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

Gondolatok az örmény liturgiából
Mindenható Isten!
Vétkeztem ellened
gondolattal, szóval és cselekedettel!
Töröld el bűneim adósságlevelét
És írd be nevemet az élet könyvébe!
És irgalmazz a te teremtményeidnek
és nekem, nagy bűnösnek!
Szent Nerszes Snorhali (1102-1173) katholikosz imádságával kezdjük
ez évi liturgikus gondolatainkat. (S nagyobb részt az ő imái lesznek ez
évben gondolatébresztőink!) Az idézet bűnbánati ima. (Hasonló van a
görög szertartásban is.) Üdvös dolog az év elején bűnbánatot tartani, s
így folytatni további életünket.
Dr. Sasvári László

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

2008. január

Erdélyi Örmény Gyökerek

Frigyesy Ágnes

Betlehemesekkel érkezett a Kis Jézus az örményekhez
Posztumusz Szongott Kristóf díj Tutsek Jánosnak

A Fővárosi Örmény Klub tagjai, tavaly is Betlehemes játékkal köszöntötték a
Kis Jézus születését. A Szent Karácsony ünnepén címet viselő ünnepségen a szokásokhoz illően ünnepi és köszöntő beszédet mondott dr. Issekutz Sarolta, az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnökasszonya a 2007-es év működéséről. (Részletes beszámolót lásd a 4-7. oldalon.)

A Karácsonyra váró Fővárosi Örmény
Klub rendezvényen a művészek is odatették a jászol mellé ajándékaikat: Puskás Eszter énekművész ragyogó hangjával, Flórián Antal színművész kiváló
szavalatával, Kátainé Szilvay Ingrid
művészi produkciójával kedveskedett a
hallgatóságnak.
Kilencedik alkalommal osztották ki
a Szongott Kristóf díjat, melyet idén
posztumusz Tutsek Jánosnak ítélt oda
a kuratórium. (Részletes laudációt lásd

a 8-9. oldalon.) A rangos örmény elismerést 1999-ben Páter Fogolyán
Miklós Lukács (posztumusz), Szent
Lázár szigeti mechitarista szerzetes,
Gyergyószentmiklós örmény katolikus
plébánosa, valamint Vákár Tibor építész-, képzőművész vehette át első alkalommal. De megkapta már az elismerést
például Semjén Zsolt, akkori helyettes
államtitkár, parlamenti képviselő is.
Az ünnepi est második részében A
Kis Jézus dicsősége címmel, az 1990es erdélyi iskolajáték
– Dr. Kilián István
történész professzor
gyűjtése
nyomán
betlehemes játékkal
várták az örmények
a 2007-es év Karácsonyát. A színes, jól
felkészült betlehemes
játékot a Szent Család Plébánia Gyermek Színjátszó köre
mutatta be, s nem
hagyhatjuk szó nélkül
Dr. Kilián Istvánné,
Egyháziné
Marthy
A Szent Család Plébánia Gyermek Színjátszó köre az esten Katalin pedagógusok
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munkáját, valamint Wertán Zsoltné ötletes jelmezterveit sem.
Az idei év meglepetése volt Alex Száva: Ó barátom – Ov paregam erdélyi
örmény népdalok CD lemezbemutatója,
melyet Kátainé Szilvay Ingrid mutatott
be magas művészi fokon. (A CD megvásárolható, lásd a 19. oldalon.)
Majd, mint minden évben, idén sem
maradt el az ajándékozás öröme. Dr.
Issekutz Sarolta mindenkinek egy örmény kódex-motívumokkal ellátott papír-táskát ajándékozott, jelezve, hogy az
örmény kultúra még egy táskán is büszkén hordozható és őrizhető.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek főszerkesztője,
valamint a szerkesztőség tagjai minden
kedves Olvasónknak békés, boldog
eredményekben gazdag 2008-as évet
kíván! Snorhavor nor dári!

Az ünnepi est közönsége
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Flórián Antal színművész

Puskás Eszter énekművész
3
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Dr. Issekutz Sarolta

Visszatekintés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület (EÖGYKE) 2007. évi működésére

Mint minden évben, tavaly is sikeresen zárult az EÖGYKE 2007-es éve.
Eredményesnek mondható a közösség összefogása, bővítése itthon és külföldön
egyaránt, amely az információs iroda teljeskörű működése nélkül nem
valósulhatott volna meg. Négy pályázatot adtunk be az Országgyűléshez, az
NCA-hoz, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlősége Alaphoz, a Magyarországi
Nemzeti- és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz (MNEKK), valamint a
BB, Budapestért Alapítványhoz – működésünk biztosítására.
Sajnos csak 1.100 eFt támogatást kaptunk partnerszervezete idén inkább a volt
összesen az első három helyről. Ezen kí- közös ellenséget választotta helyettünk.
vül projektjeinket tá
Bár az őszi választással
mogatta a Fővárosi
a legnagyobb támo
Örmény Önkormányzat
gatottságú szervezet
és a kerületi örmény önvagyunk, de a nálunk
kormányzatok, az Orkisebb két szervezet
szágos Örmény Önkorösszefogásával szavamányzataink, valamint
zattöbbségű koalíciót
magánszemélyek, akikhoztak létre, amelyben
nek ezúton mondunk
az EÖGYKE képviköszönetet. A személyi
selőknek nem jut bejövedelemadó 1 %-os
leszólási
lehetőség
felajánlásaiból 608 eFt
az országos vezetéstámogatást
kaptunk,
be. A fővárosban az
amelyből a könyvek és
EÖGYKE képviselői
Füzetek könyvkiadását,
vannak többségben, de
támogatásokat valósía testület működése letottunk meg. Hálásan
hetőséget ad a kisebbség
köszönjük a felajánlókszámára is.
nak, hogy gondoltak
Kapcsolatainkat
ránk!
ezévben is bővítettük,
Március 4-én válasz
hivatalos látogatáson
tottunk új fővárosi és
fogadtuk az örmény
országos örmény önnagykövetet és meg
kormányzatot. A koismerkedtünk az Örrábbi ciklus koalíciós
mény Köztársaság kü
Dr. Issekutz Sarolta
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mint a Fővárosi Örmény Önkormányzat
vett részt. Hét nap tíz örmény kulturális program követte egymást: sajtótájékoztató, Fővárosi Örmény Klub, a XX.
század első népirtása kiállítás, Nikolaj
Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium
című könyv kiadása, gyászmise az örmény vértanúkért, Örmény miniatűrök
zongorára lemezbemutató, az „Ararát”
Örmény Néptánc Együttes vendégjátéka
Szimferopolból, koszorúzás a Duna-parti kereszteskőnél, valamint Ékes csillagok a tiszta égen címmel zenés irodalmi
est. Szép műsorok, örmény művészeink
nagyszerű produkciói, maradandó alkotások (könyv és lemez) jellemezték e
kulturális seregszemlét.
Minden évben hangsúlyos és nagy
látogatottságú kulturális rendezvényünk
az Örmény Genocídium mellett az Aradi
Vértanúk emlékére rendezett megemlékezés is. Idén Bánffy György színművészünk pódiumműsora tette emlékezetessé a megemlékezést.
2007-ben is több kiállítást rendeztünk. Lázár Imola zománcművész Ör

