Társaság, valamint számos más nemzeti érzelmű társa-
ság, továbbá a KDNP tagja volt.

Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása gyászmise keretén belül 
2007. október 29-én, hétfőn, 17 óra 30 perckor megtörtént a Babér utcai Szent Mi-
hály templomban (1131 Budapest, XIII. Babér u. 17/b.).

Temetésére később, szűk körben kerül sor.
Ilona hosszú évekig önzetlenül segítette az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 

Egyesület és a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat működését.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

„Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rejlik. Aki egészen 
egyszerűen, anélkül, hogy hamis benyomásokkal tévesztené meg magát, az ő 
törvényei szerint cselekszik – minden dolgot, akármilyen fajtájú legyen is az, 
eléggé jól fog csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hozzátartozik az 
elmélyülés, a kitartás és a hűmaradás talentuma.” (1814.)

gróf Széchenyi István
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Neveltjei, munkatár sai, későbbi veze-
tői sorában Roska Mártont kiemelke dő 
hely illeti meg. Akadályokkal, kényszerű 
kitérők kel teletűzdelt életútját ő maga a tu-
domány oltárának szent tüzénél bemutatott 
áldozatnak, „a becsületes, megyőződéses 
munka áldozatá”-nak tekintette.

Az indulás

1880. június 15-én született a Szolnok-
Doboka megyei (ma Kolozs megye, Ro-
mánia) Ma gyarköblösön.1 Örmény szár-
mazásúnak tartotta magát, de a magyart 
vallotta anyanyelvének – ez a kulturális 
kettősség jellemezte egyébként az erdélyi 
örménység nagy többségét. Az esetleges – 
bár az írott forrásokból egyértelműen hi-
ányzó – identitászavart feloldotta az élete 
derekán fájdalmasan megélt kisebbségi 
sors. Ugyanakkor emberközelből ismerte 
meg a kör nyék szórványosodó magyarsá-
gával szemben többségi helyzetbe kerülő 
román népelem nyelvét, szokásait, kultú-
ráját. A vegyes lakosságú faluban szerzett 

Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári 
régészeti iskola megalapítója

1. rész

1872-ben Kolozsvárott megnyílt Magyarország má sodik egyeteme. A történelmi je-
lentőségű határozat meghozatalát döntően befolyásolta az a tény, hogy 1859 óta a 
városban székelt az országrész mú zeumi-akadémiai társasága, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület, amely gyűjteményeivel biztosította a tudo mányos-nevelő munka megfe-
lelő színvonalát. A tan székek nyilvános egyetemi tanárai egyben az egyesü leti tárak 
igazgatói tisztét is betöltötték. Az 1899-ben – az országban szintén másodikként – 
szervezett, Pósta Béla vezette régészeti tanszék, valamint a hozzákap csolt érem- és 
régiségtár kolozsvári régészeti iskola néven vonult be a tudománytörténetbe. 

gyermekkori élményei mély nyomokat 
hagytak egyéniségén.

A Világosító Szent Gergelyről elneve-
zett szamosújvári örmény fiú árvaházban 
nevelke dett, s középiskolai tanulmányait 
az egykori örmény metropolisz magyar 
állami főgimnáziu mában végezte (1900). 
Az örmény hagyományait féltőn óvó, ma-
gyarságát öntudatosan valló kisváros szel-
lemi élete minden bizonnyal nem maradt 
nyom nélkül az eszmélő gyermekember 
lelkében.

A művelődési igényeket tápláló ér-
telmiség, polgárság a Szongott Kristóf 
szerkeszté sében megjelenő Armenia című 
folyóirat körül tömörült. A közélet sajátos 
színfoltját képezte a német származású 
Ornstein József, aki egykor végigküzdötte 
a magyar szabadságharcot, hogy aztán vá-
lasztott új hazájában külföldön is ismert 
régészeti munkálkodással hívja fel ma-
gára a figyelmet. Nem kizárt, bár írásos 
nyomát nem ismerjük, hogy lebilincselő 
egyénisége befolyásolta a gyermekifjú 
Roska régészeti érdeklődésének kialaku-
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lását. Bizonyos, hogy a Pósta Bélával és 
tanítványi körével való találkozás életé-
nek elhatározó élményévé vált.

A régész hallgató (1900-1905)

A sikeres érettségi vizsgát követően, 
1900 őszén Roska beiratkozott a Ferenc 
József Tudo mányegyetem Bölcsészet-, 
Nyelv- és Történettudományi Karára. 
Pósta épp egy évvel előbb indította el a 
régészeti szakkört.2 A különleges érdek-
lődést mutató Buday Árpádot már tanév-
kezdés napjától kinevezte az érem- és 
régiségtár szakdíjnokává, s rövidesen 
elérte első gya kornokká, majd tanár-
segéddé való előléptetését. Nyomában 
Kovács István rendre második, majd 
első gyakornoki beosztásba került. Ők 
voltak Pósta első munkatársai. Elsőéves 
kollegá juk, Roska Márton 1901. április 
27-én benyújtotta kérvényét a megürese-
dett másod gyakorno ki állásra. Indoklá-
sul – egyebek között – megemlítette: „a 
magyar nyelv mellett tökéletesen beszé-
lek románul, meglehetősen jártas vagyok 
a német, latin nyelvben.”ˇ3 Szeptember 
elsejei hatállyal megkapta a megpályá-
zott állásra szóló kinevezését. 1903-
ban az egyesületi beosz tást az egyetemi 
Érmészeti és Régészeti Intézetnél betöl-
tött napidíjas tudományos segédmun kási 
alkalmazással váltotta fel.

Valójában ugyanazt a munkát végezte, 
hiszen a két intézmény feladatai szerves 
egységet alkottak, anyagukat ugyanazok a 
személyek kezelték. Pósta a hiva talos sze-
mélyzeti keretek leleményes felhasználá-
sával legkiválóbb tanítványait igyekezett 
maga mellett tartani, egyúttal megélhe-

tési körülményeiken lendíteni. A legelső 
neveltjeiből álló hármas neve – Buday-
Kovács-Roska – régész és muzeográfus 
körökben néhány éven be lül országos 
ismertségre tett szert. Évtizedek múltán 
pedig a Pósta Béla-szellem leghitelesebb 
továbbvivőjének bizonyult.

Pósta nevelési rendszerében a becsü-
letes munka volt a legelső követelmény. 
Munka pedig akadt bőségesen. A tárak 
anyagát az addigi ideiglenes raktárhelyi-
ségből át kellett költöztetni az egyetem 
frissen átadott központi épületébe (1902). 
Leltározni, rendezni kellett a tárgyakat, 
hogy megindulhasson tudományos feldol-
gozásuk, illetve be lehessen mutatni őket a 
nagykö zönségnek. Éjt nappallá tévő mun-
ka eredményeként 1903-ban megnyílha-
tott a hamarosan or szágos hírnevet szerző 
kiállítás.4 A megfeszített fizikai munká-
ból, a tudományos igényű ren dezésből 
bőven jutott Roska Mártonnak is. De a 
mindennapi, már-már rutinszerű munkán 
túlmutató, tudományos felkészültségét, 
önállóságát próbára tevő feladatokat is 
bízott rá mes tere. Az intézetbe érkező be-
jelentések nyomán kiküldte a különféle 
munkálatok során előke rült leletek átvé-
telére, leletmentő ásatások lefolytatására. 
Az 1902-ben Piskin végzett ásatás nem 
hozott eredményt, de Ördöngösfűzesről 
őskori és római emlékekkel tért haza. A 
követ kező évben Nagyiklódon neolitikus 
telepet és sírokat ásott, Kisiklódon XV-
XVI. századbeli kályhacsempéket talált, 
Balsán (Szabolcs vármegye) kelta sírokat, 
Dezméren, Petrosánban, Zalatnán római 
villa rusticát tárt fel. 1904-ben Ajtonban 
újabb római nagybirtok-központ nyo mait 
azonosította.5  Megbízható, lelkiismeretes 
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embernek, jószemű megfigyelőnek, jól 
képzett régésznek ígérkezett.

1 Korek József: Roska Márton 1880-
1961. Archaeológiai Értesítő (AÉ) 1962. 
89. old.; Dr. Roska Márton 1880-1961. 
Földtani Közlöny 1961. 454. old.

2 Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum 
levéltára, Kv. (KvTMlt) C1 2188/1-3.

3 Uo. C1 166; A hivatali pályafutás 
adatainak forrásai: A Román Országos 
Levéltár Kolozs megyei lgazgatósága, 
Kv. (KmOL) A kolozsvári m. kir. Ferencz 
József Tudomány-egyetem Tanácsának 

Ikta tó könyve; Uo. A kolozsvári m. kir. 
Ferencz József Tudomány-egyetem Böl-
csészet-, Nyelv- és Törté nettudományi 
karának Iktató könyve.

4 Banner János (szerk.): Pósta Béla 
születésének százados ünnepe 1862. 62. 
old. Bp.1962.; Vincze Zoltán: Pósta Béla-
iratok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- 
és Régiségtárának levéltárában. Erdélyi 
Múze um (EM) 2002. 25-44. old.

5 KvTMlt. Beszerzési naplók I-V. 
(Folytatjuk)

(Megjelent Honismeret 
XXXIII. 2005/5 számában)

EsküvőTerézvárosi örmény 
búcsú

Merza Krisztina a Budavári Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat képviselője és 

dr. Sasvári Róbert esküvője 
2007. július 28-án

Terézvárosi búcsú örmény napján 
Wertán Zsoltné elnökasszony köszönti 

a résztvevőket 2007. október 13-án
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A budapesti örmény kath. egyház tervezett alakulásáról lapunkban megjelent 
közleményeket olvasva, egyik olvasónk alkalomszerűnek tartja, azon előkelő társadalmi 
állású férfiakat, kiket a magyar-örménység köréből kiemelkedni látunk az egész ország, 
de különösen a magyar főváros társadalmi és közéletében, a következőkben felsorolni: 
A gróf Karátsonyi család mellett (mely egyetlen főuri család a magyar örmények között) 
említendők: Gajzágó Salamon számszéki elnök, Lukács Béla kereskedelmi miniszter, 
Lukács Antal főrendiházi tag, Molnár Antal az országgyűlés képviselőházának jegyzője, 
Dániel Pál, Dániel Ernő, Lukács László, Issekutz, Márkovits és Papp Géza országgyűlési 
képviselők, Novák Imre nyug. kir. tábl. bíró, Jakabffy István volt képviselő, Issekutz 
ezredes, Bogdánffy min. tanácsos, Gajzágó Manó és Czárán e.b. bírák, Jakabffy Ferencz 
építész, Török János főkapitány és többen nagy számmal a Gyertyánffy, Kábdebó, 
Pátrubány, Kossutány, Verzár, Kazacsai, Eránosz, Gorove, Farkas, Persián és más 
ismert nevű családokból, úgy hogy a Budapesten lakó örmény családok összes tagjait 
lélekszám szerint mintegy ezerre tehetjük. (Nemzet)

Armenia magyar-örmény havi szemle 1893 márciusi számából

Az újvidéki örmény kath. templom számára festendő Világosító Szt-Gergely 
oltárképre a következők adakoztak Szamosújvártt: A város majorsági pénztára, 
Placsintár Dávid, Duha Kristóf, ifj. Duha Kristóf id., özv. László Jánosné, László 
József, Tüzes Tódor, dr. Simon Gyula, László Lajos, Ázbej R. Jakab, Simay János, 
Páll testvérek, Novák Lajos, Esztegár Gergely, Szongott Vilibárd, Haragay Antal, 
Duha János, Turcsa Lukács, Gopcsa Joachim, Czetz Zachar, özv. Simay Salamonné, 
Dobos Joachim,  dr, Gopcsa Jakab, Florián János, Bodor Lajos, Voith Gergely, Gajzágó 
Ferencz, Áján Lukács, Drágomán Tódor, Gebhardt Károly, Merza Joachim, Czetz 
Emánuel, Czetz Lukács, Alexa István, Zászlófi Gábor, Wrobleszky Szaniszló, Bodór 
Géza, özv. Szongott Emanuelné, Temesvári István id., Duha Bálint, Kosotán Tódor, 
Álexa Miklós, Pap Norszesz, Placsintár Kristóf, özv. Szappanyos Tódorné, Szappanyos 
Ágoston, Krischner Izsák, Csákány Ádeodát.

A magyar orvosok és természetvizsgálók a taval Brassóban tartott XXVI. 
Vándorgyűlésének tagjai között ezek az örmények voltak: Duha Kristóf városi 
számvevő (Szamosújvár), dr. Mártonfi Lajos gimn. Tanár (Szamosújvár), Moldoványi 
Sándor gyógyszerész (Budapest), dr. Nuricsán József egyet. tanársegéd (Budapest), dr. 
Pattanytyús Á. Márton orsz. Fegyintézeti orvos (Illava), dr. Zakariás Simon körorvos 
(Keresztes).

Archívumunk anyagából
 (eredeti írásmóddal)

Armenia magyar-örmény havi szemle 1892 októberi számából
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Az óriás Csúf Dork az örmény történelem 
másik legendás hőse.  Már a hangjától is 
megijedtek a mezők állatai, ha a mezőn 
egyedül sétált. Őseinek otthonát, amely a 
Fekete Tenger partján, Daikban volt, még 
a hajók is félve kerülték, annyira féltek 
tőle. 

Egy napon görög hajósok érkeztek ke-
reskedni a vidékre, vagy, ahogy a legenda 

A ma ros vá sár he lyi ör mény-ma gyar
kö zös ség gyer mek ro vata (9. rész)

Ked ves Szülők és Nagy szülők!
Arra ké rünk Ben ne te ket, hogy hó nap-

ról hó napra, ami kor ke ze tekbe ve szi tek a 
„Gyö ke re ket”, hív já tok fel gyer me ke i-
tek, uno ká i tok fi gyel mét erre a ro vatra, 
s ha nem ér tik, ma gya ráz zá tok el ne kik 
fon tos sá gát.

Ked ves Gyer me kek!
Nek tek iga zán meg éri el ol vasni és meg-

is merni a szép tör té ne te ket, ame lyek ha tal-
mas ör mény ki rá lyok ról, csoda szép ki rály-
ki sasszo nyok ról, vé res há bo rúk ról szól nak. 
És mi ért éri meg meg is merni őket? Mert 

min den tör té net vé gén ta lál tok egy kér dést, 
ame lyet ha meg vá la szol tok és el kül dö tök 
pos tán vagy email-en, év vé gén a leg jobb, 
leg szebb vá la szo kat ki sor sol juk kö zü le-
tek. A há rom nyer tes cso dá la tos aján dé-
kok ban ré sze sül. A cím te hát a kö vet kező: 
Dr. Pus kás At tila, Str. Bu su i o cu lui 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mu res, Ro má nia.  
E-mail cím: pat tila001@ya hoo.it

Vár juk le ve le i te ket!
Dr. Pus kás At tila, 
a Ma ros vá sár he lyi  

Ör mény Kul tu rá lis Egye sü let ne vé ben

mondja, hogy elrabolják a tosoi aranyat, 
amit itt őriztek. Csúf Dork megszólította 
a tengerészeket, de azok megijedtek és 
elszaladtak. Ekkor Csúf Dork hatalmas 
szikladarabokat tépett ki a hegyből és a 
görögök hajóira dobta őket. A hajók a le-
génységgel együtt elpusztultak.

Hol volt Dork hazája?

Csúf Dork

Örmény külügyminiszter Magyarországon
2007. október 30-án Vartan Oskanian örmény külügyminiszter A kis államok diplomá-
ciája címmel tartott előadást a CEU Egyetemen. A rendezvényen megjelent dr. Ashot 
Hovakimian örmény nagykövet (Bécs) és dr. Ashot Alexanján tanácsos is. A nagy érdek-
lődés mellett megtartott előadás után kérdések záporoztak a külügyminiszter úrhoz, külö-
nösen az azerbajdzsáni és karabaghi konfliktusok témakörében.

Az előadás után az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület küldöttsége, dr. 
Issekutz Sarolta elnök vezetésével bemutatkozott a külügyminiszter úrnál és átadta 
könyvajándékait, megköszönve magyarországi látogatását.                                     M



Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az erdélyi 
magyarörmény közösségek részére. Pénzbeli adományokat az egyesület bankszámlájára befizethető. 

Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1255 Budapest, Pf. 189. Telefon: 201-1011, fax/tel.: 201-2401

Elnök: dr. Issekutz Sarolta
                                           – füzetek

Az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya 

A ki ad ványt tá mo gatja: a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
(Bu da pest, 1054 Aka dé mia u. 1. III. eme let 338-339., tele fon: 332-1791)

e-mail: fo va ro si or meny@star tadsl.hu; fo va ro si or me nyon korm@star tadsl.hu 
Nyil ván tar tási szám: 2.2.4/78/2002.

Főszerkesztő: Frigyesy Ágnes
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta

Munka tár sak: Dr. Sas vári László, Dr. Is se kutz Sa rolta, Bál intné Ko vács Jú lia, Dobó At tila
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401

Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

Nareki Szent Gergely imája

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, 
aki hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább 
tetsző erény, azt látjuk, hogy a hit.

Igen, ennek ereje által készülünk fel arra, hogy belépjünk a Szentek 
Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem tettél volna értünk csodá-
kat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad, hogy jóságoddal egye-
sítsük hitünket.

Valójában a hit nem nagyobb, mint egy alázatos kis mustármag, mely-
nek azonban akkora ereje van, hogy hegyeket dönthet a tengerbe. Ez a 
hit a lélek szemével kétség  nélkül felismeri a jövendő dolgokat, mind-
azt, ami még rejtve van. Egy sorban áll a reménnyel és a szeretettel. 
Mert amikor hiszek benned, szeretlek is, Uram, és ugyanakkor remélem 
tőled láthatatlan ajándékaidat.



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

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

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

ha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XI. év fo lyam 130. szám

2007. december

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

f ü z e t e k

Az ör mény li tur gia meg em lé ke zé seiből

„És add meg nekünk, hogy bátran nyissuk szólásra ajkun-
kat, és mennyei Atyának szólítsunk Téged, zengedezve és 
mondva: Mi Atyánk…” 

Jézus az apostolok kérésére tanította meg ezt az imát, mely 
minden kereszténynek sajátja. Amiket eddig elmondtunk, azt 
tömören összefoglalja, benne van, ami számunkra szükséges. 
Imádkozása kísérje végig minden napjainkat egész életünk 
során!

Dr. Sasvári László
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Podhorányi Zsolt

Akik őseik földjén maradtak 
2. rész

Párbaj és kártya a huszadik században
 
Daniel IX. Pál a XIX-XX. század fordulóján már inkább a móká hoz értett. Róla 
jegyezték fel az alábbi, majdnem balul végződött csínytevést: Valamerre Erdély he-
gyes erdeiben űzte a vadat a társaság. Egyik legendás fegyverfogatója pedig medvét 
kerített csővégre. Vonatra tették hát a trófeát, hogy Pestig szállítsa bátorságának és 
fegyvertudományának hírnevét. A szerencsés vadász megsürgönyözte a dicsőséget a 
vadászcimboráknak, külön gondot fordítva a vad nevének, súlyának részletezésére.
Daniel Pál pedig feltette magában, hogy 
ürömcseppet kever a diadal serlegébe. Va-
lamerre Pest és Temes vár között vándor-
cigányokat bérelt fel, hogy helyezzenek 
a medve or rába vaskarikát– amelyből a 
kortárs joggal következtethetett arra, hogy 
a derék állat erdei szamóca – és vadász-
pusztítás helyett minden áldott nap a po-
rondon vagy vásártéren kereste mutatvá-
nyos gazdájának a betevőt. Az efféle „fe-
nevad” becserkészé se pedig dicsőséges 
vadásztettnek ugyebár nem nevezhető.

Pesten nagy ünnepség készülő dött a 
nemes állat érkezésének hí rére. Ünne-
pelni a magyar mindig fenemód tudott. 
Elképzelhető az úri társaság döbbenete, 
lélegzeté nek fogyatkozása, nemkülönben 
a vadász megsemmisülése, amikor az ün-
nepélyes ceremónia kereté ben kibontot-
ták a véres csomagot, és megpillantották 
a szegény pára orrában rozsdálló vaska-
rikát. Va lahogy azonban mindenki tudta, 
hogy a jelenségre hol (melyik pesti cí-
men) keresendő magyarázat, ki légyen a 
tréfa kifundálója. Daniel IX. Pál jutalma 
a mókáért segédek formájában érkezett.

Ekkor kezdődtek volt a bajok, Danielék 

jó kedélyű sarja ugyanis nem állt nagy 
kardforgató hírében. Így alapos fejtörést 
okozott neki a megfelelő fegyvernem 
kiválasz tása, hisz hiába folyt akkoriban 
párbaj az első vérig, lőfegyver ese tén egy 
rosszul mért ólomgolyóbis nem lehetett 
tekintettel a korabeli kifinomult párbajo-
zási szokások ra. És a könnyed társasági 
csete paté, amelynek híre oly könnyen 
száll, mint a társalgóban a Corona szivar, 
halállal végződhetett.

Daniel Pál kihívottként mégis a kar-
dot választotta – és a családi szájhagyo-
mány szerint oly nagy hadonászásba 
kezdett, hogy ru tinos vívó ellenfele sé-
rült meg a bajvívásban, nem pedig ő, a 
gya korlatlan kardozó.

Trianon a család anyagi helyze tét 
végveszélybe sodorta, hiszen mindösz-
sze ötszáz holdat hagytak meg tulajdo-
nukban, hogy a ko rábbi nagyúri élet-
formát, a kas tély fenntartását fedezze. 
„Volt, hogy kártyán kellett biztosítani a 
hiányzó összeget” – meséli a legifjabbik 
Daniel Pál sokat sejte tően. Az első vi-
lágháború idején az ősök Pestre jártak a 
Kaszinóba kártyázni – a megélhetésért.
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Székek a régi kertből

A Daniel famíliának 1946-ban kellett 
távoznia ősei kastélyából. Vendéglátóm, 
Daniel Pál édes apja sohasem tudta kihe-
verni az ősi birtok elvesztését. Két családi 
házat rendeltek a népes család nak új lak-
helyül a faluban, itt él tek egészen 1960-ig, 
a Nagypapa, Daniel Pál haláláig. Az utol-
só Daniel birtokos (Daniel X. Pál) életé-
nek legvégső szakaszában a fölöslegesség 
érzé sével hadakozott – kilátástalanul. Az 
ötvenes években éjszakánként titokzatos 
látogató kopogtatott be hozzá. A sötétség 
beálltával, ami kor egészen biztos lehetett 
benne, hogy senki sem látja, a gazdaság 
pártközpontból kinevezett igazga tója ér-
kezett vendégségbe hozzá. Nem tudott 
mit kezdeni a földte rület irányításával, és 
esténként az öreg Danielhez látogatott el, 
ugyan mit tegyen másnap, hogy ne omol-
jon össze minden. A haj dani birtokos pe-
dig mit tehetett volna mást, segített...

Meséli a fia, XI. Pál, aki ma Becskere-
ken él közös családi házban az ő fiával és 
családjával XII. Pállal. Az idős Daniel Pál 
sovány, büsz ke ember, aki vagyon nélkül, 
az el szakítottságban is megállta helyét a 
társadalomban. „Soha hátrányos megkü-
lönböztetés nem ért, azért mert magyar 
vagyok, azért mert nemesi család leszár-
mazottja va gyok” – mondja felemelt fej-
jel. Egyetemre mégsem tudott jár ni, egy-
szerűen nem jutott rá pén ze. Mária test-
vérének sikerült a vízmérnöki diplomát 
megszerez nie. Ők 1989-ben emigráltak 

Kana dába. Pál a középiskola után a pos-
tán helyezkedett el, és a postatiszti főisko-
lán folytatta tanulmányait.

Hatvan éve nem jártak az ősi kastélyban

A Daniel család leszármazottai hatvan 
éven keresztül nem jártak őseik óléci kas-
télyában, amely jelen leg egy gyógyinté-
zetnek ad otthont. A zárt intézetbe ritka 
a bejárás, a régi kastély látogatók előtt is 
zárt terület, bár korunk ritka ajándékaként 
jó ál lapotban maradt fenn az utókornak. 
„Épp meszeltek, amikor jó hat van év el-
teltével ott jártam. A hom lokzati festéssel 
már elkészültek, épp a belső munkáknál 
tartottak. A kastély állapotára nem le-
het pa nasz, a falak olyanok, mintha csak 
nyolcéves koromban lennék. Persze, a 
múltat alig idézi itt már valami...” – me-
séli Daniel XI. Pál keserűen.

Ő az utolsó a családból, aki bele-
kóstolhatott a hajdani nemesi életfor mába, 
aki ifjúkorát egy kastély falai között tölt-
hette. Ma egyre kevesebbet beszél. Amióta 
Kanadában élő nővé rét elvesztette, mintha 
ő sem találná helyét a világban. A hely, 
amelyről egész életében úgy hitte, kibírja 
lába nyomát, most, mint a szűk cipő, léleg-
zetelállítóan kicsire zsugorodott.

Reménykednek ugyan a kompen-
zációban, amely kárpótlást nyújtana a 
hajdani birtokosoknak, de erre Délvi-
déken is sokan legyintenek. A varázsló 
pálcája régesrég eltört, aki a régi gaz-
dagságot visszahozhatná.

(A Daniel család a betűvel írja családnevét, ennek ellenére az írott forrásokban rend-
re ékezettel (Dániel) szerepel. E sorok írója a leszármazottak útmutatása szerint az 
eredeti írásmódot követi. Megjelent a Várak kastélyok, templomok: történelmi és örök-
ségturisztikai folyóirat 2006. (2. évf.) 6. sz. 32-35. oldalán)
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Amint azt a múltbeli törekvések bizo-
nyítják, az anyagi és szellemi javakban 
hiányt nem szenvedő erdélyi örmények 
mindennapi életében hosszú időn át 
hiányzott a társadalom széles rétege-
iben is elfogadott köztiszteletben álló 
intézmény, mely a művelődési élet ka-
talizátoraként működve magára vállalta 
volna a tudományos armenisztika tevé-
kenységének megszervezését, vezetését 
és szakavatott irányítását. Egy ilyen 
jellegű intézmény feladata lett volna 
az erdélyi és magyarországi örmények 
kulturális értékeinek felkutatása, össze-
gyűjtése, szakszerű rendezése, tudomá-
nyos feldolgozása és az utókor számára 
való hiánytalan megőrzése. Fennállott 
ugyanis annak veszélye, hogy ezen ér-
tékek, melyekkel egy több évezredes 
múltra visszatekintő népcsoport rendel-
kezett, eltűnjenek, vagy a feledés homá-
lyába merüljenek. A művelődési emlé-
kek konzerválásában és megőrzésében 
az erdélyi örmény egyházak mindig so-
kat tettek. Bizonyíték erre, hogy csak a 
szamosújvári örmény katolikus parókia, 
a XIX. század második felében, mint-

egy száz gondosan őrzött örmény kódex 
felett patronált.

Bármennyire is állhattak hivatásuk 
magaslatán az erdélyi örmény egyházak, 
sokrétű vallásos és humanitárius elfog-
laltságai révén, nem helyettesíthették 
egy központilag szervezett, vezetett és 
programszerűen működő tudományos 
intézmény tevékenységét. Ilyen vonat-
kozásban példamutatónak bizonyult 
az Erdélyi Múzeum – Egyesület 1859, 
a Magyar Néprajzi Társaság 1889, és 
a megyeszékhelyen, Désen 1899-ben 
felállított Szolnok-Doboka vármegyei 
Irodalmi, Történelmi és Etnographiai 
Társulat, mely sok örmény tagja révén a 
szomszédos Szamosújvár számos múlt-
beli emlékének megőrzését is gondjaiba 
vette.

A kezdetben csak elképzelt, hasonló 
jellegű, örmény múzeum megalapításá-
nak gondolata és terve, az évek múlásá-
val mindinkább kikristályosodott. E fo-
lyamat megindításában és kiszélesítésé-
ben jelentős szerepet játszott a Szongott 
Kristóf szerkesztésében 1887-től megje-
lenő „Armenia” magyar-örmény szemle, 

Kiss Ferenc (Dés)

Örmény Múzeum – Egyesület, 1907-2007
1. rész

Az eseménydús 2007-es esztendő számos évfordulóhoz kötődő megemlékezés 
lehetőségét kínálja fel, melyek megtartása szinte kötelességszerű feladatként 
hárul napjaink magyarörmény közösségére, hisz az ősök iránti tiszteletet az 
utókor erényének is tekinthetjük.
A hazai magyarörmények életében három olyan momentum van, amelyek 
nagymértékben kihatottak e népcsoport életének alakulására: 1672, vagyis az 
örmények Erdélybe telepedése, 1700, azaz Szamosújvár városának megalapítá-
sa és 1907, az Örmény Múzeum – Egyesület megnyitásának időpontja.
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mely kezdetektől fogva maga köré cso-
portosította a tudományos armenisztika 
magyarországi képviselőit. Szongott 
Kristóf, aki az évek folyamán közel 400 
cikket és tanulmányt közölt, a magyar-
örmény közvélemény figyelmét mindin-
kább egy örmény múzeum felállításának 
szükségességére irányította. Ennek hatá-
sa alatt Merza Gyula az Erdélyi Kárpát 
Egyesület kiemelkedő egyénisége és az 
„Erdély” folyóirat szerkesztője, egy az 
„Armenia” hasábjain 1895-ben közölt 
tanulmányában felveti az örmény múze-
um megalapításának időszerűségét. Azt 
a megállapítást teszi, hogy „az ezredéves 
kiállításon való részvételünk ötletéből 
összes műkincseinket, régiségeinket és 
különleges tárgyainkat össze kellene 

gyűjtenünk, nemkülönben a nép ajkán 
élő mesék, énekek, költemények, népies 
eredetű örmény szólamok és egyéb nyelv-
kincseink felkutatandók és összeírandók 
lennének, hogy legalább ami megment-
hető, ez alkalommal összegyűjtve a jelen-
legi szamosújvári városi régiséggyűjte-
mény kiegészítéséül, a majd később léte-
sítendő örmény etnográfiai múzeumban 
az utókor számára kollektíve állandóan 
közszemlére kiállíthassuk.”

Ugyancsak Merza Gyula volt az, 
aki 1900-ban a külföldi mechitaristák 
részvételével kecsegtetve egy örmény 
szobát tervez, ahol az erdélyi örmények 
legreprezentatívabb népi alkotásai ke-
rülnének bemutatásra. Ezt követően, 
1904 októberében dr. Hermann Antal 
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etnográfus Bárány Lukács szamosújvári 
örmény katolikus plébános hozzájárulá-
sával Kolozsvárra viszi az egyház gyűj-
teményében található régi hímzéseket, 
melyeket az Erdélyi Kárpát Egyesület 
múzeumában állítottak ki. Ugyancsak 
ebben az évben jelent meg Szongott 
Kristóf A magyarországi örmények et-
nográfiája című munkája, mely úgy tu-
dományos körökben, mint az átlag olva-
sók körében osztatlan sikert aratott. 

Szongott örményekről szóló etnog-
ráfiai munkája tekinthető az Erdélyi 
Kárpát Egyesület által kezdeményezett 
„Erdély néprajza” című díszmű első 
kötetének, mely – amint azt Kovács 
Géza az egyesület titkár írja – „egy 
csöndben munkálkodó, ügyszeretettől 
áthatott erős lelkű ember, önerejéből 
megteremtett és így magának, a hazafi-
as örménységnek, de a magyar tudomá-
nyosságnak is járatlan utakon ösvényt 
taposott és világot gyújtott.” 

A halmozódó sikerek láttán dr. 
Hermann Antal etnográfus azonnal 
kezdeményezi az „Örmény Múzeum – 
Egyesület” megalapítását. Javaslatát a 
hazai és külföldi sajtó is népszerűsítet-
te. Az intézmény megalapítására vo-
natkozóan, az első nyilvános értekezlet 
megtartására 1904. október 23-án ke-
rült sor a szamosújvári főgimnázium 
tornatermében. Az értekezletet Tódorfi 
Lukács, a város polgármestere nyitotta 
meg és korelnöknek Bárány Lukács es-
peres-plébánost javasolta, aki elfoglal-
ván elnöki székét üdvözölte a megje-
lenteket, majd a jegyzői teendő teljesí-
tésére Szongott Kristófot kérte fel. Így, 
mind a háromnak, akik az értekezletet 

összehívták szerep jutott. Dr. Hermann 
Antal tette meg a múzeum alapítására a 
javaslatot. Beszédének lényegét képez-
te a következő: a múltban gyökerezik 
a jövő, és aki tanulmányozza a múltat, 
legalább tudja, hogy merre menjen. Az 
értekezlet nem a múzeum születése, ha-
nem keresztelése. A jelenlévők a tudós 
előadó beszédét hosszas éljenzéssel 
jutalmazták, majd a hozzászólók a mú-
zeum – egyesület megalapítása idősze-
rűségének kimondását kérték. Ezt az 
értekezlet meg is tette. A továbbiakban, 
a múzeum megalapítása céljából, egy 
bizottságot neveztek ki, melynek elnö-
kéül Szongott Kristófot, tagjainak so-
rába, pedig dr. Hermann Antal, Merza 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2007. december

7

Gyula, dr. Mártonfi Lajos, Ábrachám 
Zachar, dr. Gopcsa Jakab és dr. Márton 
László voltak megválasztva.

Az örmény – múzeum mihamarabbi 
megalapításának gondolatától fűtve a bi-
zottság, Szongott Kristóf elnöklete alatt 
és annak lakásán több szervező gyűlést 
tartott és igyekezett a közhangulatot az 
intézmény felállításának irányába terel-
ni. Eközben megkezdődtek a múzeumi 
tárgyak gyűjtése és a felajánlott pénzbe-
li adományok számbavétele.

Az első adományozó dr. Mály István 
neves orvos volt Kolozsvárról, aki egy régi 
örmény keresztelő kelengyét ajánlott fel. 
Bárány Lukács plébános a szamosújvári 
örmény egyháznak Kolozsvárt kiállított 
mintegy 40 darab varrotasát, a történeti 
nevezetességű palástgallérokat (vágász) 
és Verzár püspök jelvényeit letétemé-
nyezi. Szongott Jozefa tanítónő egy 
200 éves mennyasszonyi ruhakészletet, 
Miskigián János egy 1300-as évekbeli, 
1000 koronára becsült örmény kódexet 
ajándékozott, míg Szongott Kristóf ér-
tékes házigyűjteményt, gazdag könyv-
tárát szekrényestől és kézirattárát ígérte 
az alakuló intézménynek. Jelentősnek 
bizonyultak a pénzbeli deponálások is. 
Az egyik névtelen adakozó 1000 koro-
nát ajánlott fel, melyet számos kisebb-
nagyobb összegek követtek. Az alapítók 
sorába lépett 200 korona mellékletével a 
tudós József királyi főherceg is.

A Szongott Kristóf vezette szervező 
bizottság kitartó és eredményes munká-
jának eredményeként az „Örmény Mú-
zeum – Egyesület” 1905. február 19-én 
tartotta alakuló közgyűlését. Az egybe-
gyűltek Szongott Kristófot választották 

meg elnöknek. Az elnök, jegyzőnek dr. 
Papp Gusztávot, a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére Merza Gyulát és dr. László Már-
tont kérte fel. Ezek után az alakuló gyű-
lést üdvözlő előadások következtek. Az 
egybegyűltek dr. Hermann Antal felol-
vasásában hallgathatták meg a szervező 
bizottság a múzeum megalapítására vo-
natkozó előterjesztését, melyet az alap-
szabályok elfogadása követett. Mind-
ezeket figyelembevéve, az ülés elnöke, 
Szongott Kristóf az Örmény Múzeum 
– Egyesület intézményét megalakultnak 
jelentette ki. 

Az ülés utolsó szakaszában megvá-
lasztották az intézmény tisztikarát és vá-
lasztmányát. A tisztikar névsora: elnök 
Dániel László ny. főispán, Szamosújvár 
szabad királyi város országgyűlési kép-
viselője. Alelnökök: Tódorfi Lukács 
(Szamosújvár), Gopcsa László (Buda-
pest), Issekutz Győző dr. orszgy. képvi-
selő (Erzsébetváros), Mártonfi Lajos dr. 
(Szamosújvár), Merza Gyula (Kolozs-
vár), Tűzes Karácsony (Dés). Titkár: 
Papp Géza dr. (Szamosújvár), jegyző: 
Kapatán Márton (Szamosújvár), pénz-
táros: Gopcsa Jakab dr. (Szamosújvár). 
A múzeum felügyelő bizottságának elnö-
ke: Bárány Lukács kanonok, főesperes, 
plébános. Múzeumi igazgató: Szongott 
Kristóf. Múzeumi őrök: Bányai Elemér 
dr., Józsa János, Ornstein József, Orosz 
Endre, Temesváry János dr. Érdemei 
elismeréseként, tiszteletbeli igazgatói 
címmel tüntették ki Hermann Antal dr.-t. 
Ez alkalommal kijelölték az intézmény 
választmányát is, melyet 80 tagból ala-
kítottak ki.

Folytatjuk
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Szeged élelmezését halastavak építésével 
akarta segíteni. A népiskola-építési prog-
ram is az Alföld elmaradottságát kívánta 
enyhíteni. Ekkor épült a vidéki múzeu-
mok, sportpályák és uszodák nagy része. 
Szegeden építteti meg Közép-Európa 
legszebb terét, a Dóm teret és a Nemzeti 
Pantheont, kezdeményezésére indulnak 
el a szabadtéri játékok stb.