Kátainé Szilvay Ingrid
lügyminiszterével is. A Genocídium 92.
évfordulójára megjelentetett Az Örmény
Genocídium című könyvünket közel
1000 példányban juttattuk el az országgyűlési-, és EU-képviselőknek, a főváros és kerületek önkormányzati képviselőinek abból a célból, hogy a magyar
Országgyűlés is csatlakozzon a
genocídium tényét elismerő államok sorába.
A 2007-es év legnagyobb kulturális eseményének tekinthető a
példaértékű összefogással megvalósított első Örmény Kultúra
Hete rendezvénysorozat április
19-25-e között, az EÖGYKE
szervezésében, melyben az
Egyesület képviselőiből alakult
I., II., VI., VIII., IX., XI., XII.,
XIII., XIV., XV., és XVI. kerületi
örmény önkormányzatok, valaZsigmond Benedek a közönség soraiban
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mény miniatűrök című kiállítása az
EÖGYKE 10. évfordulója tiszteletére
került megrendezésre, továbbá Tutsek
János közösségi tagunk posztumusz
életmű fotókiállítása, valamint az Aradi Vértanúk emlékünnepség fotókiállítása.
Idén is több előadást tartott az
EÖGYKE elnöke az örmény kultúra
és történelem megismertetése céljából:
Nagyváradon vetítettképes kiállítással
egybekötve, Gyergyószentmiklóson és
Szerbiában-Eleméren, valamint Jerevánban, ugyancsak vetítettképes előadás formájában.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek havi lapunk XI. évfolyamát jelentettük meg, 1700-1800 példányban,
tagjaink számára ingyenesen, ebből kb.
550 db-ot Erdélyben küldünk szét. A lap
kiadásához állandó támogatást kaptunk
a Fővárosi Örmény Önkormányzattól,
esetenként a kerületi önkormányzata-
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inktól, amely támogatásokat ezúttal is
hálásan köszönjük.
Ebben az évben szintén megjelent az
Évkönyv 200 példányban, adományként eljuttatva főleg a könyvtárak, közgyűjtemények, nagy civil szervezetek
részére.
A Fővárosi Örmény Klub 12. évfolyamát zárta. A klub éves programja a társult
kerületi örmény önkormányzatok, valamint a Fővárosi Örmény Önkormányzat
segítségével valósult meg, mint minden
évben. Remek előadások, művészi portrék, könyvbemutatók, irodalmi műsorok
élvezői lehettünk, melyeket megörökítettek a Füzetek havilapunk szöveges és
képes beszámolói. A karácsonyi klubdélutánt több kisebbségi önkormányzat,
valamint Kiss János és Kornélia philadelphiai lakosok magánadománya segítségével valósítottuk meg. Külön köszönet
érte! Megköszönjük a Macroda – Dagent
Kft., Heim Pál tagtársunk segítségét, hogy
a film- és fotóvetítésekhez a műszaki berendezéseket ez évben is
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta.
2007-ben is részt
vettünk küldöttségeinkkel a szamosújvári,
erzsébetvárosi és az
Orlay-utcai
egyházi búcsúkon, ezzel is
erősítve az együvé tartozást s megőrizve örmény katolikus hitéletünk hagyományait.
Nagy élményt jelenDr. Issekutz Sarolta köszönti az est résztvevőit
tett tavaly a 11. nyári
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barangolásunk, melynek helyszíne Kárpátalja, s a Kárpátokon
túli terület, Lemberg
volt. Meglátogattuk
az egykori örmény
katolikus püspökség
székhelyét,
ahová
hajdan az erdélyi örmény diaszpóra papszentelése is tartozott.
Megismerkedtünk az
ottani örmény kolóniával s egyházi vezetéssel is.
A Szongott KrisBetlehem-játékkal érkezett a Kis Jézus az örményekhez
tóf díjat idén is átadtuk, immár kilencedik alkalommal. Idei vánítottuk elvesztésükkor, míg együtt
díjazottunk Tutsek János (posztumusz).
örültünk házasságkötésük, születések és
Irodalmi pódiumműsorokat szervez- keresztelések idején.
tünk a kiállítások, kisebbségi napok alIdén is támogattuk az erdélyi
kalmából. Részt vettünk közösségünk (Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erművész tagjainak kiállításain, koszorú- zsébetváros), és az Orlay utcai örmény
zásokon, előadásain.
katolikus plébániákat, hogy közösségeAz EÖGYKE elnöke idén is részt vett ink fennmaradását segítsük.
a kisebbségi, kulturális és az örmény
Kiemelkedő eredményünk az Orlay
konferenciákon, hogy az ott elhangzot- utcai Örmény Katolikus Lelkészségünk
takat érvényesíteni tudja az EÖGYKE működésének biztosítása, a múzeum
közössége, örmény önkormányzatai ja- felújításának megkezdése, bár pénzalavára. Valamennyi konferencián hangot punk egyenlőre csekély mértékű felújíadott az erdélyi örmény közösség speci- tást tesz lehetővé. Büszkeséggel tölt el
ális érdekeinek.
bennünket, hogy 2007. december 16-án
Folytattuk genealógiai kutatásainkat, az Örmény Katolikus Lelkészség a Mamelynek feldolgozása, digitalizálása gyar Művelődési Intézet által odaítélt
folyamatosan zajlik. Sokan keresik ör- és átadott Pro Cultura Minoritatum
mény gyökereiket, sokan kutatják az Hungariae elismerő kisebbségi díjban
örmény kultúrát, akiknek igyekszünk részesült.
segítségére lenni.
(Az EÖGYKE elnökasszonyának beszéde
Osztoztunk közösségi tagjaink öröelhangzott a Fővárosi Örmény Klub 2007.
december 20-i évzáró rendezvényén)
mében, bánatában. Részvétünket nyil7
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Laudáció Tutsek Jánosról

1924-ben született a romániai, Baičoiban, erdélyi örmény családban. Édesapja
ifj. Tutsek Gábor elektromérnök, édesanyja Csiky Gabriella. Családja röviddel
később az apa munkája miatt Predealra költözött. 1931-ben édesapja autóba
leset áldozata lett. Elemi iskoláit Predealon végezte. 1940-ben Uzonba költöztek
édesanyjával anyai nagyanyjához, ahol 1944-ig laktak. A háborús körülmények
miatt középiskoláit Szamosújváron, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen és
végül Győrben végezte el. 1944-től 1945 áprilisáig katonai szolgálatot teljesített,
először amerikai, majd francia fogságba került, ahonnan 1946. júniusában térhetett haza. Budapesten telepedett le átmenetileg apai nagynénjénél.

A
háborús viszonyok miatt
1944-ben édesanyjával megszakadt a kapcsolata, s csak
1951-ben találkoztak ismét Budapesten. 1951-ben kötött házasságot Mészáros Gabriellával. Három
fiuk született, néhai T. Endre (1953)
fizikát, Csaba (1955) közgazdaságtant,
Árpád (1957) teológiát tanult.
A Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett. Munkaévei alatt a Richter Gedeon Gyógyszergyárban
energiagazdálkodással,
valamint a Magyar Gördülőcsapágy
Műveknél és a MEZŐGÉP Trösztnél
kutatás- és fejlesztéssel foglalkozott. A
fényképezés rejtelmeibe Csiky András
festő- és fotóművész nagybátyja vezette
8

be, akinek Tordán fotóműterme is volt.
Számtalan fotókiállításon vett részt,
több díjat, elismerést tudhatott magának. Első sikerét 1943-ban érte el, egy
országos pályázaton II. helyezett lett.
Rendületlenül művelte magát különböző fotóművész tanfolyamokon, elsajátította a fekete-fehér fényképezés negatív
és pozitív labortechnikáját. Fotókört
alakított több helyen, házi kiállításokat szervezett. Számára a fényképezés
csupán nagy szenvedély maradt, mert
egzisztenciális okokból a műszaki pályát kellett választania. Igazi erőssége
a portré, a gyermek- illetve család- és a
tájképfotók voltak, de nagyon szép képei maradtak meg állat-madár, valamint
a népművészeti kategóriában.
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Erdélyből származott
és a történelem sodrása
miatt Budapesten élte le
alkotó éveit, de a szíve
mindig visszahúzta fiatalkori hazájába. Ha tehette,
nyugdíjasként évente hazalátogatott és lefotózta
Kalotaszeg, Szék, Torockó,
a szamosújvári örmények
és a csángó magyarok
népművészetét, hagyományait és népszokásait.
Élete utolsó tíz évében elsősorban diafilmre
Tutsek János fia átveszi a kitüntetést
fotózott és színes diavetítéssel egybekapcsolt előadásaival az tív résztvevője volt konferenciáinknak,
erdélyi népművészetet és népszokásokat előadásainknak.
1971-82 között a Budapesti Örmény
igyekezett bemutatni az érdeklődőknek,
illetve népszerűsítette azokat, így az er- Katolikus Egyházközség világi elnöki
délyi örmény kultúrát is. Több alkalom- tisztét töltötte be, s ezt a megbízatását,
mal kiállításon mutatta be felvételeit, mint mindent egész életében, csendes
vetítettképes előadásokat tartott, többek határozottsággal, tisztességgel, pontos,
között az Erdélyi Magyarok Egyesüle- rendszerető módon, a segíteni akarás
ténél és az Erdélyi Örmény Gyökerek szándékával teljesítette mindenki megKulturális Egyesület Fővárosi Örmény elégedésére. Nehéz időszak volt ez a
Klubjában, illetve kiállításain. 2007. hazai örmény katolikusok életében, hiszeptember 18-tól három hétig volt lát- szen erre az időszakra esett a Plébánia
ható életmű kiállítása az Egyesület ren- és Templom átköltöztetése, új székhelydezésében, mely igen nagy sikert ara- ének kialakítása a Budapest, XI. Orlay
tott. Kár, hogy nem élhette meg, nagyon utca 6. szám alatti ingatlanban.
Az együtt töltött évek során begyűjkészült rá. Elhunyt 2007. május 8-án.
Fontos volt számára a szülőföld Er- tött, az örmény közösségi múltról szóló
dély, a természet, a népi kultúra és az gazdag ismeretei és a beszélgetések emépített örökség, a hagyományok meg- léke, valamint szerény lényéből sugárzó
mentése, megörökítése. Ragaszkodott szeretete mindig velünk marad, mint
az erdélyi örmény hagyományokhoz, az ahogy az utókor számára megmarad
örmény közösséghez, úgy Erdélyben, több száz diából álló tematikusan renmint itthon. Részt vett valamennyi ren- dezett gyűjteménye is.
Dr. Issekutz Sarolta
dezvényünkön és hozzászólásaival ak9

2008. január

Erdélyi Örmény Gyökerek

Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári
régészeti iskola megalapítója
3. rész

Fegyver alatt (1915-1918)
Az I. világháború kitörése után önkéntesként frontszolgálatra jelentkezett. 1915.
március 15-én hadba vonult. A galíciai frontra került, akárcsak a háború elején
bevonult múzeumi munkatársai, akik közül Létay Balázs már az első harcokban
elesett, Gulyás János pedig tábori kórházban halt meg. A Hadfy-csoport Békésidandárának IV/20. zászlóaljában volt szakaszparancsnok, zászlósi rangban. A
rábízott honvédek élén lélekölő rohamokban, vérzivataros támadások visszaverésében, végeszakadatlan menetelésekben vett részt. Megjárta a háború poklát.
Tetteiben ott is az igazságosság és emberiesség elvei vezérelték.15
Egyenruhában is megmaradt vérbeli
kutatónak. Behívójára várva, lélekben
a legrosszabbra is felkészülve, rendezni igyekezett elintézetlen dolgait. Vis�szaküldte Sepsiszentgyörgyre László
Ferencnek a szitabodzai ásatások anyagából tanulmányozás végett kölcsönkért tárgyakat. A szívességért cserébe
– írja február elsején papírra vetett soraiban – „küldök egy rajzot, egy festett
edénytöredéken fedeztem fel a Tormagy-ben, barna festésű kunyhót ábrázol.
Lerajzoltattam Neked már régen, de
sehogysem jutottam az elküldéséhez.
Most megy. Használd fel jó egészséggel.”16
A galíciai harcok rövidebb-hosszabb
szüneteiben régész-szenvedélyének hó
dolt. A Dnyeszter menti teraszokon több
kilós kova magkő volt a kitartó keresgélés jutalma. Ugyanitt, valamint Bukovinában újkőkori edénytöredékeket gyűjtött. Lemberg környékén a perjámosi bé10