A magyar gyermek és a sport minisztere

Klebelsberg életművének központi 
eszménye a gyermek. A gyermek okta-
tása, testi és lelki egészségének megőr-
zése. „A magyar anya, aki világra hoz-
za az újszülöttet és a magyar tudós, aki 
kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja: 
Magyarország feltámadását.”

A másfél százados török pusztítás 
után a magyar anya termékenységének 

volt köszönhető – családonként 10-13 
gyermek – a nemzet megmaradása. Az 
egészségügy legsürgetőbb feladata a 
gyermekhalandóság csökkentése és a 
gyermekbetegségek elleni harc.

„Én a nemzetek kultúrfokának meg-
állapításánál fő kritériumként azt kere-
sem, mekkora a nemzetnél a gyermek-
halandóság... Mentől műveltebb, civi-
lizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, 
annál jobb dolga van annál a nemzetnél 
a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfo-
kának az én meggyőződésem szerint az 
első fokmérője.”

Sokat foglalkozott a tehetséges 
gyermekek felkutatásával és megőrzé-
sével. A nemzet sorsát meghatározza, 
hogy a tehetséges embereket idejében 
megfelelő állásba juttassa, mert „ke-
vés ország van széles e világon, ahol 
aránylag több lenne a tehetség, mint 

Hencz Péter 

A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat 
mutatott gróf Klebelsberg Kunó,  
a harmadik évezred minisztere

3. rész
Vidékfejlesztés

Klebelsberg „decentralizációs” kultúrpolitikájában a vidék, a Dunántúl és 
különösen a töröktől sokat szenvedett és hátrányos helyzetbe került Alföld 
elmaradottságának mérséklése meghatározó elv volt. Ennek érdekében 
hozta létre a vidéki egyetemeket is, melyeknek feladatául szánta az Alföld 
speciális problémáival (gyermekhalandóság, tuberkulózis, öntözés-csatornázás-
árvizek, kubikoskérdés, tulajdonviszonyok, munkanélküliség stb.) való tudo-
mányos foglalkozást. Ekkor indulnak el a Duna-Tisza-csatorna előmunkálatai, 
melynek megépítésével a magyar búza versenyképességét lehetne biztosítani a 
nemzetközi hajózásba való bekapcsolódással. 
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Magyarországon. De még kevesebb 
ország van, ahol a tehetségek teljes 
kifejlődésének annyi gátja lenne, mint 
éppen nálunk.”

Törvénnyel szabályozta a tehetséges 
falusi gyermekek felkutatását: min-
den oktatási intézet vezetőjének – a 
legalsó iskolától az egyetemig – kö-
telességévé tette, hogy jelentsék a te-
hetséges gyermekeket a miniszternek, 
akinek ösztöndíjjal kell gondoskodnia 
róluk. Klebelsberg valósította meg elő-
ször hazánkban a tudatos sportpolitikát 
és sportdiplomáciát, felismerve a sport 
testi és jellemformáló erején kívül a 
sportteljesítmények propagandisztikus 
értékét. A testnevelés, mint kiemelt kor-
mányzati ág a költségvetésben külön 
keretet kap. Létrehozza a Testnevelési 
Főiskolát, a Magyar Olimpiai Bizottsá-
got, megrendezteti az első testnevelési 
kongresszust, megépítteti a margitszi-
geti Nemzeti Sportuszodát, a középisko-
lákban bevezeti a harmadik testnevelési 
órát, a kiváltságosok balatoni fürdőzé-
sét demokratizálni akarja. Sportpoliti-
kájának eredménye hamarosan megmu-
tatkozott: a berlini olimpián a harmadik 
helyen végzett az ország a nemzetek 
versenyében. Ettől kezdve éri el a ma-
gyar sport máig is tartó sikersorozatát.

Klebelsberg Kunó történelmünk leg-
válságosabb idejében, amikor puszta 
létünk forgott kockán, kilátástalan gaz-
dasági helyzetben, a lelkileg is összetört 
nemzetnek kiutat mutatott. A kulturá-
lis építkezés, az oktatás, tudomány és 
egészségügy felvirágoztatásának útját. 
Kultúrpolitikája számos Nobel-díjast, 
olimpikont is adott az országnak és a vi-
lágnak. De ezen túl, az általa elindított 
nagyívű kulturális és tudományos fel-
lendülés jelentősen hozzájárult ahhoz, 
hogy a nemzet ezen tragikus évszázad-
ban megmaradt, és a harmadik évezred-
be léphet. Klebelsberg eszmerendszeré-
ben és alkotásában mind a nemzeti és 
konzervatív, mind a szociális és liberá-
lis értékek megtalálhatók, így életműve 
közös és építő cselekvésre ösztönözheti 
vezető politikai erőinket az ország fel-
emelésében. Merre tovább, Magyar-
ország? – kérdezi Hankiss Elemér. 
Klebelsberg Kunó útján, azt folytatva és 
megújítva.

A szerző orvos, a témával kap-
csolatosan jelent meg könyve: Gróf 
Klebelsberg Kunó, a harmadik évez-
red minisztere (Szeged, 1999., Bába 
és Társai Kft.)

(Megjelent a Magyar Nemzet 1999. 
augusztus 13-i számában, 8. old.)

Megjelent!
Megjelent Száva Alex (Sándor) – Ó, barátom – Ov paregam című erdélyi örmény 
népdalok CD lemeze, amely a Fővárosi Örmény Klub december 20-i délutánján 
kerül bemutatásra. A lemez 2.500 Ft-ért megvásárolható a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat székhelyén (1054 Budapest, Akadémia u. 1. III. 338.) Zsoldos Vanda 
titkárnőnél 10-15 óra között. Vásárlás előtt kérünk időpontot egyeztetni a 332-
1791-es telefonszámon!
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Bálintné Kovács Júlia
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról

17. rész
A kiegyezés évében, 1867-ben 
Mányóként  született  Márton, ki 
tudja milyen szándék vagy egy-
szerű elírás folytán 1892 február 
21-én már, mint Mánya Márton 
ügyvédi írnok nősült, feleségül 
véve Lengyel Anna hajadont.

Miután hirdetve voltak, gyón-
tak és áldoztak, majd Miklós Al-
bert plebános összeadta őket. A 
25 éves vőlegény  örménymagyar 
szüleit már ismerjük, s nem csa-
lódunk a 19 éves menyasszony 
származását illetően sem, hiszen a szü-
lők Lengyel Lajos és felesége Gopcsa 

Anna neve nem sok kétséget hagy az 
örménymagyar származást illetően.

A Lengyel családról,  akik feltehetően 
a Láposhoz közeli Pecsétszegen éltek, va-
lamint a Gopcsákról akik közül Joachim 
az egyik esküvői tanú volt, semmit sem 
tudok, a másik tanú, Bányai János egyik 
meghatározó alakja volt a valamikori 
magyarláposi „társadalomnak”.

Dédnagyapám, aki 1851-ben Martinus 
Kováts-ként nősült, 1891 április 29-én 
hunyt el 62 éves korában, és már mint 
Martinus Kovács szerepel a halotti anya-
könyvi kivonatban.

Özvegye 12 évvel élte túl, 1903 már-
cius 19-én követte férjét, és érdekes mó-
don ugyanaz a Miklós Adalbertus vice-
arhidiaconus parochus, aki 1891-ben 
Kovács Martinust vezette be a halottak 
anyakönyvébe, most 1903-ban Anna 
Mányó neve mellé azt írta: vidna Mar-
tini Kováts.
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Dédszüleim legnagyobb gyermekük-
kel, Kováts Jánossal, apai nagyapámmal 
laktak együtt Magyarláposon, mert ez a 
fiú későn nősült. Édesanyám elmesélése 
szerint „okos ember volt, de gőgös, na-
gyon nagyra tartotta magát. Hogy mi-
lyen okos? Láposon nem kapott magának 
feleséget. Volt egy asztalos, aki Somkút-
ról nősült, és az az asszony ajánlotta a 
barátnőjét, aki már 25 éves volt, mert vá-
logatott és még nem ment férjhez. Aztán 
ő, az anyósom mesélte nekem, hogyan 

ment férjhez végülis apósomhoz. 
Épp egy társaságban volt, és 
mondták, hogy jön a kérő. A tár-
saságban lévők kérdezték: Ágnes, 
férjhez mész hozzá? Elmész in-
nen? Azt válaszolta: ha egy fok-
kal szebb, mint az ördög, akkor 
férjhez megyek hozzá. Hát éppen 
csak egy fokkal volt szebb - me-
sélte. És akkor eljött ide Láposra. 
Az ő édesapja a Teleki grófoknál 
volt kovács, és mint falusi iparos 

leány egy tehenet is kapott hozományul, 
meg selyempaplant, mindene volt. De a 
férjének nem kellett állat, hogy tartsa! 
Eladta a tehenet. Anyósom mondta, hogy 
megsiratta. Hajdú Ágnes – anyósom – 
nem nagyon tudott beilleszkedni Lápo-
son. Nem jött ki jól a sógornőivel sem. 
Hatvanöt éves volt, amikor meghalt. 
Nem akart a Kovácsok közé temetkezni. 
Azt mondta, neki elég volt életében a Ko-
vácsokból…”

(Folytatjuk)

Önkormányzati hírek
December 3-án 16 órától tartotta közmeghallgatását a Bp. Főv. II. kerületi 
Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban. Köszönjük a 
kerületi polgárok részvételét és érdeklődését.

II. ker. ÖKÖ

A Fővárosi Örmény Önkormányzat 2007. december 10-én du. 18 órakor tartja 
közmeghallgatását az V. Akadémia u. 1. III. em. 338. ajtószám alatti székhelyén, 
melyen dr. Issekutz Sarolta, a testület elnöke beszámolót tart a 2007 évi 
tevékenységükről, 2008. évi terveikről. A főváros állampolgárai kérdéseket 
tehetnek fel a testület tagjainak a FÖÖ működésével kapcsolatban. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

FÖÖ
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Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári 
régészeti iskola megalapítója

2. rész
Az egyetemi oktató (1905-1915)

A hatályos törvények értelmében a tanár-
segédi megbízatás csu pán egyetlen tanévre 
szólt, de a következő években a választást 
megismételték. Az Érmészen és Régészeti 
Intézet állandó alkalmazottjaként éveken 
át az ő feladatkörébe tartozott a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztériumtól vagy a 
Pénzügyminisztériumtól érkező éremlele-
tek áttekintése, és az intézeti gyűjtemény-
ből hiányzó darabok kiválogatása. 6 

A terep bejárások eredményeként újabb 
szórványleletekkel gyarapította a tárak anya-
gát. Szűkebb pátriája, Szolnok-Doboka me-
gye területén több gyűjtőutat is tett. Szülő-
faluja és a szomszédos Magyarszarvaskend 
(őskori és római cserepek), Feketelak (őskori 
edénytöredékek, szuvat rög), Melegföldvár 
(őskori és római cserepek; jáspis gyártási 
hulladék, „e vidéken nem fordul elő, tehát be-
hozatal”, Csatány (római téglák, cserepek), 
Oláhpéntek (őskori kerámia), Visa (bronz-
balta), Alsókosály (római kőtöredékek, lán-
dzsacsúcs, érme) neve többször is szerepel a 
beszerzési naplókban. De Kolozsvár, Brassó 
határában, a csulpeszi barlangban gyűjtött 

tár gyakat is adományozott. Külföldi útjai 
nyomán a régiségtár Dániából (Seeland szi-
gete), Fran ciaországból (Saint Acheul) szár-
mazó őskori kőeszközökkel gazdagodott.7 
A tárak anyagá nak jó ismerőjeként ráhárult 
a nagyközönség igényeit kielégítő múzeumi 
tájékoztató megírá sa.

1904-ben főnöke kiküldte „a dévai 
múzeum még feldolgozatlan tárgyainak 
meghatározá sára.” A helyszínre érve – 
jelenti levelében: „Meghatározás és a 
legprimitivusabb rend helyett találtam 
azonban akkora rendetlenséget s – bo-
csánat a kifejezésért! – a legczudarabb 
lelkiis meretlenségnek annyi jelét, hogy az 
embert a legmélyebb szégyenérzet fogja el 
arra a gondo latra, hogy idegenek is meg-
fordultak itten, s talán az itteni állapotok is 
hozzá járultak a ma gyarországi kulturális 
állapotokról való fogalmaik megalkotá-
sához.” Nem sokat tépelődött. Beszerzési 
naplót, törzskönyvet nyitott, megkezdte a 
tárgyak megszámozását. Elvégezte a ki-
csiny fegyvertár darabjainak meghatározá-
sát, hogy ezzel mintegy mintát nyújtson a 

1904-ben befejezte egyetemi tanulmányait, egy év múlva pedig történelem-földrajz 
tanári oklevelet szerzett. Választás előtt állt: elindul a viszonylag biztos megélhetést 
nyújtó középiskolai tanári életúton, vagy pedig a kétes anyagi biztonságot jelentő 
tudományos pályát vá lasztja. A döntést megkönnyítette Pósta kiállása tanítványa 
mellett. A kari tanács az 1905/1906-os tanévre a régészeti tanszék tanársegédévé vá-
lasztotta, a miniszter pedig meg erősítette a helyi határozatot. 
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jószándékú, ám szakismeretekkel nem ren-
delkező múzeumőr további tevékenységé-
hez.9 Dé vai munkálkodása újólag megbíz-
hatóságát lelkiismeretességét tanúsította.

A kinevezését követő első években az 
intézet kevés ásatást szervezett, s az új ta-
nársegéd is kevés hasonló feladatot kapott. 
1909-ben a helyzet gyökeresen megvál-
tozott. Állami és társa dalmi intézmények, 
testületek  – a Magyar Földrajzi Társaság 
Alföldi Bizottsága, a Dél magyarországi 
Történelmi és Régészeti Múzeumtársulat, az 
aradi Kölcsey Egyesület, Vajda hunyad város 
közönsége stb.  anyagi támogatásával egész 
sereg tudománytörténeti jelentő ségű kuta-
tást végezhetett. 

Elkezdte a perjámosi bronzkori telep feltá-
rását, s a munkát folytat ta 1910, 1911, 1913-
ban. 1910-ben a korszak kutatását kiterjesz-
tette a közeli Pécska és Szem lak határában 
lévő telepre. A tordosi határ négy pontján 
végzett kutatások a Torma Zsó fia-gyűjtemény 
hitelesítését célozták, s a nagyiklódi ásatás is 
a neolitikum jobb megismerésé re irányult; a 
borbereki ásatás értékét csökkenti, hogy jegy-
zetei a háború alatt elvesztek. Ko lozsvár és 
Apahida határán újabb villa rusticát tárt fel, 
Magyarköblösön pedig próbaásatáso kat vég-
zett. 1911-ben Csoklovinán a paleolitikum 
idején lakott barlangban ásott, Nándor vályán 
folytatta a Torma Zsófia-gyűjtemény hitelesí-
tését, Vajdahunyadon pedig kora Ár pád-kori 
temetőt tárt fel. Ez utóbbi párját ásta meg 
1912-ben Várfalván, Marosgombáson pe-
dig egymásra telepített szkíta, avar és hon-
foglaló magyar temető ásatásába kezdett. Ez 
utóbbi munkát 1913-ban is folytatta, ugyan-
akkor megkezdte a kőrösbarlangi Igric-bar-
lang kutatását, hitelesítő ásatásokat végzett 
a felsőszőcsi rézkori temetőben, s a fiatal 

Ferenczi Sándorral az oldalán Alvincen ásott. 
1914 májusában Marosveresmarton gepida 
sírokat tárt fel. Pósta fi gyelmeztette, hogy 
pénzügyi meggondolásból szabjon szűk határt 
a kutatásnak: „Mióta el ment, azóta is pár intő 
jelet láttunk, amelyek kötelességünkké teszik, 
hogy az ernyőt kifeszít ve tartsuk, míg a jég-
verés, amelyik most az Intézetünkre szakadt, 
fejeink fölül elvonul. Vigasztalja, meg hogy 
ez a csapás nem csak a mi pásztánkat érte, 
hanem az egész országot.”10 A szentgericei 
ősállat-maradványok mentésekor már dörög-
tek az ágyúk. A nyárutóra-őszelőre tervezett 
kutatások – a perjámosi, marosgombási, 
marosveresmarti feltárások folytatása, az al-
dunai (Pancsova, Versec) próbaásatások – a 
háború miatt végképp elmaradtak.11

Pósta Béla mindent megtett új tanárse-
géde szakmai felkészültségének elmélyítése 
érdeké ben. Támogatásával 1908-ban Roska 
külföldi tanulmányútra szóló ösztöndíjat 
kapott: Berlin, Bruxelles, Párizs múzeuma-
ival ismerkedett. 1909-ben cseh-morva- és 
németországi múzeu mokba látogatott. Egy 
morvaországi magángyűjteményben az er-
délyi neolitikum kerámiájá nak párhuzamai-
ra, valamint a Kárpát-medencéből származó 
tokos-füles bronzbaltákra fi gyelt fel. A drez-
dai múzeum kora vaskori anyaga a szászor-
szági, dunántúli és erdélyi kultú rák párhu-
zamainak és különbségeinek felismerésére 
vezette. Berlinben a Schliemann gyűjtemény 
leletei között felfedezte az erdélyi neoli-
tikum és bronzkor analógiáit. 1912-ben a 
majna-frankfurti múzeum szakembereivel 
kicserélték ásatási tapasztalataikat: részt 
vett egy feltáráson, amelyen bemutatta sa-
ját kiemelési módszerét. Nyélbe ütötte a 
frankfurti és a zü richi múzeum kiadványa, 
valamint a kolozsvári Dolgozatok cseréjét. 
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Ugyancsak 1912-ben Pósta oldalán részt 
vett a XIV. antropológiai és régészeti kong-
resszuson.12

Egyetemi karrierje, a különféle elis-
merések oktatói tevékenységének, tudo-
mányos munkásságának, eredményeinek 
méltánylásáról tanúskodnak. A Földközi-
tenger művelődésének hatása Magyar-
ország újabb kőkori temetkezéseire című 
értekezésével elnyerte – kitüntetéssel – az 
ar cheológia, az ókori történelem és az 
ókori művészettörténelem doktora címet 
(1908. május 23.). 1912-ben tanársegédi 
állását miniszteri rendelettel átszervezték 
II. osztályú adjunktusi állássá, s ebben a 
beosztásában utóbb háromévenként meg-
erősítették. 1913-ban a paleoetno gráfia 
magántanárává habilitálták. Ez alkalom-
mal Cholnoky Jenő, a nemzetközi hírű 
geográ fus, aki közelről ismerte barlang-
ásatásait, így összegezte a folyamodóról 
alkotott véleményét: „Roska rendkívül 
szorgalmas munkás, megbecsülhetetlen 
hasznos adatgyűjtő, aki azonban nagyobb 
koncepciókra, összefoglalásokra is ké-
pes.” Ásatási beszámolóit, tanulmányait 
érté kelve Pósta Béla mintegy kijelölte 
tanítványa helyét a tudománytörténetben: 
Dolgozataiból „az erős gyakorlati régészt 
ismerjük meg első sorban, aki iskolát 
teremt ennek az iránynak. Az ásatások 
eredményeinek feldolgozása rendjén a 
helyesen rendszerező, az anyagot helyes 
tu dományos módszerrel beosztó ősrégész 
áll előttünk. (...) úgy gyakorlati, mint el-
méleti téren iskolát vannak hivatva terem-
teni. Tanító, nevelő modoruk máris meg-
teremtette a maguk üd vös hatását. E hatás 
fokozódását remélhetjük folyamodónak a 
katedrán való működésétől.”13

Pósta Béla egyébként minden alkalmat 
megragadott tanítványai, köztük Roska 
pályájának egyengetése érdekében. Or-
szágos szaklapok szerkesztőinek figyel-
mébe ajánlotta dolgozatait. 1913-ban a 
Dolgozatokban megjelent közleménye-
inek jutalmazásaképpen Kendi Finály 
Hen rik Emlékdíjra javasolta. Felvetette az 
éppen akkoriban átadott marosvásárhelyi 
Kultúrpalota igazgatójává, illetve könyv-
tárosává történő kinevezésének lehetősé-
gét. Úgylehet az erdélyi régészet és mú-
zeumügy egy újabb fellegvárának a kiépí-
tésére gondolt. A Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Főfelügyelősége, „mint 
előtanulmányai alapján teljesen alkalmas 
egyént”, támogatta Roska jelölését. Ám 
úgy tűnik, hogy Bernády György polgár-
mester elzár kózott a javaslattól.14 Roska a 
kolozsvári egyetem oktatója maradt.