kateknők párjára bukkant. A Drohobyczi
(Drogobicsi)-medencében fekvő Bolec
hovce térségében, a Slonica folyó közelében 28 magányos mesterséges halmot
számlált meg. Egyikükön öt kutatóárkot
eszközölt. A gondos rajzokon megörökített szelvényeken egy neolitikus település több rétegét azonosította, amelyeken
nyomon követhető a zsinegdíszes és a
festett kerámia egymásutánja. Stebnik
helység közelében egy másik újkőkori
halmot tárt fel. A kolozsvári múzeumba
került leletek módot adnak a Kárpátmedencei őskor távolabbi összefüggéseinek tanulmányozására.17
A népélet kutatója a mundérba öltöztetett erdélyi parasztlegények szokásait
tanulmányozta. A pihenő honvédek az
orosz repeszgránátok alumínium kupakjaiból gyűrűt öntöttek a maguk vagy hozzátartozóik részére; olvasztótégelyként a
fölös számban heverő konzervdobozokat
használták; az ügyesebbek a hüvelyek le-
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fejtett abroncsából nyert inkrusztációval
díszítették az emléktárgyakat. Az orosz
puskagolyókból szipkát, sípot, az érmekből csüngődíszt barkácsoltak. Roska
részletesen leírta az emléktárgyak készítésének kezdetleges technikáját, s
41 darabot elküldött az Érem- és Régiségtárnak. A küldeményhez mellékelt
leírásban kijelölte a jelenségnek a népi
foglalkozások körében elfoglalt helyét:
„Különös értéket kölcsönöz a fennt bemutatott holmiknak, hogy közönséges
parasztemberek kezéből kerültek ki, a kik
polgári életükben hasonló dolgokkal nem
foglalkoztak, a kiknek fémművességbeli
ismeretei, a mi a technikát illeti, a falusi
czigánykovácsnál tapasztaltak határán
túl nem terjed.” 18
A fegyverszünetet követően, 1918 decembere végén tartalékos hadnagyi rangban leszerelt. 1919. január elsején újból
elfoglalta egyetemi munkahelyét. Frontszolgálata alatt Pósta elérte, hogy 1918.
március elsejei hatállyal újból II. osztályú
adjunktussá válasszák. Azt is kiharcolta,
hogy a szakminisztérium az 1918/1919es költségvetés előirányzatai közé felvette
I. osztályú adjunktussá való előléptetését.
A politikai események közbeszóltak. A
kérvényt ad acta tették.19 Maradt a II. osztályú adjunktusi beosztás.
Hatalomváltás után: munka,
mellőztetés, meghurcoltatás
(1919-1937)
Kolozsvár román katonai megszállását követően (1918 karácsonya) az
egyetemi Érmészeti és Régészeti Intézet, az egyesületi Érem- és Régiségtár,
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valamint alkalmazottaik számára vál
ságos idők következtek. A bizonytalanság érzetét fokozta, hogy a nem várt
események súlya alatt összeroppant,
1919. április 16-án váratlanul elhunyt a
két intézet vezetője, lelke, Pósta Béla.
Roska bibliai párhuzammal vélte kifejezhetőnek a pótolhatatlan veszteséget:
„...leesett a mi fejünknek a koronája.”
Az igazgatás nem könnyű terhe Budayra
hárult. Május 12-én a román hatóságok
katonai segédlettel átvették az egyetemet, s két nap múlva – Buday, Kovács,
Roska és Schneller Vilmos jelenlétében
– az Érmészeti és Régészeti Intézet is
sorra került.20 Az egyetem tulajdonában lévő gyűjteményekkel együtt kezelt
egyesületi tárak helyzete bizonytalanná
vált, bár a román hatóságok elismerték
az Erdélyi Múzeum-Egyesület tulajdonjogát, s nem erőltették az Érem- és
Régiségtár anyagának átadását. Elkezdődött egyfelől a román állam és egyetem, másfelől az egyesület közt fennálló
fonák viszony, amelyben a feszültséggel
párosuló együttműködés két évtizeden
át változó arányban ugyan, de állandóan
jelen volt.
Az új román egyetem – a nyilvános
rendes és rendkívüli tanárok kivételével
– alkalmazta ugyan az egykori magyar
intézmény dolgozóit, ugyanakkor megindult ellenük a politikai fogantatású
hajsza. 1919 őszén Budayt és Roskát
letartóztatták. Előbbinek később lejegyzett visszaemlékezései szerint „1919.
november 4-én (vagy 5-én) este csakugyan mindkettőnket elfogtak és kb. két
hétig hadbírósági vizsgálati fogságban
tartottak. A vád az volt ellenünk, hogy
11
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a kezünkbe jutott európai és amerikai
lapoknak románellenes és magyarbarát
cikkeit lefordítottuk, sokszorosítottuk és
terjesztettük. Ez igaz is volt. De vádoltak azzal is, hogy összejátszottunk a magyar vörös hadsereggel. Ami nem volt
igaz.” 21 Letartóztatásukkor az Érem- és
Régiségtár helyiségeiben házkutatást
rendeztek, de semminemű kompromittáló tárgyat vagy iratot nem találtak. A
vizsgálat szabadlábra helyezésük után
is folytatódott. Végre 1920 májusában
a haditörvényszék mindkettőjüket felmentette.
(Folytatjuk)



KvTMIt C1 2406/9, 2409/3;
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum levéltára 445-1915; KvTMlt C1239.
17
Roska Márton: Ősrégészeti tarlózások
Galícziában. Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem és Régiségtárából (Dolg-Kv.)
1919. 1-29. old.
18
KvTMlt C1 2409/3-4, 2413/11-27.
19
Uo. C1 2411/2 a-b, 2561/8, 52, 60-61, 72;
MOL K 500 448. csomó 52701/1918.
20
KvTMIt C1 2597/3.
21
Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Adattár, Buday Árpád hagyaték 478.21.3. - L. még:
Sas Péter: Buday Árpád kolozsvári évei: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál-Antal Sándor
és mások. Kv. 2003. 501. old.
15
16





Bakó Zoltán
Lesz Marosvásárhelyen is magyar-örmény egyesület?

Kabdebók, Dudutzok, Patrubányok, orvosok, tudósok, művészek, műszaki értelmiségiek, kereskedők, híres marosvásárhelyi örmény családok, amelyekből
immár – sajnos – többen vannak kint a temetőben, mint az élők sorában. A kisebbségi lét kegyetlen darálója múlttá őrölte ittlétüket, pedig nem lenne szabad
hagyni, hogy a feledés homályába vesszen mindaz, amit a vásárhelyiségnek az
örmény hagyomány jelent. Talán még sincs minden veszve, rövidesen bejegyzik a marosvásárhelyi magyar-örmény egyesületet.
Mintegy száz marosvásárhelyi volt kíván- a rendező két nappal korábbi megbecsi szombat este az unitárius egyház ta- tegedése miatt nem tudott eljönni. A
nácstermében tartott magyar-örmény ren- gyergyószentmiklósi magyar-örmény ködezvényre, s annak ellenére, hogy kénysze- zösség példáján keresztül ábrázolt erdélyi
rű programváltoztatást kellett eszközölni, örmény világ nagyon sok érdekességet,
valamennyien elégedettek voltak a bemu- egzotikumot ígér a nézőknek, s félő volt,
tatott előadásokkal. A program szervezője hogy a programváltozás érdeklődés-válbízik abban, hogy rövidesen bejegyzik a tozást eredményez. Nem ez történt.
vásárhelyi magyar-örmény egyesületet.
Érdekesnek ígérkező kisfilm, a Kali
Vasárnapi örmény
Kinga rendezésében készült Hájr Méhr
Senki nem hagyta el a termet a prog38‘ (magyarul: Mi Atyánk) bemutatá- ramváltozás bejelentésekor, s a dr. Pussa szerepelt az eredeti programban, ám kás Attila szervező által bemutatott Kali
12
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Kinga-tanulmány (Vasárnapi örmények)
egyik része marosvásárhelyi aktualitásával is magával ragadta a hallgatóságot. A
magyar-örmény identitás kérdését, elgondolkodtató módon, így fogalmazza meg a
tanulmányban egy gyergyói fiatalember, a
21 éves Magyari Sáska Zsolt: „Számomra
az örménység: színfolt a magyarságban.
Szóval amikor az ember meg kell válas�sza, hogy na, én most mi vagyok, ez függ
attól, hogy hol kérdezik. Hogyha egy teljesen külső környezetben (...), 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
bizonyos környezetben, hogy örmény legyen, az értékes, szép dolog.”
A tanulmány ismertetése után Székely Szilárd Bolyai kollégiumi tanár a
gyergyószentmiklósi
örménykatolikus
templom könyvtárában végzett kutatásairól
tartott igen érdekes vetített képes előadást.
Félszáznyi család szerveződne
Puskás Attila az előadás után a Vásárhelyi Hírlap kérdésére elmondta – a
múlt évben vetődött fel a vásárhelyi magyar-örmény szervezet létrehozásának
gondolata. Akkor harminc bejegyzett
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családdal számoltak, ma már ezek száma
elérte a félszázat. Bízik abban, hogy rövidesen lesz Marosvásárhelynek is magyar-örmény egyesülete, ugyanúgy mint
Gyergyószentmiklósnak, Csíkszépvíznek,
Szamosújvárnak vagy akár a mára már
csak alig 13 magyar-örmény lakost
számláló Erzsébetvárosnak. Annál is inkább, mert a marosvásárhelyi örmények
gyökerei a közeli küküllőmenti örmény
fővárosba, Erzsébetvárosba nyúlnak
vissza. „A magyar-örmények jelenléte
1940-ig meghatározta a város művelődési, tudományos és gazdasági életét. Elég,
ha a katolikus temető a kaputól számított
első sorainak sírjaira tekintünk. Láthatjuk, hogy zömmel a város megbecsült,
köztiszteletnek örvendő örmény származású polgárai, orvosok, tudósok, művészek, műszaki értelmiségiek, kereskedők
nyugszanak ott, akiknek vásárhelyiségét
szerencsésen egészítette ki magyar- örmény eredetük” – érvelt Puskás Attila.
Az alakulóban lévő szervezet bejegyzett tagjai mellett számos pártoló tagra is
számítanak, akik elkötelezett hívei a magyar-örmény kultúra ápolásának, érdeklődnek iránta. Másik vonzó vonatkozása
az erdélyi örménység jelenlétének az a
jellegzetes, egzotikumnak is tekinthető
gasztronómiai kultúra, amelyet nem lenne szabad hagyni, hogy a feledés homályába vesszen, hisz néhány évtizede még
szervesen épült bele az erdélyi – szűkítve
a marosvásárhelyi – gasztronómiai hagyományokba. A megalakulandó egyesület a vásárhelyi magyarság sokszínű
palettáját gazdagítaná újabb színfolttal.
(Megjelent a Vásárhelyi Hírlap, Maros megye
közéleti napilapja 2007. október 22-i számában)
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Kiss Ferenc (Dés)

Örmény Múzeum – Egyesület, 1907-2007
2. rész

Az Örmény Múzeum – Egyesület megalakulását minden irányból rokonszenv
megnyilvánulások kísérték. Ezt bizonyítja a kormány évi 1100 koronás állami
támogatása, valamint az, hogy a köz-és művelődési élet számos neves képviselője sikereket kívánva gratulált. Közöttük található M. Kovács Géza, az Erdélyi Kárpát Egyesület titkára, dr. Sebestyén Gyula, a Magyar Néprajzi Társaság
főtitkára, dr. Szongott, Bécs város főorvosa, Theodorovics érsek Lembergből,
dr. P. Torun Máté infulás abbás fővikárius, a bécsi mechitarista Congregatio
elöljárója és még sokan mások. De a külföldi közvélemény is élénk érdeklődést
tanúsított iránta.
Ennek felkeltésében jelentős szerepet
játszott dr. Hermann Antal, aki az orientalisták 1905. évében Algírban tartott
nemzetközi kongresszusára és a német
antropológusok ugyanazon évi salzburgi közgyűlésére az Örmény Múzeumra vonatkozó előadásokat küldött be,
melyeket nagy érdeklődéssel olvastak
fel. Ugyancsak Ő volt az, aki a poroszországi Görlitzben a német antropológusok találkozóján szabad előadásban
ismertette az intézmény célkitűzéseit és
megalakulásának körülményeit. Sikeresen népszerűsítette az Örmény Múzeum
– Egyesület (Ö.M.E.) megalakulását dr.
Papp Gusztáv is, aki 1906. évi külföldi
útja során megfordult a velencei Szent
Lázár szigetén, ahol a mechitarista érsek-főapát figyelmébe ajánlotta az intézményt.
Az Ö.M.E. megalakulását értékelve
dr. Bányai Elemér Szongott Kristóf igazgatónak küldött levelében kiemelte: „évtizedek óta nem jelentkezett Szamosújvár
történetében ilyen fontos mozgalom, mint
a mostani, melynek hasznos, szükséges
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Mária Terézia királynő megerősíti
Szamosújvár kiváltságait – 1756.
(Dés, Történelmi Múzeum)
kiknek szava a tudományos világban
döntő szokott lenni. Volt alkalmam éppen
a napokban az „Örmény Múzeum” ügyében néhány tisztelt nevű magyar tudós
véleményével megismerkednem, kiknek
bátorító és elismerő nyilatkozata újból
megerősített azon meggyőződésemben,
hogy midőn ilyen fontos és nagyjelentőségű kultúrintézményeket fejlesztünk, a
lokális érdekek mellett elsősorban a magyarságnak és a magyar kultúrának teszünk szolgálatot…” A szimpátia hullám
növekedésével, újabb jeles személyiségek léptek az intézmény alapító tagjainak sorába. Közöttük volt gróf Majláth
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Gusztáv erdélyi római katolikus püspök,
dr. Mály István orvos, Simay Gergely
ny. törv. elnök, Korbuly Bogdán, Lukács
György ny. kultuszminiszter, báró Dániel
Ernő ny. kereskedelmi miniszter, és Fo
golyán Simon örm. kat. esperes Szépvízről. Annak emlékére, hogy az Ö.M.E. elnökének választották meg, Dániel Ernő
országgyűlési képviselő a családjában
apáról-fiúra szálló Verzár-féle örmény
püspöki keresztet – mely nagy történeti értéket képviselt –, az újonnan alakult egyesületnek adományozta. Szinte
egyidőben, Lengyel Márton honv. százados egy 1000 koronára becsült örmény
mennyasszonyi ruhát letéteményezett az
intézmény gyűjteményébe. Az esemény
jelentőségét értékelve Szamosújvár szab.
kir. város képviselőtestülete kilátásba helyezte, hogy a közel 100 ezer örmény vonatkozású okmányból álló régi levéltárát,
megőrzés céljából, a múzeumra bízza.
Az Ö.M.E. megalakulását követő
időszak legfőbb feladatát az intézmény
ünnepélyes megnyitása képezte. Ennek
dátuma valamelyest kitolódott, melynek
legfőbb oka az volt, hogy az egyesület
kiegészített alapszabályzatának felsőbb
jóváhagyása váratott magára. Végre,
az „Armenia” 1906. évi szeptemberi
száma közölhette a hatóságilag is jóváhagyott statutum szövegét. Ennek paragrafusai előírják:
1. Az egyesület címe: „Örmény
Múzeum – Egyesület. Székhelye: Sza
mosújvár. Ügynyelve: magyar. Pecsétje: az úgynevezett örmény kereszt és
az örmény tudományosság kígyófejes
jelképének motívumából összeállított
jelvény a következő felirattal: Örmény
15
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Múzeum – Egyesület, Szamosújvár,
1904.
2. Az egyesület célja a hazai örménység összes emlékeinek, valamint külföldi örményekre vonatkozó tárgyainak
és irodalmi emlékeinek összegyűjtése,
önálló múzeumba való felállítása, megőrzése és ismertetése, továbbá az örmény hagyomány és közérzet ápolása,
a hazafias műveltségnek a hazai örmények között való terjesztése.
4. Az Örmény Múzeum feladata a
hazai és külföldi örmény egyházi felszereléseknek és az örmény élet összes
tárgyainak eredetiben vagy másolatban,
vétel vagy ajándék, örökös vagy ideiglenes letétemény útján való összegyűjtése és felállítása.
5. Az Örmény Múzeum gyűjteményei
a szamosújvári örm. kat. egyház illetőleg
az ottan felállítandó örmény püspökség
elidegeníthetetlen tulajdonát képezik.