Folytatjuk
6 Uo. C1 1057-1059.
7 Uo. Beszerzési naplók I-V.
8 Roska Márton: Az Érem-és Régiségtár. 
In: Kelemen Lajos (összeáll.): Az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület multja és jelenje. 
Az Erdélyi Nemzeti Múzeum tárai. [Kv.] 
1909. 33-39. old.
9 KvTMIt C1 825.
10 Uo. C1 2348 b.
11 Uo. C1 2355, 2355 a.
12 Roska Márton: Külföldi tanulmányutam-
ról. EM 1909. 351-352. old.; KvTMlt  C1 
2123/1, 2149/6.  
13 KvTMlt C1 2200/10.
14 Uo. C1 1706/1, 1905, 2196/5 a-b; Ma-
gyar Országos Levéltár, Bp. (MOL) K 763 
54. doboz 728/1913; Keleti Újság 1936. 
november 14. (Stoica Aurel ny. alezredes 
vallomása).
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Ezt a hátrányt azonban sikerült sze-
rencsére váltania. A lapban a hivatalos 
propaganda fokozatosan kiszorította a 
szerkesztőség munkatársainak anyagait, 
így napról napra több idő jutott egyébre. 
Szerencsétlenségére, Murádin Jenőt az 
erdélyi képzőművészet múltja érdekel-
te, másik munkára sarkalló körülmény 
pedig az volt, hogy a szerkesztőség-
től mindössze néhány lépésre állott az 
Egyetemi Könyvtár. A napilap mókus-
kerekéből kislisszolva, elcsent órákon 
át dolgozott ott, a poros újságkollekciók 
között azon, hogy Erdély képzőművé-
szetének sajtóirodalmát összeszedje.

Szerencséje volt. A bespájzolt sajtó-
bibliográfiai anyag és az azt kiegészítő, 
Murádin által rendszerbe szedett cédulák 
elképesztő halmaza egymás után adta ma-
gából a jobbnál jobb témákat. Hiszen szűz 
terület volt ez, előtte ehhez az anyaghoz, 
teljességre törekedve, senki nem nyúlt 
hozzá. Szerencsétlenségére nem is igen 
volt senki, akitől tanácsot kérjen, amikor a 
feltárás rögös útjain, mint minden kutató, 
megakadt, elbizonytalanodott.

Mégis azt mondom: szerencséje volt. 
Mert feltérképezhette az erdélyi magyar 
képzőművészet „forró pontjait”, már a 

Tibori Szabó Zoltán

Murádin Jenő 70. születésnapjára

könyvtári olvasóteremben megismerked-
hetett azokkal a nagynevű alkotókkal, 
akiknek később a munkáit is első látás-
ra képessé vált azonosítani. A könyvtári 
ismereteket sok-sok utánajárással, kor-
tanúkkal megejtett hosszú beszélgeté-
sekkel, gyűjtemények megtekintésével, 
családi levéltárak felnyitásával igyeke-
zett kiegészíteni. Szerencsétlenségére, 
ez akkoriban – szavával élve: „a múlt 
század hatvanas-hetvenes-nyolcva-
nas éveiben” – cseppet sem volt olcsó 
mulatság. Mégis megtalálta a módját 
annak, hogy a hallatlanul nagy szorga-
lommal összecsipegetett-gyűjtögetett-
rendezgetett anyag elegáns kötetté, ízlé-
ses monográfiává, színvonalas szakcikké, 
körültekintő tanulmánnyá álljon össze.

Kétségtelen, hogy szerencséje volt, 
mert ezek a könyvek – A Barabás Miklós 
Céh, A Ferenczy művészcsalád Erdély-
ben, Klein József, Maticska Jenő, Nagy 
István, Gy. Szabó Béla – már a dikta-
túrában évente-kétévente megjelentek. 
Csakhogy a nyolcvanas évek végén, a 
hetediknél – szerencsétlenségére – az 
illetékesek is felfigyeltek. Rájöttek arra, 
hogy merrefelé fejlődik mindaz, amit 
Murádin Jenő az olvasó asztalára letett, 

Murádin Jenőnek szerencséje volt. Még kifogta azokat az időket, amikor a ko-
lozsvári egyetemen művészettörténetet oktattak, s azokat a nagy tudású pro-
fesszorokat, akik ezt a szakmát szívvel-lélekkel tanították. De aztán szerencsét-
lenségére az Igazsághoz, az akkori kolozsvári magyar nyelvű újsághoz került, 
ahol több mint három évtizeden keresztül (1967-1988) szerkesztőként kellett 
robotolnia a minden napilapra jellemző taposó malomban.
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így a cenzúra már a címben is kivetniva-
lót talált. Szerencséjére csak a címben. A 
Gruzda János festőművész életét és mű-
vészetét bemutató monográfia így kapta 
A tél festője címet, de legalább a tartalma 
megmenekült. Persze, a nyomtatás idejé-
re az idők már odáig vadultak, hogy – a 
szerző szerencsétlenségére és mérhetet-
len bosszúságára – valamennyi helység-
nevet románra kellett változtatni.

Murádinnak aztán mégis kedvezett 
a szerencse. 1990 után egyik könyvet a 
másik után sikerült megírnia és megje-
lentetnie. Hosszú felsorolást igényelné-
nek már csak a címeik is. Feljegyezte és 
publikálta mindazt, amit a nagybányai és 
a felsőbányai művésztelep egykori alko-
tóiról feljegyezni és publikálni érdemes-
nek látszott, lexikonba foglalta az ezeken 
a telepeken dolgozó alkotókat, tisztázta 
több monumentális köztéri alkotásunk 
múltját, az erdélyi műemlékek sorsát, a 
könyveinket díszítő művészi alkotások 
rejtelmeit, megörökítette a legfontosabb 
erdélyi művészeti iskolák és műhelyek 
történetét, és művészeti topográfiákat ál-
lított össze. Ezzel elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett művészeti múltunk felkutatá-
sában, és akadémiai tagságon túl is beírta 
a nevét Erdély jelképes aranykönyvébe.

Írt régi fényképészekről, festőkről, 
szobrászokról, fametszőkről, és nemcsak 
az alkotói produkció érdekelte, hanem 
legalább ugyanolyan mértékben az em-
ber is. De azokat is számon tartja, akik a 
műveket összegyűjtötték és megőrizték. 
Évtizedeken át követte a gyűjtemények 
útját, a műgyűjtő családok sorsát. Élve-
zettel tölti el, ha egy lappangó művet si-
került felfedeznie és megmentenie. Mun-

káira a legjobb értelemben vett szaksze-
rűség, a leírt szó becsülete és az irodalmi 
igényesség a jellemző.

Segítőkész kollégát, kiváló humorú 
embert, remek képességű tollforgatót 
ismertem meg benne, amikor a szer-
kesztőségben a helyére ültem. Azóta is 
önzetlenül segítségemre volt, bármikor 
is fordultam hozzá adatért, eligazításért. 
De számtalan hazai és külföldi művész, 
művészettörténész, művészetpártoló há-
lás Murádin Jenőnek, aki bőkezűen osz-
togatja felhalmozott ismereteit, tudásá-
nak legszebb kincseit mindazoknak, akik 
hozzá bekopognak.

Murádin Jenő hetven éves – ismé-
telgetem magamban, hogy elhiggyem, 
hogy meggyőzzem erről magamat is. 
Figyelem őt: szerencsénkre jó erőben 
van, alkotókedve lankadatlan, amit az is 
bizonyít, hogy nemrég fejezte be az Ács 
Ferencről, Kolozsvár közismert festőjé-
ről, az impresszionista festészet erdélyi 
úttörőjéről szóló monográfiáját.

Szerencsétlenségünkre mindeddig nem 
írta meg azokat a remek anekdotákat és 
jópofa történeteket, amelyeket – az erdélyi 
képzőművészet napszámosaként – a pályán 
eltöltött negyven év alatt összeszedett. Ezt 
is figyelemmel követem, így megnyugtat-
hatom, hogy mi, kitartó olvasói türelmesen 
megvárjuk, amíg – a tőle elvárható további 
művészi monográfiák, művészeti topográ-
fiák, képzőművészeti tanulmányok, köz-
lemények és értékelések mellett – ezeket 
is papírra veti. Murádin Jenőnek ehhez is 
kívánunk erőt, egészséget és... szerencsét. 
Isten éltessen sokáig, Jenő!

(Megjelent a Szabadság kolozsvári 
napilap 2007. november 24-i  számában)  
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Széles Klárától hallottam ifjúságunk 
idején Lászlóffy Aladár nevét először. 
És most neki köszönhetően követhetem 
„Mit látsz egy íróasztalon?” című köny-
vében életpályáját. Az „íróasztalon” 
vérbeli író esetében mindig csakis ren-
detlenség honol. Persze alkotás közben 
nagyon is pontosan tudja, mit honnan 
kell előkotorni. Meglepődne, ha a ren-
detlenségben valaki merő jóindulatból 
„rendet” teremtene. A rendszerető La-
katos István kitűnő költő barátja lakását 
egy nyárra megkapván azzal viszonozta 
szívességét, hogy „rendbe rakta” annak 
könyveit. Barátja számára katasztrofális 
káoszt teremtett. Féltem, Széles Klárát 
ismerve, most is ilyen katasztrófa fe-
nyeget.

Csoda történt. Az irodalomtörténész 
megtartotta a költő „asztalának” látszó-
lagos rendetlenségét, de az olvasóknak 
elmagyarázza a benne megvalósult 
nagyszerű rendet. Egy költészetben 
összekeresi a nagyság összekívánkozó 
elemeit.

Erdélynek az egyetemes magyarság 
több kiemelkedő értékű költőt köszön-
het. Kortársaim között is. De a magam 
számára Lászlóffy Aladár lett Erdély 
költője. Nem gondolkozásmódjában, 

Kabdebó Lóránt

Erdély költője Lászlóffy Aladár

nem is a vállalás elhivatottságában – ezt 
másokban is megcsodáltam. Aladár stí-
lusában erdélyi. Abban az értelemben, 
ahogy Kós Károly a maga kulturális 
látomásában Svájc-szerű önálló kép-
ződményt tudott elképzelni. Örmény-
ből, magyarból, székelyből, szászból, 
románból, zsidóból táplálódva valami 
olyan sajátosan összezáruló „stílust” 
látok mindegyik ott élő író-művész-
építész hátterében, amely a nemzeti 
nyelv mellé sajátosan európai kapcso-
lódást szervezett. Sajátosan egyéni ba-
rokkot, rokokót, romantikát és különös 
jellegzetességű modernitást. És ennek 
reprezentánsa most az én számomra a 
magyar-örmény Lászlóffy Aladár.

Élhetne a világ bármely táján, szá-
momra ő mindig is ennek az önálló er-
délyi „stílusnak” a legnagyobb megva-
lósítója. Eddig mindezt kimondatlanul 
csak sejtettem. És most jön egy monog-
ráfus, aki mindezt elmeséli minékünk. 
Kós Károly Erdély-monográfiája után 
Széles Klára könyve a második alapmű, 
amely erről meg tud győzni engem.

Pedig Széles nem erdélyi, csak min-
den idegszálával ebbe a kultúrába kö-
tődő szerelmese e fel nem tárt önálló 
világnak. Európában él, mint Lászlóffy, 

Nem elijesztésül írom le: 635 oldal. Amikor a Kiadó közölte, hogy nem tudja 
e-mailben átküldeni, dühöngtem. Ki lehet ilyen eszement a mai világban, hogy 
egy élő költőről ennyit írjon egy „kismonográfiában”. Aztán amikor a kész 
könyvet kézbe vehettem: megbékéltem. Élvezettel kezdtem olvasni, mint egy 
jellegzetes, jól sikerült regényt. 
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szinte születésétől kezdődően. Együtt 
ismerték meg Európa műfaji rejtélyeit. 
Az ókori görögségtől az avantgárd mo-
dernségig. És most mindezt szépen sor-
jában elbeszéli nekünk. Kiderül, hogy 
egészen másképpen gondolkozunk még 
a műfajokról is a Királyhágón innen és 
túl. Mi is Európába kapaszkodunk, ők 
is. Ez az, ami összeköt. De van, ami 
igen finoman szét is választ. A fogalmak 
értelmezésének, a formák alkalmazá-
sának önelvű módozata. Meg merném 
kockáztatni: Lászlóffyt előbb kellene 
az ír vagy a görög költészethez hozzá-
mérni (mondjuk egy Yeatshez vagy még 
inkább Kavafiszhoz), és csak azután 
értelmezni az általunk elképzelt „egye-
temes” magyar kultúra mértékegységei 
szerint. 

Miért is sikerülhetett még a hetvenes 
évek elején Lászlóffy Szabó Lőrinc-
monográfiája mára oly igen alapvető 
értelmezésként? Mert nem innen, hazai 
nézőpontból méricskélt, hanem a maga 
erdélyiségében-európaiságában gon-
dolta végig az életművet. És miért tud 
olyannyira egyszerre a felnőttek mellett 

a gyerekekhez is szólni (láttam valaha, 
ahogy fiaimmal eljátszott a szavakkal)? 
Mert ennek az erdélyi stílusnak sajátos 
megszólalásmódjába vonja bele mind-
egyik nemzedékes társát. A felnőttet ér-
tőként, a gyermeket játszótársaként.

Szabó Lőrinc a nagy német iroda-
lom rajongójaként felfedezte magának 
a svájci Gottfried Kellert, házalt bará-
tainál, meg akarta szerettetni velük, a 
Tücsökzene mintáját olvasta ki belőle. 
A nagy magyar irodalom értelmezője-
ként én a magam számára mint külön 
bolygót, ezt az erdélyi költőt fedeztem 
fel ifjúságom óta. Szuverén nagyság-
ként, egységes irodalmunk részeként, 
mégis megfejtésre váróan különböző 
alkotóként. Költőként magyar csoda, 
de szövegeinek minden mozzanatában 
önmagába záruló világ megvalósítója. 
Ennek a sokfelé viszonyítható, mégis 
független szabad szellemnek szegődött 
kalauzául monográfusa. Bemutatva egy 
öntörvényű kultúrát és benne egy nagy 
formátumú alkotót.

(Megjelent a Magyar Nemzet 
2007. október 2-i számában)

Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy emberek lehessetek!

Wass Albert
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Az idejekorán hetvenkedő Gyulai Líviusz 70 éves

Köszöntjük az idejekorán hetvenkedő grafikust, illusztrátort, 
rajzfilmrendezőt, Munkácsy-, és Kossuth-díjas, örmény származású 
Érdemes művészt.  

Az a stílusa, hogy nincs neki stílusa, miközben minden ecsetlendülése, tollvonása 
azonnal fölismerhető. A művészettörténet bármely korszakának jelmezét magára 
tudja ölteni, műveiben meg tudja idézni, modernitásához mégsem férhet kétség. 
Úgy korszerű, hogy bármely korhoz köze van. Ami szervessé teszi munkásságát az 
nem az izzadtságszagú, nehezen kitalált és unalomig ismételt képi külsőség felöltött 
formanyelve, hanem a szellem. Neki a műveltség nem teher, hanem a földtől 
elemelő légáramlás, az irodalmi élmény nem teszi leckét felmondó elbeszélővé, 
neki az olvasmány csak ihlet, amely a költészet másik formájában teremt alkotó 
lélekállapotot. Állóképeiben éppúgy adott a mozgás, ahogy filmjeiben jelenvaló 
az a kikezdhetetlen időtlenség. Ezért mindegy mit csinál. Tollrajzai a karikatúrák 
esetlenségétől, keresetlenségétől a kelme leheletfinom mívességéig mindent 
tudnak. Dolgozhat kőre, metszhet linót, karcolhat tűvel, marathat rezet, gravírozhat 
vízzel, felhőket eregethet áttetsző akvarellel, sötétíthet fedőfestékkel, Gyulai 
Líviusznak minden mindegy. Mert semmi sem az: a játékban mindig ott a dráma, 
az együgyűségig letisztult humorban egyszerre van ott az esendő és az egyetemes, 
a legegyszerűbb rajzi gesztusban a föllelhető filozófia kifinomultsága. Líviusz, ez 
az ezüst csigás üstökű kamasz, hetven éves! Lesz decemberben. Ám Pesterzsébet 
elébe megy az alkalomnak, hogy minden nap ünnep legyen addig és azután is. A 
teremtő ember ünnepe.

Gyulai Líviusz
1937. december 2-án Erdélyben, 

Erdővidéken, Baróton született szere-
lemgyermekként. Anyai ágon a Gyulai 
Pál-féle rokonságot, apai örökségként 
az Erdélyben megtelepedett olasz kőfa-
ragó Marco família hagyományait kapja 
útravalóul. Szülőföldjén Baróti Szabó 
Dávid és Benedek Elek munkássága élő 
hagyomány.