44. Az egyesület hivatalos közlönye az „Armenia” című Szamosújvárt
megjelenő magyar-örmény szemle és
az ennek mellékletéül szükségenkénti
időközben és terjedelemben örmény és
nyugati nyelveken szerkesztendő múzeumi értesítő.
52. Feloszlatás esetén az egyesület
minden vagyona a szamosújvári örmény
katolikus egyházra, illetőleg az ott felállítandó örmény püspökségre száll, mely
azt kizárólag a múzeum fenntartására
fordíthatja.
A statutum tartalmazza azt is, hogy
a tag illetmény az „Armenia” folyóirat.
Örökös alapító tagsági díj ezer korona;
alapító tagsági díj 200 kor. (Vagy ennyi
értékű tárgy); a rendes tagsági díj évi 10
kor; pártoló tagsági díj bármily pénzvagy tárgybeli adomány.
(Folytatjuk)

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei

A 2008-as évben minden vasárnap du. 16,30 órától örmény katolikus szentmisét
tart Fülöp Ákos atya a Budapest, XI. Orlay utca 6. szám alatti templomban.
Ünnepi szentmise lesz 2008. január 6-án, Vízkereszt ünnepén.
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
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
18. rész.

Nagy öröm ért engem, mert Böske tanítónéni mellé még egy nagyszerű „szerzőtársat”
küldött számunkra a Gondviselés, és pedig Moldován Lajos személyében, akitől
nagyon sok új adatot, valódi „emlékiratot” remélünk és várunk. Ő hívta fel
figyelmünket arra a tényre, hogy sokan még azt sem tudják, merre is található
Magyarlápos, és miért nem mutatjuk be történetét.
Nagyon szépen köszönöm Moldován Lajos hasznos tanácsát, és azzal együtt,
hogy megkérem, írja meg személyes ismertetőjét Magyarláposról, most közöljük
Dr. Gábriel András írását, mely a Honismeret című folyóirat 2000/1-es számában
jelent meg.

Magyar sziget a Lápos felső medencéjében

A Lápos az egyesült Szamos legnagyobb mellékfolyója. Az egykori Szatmár,
Szolnok-Doboka és Máramaros megyék határvidékén emelkedő vulkáni hegyekben ered. Völgye északra forduló, kanyarja és a Békás szorosra emlékeztető meredek sziklafalakkal kísért hosszú szorosa felett széles medencévé tágul.
Ebben román falvakkal körülvéve fekszik az egykor erős magyar többségű régi
járási székhely Magyarlápos (Tîrgu Lapuş) és a szinte teljesen magyar Domokos
(Damacuşeni).

A medencét keleten a Kárpátok legbüszkébb vulkáni hegye, a Cibles (1842
m) zárja le, az északon emelkedők közül
a Sátor (1041 m) a legjelesebb, a déliek
alacsonyabbak, de több csúcsuk magasabb 600 méternél. A hegyek bányakincset, aranyat, ezüstöt, rezet rejtenek, fogyó mennyiségben. A Láposvölgyének
ez a felső szakasza Szolnok-Doboka,
korábban a sóbányászatról ismert Belső-Szolnok (sol=só) megyéhez tartozott. Az újabb romániai megyebeosztás
szerint ez Máramaros megye, amely
a Trianonnal Romániához került DélMáramarosból, Kelet-Szatmárból és a
szolnok-dobokai területből áll. Székhelye Nagybánya (Baia Mare) lett,

ahonnan tájunk autóbusszal is elérhető.
Autóbusz még a Szamos-völgyi GalgóGilgauról jár Magyarláposra, onnan pedig más járatok indulnak a Lápos-völgy
felső szakaszára és a Láposba Domokos
felett befolyó Szőcs-patak völgyébe, a
Cibles alá.
Ezt a két falut Gunda Béla akadémikus, etnográfiánk nemrég elhunyt nagy
öregje, a magyarság külön csoportjaként
sorolja fel. Máramaros egy távolabbi
városának magyar plébánosa néhány
éve már nem is tartotta valószínűnek,
hogy megőrizhették volna magyarságukat. Tőlük aránylag távol van néhány, az
1941. évi népszámlálás szerint még magyar többségű falu. Ilyen a Lápos men17

2008. január

tén feljebb Erzsébetbánya és jóval lejjebb az északra forduló folyó kanyarján
és Kőváron túl Magyarberkesz, tovább
a Petőfi mézesheteiről ismert Koltó.
Magyarláposon szálláshelyről való
tudakozódásomra azt a választ kaptam,
hogy szálloda van Láposon, de nem
üzemel. Helyette azt javasolták, szállás
ügyben forduljak a református kurátorhoz, az pedig tovább küldött a katolikus
kurátorhoz, Péter Istvánhoz. Ő népes
családjával befogadott, patrónám erdőmérnök lánya Anna lett, aki éppen Magyarországra készült. Péter István autóvillamossági szerelőként ment nyugdíjba. Bányatulajdonos is volt. Naponta jár
templomba. Főleg bivalytejen él. Amíg
nem fordul igazán hűvösre az idő, naponta megfürdik a Lápos hidegvízű
üdülőtavában. 82 évesen is vállalkozott
a Cibles megmászására. 1941-42-ben
életével játszva megtagadta a katonai
szolgálatot azzal, hogy nem vesz részt
támadó háborúban. Öt lánya közül
három mérnök, egyik lánya hittanár
Szászrégenben, egy másik pedig Béldy
gróf-utód férjével bolthálózatot üzemeltet. Három fia iparos Láposon.
Magyarlápos és Domokos már a korai Árpád-korban is létezett, amit az is
mutat, hogy az első nagy pusztítás 1070ben egy kun betöréstől érte őket. Magyarlápos neve az 1600-as években még
Jószép- (Yosep- Magyar-, Josip) Lápos
volt. A monda szerint egy Joszip nevű
román alapította, akinek kecskéi voltak,
és helyet cserélt egy hegyes tájon lakó
magyarral, akinek lovai voltak, hogy
állataik alkalmasabb helyen legyenek.
A faluban vár is lehetett, amit a Vártető
18
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helynév valószínűsít. A Vigyázótetőről
feltehetően tatárok betörését figyelték.
Domokos eredetéről is van hasonló monda. Eszerint egy Kővárból egy románnal
együtt szökött Domokos nevű rab alapította. Ő először magas helyen telepedett
le, a román völgyben, de cseréltek. Egy
ideig Tolvaj Domokosnak hívták (a falut
talán később is), mert semmije sem lévén tolvajkodott. Domokos neve 1325ben Szőcstő volt, mert ott fekszik, ahol
a Szőcs patak befolyik a Láposba, 1393ban már Damunkusfalva.
Mindkét faluban éltek nemesek,
jobbágyok, szabadosok, zsellérek, “kóborlók”. 1750-ből való adatok szerint
Láposon 58, Domokoson 7 egytelkes
nemes család, 6, illetve 9 szabados, 18,
illetve 20 jobbágy, 47, illetve 7 zsellér
és 8-8 kóborló lakott. Láposon a XVIII.
században a nemesek egytizede román
volt. A sok láposi nemes család közül a
Benkő, Kádár és Técsi család a nevezetesebb. Láposon született Benkő Ferenc,
többek közt az első magyar ásványtani
könyv, a Magyar mineralógia (Kolozsvár, 1786.) szerzője.
A két falu tulajdonosa – többször is
váltakozva – egy vagy több távoli földesúr vagy vár (Domokosé Csicsóvár)
volt. Domokos 1503-ban több évre a
moldvai vajdáé lett. Nagy bajokról az
1500-as évekből kezdődnek tudósítások. Láposról 1552-ben a „falu felét”
Apahidára hajtották hosszú mezei munkára.
A legnagyobb pusztítást azután szenvedték, amikor 1599-ben Mihály havasalföldi vajda a német császár helytartójaként Erdély ura lett. A vajda zsoldosai,
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mivel nem kapták meg a császártól az
ígért zsoldot, raboltak, gyilkoltak azután
is, hogy Basta császári biztos megölette Mihály vajdát. Makkai László adatokon alapuló számítása szerint a későbbi Szolnok-Doboka megyében akkor a
magyarok 85, a szászok 88, a többnyire félreeső falvakban lakó románok 45
%-át irtották ki. Ezután kerültek a megyében is többségbe a románok. Utána
1603-ban Láposon csak 34 lakost vettek
számba az 50 évvel korábbi 200-hoz képest. A közeli Nagy-Szamos völgyében
jóval nagyobb arányú volt a magyarság
pusztulása. 1661-ben Ali basa, hogy
a szultán megbízásából megtorolja II.
Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi trónszerző hadjáratát, Erdélyt
egy Kádár József által idézett szemtanú szerint „semmivé tevé”, és Láposon,
Domokoson is nagy pusztítást végzett,
ahonnan tatárjai sok magyart hurcoltak el rabszolgának. Miután a törökök
1660-ban elfoglalták Nagyváradot, a
Lápos-völgyiek is nagyon megsínylették martalócaik garázdálkodását.
A helyi és a környező falvak románjai
– Tamás Lajos szerint – az Anjou-korban települtek ide, Szentgyörgyi Mária

szerint később is, főleg Máramarosból.
Velük a magyarláposi és domokosi magyaroknak régebben nem voltak jelentős ellentéteik. Ezek csak a XVIII. század végén kezdtek kialakulni. 1848-ban
a magyarok közül sokan beálltak nemzetőrnek, Láposról 160-an, Domokosról
120-an. Parancsnokuk századosként –
Técsi Samu szolgabíró lett. Domokost
1848 őszén a völgyben felette fekvő
Rogoz románjai felgyújtották, később a
domokosiak pedig Rogozt. A láposiak
akkor megvédték magukat, de a közülük elfogottakat a támadók kivégezték.
A Magyarlápossal délen szomszédos
Rohiba, ahol ortodox kolostor állt és áll,
ide hajtották akkor a Nagy-Szamos völgyéből akasztani a magyarokat. A szabadságharc bukása után a két falu 2000
frt sarc kifizetése árán menekült meg az
elpusztítástól, de Técsi Samut bebörtönözték, aki előbb kifizette az 1200 tallér
fejváltságot. 1918 végén pedig, amint
Láposon elmondták, a helybeli románok fel akarták koncolni a magyarokat,
de ezt nem tették meg, mert akkor feljebb a Lápos-völgyben magyar katonaság állomásozott.
(Folytatjuk)

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 Önkormányzat 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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Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
7. rész
A Kilikiai Kis-Örményország (1080-1375)
Új haza Kilikiában

A IX-XI. század között ismét független Örményországot, amelyet a Bagratidadinasztia egyesített, 1071-ben elárasztották a szeldzsukok. Ez volt az első olyan
időszak, amikor örmények tömegesen menekültek hazájukból. A menekülők Dél
felé vették útjukat, és a Földközi-tenger partvidékén, Tarszosz környékén találtak
egy hegyekkel körülvett területet, Kilikiát, amely jól védhetőnek bizonyult. Itt rendezkedett be a Kilikiai Kis-Örményország. Az állam 1080-1375 között állt fenn.
Kilikiai Örmény Fejedelemség
(1080-1198)
Az örmény társadalom széles rétegei,
beleértve a nemességet és az egyházat,
Kilikiában telepedett le. Az államot a
Rubenida-dinasztia fogta össze, amelynek alapítója I. Ruben (1080-1095) még
csak a fejedelmi címet viselte. Az újdonsült örmény fejedelemséget Bizánc nem
ismerte el, két alkalommal (1137-1143
között, valamint 1158-ban) hadjáratot
indított ellene és rövid időre elfoglalta.
III. Ruben (1175-1187) sikeresen kiszorította a bizánciakat az egész területről.
Őt testvére, II. Leó (1187-1219) követte
az ország élén.
A fejedelemség időszaka több szempontból is jelentős. Ekkor telepedett
át az örmény egyházfő, a katolikosz
székhelye Aniból a kilikiai Hromklába
(1150). Másfelől ez volt a keresztes
hadjáratok virágkora. Kis-Örményország is a Közel-Keleten létrejött keresztes államok szomszédja és szövetségese
volt. Harmadrészt ezt az időszakot a
20

katolikus és az örmény apostoli, illetve
a bizánci és az örmény apostoli egyház
közötti párbeszédek jellemezték. És
nem utolsó sorban: az örmény liturgia
legnagyobb megújulása is ekkor történt,
Kegyelemteli Szt. Nerszész katolikosz
több ezer énekkel gazdagította az örmény egyházzenét.
Kilikiai Örmény Királyság
(1198-1375)
A kilikiai örmény államnak, mint királyságnak a nemzetközi elismerése 1198ban, II. Leó idején történt. Őt 1198-ban
Tarszoszban nagy ünnepség közepette
királlyá koronázták, I. Leó néven. I. Leót
elismerte a pápa, a Szent Római Birodalom, a bizánci uralkodó, a bagdadi kalifa,
valamint a bizánci és a jakobita szír egyház. A magyar II. András király, miután
1217-ben lényegében eredménytelen keresztes hadjáratot vezetett a Szentföldön,
Kilikián keresztül tért vissza, és útközben eljegyezte fiát I. Leó örmény király
leányával, Izabellával.
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1226-ban új nemesi család szerezte
meg az uralmat Kilikiában: a Hetumidadinasztia. Az uralkodóházat I. Hetum
(1226-1270) alapította. A Hetumidák
alatt az örmény kancellária nyelve az
ófrancia lett, az irodalmi nyelv pedig, az
ófrancia mellett, a korabeli beszélt örményen alapuló, a mai nyugati örmény
ősének számító középörmény nyelv
lett.
Időközben megjelentek a mongolok,
mint csaknem egész Ázsia meghódítói.
Hetum király is kénytelen személyesen
elmenni szövetségkötés végett Möngke
nagykánhoz a mongol fővárosba, Karakorumba. Möngke testvére, Hülegü kán
1258-ban örmény segítséggel elfoglalja
Bagdadot, majd kivégezteti a kalifát.
Az 1260-as évektől azonban Egyiptom
felől érkezik új hódító: a Mamelukok.