1944-ben a román megszállás elől 
édesanyja Magyarországra menekül, 
gyermekét rokonokra hagyva.

1946-ban végre követhette édesany-
ját Sopronba. A kilenc esztendős gyer-
mek a család nehezen elviselhető légkö-
re elől az olvasásba menekül. Az Ágos-
ton Ernő vezette körben kezd rajzolni.

1952-ben Budapestre a Képzőmű-
vészeti Gimnáziumban folytatja tanul-
mányait. Itt Komjáthy Gyula igazította 
művészeti érdeklődését.

1956-ban veszik föl a Képzőművésze-
ti Főiskolára. Kmetty János a mestere, 
de tanítja Fónyi Géza és Ék Sándor is. 
Tollrajzait megcsodálja Barcsay Jenő. 
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Ekkor már a saját útját járva részt vesz a 
Főiskola grafikai műhelyének újraterem-
tésében. Bernáth Aurél legszebb festmé-
nyeit ő viszi kőre, a színes litográfiák 
által bensőséges barátságba keveredve a 
mesterrel. Fiatalabb pályatársként, barát-
ként tanúja és részese Kondor Béla egyre 
teljesebb művészi kibontakozásának.

1962-ben diplomázik a Főiskola gra-
fika szakán. A hetvenes évek közepére 
sajátos hangulatú, bravúros technikai tu-
dásról, remek rajzkészségről, nagy mű-
veltségről, összetéveszthetetlen iróniáról 
számot adó egyedi és sokszorosított grafi-
kai lapjaival, illusztrációival tette ismert-
té magát itthon és külföldön. Különös 
színvilágú rajzai, festményei szervesen 
illeszkednek életművébe. Budapesten az 
Átrium Hayett és a Taverna szállókban 
murális munkáit is csodálhatjuk.

1964-ben feleségül veszi Balla Ka-
talint.

1968-ban megszületik Kati leánya.
A hetvenes évek közepén indul rajz-

filmes pályafutása. A Delfínia (1976), 
az Új lakók (1978), a Jómadarak (TV 
sorozat 1979-80), a Tinti kalandjai (TV 
sorozat 1987-89), Jónás (1996), a Go-
lyós mese (1996), Szindbád, Bon voyage 
(1999) Az én kis városom (2002) a hazai 
és nemzetközi filmes elismerést is meg-
hozta számára. Igényesség, humánum, 
finom humor, mitológiai és művelődés-
történeti tájékozottság, eredetiség jel-
lemzik filmjeit. Emlékezetesek televízi-
ós sorozatai, de készített hagyományos 
gyermek diafilmeket is. Forgatóköny-
veit, történeteit maga írja. Kötetre való 
gyermekverse született immár.

1985-től egyedül neveli leányát.
1998-ban megszületik unokája, Ven-

del.
1990-ben feleségül veszi Vennes 

Emmy színművésznőt.
Fontosabb kiállításai: Dürer terem 

(1966), Bécs (1968), Amszterdam (1973), 
Fészek klub (1974), Csók Galéria (1975), 
Miskolc (l980), Dorottya utcai galéria 
(1981) München (1982), Sopron (1985), 
Kecskemét (1988), Barót (1990), Sá-
rospatak (1992), Kazincbarcika (1998), 
Vigadó Galéria (1998), Helsinki (1999), 
Stockholm (1999), Brüsszel (1999), Bu-
dapest, Madách Színház (2000) Kaunas 
(2000), Brüsszel (2000), Berlin (2001), 
Révkomárom (2002) Erdély (2007)

Elismerések: a Firenzei Grafikai 
Biennálé aranyérme (1971), Lipcsei Könyv-
művészeti Biennálé, IBA oklevél (1964), 
aranyérem (1972), ezüstérem (1980).

1973-ban Munkácsy-díjat kap. Kairói 
Filmfesztivál Arany Nofretete díja (1978), 
Lipcsei Rövidfilmfesztivál Ezüstgalamb 
díj (1978). Illusztrációiért, könyvterveiért 
több tucatszor nyerte el a Szép Magyar 
Könyv díjat. A Művészeti Alap kiállítási 
nívódíja (1984), Csillag Albert alapítvány 
díja (1987). 

1989-ben Érdemes művész. Cannes-i 
Filmfesztivál oklevele (1999) Az első In-
ternet Fesztivál I. díja (2002).

2001-ben önálló grafikai lapokkal 
(litográfiával) illusztrált Babits Kötete 
jelenik meg, A Jónás könyve. 

2002 decemberében megjelent a 
munkásságát összefoglaló Időutazás 
álló és mozgóképeken című könyv.

2004-ben kap Kossuth-díjat.
Jó egészséget, sikeres alkotó munkát kívánunk 70 éves alkotóinknak!
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Köszönetnyilvánítás

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
hálás köszönetét fejezi ki Dr. Szentpétery 
István Bódog elhunyt közösségi tagunk 
gyermekeinek, Dr. Szentpétery Félix Tibor, 
Tuzáné Szentpétery Katalin, Tanács Béláné 
Szentpétery Gabriella és Reichart Gyuláné 
Szentpétery Edit ajándékozóknak, hogy 
Édesapjuk kívánságára a tulajdonát képezett 
88 x 143 cm méretű fára festett szentképet az 
örmény katolikus templom, illetve múzeum 
részére ajándékozták.

Áldott, 
kegyelmekben 

gazdag karácsonyi 
ünnepeket és boldog 

2008-as új 
esztendot kívánunk 

minden kedves 
Olvasónknak! 

Snorhavor nor dári! 
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A napsütötte ősz-
ben úttalan utak és 
hajtűkanyarok ve-
zettek mind maga-
sabbra célunk felé. A 
Vorotan folyó sziklás 
falú kanyonja pazar 
látványt nyújtott. 
A Sátán Hídjának 
nevezett sziklakép-
ződmény azonban 
minden képzeletet 
túlszárnyalt. A víz-
mosta alagútrend-
szer vízszintes és 
függőleges irányban 
is belátható. Tetején 
kis melegvizű tavacskákban fürdőzhet-
nek a gyógyulni vágyók időtlen idők 
óta. Innen már csak néhány szerpentin 
választott el a Tatev-kolostortól, mely-
ből az útról csupán egy kupola látszott.

Annál nagyobb volt meglepetésünk, 
amikor megpillanthattuk ezt a lenyűgöző 
középkori erődítmény-rendszert. A IX. 
századtól építették-alakították ezt a szer-
vesen a tájba illeszkedő, a korabeli épí-
tészet minden mesterfogását felhasználó 

Kátainé Szilvay Ingrid

Utazás Tatevbe
A Szjunik-tartomány Örményország egyik legvadregényesebb tája. Az égretörő 
hegycsúcsok, ijesztő völgykatlanok és hegyi platók vidéke az ország délkeleti 
részén terül el, és valaha az Orbelján fejedelmi család birtokát képezte. Meg-
közelíthetetlenségének és erődítményeinek köszönhette sokáig függetlenségét, 
melyet csak a mongol-tatár hódítóknak sikerült megtörniük, majd a perzsák 
és törökök ellen folyt a harc. A karaván-utak e rozsdabarna tájban vezettek 
évszázadokon át, a kolostorok pedig az erdők rejtekén húzódtak meg. A tél itt 
enyhe, sok az édesvizű forrás és ásványvíz.

különleges alkotást, mely több funkciót 
töltött be egyszerre. Központi épülete a 
895-ben épült Péter-Pál székesegyház, 
melynek falait valaha freskók díszítet-
ték. A Szurp Grigor-templom 1295-ben 
épült falai közt működött valaha a haj-
dani egyetem, mely a Gladzori Egyetem 
hagyományait folytatva tudományokkal, 
fordítással, gyógyítással, művészetekkel 
és a szellemi kincsek gyarapításával, 
megőrzésével foglalkozott. 
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A feltárt gazdasági épületek nagy-
sága és sokasága a hajdanvolt gaz-
dagságot idézi. A X. században ezer 
körül mozgott lakóinak száma. Tiratur 
Kilikeci, Hovan Vorotneci, Matteosz 
Dzsugajeci és Grigor Tatevaci a kor 
messze földön ismert tudós-művé-
szei tanítottak itt. 904-ben építették a 
Gavazan-t, ami a kolostor udvarán álló 
zseniális építészeti konstrukció. Ez a 
nyolc méter magas oszlop a legkisebb 
földmozgásokat is képes volt jelezni 
anélkül, hogy ledőlt volna. Tetején egy 
hacskar áll. Kora bravúros mérnöki 
építménye a csuklós megoldású kap-
csolás és a precíz súlypont-számítás 

eredményeként mindig vissza-
nyeri eredeti helyzetét.

Az egész műemlék-együttes 
körbejárható a magas erődít-
mény-falakon, és a mindenkori 
támadások esetén a hegybevájt 
alagútrendszer menekülési út-
vonalain ki lehetett érni a fo-
lyóvölgybe. A falból éjjel-nap-
pal forrásvíz buzog. A sziklás 
völgyfal természetes folytatását 
képezi a védőfalnak. 

Bár sok-órai autóútra fek-
szik a fővárostól, mégis szem-
látomást kedvelt kirándulóhely. 
Visszafelé jövet vettük észre 
a sziklarepedésekből kibújó 
nőszirmok leveleit, melyek ta-
vasszal pompázatos látványt 
nyújhatnak. Bájos kísérőnk, 
Mónika helyben-sütött, igazi 
kemence-illatú kenyérrel kí-
nált. Autóvezetőnk pedig a gö-
röngyös szerpentineken való 

evickélés közepette a lélek halhatatlan-
ságáról folytatott monológot. Közben 
matematikai rejtvényt fejthetett meg, 
aki nem volt még elég fáradt az egész-
napos utazástól. Ugyanis Örményország 
hajdani matematika-versenygyőztesé-
hez volt szerencsénk.   

Visszaúton az Ararát ködbe burkoló-
zott. Az vígasztalt, hogy délelőtt teljes 
pompájában láthattuk. Jereván közle-
kedési dugói visszazökkentettek a hét-
köznapok zajos forgatagába. A varázslat 
szerteszállt. Lelkünkben mégis tovább-
visszük a csodálatos nap élménycsokrát.

A felvételeken a Tatev kolostor 
látható. Issekutz Sarolta felvételei
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A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei

2007. december 2-ától kezdődően minden vasárnap du. 16,30 órától örmény 
katolikus szentmisét tart Fülöp Ákos atya a Bp. XI. Orlay u. 6. szám alatti 
templomban. 

Ünnepi szentmisék: 2007. december 23-án Karácsonyi ünnepi szentmise
                                 2008. január 6. Vízkereszt ünnepi szentmise
A szentmisék után közösségi találkozóra, kulturális programokra (film, zene, 

irodalom, előadás) kerül sor a templomban. Kérjük a kedves híveket, kapcsolódjanak 
be a szentmisék látogatásába, a közösségi kulturális rendezvényekbe!

A Plébánia működéséhez szolgáló bankszámlaszám: 
11707024-20005210

A Múzeum felújítására szolgáló adománygyűjtő bankszámlaszám:
11707024-20465157

Fülöp Ákos atya elérhetőségei: 
telefon: 207-4894 (Nagytétényi Plébániahivatal)

e-mail: satya@hcbc.hu
Fülöp Ákos atya

Áldott 
karácsonyi 
ünnepeket 

kívánunk minden 
kedves örmény 
Olvasónknak!
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A „Kutsek lányokként” emlegetett, de 
valójában tehát Dániel (Daniel) lányok 
közül Margit tanítónő volt a katolikus 
felekezeti iskolában, és a nebulókat 
nemcsak betűvetésre, de szép hazafias 
dalokra is tanította, amelyekre akkori 
kis tanítványa, aki napjainkban a Pia-
rista Öregdiákok Baráti Körének, és az 
Arménia Magyarörmények Baráti Tár-
saságának lelkes tagja, Dániel Gusztáv 
barátunk ma is szívesen emlékezik. 

Ilona a háztartást vezette, idős haja-
donokként szép kort értek, meghaladva 
a kilencven évet. 

Bálintné Kovács Júlia

Magyarörmény morzsák a Mezőségről 
3. rész

Lukács Vilmos pap bácsival rokon-
ságban lehettek, valószínűleg a rokoni 
szálak indokolhatták, hogy a 30 évig 
az ugyancsak mezőségi Katona falu-
ban szolgáló plébános nyugdíjas éveire 
gondolva a Kutsek ház szomszédságá-
ban lévő valamikori csárdát vásárolta 
meg, ott élt haláláig. Lukács Vilmos 
Dániel Gusztáv tudomása szerint anyai 
ágon volt rokon, de ismervén az örmény 
családok közötti házassági szokásokat, 
nem kételkedhetünk a Dánielekkel való 
rokonságban sem.

Feltevésemet indokolja az a tény is, 
hogy a pap bácsi magához vette a ko-
rán árvaságra jutott Dániel fiúkat, így 
kezdhette az elemi iskolai tanulmányait 
Guszti barátunk Kolozson, a Margit ta-
nító néni keze alatt. Ő a mai napig hálá-
san gondozza mind jótevőjének, Lukács 
Vilmosnak, mind Kutsek Istvánnak sír-
ját a kolozsi katolikus temetőben, ahol a 
néhai tanító néni is nyugszik. 

Lukács Vilmos örménységére vonat-
kozóan nincsenek adataim, de a község-A „Kutsek” lányok
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ben mindenki örménynek tartotta annak-
idején, így emlékeznek rá ma is. Róla 
még azt tartom fontosnak elmondani, 
hogy jó kapcsolatban állt a gróf czegei 
Wass családdal, minden hónapban ellá-
togatott hozzájuk, az egyik alkalommal 
készült fényképen a ma már lerombolt 
kastély teraszán láthatjuk őt.

Tekintettel arra, hogy 2008 január 
8-án lesz Wass Albert születésének 100. 
évfordulója, s tudom, hogy közösségünk 
tagjai szívesen olvassák e remek író írása-
it, – lapunkban, a Füzetekben is többször 
megjelentek versei, más írásai, leveleit is 

közöltük, amelyeket 
az Ördöngősfüzesen 
élő Lapohos András-
hoz írt –, meg sze-
retném örvendeztetni 
magunkat néhány 
olyan felvétellel, 
amelyek akkor ké-
szültek, amikor az 
őszintén tisztelt, sze-
retett és nagyra tar-
tott erdélyi író még 
ezeken a mezőségi 
tájakon, Czegében és 
Vasasszent gothár don 
élt. 

Hadd zárjam e fejezetet a mezőségi 
Melegföldváron élő, de Feketelakon 
és a hozzájuk tartozó szórvány falvak-
ban is szolgáló református lelkipásztor 
családdal, Barticel Kiss Krisztiánnal és 
feleségével, Emesével készített riport 
egy részletével, amelyet Vetési Júlia 
készített. Ők „Wass Albert-emlékszobát 
terveznek. Van olyan, aki nagyon keve-
set tud, de van, aki nem is hallott Wass 
Albertről. Melegföldváron kb. öt család 
tud róla, a többiek semmit. Feketelakon 
élnek még néhányan, akik Wass grófnál 
szolgáltak.

A cegei kisebbik Wass-kúria, a megmaradt kis udvarház Vasasszentgothárdon

Lukács Vilmos a teraszon
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A kicsi grófot nagyon szerették. Azt 
mondják sokkal emberségesebb volt, 
mint az apja, a nagy gróf. Van olyan 
család Feketelakon, amely ott szolgált a 
Wassoknál, most olyan nyolcvan év kö-
rüliek. A feketelaki Zsófi néni szobaleá-
nya volt Wass Albert feleségének. 

Szentgothárdon letagadják, hogy volt 
ott kastély. A kastélynak mára sajnos már 
nyoma sincs. Ha Czegében ma megkér-
deznek egy fiatalt Wass Albertről, fogal-
ma sincs róla. Nincs egy épület, egy fa 
vagy emléktábla, amely Wass Albertre 
emlékezne – meséli Krisztián. A Wass 
fiúk szinte folyamatosan tartották a kap-
csolatot az előző feketelaki lelkésszel, 
és a közeljövőben talán megint hazalá-
togatnak. Emellett minden hónapban 
támogatják a laki óvodát, ők küldik 
az óvónő fizetését, csak így létezhet 
magyar oktatás Feketelakon.

Tervekben sincs hiány: ha visz-
szakapják a czegei volt református 
iskolát, egyik termébe Wass Albert 
emlékszobát rendeznek be. A kör-
nyéken ugyan nem nagyon hallot-
tak Wass Albertről, de jönnek a 
túristák Magyarországtól kezdve 
Székelyföldig, és tudják, hogy ez a 
Tóvidék Wass Albert vidéke, s ha 
nem is tudják név szerint a könyve-
iben szereplő településeket, azért a 
vidéknek az ízét ismerik, és érdeklődnek. 

Az emlékszoba elsődleges célja: erősí-
teni a magyarság- és a Wass Albert-tu-
datot, tájékoztatni a czegei, a tóvidéki 
életről.

A szobában lenne Wass Albertnek 
egy régi fotele, a könyvei (a Mentor 
és a Kráter kiadóktól), kéziratmásola-
tok, egy pár fénykép Wass Albertről és 
családjáról, valamilyen tájékoztató a 
czegei és a tóvidéki életről” – tudtuk 
meg Krisztiántól.

Az idézetet és a képek nagyrészét a 
Levélből, a Diaszpóra alapítvány szór-
ványmissziós gyülekezeti lapjából vet-
tem át, amely az Üzenet mellékleteként 
jelenik meg az egyházi ünnepekre. Ez 
a 12. évf. 2007 Húsvét – Pünkösd, 25. 
szám.

(Folytatjuk)

Hálásan köszönjük az alábbi pénzadományokat:
Az EÖGYKE javára: Polyák Imre és Siba Istvánné – 5000 Ft • Triff Viktor és neje – 
2.000 Ft • Dr. Bogdán Antal – 5.000 Ft • Kiss János – Philadelphia – 33.317 Ft

Az Örmény Katolikus Plébánia múzeuma javára:
Polyák Imre és Siba Istvánné – 5.000 Ft • Nagy Kornélia – 1.000 Ft. 
Az adományokat célba juttattuk.                    EÖGYKE
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Megtudhattuk: Az örmény származású 
Zakariás Nagyapa Erzsébetvárosban 
élt, Nagymama pedig Madách Imre író 
leánytestvérének volt a lánya. A családi 
legendárium szerint Zakariás király-
fi hozta be az örményeket az 1200-as 
években Örményországba. A Zakariá-
sok rokonsága széleskörű. Enikő Nagy-
apja főszolgabíróként tevékenykedett 

Frigyesy Ágnes
Aki virágok között él

Zakariás Enikő virágkötő a Fővárosi Örmény Klubban
Nem mindennapi látványban volt része azoknak a klubtagoknak, akik 2007. 
november 15-én eljöttek a Fővárosi Örmény Klub szokásos rendezvényére. Za-
kariás Enikő virágkötő, virágárus már az Advent hangulatát felidézve, különfé-
le virág- és gyertya kompozíciókat készített, természetes anyagokból: virágból, 
fából, tobozokból, gyöngyökből. A sokféle műalkotás elkészítése közben pedig 
mesélt a Zakariások kalandos életútjáról.

Erdélyben, majd Brassóban. A Nagyapa, 
Zakariás Antal jogot végzett Kolozsvá-
ron, majd Zernest-ben, egy csodálatos, 
hegyi-faluban szolgált.  

A Zakariásokra, mint általában az 
örményekre jellemző a kereskedői haj-
lam. Fogarason a Nagyapa szülei áru-
házat működtettek. Trianon után aztán 
a család átjött Magyarországra, ekkor 
Enikő édesapja mindössze 3 éves volt. 
A Nagyapának megsúgták: vagy a hó-
hér kötele fenyegeti, vagy eltávozik az 
országból. A család Veszprémben tele-
pedett le, ahol a fogarasi vármegye ve-
zetőivel együtt bekerültek a Közigazga-
tási Hivatalba. Ezt követően Sopronba 
kerültek.

Enikő édesapja, Zakariás András er-
dőmérnök. Amikor Erdélyt visszacsatol-
ták Magyarországhoz, Zakariás András 
vezette a Székely Hadosztályt. Ezt köve-
tően kultúrmérnök lett az AGROBERnél. 
A párttagsági könyvet mindig letették az 
asztalára, hogy írja alá, ám neki mindig 
fontosabb teendői adódtak. 

Enikő a család történetének felidézése 
közben kiemelte: a Zakariások örmény-
ségük megőrzése mellett mindig nagy 
magyarok voltak. Nagyapjuk születés-Zakariás Enikő alkotás közben
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napjára az egyik unoka Petőfi Sándor: 
Nemzeti dal című versét szavalta el. 

Zakariás Enikő, aki 1957-ben mind-
össze hét esztendős volt, március 15-én 
kitűzte a nemzeti színű lobogót a ház 
épületére. A házmester attól félt, hogy 
emiatt ő kerül börtönbe. A bátor kislány 
azonban ezzel nem foglalkozott. 

Enikő elmondása szerint: nem na-
gyon szeretett tanulni, ezért édesapja 
beajánlotta őt a SASAD Termelőszö-
vetkezetbe, segédmunkásnak. Kiderült, 
hogy szeret és tud dolgozni, a virágo-
kat pedig még jobban kedveli, így be-
iratkozott virágkötésznek a  Kertészeti 
technikumba. Annak elvégzése után 
sokat és keményen dolgozott. Virágot 
árult a temetőknél napi 16 órában, hi-
degben zöldnövény vásárt szervezett a 
Tolbuchin úti vásárcsarnokban. Munká-
ját, szaktudását, tehetségét egyre jobban 
és többen elismerték, s 1983-ban elsők 
között nyithatott virágüzletet. A Fővá-
rosi Kertészeti Vállalat üzletei közül 
kapott meg egyet továbbüzemeltetés 
céljából. Később a VIII. kerület Önkor-

mányzat jóvoltából jutott virágüzlethez, 
s jelenleg immár húsz esztendeje a VIII. 
kerületben tevékenykedik egy impozáns 
látványt nyújtó virágüzletben. 

Közben a Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő testülete Za-
kariás Enikő kereskedőt Józsefváro-
si Aranykoszorúval tüntette ki, 2006. 
március 17-én. Mint mondta: bámulatba 
ejtik a virágcsokrok szépsége, szeret az 
embereknek örömet okozni. Véleménye 
szerint egy-egy csokor, vagy gyertya-
kompozíció összeállítása kreativitást 
igényel. Sok a tennivaló a virágok kö-
zött, de a virágok szépsége elfeledteti 
vele a munka fáradalmait – mondta Za-
kariás Enikő, a VIII. kerületi Örmény 
Önkormányzat elnöke, amikor később 
meglátgattam a virágüzletben. 

A nagysikerű esten, ahol örmény 
motívumokkal is megismerkedhettek 
a résztvevők a virágkötészetben, a leg-
szebb alkotások tombola révén a klub-
tagokhoz kerültek. Az est hangulatát 
emelte Puskás Eszter fiatal énekművész 
produkciója, a gránát-almákban elhelye-
zett gyertyák fénye pedig valóban meg-
hozta Advent várakozásának örömét. 

Puskás Eszter énekművész
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Az ünnepségen az örmény gyökerekkel 
rendelkező Kiss Ernő altábornagy egye-
nes ági leszármazottjai is részt vettek. 
Kiss János, a Szent László Társaság Lo-
vagrendjének tagja meleg szavakkal tol-
mácsolta a philadelphiai leszármazottak 
üzenetét, dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kultúregyesület el-
nök asszonya pedig ismertette a mint-
egy 330 évvel ezelőtt Magyarországra 
települt örmények történelmét. 

Huzsvár László nyugalmazott me-
gyés püspök kiemelte, hogy az elem-
éri eukarisztiának egyik fő üzenete a 
kiengesztelődés, hiszen ami az embert 
megmenti a történelmi tragédiáktól, az 
a megbékélés vállalása volna. A meg-
emlékezésen részt vett Gémesi Ferenc, 
a Miniszterelnöki Hivatal külpolitikáért 
és nemzetpolitikáért felelős szakállam-
titkára, Nagy Ferenc, a Magyar Köztár-
saság szabadkai főkonzulja, Józsa Lász-
ló, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és 
a vajdasági magyar politikai pártok és 
civil szervezetek számos vezetője.

Az alkalmi műsort Kiss Ernő tábor-
nok tiszteletére felállított emléktábla 
előtt tartották meg. – Ez a nap nemzeti 
gyásznap. Gyakran tesszük fel azt a kér-
dést: az aradi vértanúk vajon csakugyan 

A jövőért áldozták életüket
Megemlékezés Eleméren

Október 6-án Eleméren, a Szent Ágoston-templom romos épületében politikai 
pártok, civil szervezetek együtt emlékeztek Kiss Ernőre és a nagybecskereki 
születésű Lázár Vilmosra, az 1848-as szabadságharc két vértanújára. Az öko-
menikus istentiszteleten, a msgr. Huzsvár László nagybecskereki nyugalmazott 
megyés püspök celebrálta szentmisén Kiss Nándor nagybecskereki református 
lelkész is szólt az emlékezőkhöz. 

a jövőért áldozták fel az életüket? Azt 
gondolom, hogyha végignézünk törté-
nelmünkön, az 1848-49-es szabadság-
harcon, abból sokat tanult a magyar 
nemzet, és máig ható tanulságokat 
vonhatunk le belőle. A modern magyar 
állam 1848-49-re épít, joggal mondhat-
juk tehát, hogy valóban a jövőért áldoz-
ták életüket a mártírok – fogalmazott 
Gémesi Ferenc.

Józsa László, az MNT elnöke ünne-
pi beszédében elmondta: úgy gondolja, 
a bátorság és a hűség lehetett annak a 
13+1 főnek a fejében, akik akkor 1848-
ban Aradon az utolsó pillanataikat élték. 
– Magunkat is górcső alá kell helyez-
nünk, meg kell vizsgálnunk, hogy a mi 
lényegesen békésebb mindennapjaink-
ban, a cselekvő politizálásban vajon 
kellő mértékben megvan-e a bátorság, 
a hűség és az alázat a közös ügy iránt. 
Meggyőződésem: bátorság kimondani 
azt, hogy a múlt után van jövő.

Pásztor István, a VMSZ elnöke el-
mondta: meg kell próbálni megérinteni 
azt a méltóságot, ami az aradi 13-ak mél-
tósága volt, illetve az első felelős minisz-
terelnök, Batthyány Lajos méltósága.

Alkalmi beszédet mondott még Kiss 
Igor, a VMDP Ifjúsági Tagozatának al-
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elnöke, Tari István, a VMDK alelnöke 
és Rácz Szabó László, a Magyar Polgári 
Szövetség elnöke.

 Az ünnepi műsor után a részvevők 
megkoszorúzták az emléktáblát, majd 

elhelyezték a kegyelet virágait Kiss 
Ernő tábornok nyugvóhelyén.

(Megjelent a Hét Nap című Vajdasági 
magyar hetilap, Szabadka 

2007. október 10-i számában)

  

A tíz éve elhunyt Széchenyi-díjas 
Jagamas János népzenetu dósra em-
lékeztek volt tanítvá nyai és tisztelői 
szombaton (2007. október 27-én) az 
Apáczai-líceum dísztermében. A ren-
dezvény nyitószámaként a házigazda 
tanintézet kórusa (karnagy Szaba-
di Ildikó) éne kelt néhány Jagamas-
kórusmű vet, majd megtekintették a 
tu dósról készült kisfilmet, ame lyet 
Xantus Gábor és Simonffy Katalin ké-
szített egykoron, s amelyben László V. 
Ferenc ze netudós, zeneakadémiai ta-
nár beszélgetett el Jagamassal. 

Illet ve meghallgatták azt a hangsza-
lagfelvételt, amelyen Almási István 
népzenetudós kérdez gette kollégáját. 
Ezt követően meleg hangú beszélge-
tés követ kezett, amelyben oroszlán-
része volt Tóth-Guttman Emese mo-
derátornak. Angi István zene akadémiai 
tanár felidézett né hány Jagamashoz fű-
ződő emlé ket. Domokos Mária édesapjá-
nak, Domokos Pál Péternek Ja gamassal 
folytatott levelezésé ről értekezett. 
Almási István az interjú keletkezésének 
körül ményeiről beszélt. Pávai István 
muzikológus elmondta: a Jaga massal 
tartott formatan órák nak köszönhetően 
választotta a népzenekutatói pályát és 

Jagamas János népzenetudósra emlékeztek
a fiatalokat is példája követésére buz-
dította. Régmúlt időkbe kalau zolta a je-
lenlévőket Kallós Zol tán, aki az ötvenes 
évek eleje óta ismerte Jagamast, mivel 
ak koriban egy hónapon át több moldvai 
faluban folytattak gyűjtőmunkát.

Természetesen a Jagamas-ta nítványok 
tanítványai is képvi seltették magukat: 
Szalay Zol tán, a brassói konzervatórium 
tanára közös gyűjtésekről, élmé nyekről 
beszélt. Szép Gyulától pedig megtud-
tuk: Vermesy Pé ter zeneszerzőn kívül 
Jagamas Jánosnak is sokat köszönhet ze-
nei pályája alakulásáért.

S hogy mennyi minden fér bele egy 
emberöltőbe? Nem csak a rengeteg 
gyűjtőmunka és a konzervatóriumi ta-
nári teen dők elvégzése, hanem a mérai 
vegyeskar működtetése. Varga György 
nyugalmazott mérai ta nár felidézte az 
1971-es év ok tóberét, amikor Jagamas 
János vezetésével beindult a vegyes kar, 
s éveken át működött. A ta nár úrra való 
szeretetteljes em lékezés bizonyítéka pe-
dig az, hogy a mérai kultúrház 1997- től 
Jagamas János nevét viseli. „Mérai kó-
rus ma is van, a Ná das mentén, peddig 
rendszere sen tartanak kórustalálkozó-
kat” – közölte büszkén Varga György 
mérai nyugalmazott tanár.
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Guttman Mihály – mindenki szeretett 
Misi bácsija – a tőle megszokott humorral 
és meleg séggel ecsetelte az 1947-es meg-
ismerkedés történetét. „Álmo dozó, de min-
dig jobbra törekvő ember volt”, mondta, 
majd hoz zátette: nagy tudású, szorgal mas, 
pontos és becsületes em bernek ismerte 
meg Jagamas Já nost. Pozsony Ferenc a 
kolozs vári magyar néprajz tanszék és a 
Kriza János Néprajzi Társaság (KJNT) 
üdvözletét tolmácsolta. „Tudása európai 
mértékű volt” emlékezett a tudósra, majd 
konkrét és örömteli javaslattal állt elő: a 
KJNT szívesen részt vállal a még kiadat-
lan inaktelki gyűjtés megjelentetésében, 

s a szükséges anyagiak előteremté sét 
pályázatok útján valósítanák meg. Nem 
utolsósorban szót kért Jagamas Péter, 
a népzenetu dós fia, aki több, mint két 
évtize de külföldön él ugyan, de még min-
dig folyamatos kapcsolatot tart fenn Ko-
lozsvárral. Jagamas Péter emlékezéseiből 
gondoskodó apa képe rajzolódott ki.

Az emlékező ünnepélyt Bu zás Pál 
zongorajátéka zárta. A ielenlévők ko-
szorút helyeztek el a szamosújvári te-
metőben.

N.H.D.
(Megjelent a Szabadság 2007. 

október 29-i számában) 

Örmény katolikus keresztelő
2007. november 18-án délután Budapesten, az Orlay utcai Örmény Katolikus 
Templomban Füleki Gyula (5 és fél hónapos) „felnőttes” komolysággal viselte el 
az igen hosszú keresztelési és bérmálási szertartást. A rokonokkal és barátokkal, 
ismerősökkel zsúfolásig megtelt templomban szeretetteljes légkörben kapta 
meg az örmény katolikus keresztséget, amely egész életén át meghatározza 
h o v a t a r t o z á s á t , 
értékeit. A szertartás 
után a boldog család 
elegáns fogadáson 
látta vendégül a 
résztvevőket.

Kívánunk az egész 
Füleki családnak, kü-
lönösen a kedves kicsi 
Gyulának, nagyon jó 
egészséget, sok-sok 
boldogságot!

I.S.
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Nagy tiszteltetés ám a gyertya-
gyújtók sorába kerülni s fontos 
hivatal. Mert ezen múlik, hogy 
kikről emlékezik meg a menny-
ország népe azon a karácso-
nyon. Mikor aztán a gyertyák 
már mind égnek, akkor az Úr 
Jézus intésére sorra járulnak az 
ég lakói a karácsonyfához, s ki-
ki ráaggatja a maga imádságát. 
Ezeket az imádságokat aztán 
az Úr Jézus megáldja, s szorgos 
angyalok nyomban aláindulnak 
velük a földre, hogy szétosszák 
azok között, akiknek szólnak. 
Ezek a soha nem hiábavaló, de 
mindig beteljesülő imádságok 
a mennyek lakóinak ajándékai 
a földi emberek számára. Így ünnepelnek 
odafönt karácsonyt azok, akik közülünk 
eltávoztak, tudja azt mindenki. 

De ebben az esztendőben szokatlan 
dolog történt odafönt az égben. Már egy 
héttel karácsony előtt hírvivő angyalok 
járták sorra a mennyország lakóit s tu-
datták velük, hogy Jézus Úr parancsára 
ebben az évben magyar karácsony lesz 
odafönt. 

Wass Albert 
Magyar karácsony az égben

Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszó-
lalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a leges-
legfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei 
palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes 
népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jé-
zus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus 
megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig 
érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. 

Ilyesmi még nem történt amióta világ 
a világ, hogy egyetlen nép javára tart-
sák az ünnepet s méghozzá egy olyan 
kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek 
meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr 
így látta illőnek s helyesnek, s így is tör-
tént. 

Mikor aztán megszólaltak odalent a 
földön ma este a karácsonyi harangok, 
egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, 
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aki még egészen új volt odafönt, ren-
delkezés szerint kezébe vette a fényes 
aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. 
Azonban olyan ijedt és elfogódott volt 
szegényke a nagy megtiszteltetéstől, 
hogy nyomban el is ejtette a csengőt, 
amiből aztán egy kis bonyodalom szár-
mazott. Padlót érve a csengő ugyanis 
élesen felcsengett egyszer, amitől a szár-
nyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. 
Mivel azonban a csengő nyomban el 
is hallgatott, a kapuk is abbahagyták 
a nyílást, és a kint várakozók számára 
csupán egy szűk kis rést hagytak, me-
lyen keresztül csak a soványabbja tudott 
beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült 
kis angyalka pedig úgy megszeppent a 
maga ügyetlenségétől, hogy szégyené-
ben nyomban elszaladt, s elrejtőzött a 
karácsonyfa lehajló ágai alá. 

Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, 
maga vette föl a csengőt s megrázta jó 
erősen, amitől nyomban szélesre tárul-
tak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi 
kupolaterembe. Jézus parancsára széles 
kört hagytak szabadon a karácsonyfa 
körül az égi magyarok számára, akik 
utolsónak vonultak be, ünnepélyes el-
fogódottsággal, hogy elfoglalják a meg-
tisztelő helyet. Mikor aztán mindenki 
együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: 
gyúljanak hát ki az emlékezésnek láng-
jai a magyar karácsonyfán! 

Elsőnek az ősz István király lépett 
a fához s néma méltósággal gyújtotta 
rajta az első gyertyát. Sorra követték az 
Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, 
Rákócziak, s a többiek mind, hosszú, 
hosszú sorban. „Pro libertate”, sut-
togta a nagyságos fejedelem, s Petőfi 

Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt 
a márciusi ifjak emlékének gyertyája 
felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar 
történelem, s ott ragyogott pazar fény-
ben a mennyei palota közepén, egész 
világ csodálatára. S mikor már minden 
gyertya égett a karácsonyfán, előlépett 
öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani 
kolozsvári cigányprímás, állához emel-
te kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon 
a magyar „Mennyből az angyal...” De 
olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy 
még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett 
tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák 
a háttérben csupa gyönggyel sírták tele 
a padlót. 

Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s 
rangsor szerint István király lépett oda el-
sőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga 
ajándékát, földi magyaroknak. Aranyte-
kercsre írott áldásos imádság volt, súlya 
majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent 
László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs 
megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes 
hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét ag-
gatta fára.  Úgy megtelt rendre minden 
ág magyaroknak szóló magyar imádság-
gal, hogy mire a más nemzetségből valók 
sorra kerülhettek, már csak úgy roskado-
zott a fa a tehertől. 

Sok-sok időbe került, míg a meny-
nyeknek minden lakója odajárulhatott 
a karácsonyfa elé a maga ajándékával. 
Nemzet még ennyi imádságot nem ka-
pott, amióta világ a világ! Mikor aztán 
az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, 
az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s 
míg a sok nép vonulni kezdett újra ki-
felé a szárnyas kapukon, szorgos kis 
angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy 
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batyuba kössék a sok égi kincset, s alá-
szálljanak vele kicsi Magyarhonba. 

Végül aztán már csak az égi magya-
rok álltak ott még mindig a magyar ka-
rácsonyfa körül, imába mélyülten. Az 
angyalok elhordták már az utolsó aján-
dékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig 
égni, amikor az Úr Jézus szeme hirte-
len megakadt valami fehéren, a roppant 
karácsonyfa alsó ágai között. Jobban 
odanézett s hát bizony egy kis angyalka 
köntösének a csücske volt az. Az újdon-
sült szeplős kis angyalka, aki elejtette az 
aranycsengőt, kuksolt ott még mindig 
nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az 
ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a 
szeplős kis angyalt. „Hát te minek bújtál 
oda?” – kérdezte tőle mosolyogva. „Res-
tellem magamat” – vallotta be a szeplős. 
– „Elejtettem volt azt a csengőt, lássa.” 
„Oh, hát te voltál az!” – nevetett az Úr. 
„Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyes-
mi mással is. De téged még nem láttalak 
itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s 
mikor?” „Katika a nevem s Budapestről 
jöttem – felelte a vézna, szeplős kicsi an-
gyal – november negyedikén, Uram.” 

Néhány pillanatig mély-mély csönd 
volt a nagy kupolateremben. Az égi ma-
gyarok mind a vézna kicsi angyalkát 
nézték, s valamennyinek könnyes volt 
a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja tör-
te meg a csendet. „Isten hozott, Katika” 
– mondta jóságosan, s keze gyöngéden 
megsimogatta a kis szöszke fejet. „Az-
tán küldtél-e te is ajándékot Budapestre 
a tieidnek?” „Küldtem, Uram” – felelte 
Katika, s elpirult a szeplői alatt. „Aztán 
mit küldtél?” – kíváncsiskodott az Úr Jé-
zus. „Szép ünnepi imádságot szüleidnek, 

kis testvérkéidnek?” A kicsi angyal képe 
még pirosabbra gyúlt. „Nem imádságot 
küldtem” – vallotta be szégyenkezve. 
Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. 
„Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni 
innen?” „Kenyeret” – felelte szepegve 
Katika. „Szép fehér égi kenyeret. Minden 
nap félretettem, amit nekem adtak itt. 
Hiszen én kapok még máskor is” – tette 
hozzá bizalmasan. „S ha nem, hát az se 
baj. De odalent Budapesten nincsen fe-
hér kenyér, régóta már…”

Mély, döbbent csönd volt, szentek, 
angyalok pisszenni se mertek. Hiszen 
ilyesmi még nem történt emlékezet óta, 
hogy valaki kegyes imádság helyett 
kenyeret küldött volna alá a mennyor-
szágból. 

Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlo-
kon csókolta a kislányt. „Jól tetted, Ka-
tika”– mondta halkan, s lopva kitörölt 
egy tolakodó könnycseppet a szeméből, 
„sokszor a kenyér a legszebb imádság. 
Én is azt adtam egyszer az én népem-
nek, amikor lent jártam a Földön. Ke-
nyeret.”

Valahol a meghatottan álló magyarok 
sorában egy öreg nagymamából kitört 
az elfojtott zokogás. Katika kitépte ma-
gát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az 
öregasszonyhoz és két vézna karjával 
átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – kiál-
totta hangos, csengő angyalka-hangon, 
mely egyszeribe betöltötte az egész 
mennyországot – „Apuék nem éheznek 
többet odalent! A mennyei kenyér, amit 
küldtem, meglásd, eltart sokáig!”

Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyá-
tól, bizony, akár hiszik, akár nem: kisü-
tött a nap Magyarország fölött!      
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Szaszuni Dávid a legismertebb örmény hős, 
az örmény nép harciasságának és szabadság-
vágyának jelképe. Nem úgy nőtt fel, mint más 
gyermekek, akik évek során lesznek nagyok. 
Szaszuni Dávid egyik napról a másikra, órá-
ról órára lett felnőtté. Mindössze nyolc éves 
volt, amikor pásztor lett, és már gyermekként 
akkora ereje volt, mint egy óriásnak. 

Egy napon egy öregasszony hírül adta neki, 

A ma ros vá sár he lyi ör mény-ma gyar
kö zös ség gyer mek ro vata (10. rész)

Ked ves Szülők és Nagy szülők!
Arra ké rünk Ben ne te ket, hogy hó nap-

ról hó napra, ami kor ke ze tekbe ve szi tek a 
„Gyö ke re ket”, hív já tok fel gyer me ke i-
tek, uno ká i tok fi gyel mét erre a ro vatra, 
s ha nem ér tik, ma gya ráz zá tok el ne kik 
fon tos sá gát.

Ked ves Gyer me kek!
Nek tek iga zán meg éri el ol vasni és meg-

is merni a szép tör té ne te ket, ame lyek ha tal-
mas ör mény ki rá lyok ról, csoda szép ki rály-
ki sasszo nyok ról, vé res há bo rúk ról szól nak. 
És mi ért éri meg meg is merni őket? Mert 

min den tör té net vé gén ta lál tok egy kér dést, 
ame lyet ha meg vá la szol tok és el kül dö tök 
pos tán vagy email-en, év vé gén a leg jobb, 
leg szebb vá la szo kat ki sor sol juk kö zü le-
tek. A há rom nyer tes cso dá la tos aján dé-
kok ban ré sze sül. A cím te hát a kö vet kező: 
Dr. Pus kás At tila, Str. Bu su i o cu lui 4/C/48, 
RO-540535 Tirgu Mu res, Ro má nia.  
E-mail cím: pat tila001@ya hoo.it

Vár juk le ve le i te ket!
Dr. Pus kás At tila, 
a Ma ros vá sár he lyi  

Ör mény Kul tu rá lis Egye sü let ne vé ben

hogy Meszramelik, Egyiptom királya, elfog-
lalta Dávid édesapjának földjeit. Nagy harag-
ra lobbant, elűzte az idegeneket, és visszafog-
lalta édesapja területeit. De Meszramelik erős 
sereggel visszatért Szaszun alá, hogy elfojtsa 
Dávid lázadását. 

Dávid és Meszramelik párharcot vívtak.
Ki foglalta el Dávid édesapjának földjeit, 

és mit tett Dávid, amikor ezt megtudta?

Szaszuni Dávid

Gyermek-válaszok
Kovrig István (Dés) V. d. osztály: Az örményeknél az Új Év augusztus 7-én 

kezdődött és Nevasartnak nevezték. Úgy ünnepelték az Új Évet, hogy utcáikat 
és házaikat feldíszítették, de minden lakos is virágkoszorúval ékesítette magát. 
Így vittek zöld ágakat Anahid, az anyaistennő szobrához. Az Új Évi ünnepség hét 
napot és hét éjszakát tartott.

Molnár Zsófia (Marosvásárhely) II. b. osztály: Az örményeknél a Tejútat a 
Szalmatolvajok útjának nevezik. A nevét Váhákön hőstette nyomán kapta. Ő 
Bárcsján király fejével és szalmával távozott el az égbe örmény hazája felé

Augusztus 7-én kezdődött az örményeknél az Új év. Virágkoszorúval ékesítet-
ték fejüket, és zöld ágakat vittek Anahid szobra elé.
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Fővárosi Örmény Klub
2007. december 20.  17 óra,

Budapest, Magyarok Háza – Csontváry termében

Szent Karácsony ünnepén
Műsor:

I. rész
*  Ünnepi köszöntő és beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület 2007 évi működéséről – dr. Issekutz Sarolta 
elnök

 Közreműködik: Puskás Eszter (ének), Flórián Antal (vers)
*  Szongott Kristóf díj átadása
*  Alex Száva: Ó, barátom – Ov paregam című erdélyi örmény 

népdalok CD lemezének bemutatója

II. rész
* A kis Jézus dicsősége. 1990-es erdélyi iskolajáték – dr. Kilián 

István történész professzor gyűjtéséből. 
 Előadja: Szent Család Plébánia Gyermek Színjátszó köre 
 Betanította: Dr. Kilián Istvánné és Egyháziné Marthy Katalin       
 Jelmez: Wertán Zsoltné 
* Ajándékozás – Újévi köszöntő – ünnepi könyv és lemez vásár!

Az estet rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat.

Támogatók: Kiss János Philadelphia, Bp. Főv. II. ker., XI., XII. ker. 
Örmény Önkormányzat

Áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és 
boldog 2008-as új esztendot kívánunk minden kedves 

Olvasónknak! Snorhavor nor dári! 
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Veress István
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Veress István nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár 
tartalmas és dolgos életének 97. évében, türelemmel viselt betegség után 2007. november 
2-án csendesen elhunyt.

Élete a lelkiismeretesen végzett munka, a szerettei iránti végtelen áldozatvállalás és 
ragaszkodás példája volt. Munkája egybefonódott a Mindenható alkotta természet iránt érzett 
határtalan szeretetével és felelősségtudatával.

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 5-én 13 órakor helyeztük örök nyugalomra 
a Házsongárdi temetőben a református egyház szertartása szerint. „Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. „ (1 Kor 13,13)

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A bánatos gyászoló család

Zárug Béla Elek
1917. július 17-én született az erdélyi Nagyajtán, szülei ötödik gyermekeként. Két éves korá-
ban a család átköltözött Gyergyószentmiklósra. Középiskoláit Kolozsvárott és Csíkszeredában 
végezte. Két évet járt jogi egyetemre. 1938-ban tényleges katonai szolgálatra bevonult a román 
hadseregbe. 1940-től Gyergyószentmiklóson dolgozott az OTIN-nál. Erdély visszafoglalása 
után, 1944-ben újból behívták magyar katonának. A hadműveletek folyamán szovjet hadifog-
ságba esett, ahonnan 1948 végén választási lehetősége volt Erdély és Budapest között választa-
ni. Magyar katonasága alatt levelezett egy budapesti lánnyal. Ezért jött ide. Megnősült, két gyer-
meke született, Béla és Hedvig. Jogi tanulmányait szerette volna folytatni, de a fennálló rendszer 
politikai okok miatt nem engedte. Eleinte a vasas szakmában dolgozott, majd esztergályos lett. 
Szívbetegsége miatt áthelyezték raktárosnak. A műszaki rajztanfolyam elvégzése után a terme-
lési osztályon, mint kooperá-
tor tevékenykedett. Onnan 
ment nyugdíjba.
Rengeteget olvasott, nagy 
műveltségét ezekből me-
rítette. Tudott latinul, ro-
mánul, németül. Sok ver-
set, novellát írt. Könyvbe 
foglalta élete történetét a 
hadifogság végéig. 2007. 
október 18-án, életének 91-
ik évében – rövid szenvedés 
után – visszaadta lelkét Te-
remtőjének.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Zárug Béla
2007. október 18.-án életének 91. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása és az urna elhelyezése a római katolikus 
egyház szertartása szerinti gyászmise keretén belül lesz

2007. november 14-én, szerdán, 15 óra 30 perckor a Zoborhegy téri 
Regnum Marianum Templomban (1141 Budapest, Zoborhegy tér 18.)

Gyászolják: felesége, lánya, fia, menye, unokái, sógornője, unokaöccsei, 
unokahugai, rokonai, barátai és ismerősei

Táviratcím: ifj. Zárug Béla 1147 Budapest, Fűrész u. 15/B. Tel.: 251 8897

“ Engedjétek hozzám őket, mert mondom nektek,

   hogy az ilyeneké a mennyek országa.”

                                                             (M. 10.14)

Istenem köszönöm Neked, hogy a miénk volt és az

 is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem

hal meg, csak távol van. (Szent Ágoston)

Szomorújelentések

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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„Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld” 
– írja Mécs László. Veress István hitvallása szerint 
vadba gyümölcsöt oltott, hogy teremjen ez az árva, 
kopárrá mosott erdélyi dombvidék. Elmondottuk 
róla, amikor kitüntették 96 évesén, hogy a munka, 
a hit és a becsület hármassága jellemezte. Életéről, 
az azt meghatározó koordinátákról most sem 
mondhatunk mást. Matuzsálemi kort ért meg, 
de egyetlen napja sem telt el úgy, hogy azt az 
elvégzett munka zöld ága ne díszítette volna.

A kertészet szeretetét édesapja oltotta belé, ő 
ezt mint testamentumot őrizte meg és nemzedékek 
sokaságának adta át. A búcsú nem arra való, 
hogy lexikonba való adathalmazokkal igazoljuk 
állításainkat. Veress István kitörölhetetlenül 
beleírta nevével fémjelzett tanítását az erdélyi 
agrártudomány aranykönyvébe. Utódai, tanítványai 
bizonyára gyakran idézik majd.

Én, mint barátja és tisztelője most az embert 
idézném föl, úgy ahogy képzeletemben földi 
mivoltát odafent folytatja. Megöleli a viszontlátás 
örömével hűséges, korábban elköltözött élettársát 
Ojit, lányát, édesapját és édesanyját, mert a 
munka szentsége mellett a családi tűzhely melegét 
becsülte a legtöbbre. És kezet fog Nagy Endrével, 
akinek Csombordon igazgató helyettese volt, 
Horváth Tutu bácsival, Szász Feri bátyánkkal és a 
többi tanártárssal, akikkel Csombordon a Bethlen 
szellemet meghonosították. Átkarolja utódját Mezei 
Sándort, aki szintén a legendák világába költözött 
és kezet ráz a Kolozsvári Agráregyetem tanáraival, 
volt kartársaival elsősorban a mindentudó, kiváló 
Papp Pistával és mindazokkal, akikkel egyetértett 

Dr. Csávossy György
Amikor egy élet legendává válik

Búcsú Veress István professzortól…
Látjátok feleim, kezdhetném a Halotti beszéd megszólításával, melyet így folytatok, látjátok, ahogy 
egy élet legendává válik. Veress István már régtől fogva élő legendának számított, most azonban 
az élete marad meg Erdély agrártörténelmében, mint egy felejthetetlen legenda. Miért? Mert 
igehirdető volt, hirdette szakmai meggyőződését írásban és szóban, alkalmas és alkalmatlan 
időben, akkor is amikor megértették és akkor is amikor csak álmodozónak tartották.

és azokkal is akikkel nem, mert ahova költözött az 
a béke világa. 

Találkozik és felelevenítik volt vadásztársaival 
a felejthetetlen kalandokat, a csodálatos 
erdőjárásokat, együtt halászik az ég vizein azokkal, 
akikkel együtt vetette a Maros vizébe a sorhorgokat, 
és ismét elmondja az akkori diadalittas utasítást : 
,,Jenőke vedd fel!” És bizonyára elismétli, az ott 
lévő csombordi pincemesternek a szólás-mondássá 
vált igazságot: „A Furmint, az jó bor!”

Szeretett Pista bátyánk! Nagyon fogsz hiányozni 
nekünk. Üresen maradnak az Erdélyi Gazdában 
azok a lapok, melyeket életed utolsó napjaiig is 
elláttál szellemi táplálékkal. Olyan tanácsokkal, 
melyeket csak a Te hatalmas tapasztalatod és 
tudásod fogalmazhatott meg. Örökös munkatársunk 
maradsz, örökös szerkesztőbizottsági tag. 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete a 
saját halottjának tekint, azzal a meggyőződéssel, 
hogy szellemed élő és itt marad közöttünk.

Lehet, hogy miután körülnézel az Édenkert 
almafái között, arra kéred a Teremtőt, hogy 
honosíthasd meg itt kedvenceidet az Erdélyben 
hagyott Batult, Pónyikot, Aranypárment, Gyógyít 
és a többieket. A Mindenható majd rádnéz, és azt 
válaszolja: – Jó az a kert, ahogy van. Inkább azt 
kérd tőlem, hogy utódaid sikerrel őrizzék meg azt, 
amit rájuk hagytál.

Szeretett Pista bátyánk, az Úrnak igaza van. A 
mi kötelességünk, hogy megőrizzük mindazt, amit 
ránk hagytál. Minden barátod és volt munkatársad 
nevében búcsúzunk Tőled. Béke poraidra!

(A cikk szerzője a Magyar Borakadémia tagja)
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
2007. (XI. évfolyam) tartalomjegyzéke

Január XI. évf. 119. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Szakítópróba (3. rész) – Bura László•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (7. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
Újévi köszöntő (részlet) – Széllyes Sándor•	
Szent Karácsony ünnepén – Frigyesy Ágnes•	
Ismét választunk – EÖGYKE•	
A 2006 évi Szongott díjasok – Dr. Issekutz Sarolta•	
Szongott Kristóf díj kitüntetettjei: Bálint Tiborné Kovács Júlia és Dr. •	
Issekutz János
Köszönetnyilvánítás•	
Szongott Kristóf (1843-1907) – Dr. Bányai Elemér•	
Felhívás•	
Miklósnapi köszöntő – Várady Mária•	
A Színházművészeti Főiskolán – Bende Miklós•	
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai (3. rész) – Molnár •	
József
Az erdélyi örmények nyomában - Üzenet az Ararátról – Nagy Botond•	
Ragaszkodjunk múltunkhoz, hagyományainkhoz, tegyünk meg mindent •	
megmaradásunkért! – Frigyesy Ágnes
Czárán Gyula és a Bihari Nemzeti Park – Gellai Mária – Knauer József•	
Olvasói levél•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata – Dr. Puskás •	
Attila
Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban (2. rész) – Zsiday-•	
Galgóczi Krisztina
Fővárosi Örmény Klub műsora•	
Felhívás - Személyi jövedelemadó 1% - EÖGYKE•	

Levél Dr. Issekutz Saroltának – Tőkés László püspök•	

Február XI. évf. 120. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Beszámoló az EÖGYKE 2006 évi működéséről – Dr. Issekutz Sarolta•	
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Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (8. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
Felhívás•	
A szent negyvennap – Baróti László-Sándor•	
Teréz anya gondolatai•	
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai (4. rész) – Molnár •	
József
Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban (3. rész) – Zsiday-•	
Galgóczi Krisztina
Köszönetnyilvánítás•	
Az erdélyi örmények nyomában – F. Á.•	
Az erdélyi örmények története – Gazdovits Miklós•	
Fundatia „Czárán Gyula” Alapítvány•	
In Memoriam Dr. Mály József – Dr. Horváth Jenő•	
„ A rossz hír hozóját megölik” – Dávid Csaba•	
Felhívás – EÖGYKE címváltozás•	
Biztosítási kártérítés százéves késéssel (Örmény népirtás)•	
Fiatal művészek játszottak Mozartot•	
Semiramis örmény bakávézó – Hirdetés•	
Örmények nyomában Törökországban – Katona Zoltán•	
Meghívó – Lázár Imola kiállítására•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (2. rész) •	

     – Dr. Puskás Attila
Meghívó – „Szaszuni Dávid históriája” bábelőadás•	
Miklós a sarmőr elaludt – dcs•	
Fővárosi Örmény Klub műsora•	
Sergio Tabeira – Hirdetés•	
Olvasói levelek•	
Kisebbségi nap a XV. kerületben•	
Szomorújelentések•	
Felhívás - Személyi jövedelemadó 1% - EÖGYKE•	
Te és az Isten (1. rész) – Wass Albert•	

Március XI. évf. 121. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Az erdélyi örmények története (2. rész)– Gazdovits Miklós•	
Több mint „Az erdélyi örmények története”! – Dr. Sasvári László•	
Nagyböjti gondolatok – Csaba testvér•	
Felhívás•	
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Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17-18. században •	
     – Kovács Bálint

Az örmény kódex-művészet képviselője: Lázár Imola – (Frigyesy)•	
Kátai Mihály és Szilvay Ingrid gondolatai az Örmény Biblia című •	
kiállítás kapcsán
Issekutz Sarolta köszöntése az EÖGYKE 10 éves alakulásának •	
alkalmából
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (9. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
Székelyörmény gyökerek nyomában – Vízi Ildikó•	
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai (5. rész) – Molnár •	
József
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában – Németh Ferenc•	
Rendhagyó pinceteszt Örményországban, Hajastanban (4., befejező rész) •	
– Zsiday-Galgóczi Krisztina
Sergio Tabeira – Hirdetés•	
EÖGYKE – Pénzügyi beszámoló 2006•	
Sorok az unokámnak – Jancsik Pál•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (3. rész) – •	
Dr. Puskás Attila
Olvasói levél•	
Örmény bál Gyergyószentmiklóson•	
Semiramis örmény bakávézó – Hirdetés•	
A baklaváról és az örményekről•	
Fővárosi Örmény Klub műsora•	
Szomorújelentés•	
Felhívás – Személyi jövedelemadó 1% - EÖGYKE•	
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi barangoló •	
programjai – I. Kárpátalja – II. Erdélyjárás felsőfokon
Imádság – Szent Ágoston•	

Április X. évf. 122. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Elhallgatott népirtás – Marillai Andrea•	
Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17-18. században (2. rész) – •	
Kovács Bálint
Pénzbírságra ítéltek pénteken Lausanne-ban egy török politikust az •	
örmény népirtás tagadásáért
Eredmények az Örmény kisebbségi választások második fordulóján•	



Erdélyi Örmény Gyökerek 2007. december

43

Az erdélyi örmények története (3. rész) – Gazdovits Miklós•	
Sergio Tabeira – Hirdetés•	
Ki lehet örmény? – Kali Kinga•	
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai (6. rész)•	

     – Molnár József
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában (2. rész) – Németh Ferenc•	
Ismét a helyén Kiss Ernő emléktáblája – Szabó Juli•	
Te és a világ – Wass Albert•	
Meghívó – Örmény Kultúra Hete•	
Örmény Március 15-e Marosvásárhelyen – Székely Imola•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (10. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
Dörögtek a hídfőn a Székely Harangok … - Bálintné Kovács Júlia•	
1848-49-es forradalom és szabadságharc örménymagyar hőseiről•	
A Szózat igaza – Dávid Csaba•	
„Miért keresitek az élőt a halottak között?” – Baróti László-Sándor•	
A keresztfához megyek (vers) – Sajó Sándor•	
Sorok az unokámnak (2. rész) – Jancsik Pál•	
 Semiramis örmény bakávézó – Hirdetés•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (4. rész) – •	
Dr. Puskás Attila
Felhívás – Személyi jövedelemadó 1% - EÖGYKE•	
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi barangoló •	
programjai – I. Kárpátalja – II. Erdélyjárás felsőfokon
Húsvéti üdvözlet•	

Május XI. évf. 123. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Örmény Kultúra Hete – Dr. Issekutz Sarolta•	
Hat évezredes utazás Örményországban (1. rész) – Zsigmond Benedek•	
Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium – Szerkesztői •	
gondolatok a most megjelent kötet elé – Dr. Issekutz Sarolta
Hírek•	
Levél az országgyűlési és önkormányzati képviselőknek – EÖGYKE•	
Hang – sorok  – Találkozások – Pallós•	
Köszönetnyilvánítás•	
Emlékezni alapvető emberi kötelességünk! – Dávid Csaba•	
Fővárosi Örmény Klub műsora•	
Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály •	
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főigazgatójának Németh Erikának levele Dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE 
elnökének
Örmény családnevek•	
Elhallgatott népirtás (2. befejező rész) – Marillai Andrea•	
„Örmény Napok” Gyergyószentmiklóson•	
Ki lehet örmény? – Kali Kinga•	
Elkészült a gyergyószentmiklósi örmény közösség honlapja•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (11. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
„Örményország – régi hazánk” – Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus •	
Margit
Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett szolgálatai (6. rész) •	

     – Molnár József
Az örmény nép szabadság- és hazaszeretete (1. rész) – Dr. Puskás Attila•	
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában (3. rész)  –  A vértanú utódainál - •	
Németh Ferenc
Sorok az unokámnak (3. rész) – Jancsik Pál•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (5. rész) – •	
Dr. Puskás Attila
Felhívás – Személyi jövedelemadó 1% – EÖGYKE•	
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi barangoló •	
programjai – I. Kárpátalja – II. Erdélyjárás felsőfokon

Június XI. évf. 124. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Nyílt levél a hazai örménységhez – Dr. Issekutz Sarolta•	
Nagyköveti látogatás – M•	
Az örmény nép szabadság-és hazaszeretete (2. rész) – Dr. Puskás Attila•	
Kiss Ernő leszármazottainak nyomában (4. rész) – Tények és legendák – •	
Németh Ferenc
Hirdetés•	
„A Zokogó majom könnyei” – Frigyesy Ágnes•	
„Az örménység egy” – Kali Kinga•	
Könyv- és filmbemutató a Fővárosi Örmény Klubban – Frigyesy Ágnes•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (12. rész) – Bálintné Kovács •	
Júlia
Maroshévíz és az örmények – Czirják Károly•	
Hirdetés•	
Kötet és tárlat az örmény népirtásról – (Frigyesy)•	
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Ki volt Csíki Endre? – Jagamas János•	
A szultánok kenyeréről•	
Hat évezredes utazás Örményországban (2. rész) – Zsigmond Benedek•	
Fővárosi Örmény Klub műsora•	
Ki beszél? – Reményik Sándor – Vers•	
Világosító Szent Gergely ünnepén•	
Meghívó – Szamosújvár, Szent Gergely napi búcsú és Szongott Kristóf •	
halálának 100 éves évfordulója
Akarom – Reményik Sándor – Vers•	
Olvasói levél•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (6. rész) – •	
Dr. Puskás Attila
 Fohász – Antoine de Saint-Exupery•	
Szomorújelentések•	
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007 évi barangoló •	
programja – I. Kárpátalja 
Ezer székely leány napja Csíksomlyón•	

Július-augusztus XI. évf. 125-126. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Gergely ma is megvilágosít – Dávid Csaba•	
Szongott Kristóf (1843-1907) – Kiss Ferenc•	
„A búzaszemnek a földbe kell hullania” – Tófalvi Géza•	
Örmény közösségfenntartás – Mihály Zsombor•	
Ünnepelnek az örmények – Erkedi Csaba•	
Világosító Szent Gergely ünnepén – Wertán Kinga•	
Nagyvárad visszavár – Várady Mária•	
Ízelítőt kaptunk örmény hagyományokból – Neumann Andrea•	
Örmény ballada – Szőke Mária•	
A magyar olvasónak – Gevorg Emin•	
A Jövőhöz – Gevorg Emin – Vers•	
Köszöntjük a 80 esztendős Bánffy György színművészt•	
Köszöntjük a 70 esztendős költőt! – Lászlóffy Aladár – Az utolsó hó •	
éjszakáján – Vers
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (13. rész) •	

     – Bálintné Kovács Júlia
Kapcsolattartás – interneten•	
Árpád – napi ünnepség•	
Szíveteket kezetekben hordozzátok – Frigyesy Ágnes •	
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Hat évezredes utazás Örményországban (3. rész) Az ókori Örményország •	
– Zsigmond Benedek
Köszönetnyilvánítás•	
Gyergyói örményekről a Fővárosi Örmény Klubban – Frigyesy Ágnes•	
Ismét gyarapodott az örmény szakirodalom: Gyergyói örmények könyve •	
I-II. – Dr. Sasvári László
Elhallgatott népirtás – PZS•	
Fővárosi Örmény Klub műsora – Július•	
Adománylevél•	
Fővárosi Örmény Klub műsora – Augusztus•	
Örmény Est Marosvásárhelyen – Székely Imola•	
Kelengyejegyzék•	
Archívumok mélyéből•	
Meghívó – Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat•	

Szeptember XI. évf. 127. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Nagy elődök, emlékező leszármazottak – (1. rész) – Marcsók Vilma•	
Helyreigazítás•	
Mezítlábas diplomaták Dzsingisz kán udvarában – Nagy Magdolna•	
Plano Carpini útijelentése 1247-ből •	
Tisztelet Polgármester, Alelnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! •	
(Erzsébetváros) – Dr. Puskás Attila
Pályázati beszámoló a 2006-os évről•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (14. rész)•	

     – Bálintné Kovács Júlia
Hat évezredes utazás Örményországban (4. rész) Az ókori Örményország •	
– Zsigmond Benedek
Meghívó – Tutsek János – fotóművész életmű kiállítás•	
Hat elaggott férfiaknak . . . – Murádin János Kristóf•	
Meghívó – Aradi Vértanúk emlékünnepség•	
Örmény-magyar nyomkeresés Kárpátalján és az egykori Monarchia keleti •	
végén Lembergben – Marschall Béláné
Meghívó – Vidám Örmény Est a Tabánban•	
Meghívó – Örmény diaszpóra Közép –Európában – PPKE konferencia•	
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya•	
Köznapló (részlet) – Végh Alpár Sándor•	
Örmények Gyergyóban•	
Fővárosi Örmény Klub műsora – Szeptember•	
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 Köszönetnyilvánítás•	
Székhelyváltozás•	
Csütörtöki (júliusi) klubnap a Magyarok Házában – Kabdebó János•	
Új könyv a gyergyói örménységről•	
A festészet útján – örmény gyökerekkel – Frigyesy Ágnes•	
Tímárnak tanult, s mi lett belőle . . . – Dr. Száva Jenő János (München)•	
Olvasói levél•	
„Nagyjaink bronzban” domborműavatás•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (7. rész) és a •	
gyermek olvasók válasza – Dr. Puskás Attila
Centenáriumi Örmény Napok Gyergyószentmiklóson – Madaras Szilárd•	
 Meghívó – Bálint Tibor emlékest•	

Október XI. évf. 128. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Nagy elődök, emlékező leszármazottak – (2. rész) – Marcsók Vilma•	
FÖÖ Székhelyváltozás•	
Örmény rítus és örmény mise – (1. rész) – Zsigmond Benedek•	
Bálint Tiborra emlékeztek – Kánya Gyöngyvér•	
Szerkesztette: Júlia (főként, írta: Tibor) előadta: Karen és Sándor – Dávid •	
Csaba
Emlékkönyv Bálint Tiborról – Rostás-Péter Emese•	
A szülőföld az a város, ahol egyszer én is harangoztam – Bálint Tibor •	
emlékest a Budai Várban – (Frigyesy)
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya•	
A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat mutatott gróf Klebelsberg Kunó, a •	
harmadik évezred minisztere – (1. rész) – Hencz Péter
Fővárosi Örmény Klub műsora – Október•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (15. rész) •	

     – Bálintné Kovács Júlia
Tutsek János életmű kiállítása elé - M•	
Megkésett mondatok – Kincses Károly•	  
Köszönetnyilvánítás - Ötves Erzsébet•	
Magyarörmény morzsák a Mezőségről – (1. rész) – Bálintné Kovács Júlia•	
Örmény diaszpóra Közép Európában – (Konferencia a PPK Egyetemen)•	
Hat évezredes utazás Örményországban (5. rész) Örményország alkonya •	
– Zsigmond Benedek
A gyergyói örménység ünnepe – Balázs Katalin•	
Centenáriumi Örmény Napok – Madaras Szilárd•	
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Vidám nyárbúcsúztató a Tabánban – Várady Mária•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (8. rész) – •	
Dr. Puskás Attila
Erdélyi Hitvallás – Wass Albert•	
Aradi Vértanúk, magyarörmény hősök emlékezete – (Frigyesy)•	

November XI. évf. 129. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Magyarörmény Aradi Vértanúk emlékezete – (Frigyesy)•	
Aradi vértanúk nyomában – Nagybecskerek, Elemér, Újvidék •	

     – Dr. Issekutz Sarolta
Akik őseik földjén maradtak (1. rész) – Podhorányi Zsolt•	
Járjunk nyitott szemmel!•	
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya•	
Örmény rítus és örmény mise – (2. rész) – Zsigmond Benedek•	
Örmény szent liturgia – Öltözködési himnusz - Zsigmond Benedek •	
fordítása
Fővárosi Örmény Klub műsora – November•	
A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat mutatott gróf Klebelsberg Kunó, a •	
harmadik évezred minisztere (2. rész) – Hencz Péter
Az Örmény Genocídiumról•	
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (16. rész) •	

     – Bálintné Kovács Júlia
Hat évezredes utazás Örményországban (6. rész) Az örmény reneszánsz •	

     – Zsigmond Benedek
Megdöbbentő – No comment!•	
Az Örmény Nemzeti Könyvtár alapításának 175. évfordulója •	

     – Dr. Issekutz Sarolta
Magyarörmény morzsák a Mezőségről – (2. rész) – Bálintné Kovács Júlia•	
„A magyar vér nagy értéke Európának” – Frigyesy Ágnes•	
Verseny, kiállítás, emlékezés – Szabó Judit•	
Szomorújelentés: Forgách Sándorné sz. rétháti Kövér Ilona•	
Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója  (1. rész) •	

     – Vincze Zoltán
Terézvárosi örmény búcsú •	
Esküvő•	
Archívumunk anyagából•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (9. rész) •	

     – Dr. Puskás Attila



Erdélyi Örmény Gyökerek 2007. december

49

Örmény külügyminiszter Magyarországon - M•	
Nareki Szent Gergely imája•	

December XI. évf. 130. szám
Az örmény liturgia megemlékezéseiből – Dr. Sasvári László•	
Akik őseik földjén maradtak (2. rész) – Podrohányi Zsolt•	
Örmény Múzeum – Egyesület, 1907-2007. (1. rész) – Kiss Ferenc (Dés)•	
A lelkileg is összetört nemzetnek kiutat mutatott gróf Klebelsberg Kunó, •	

     a harmadik évezred minisztere (3. rész) – Hencz Péter
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (17. rész) •	

     – Bálintné Kovács Júlia
Önkormányzati hírek•	
Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója (2. rész) •	

     – Vincze Zoltán
Murádin Jenő 70. születésnapjára – Tibori Szabó Zoltán•	
Erdély költője Lászlóffy Aladár – Kabdebó Lóránt•	
Az idejekorán hetvenkedő Gyulai Líviusz•	
Köszönetnyilvánítás•	
Utazás Tatevbe – Kátainé Szilvay Ingrid•	
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya•	
Magyarörmény morzsák a Mezőségről – (3. rész) – Bálintné Kovács Júlia•	
Hálásan köszönjük...•	
Aki virágok között él, Zakariás Enikő virágkötő a Fővárosi Örmény •	
Klubban – Frigyesy Ágnes
A jövőért áldozták életüket – Megemlékezés Eleméren•	
Jagamas János népzenetudósra emlékeztek – N. H. D.•	
Örmény katolikus keresztelő•	
Magyar karácsony az égben – Wass Albert•	
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (10. rész) •	

     – Dr. Puskás Attila
Gyermek-válaszok•	
Fővárosi Örmény Klub műsora – December – Szent Karácsony ünnepén•	
Szomorújelentések: Zárug Béla Elek, Veress István•	
Amikor egy élet legendává válik, Búcsú Veress István professzortól – •	
Csávossy György
Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2007. (XI. évfolyam)  •	
tartalomjegyzéke
A Fővárosi Örmény Klub 2007. évi műsora•	
Köszöntjük 70 éves alkotóinkat!•	
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A Fővárosi Örmény Klub
2007. évi műsora

2007. január 18.
Gazdovits Miklós (Bukarest): Az erdélyi örmények története •	

 – Előadás és könyvbemutató
Magyarok kalandozása Karabahban és a történelmi örmény földön •	
– Schmidt Péter, Bilász Marianna és Jurcsák Tibor vetítettképes 

 beszámolója

2007. február 15.
Kovács Bálint: Az erdélyi örmények kulturális kapcsolatai a 17-18. •	
században – Vetítettképes előadás

2007. március 16.
Kali Kinga: Ki lehet örmény?•	
Dr. Szarka György: Kalandtúrák a Bihar hegységben Czárán Gyula •	
nyomdokain… Vetítettképes előadás

2007. április 19.
Zsigmond Benedek: Hat évezredes utazás Örményországban •	

     – Vetítettképes előadás

2007. május 17.
Szabó László: Irán és örmény vonatkozásai – Vetítettképes előadás•	

2007. június 21.
Bemutatkozik Fülöp Ákos atya•	
Gyergyói örmények könyve I-II. – Könyvbemutató. Vendégünk: •	

  Dr. Garda Dezső történész (Gyergyószentmiklós)

2007. július 19.
Az örmény táncművészet – Filmvetítés•	

2007. augusztus 16.
Vendégünk Losonczi Lilla festőművész és férje Losonczi Miklós •	
művészettörténész
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Bemutató előadás és hangverseny: Az örmény zene•	
Közreműködik: Dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán

2007. szeptember 20.
Magyarörmény morzsák a Mezőségről – Előadó Bálintné Kovács Júlia •	
(Kolozsvár)

2007. október 18.
Elég volt! – Ünnepi műsor a magyar szabadságharc 51. évfordulójára •	

     – Közreműködnek: Várady Mária és Mártonffy Miklós

2007. november 15.
Zakariás Enikő: „Örmény motívumok és virágkötészet” – portréműsor és •	

bemutató Közreműködik: Puskás Eszter 

2007. december 20.
Szent Karácsony ünnepén•	
Köszöntő és beszámoló az EÖGYKE 2007 évi működéséről •	

     – dr. Issekutz Sarolta
Alex Száva: Ó, barátom – Ov paregam  Erdélyi örmény népdalok CD •	
lemez bemutató
Szongott Kristóf díj átadása•	
Közreműködik: Puskás Eszter (ének), Flórián Antal (vers)•	
A kis Jézus dicsősége. 1990-es erdélyi iskolajáték – dr. Kilián István •	
történész professzor gyűjtéséből. Előadja: Szent Család Plébánia 
Gyermek Színjátszó köre. 

 Betanította: Dr. Kilián Istvánné és Egyháziné Marthy Katalin. 
 Jelmez: Wertán Zsoltné  

Áldott, kegyelmekben gazdag 
karácsonyi ünnepeket és boldog 

2008-as új esztendot kívánunk minden 
kedves Olvasónknak! 
Snorhavor nor dári! 
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Köszöntjük 70 
éves alkotóinkat!
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Lászlóffy Aladár 
Kabddebó Lóránttal (lent)
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