1292-ben elfoglalják Hromklát, így az
örmény katolikosz kénytelen átköltözni
a szintén kilikiai Szisz városába. A későbbi örmény katolikoszok és zsinatok
a Rómához való közeledést pártolták.
1342-ben újabb dinasztia került hatalomra: a francia Poitou-ból származó
Lusignan-dinasztia, akik a ciprusi keresztes állam királyai voltak. A Mamelukok tovább nyomulnak Kilikiában,
végül 1375-ben elfoglalják a fővárost,
Sziszt. Ezzel végetér a Kilikiai KisÖrményország története. Az utolsó
Lusignan királyt, V. Leót elfogták és
1382-ig Kairóban tarották fogva. 1393ban halt meg francia földön. Ezután a
ciprusi Lusignanok még használták az
„Örményország királya” címet 13931510 között.
(Folytatjuk)

Fővárosi Örmény Klub
2008. január 17. csütörtök, 17 óra

Budapest, Magyarok Háza – Bartók terem

Program:

Újévi Köszöntőt mond: Dr. Issekutz Sarolta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke

Az Ararát Ravennában
Várady Mária: Egy zarándokút tanulságai

– Velence / San Lazzaro sziget, mechitarista kolostor /
– Ravenna, Róma / A kora-keresztény itáliai építészet és díszítőművészet

Dr. Benedek Katalin és Dávid Csaba beszámolója a
2007. évi Világosító Szent Gergely búcsúról – Szamosújvárról
Erzsébetvárosi Örmény Búcsú
ifj. Opra Vilmos és Bőjtös J. Opra Györgyi filmje

A műsort rendezi a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogatja: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Pro Cultura Minoritatum Hungariae kisebbségi díj
az Örmény Katolikus Lelkészségnek
2007. december 16-án a
Magyar Művelődési Intézet átadta az idei Pro
Cultura
Minoritatum
Hungariae elismerő kisebbségi díjat az Örmény
Katolikus „Fogolykiváltó
Boldogasszony és Világosító Szent Gergely”
Lelkészségnek. A díjat
Fülöp Ákos atya vette
át. Az ünnepi műsorban
fellépett Puskás Eszter
énekművész, aki örmény
dalaival nagy elismerést
szerzett. A nagyszabású
gálaműsor után elegáns
fogadáson látták vendéFülöp Ákos atya átveszi a díjat
gül a 13 kisebbség képviselőit, vendégeit. A televízió kisebbségi főosztálya riportokat forgatott a díjazottakkal,
mely alkalommal Fülöp Ákos atya megbízásából dr. Issekutz Sarolta nyilatkozott.

Részlet a laudációból:
Az Örmény Katolikus „Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító Szent Gergely” Lelkészséget 1922-ben a Trianoni Békediktátum miatt az erdélyi szülőföldjét és
az erdélyi örmény közösségeket tömegesen elhagyni kényszerült magyarörménység
lelki gondozása, közösségének összetartása, kultúra- és hagyományőrzésének biztosítása céljából alapították. Az Örmény Katolikus Lelkészség eleinte bérlakásokban
működött, majd 1957-ben a Budapest XI. ker. Orlay utca 6. szám alatti házas ingatlan
felét megszerezte, majd 1971-ben a további fele részt is megvásárolta. Kádár Dániel
apátplébános elévülhetetlen érdeme, hogy az ingatlan teljes átalakításához szükséges
pénzalapot sikerült előteremteni. 1975-ben felszentelték az új templomot, s megnyitották a lelkészség épülete II. emeletén kialakított múzeumot. A lelkészség épületében
található műtárgy-együttest a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2002-ben védettség
alá helyezte, a közgyűjteménnyé nyilvánítása megtörtént.
22
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Pro Cultura Minoritatum Hungariae
kisebbségi díj (rézplakett, balra fent) és
az oklevél. Puskás Eszter énekművész

Az Örmény Katolikus Lelkészség
élén Fülöp Ákos, örmény származású adminisztrátor plébános áll, aki kettős rítus
szerinti felhatalmazás alapján végzi egyházi és közösségi szolgálatát. A lelkészség kiállítások, hangversenyek, filmvetítések, kulturális műsorok színtere. Ott
tartják a búcsúnapi ünnepi szentmisék
utáni agapékat (szeretetvendégséget) és
évente az áprilisi emléknapot az örmény
genocídium áldozatainak szentelik.
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Már sosem látható tájak
1. rész

Erdélyi magyarörmények kiválóságai között álljon itt az építész Zárug (Zárai)
Lukács neve is, kinek emlékét mára csak idős nemzedéktársai tudják fölidézni,
meg a család, mely nem mondott le arról, hogy hagyatékának értékeit, minden
nehézség ellenére valamiképpen közzé tegye.
Történelmi
sorsfordulók
határozták
meg, hogy a
G y e rg y ó b ó l
indult építész
munkássága
Erdélyhez,
majd Magyarországhoz
kapcsolódjék.
A szülőföld kötése azonban olyan erősnek bizonyult,
hogy átlépni segítette a mesterséges határokon, amint lehetett vissza-visszatért
oda, és megőrizte, reánk örökítette pályakezdése idejének értékes gyűjtő-fölmérő munkáját.
Gépelt szövegű Életleírásában (kelt
1946. január 15-én) mintegy összegezve erdélyi munkásságát is, maga számolt be arról, milyen nagyságrendű az
a dokumentációs gyűjtő munka, melyet
a világháborús frontátvonulás előtt a
szülőföldön végzett. Mintegy 10 000
fényképfelvételt és 600 főleg a népi
építészetet illető felmérést és vázlatot
tartott számon (mely később újakkal
egészült ki), hozzáfűzve, hogy ez „a
legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény az
országban”.
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Zárug Lukács (a Zárai nevet csak
1941-ben vette föl) programszerűen
és pályatársaival közösen végzett falumunkájáról, konkrétan az erdélyi népi
építészetet fölmérő kezdeményezéseiről
többször lehetett olvasni az 1930-40-es
évek sajtójában. Figyelme különösen
a székelyföldi tájakra terjedt ki, ahol
sok felé még érintetlennek tűntek a
múlt értékei. Föltárt dokumentumaiból
Gyergyószentmiklóson, Bukarestben,
Kolozsváron szervezett kiállításokat.
Törekvéseit olyan elismerés követte,
mint a Bierbauer Virgil méltatása, aki
a kor legismertebb építészettörténeti
szaktekintélyének számított.
Kövessük azonban előbb a pálya és
sors fonalát! Baróton született 1911. november 11-én. Innen az erdővidéki nagyközségből azonban családja hamarosan
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hazaköltözött Gyergyószentmiklósra. Az
erdélyi örménység jelentős központjában
Gyergyóban, ahol ma is élnek Zárugok,
elemi iskoláit végezte el. Szülei (apja
Zárug Lukács, anyja Láng Irén) ezután
úgy határoztak, hogy az élénk érdeklődésű fiút Segesvárra, az ottani német gimnáziumba íratják be. Ez a döntés igencsak megkönnyítette további pályáját. A
német nyelv alapos ismerete birtokában
jutott hozzá mindvégig a nemzetközi
szakirodalomhoz. Így az is egészen természetesnek tűnt, hogy tanulmányait német földön folytassa. A drezdai műszaki
egyetem építészmérnöki karára iratkozott
be, ahol másfél évet végzett. Csakhogy a
gazdasági válság miatt a szülők nem bírták tovább a külföldi taníttatás költségeit. Hazatérve Zárug Lukács ilyenformán
került a bukaresti egyetemre, szintén az
építészmérnöki karra. Itt újra kellett kezdeni mindent; a drezdai tanulmányi időt
nem számították be, nem ismerték el. Ez
a játék életében még egyszer megismétlődött. Bukarestben szerzett, 1940 júliusában kibocsátott diplomáját a bécsi döntés után Magyarországon szintén nem
ismerték el; a végszigorlatot Budapesten
meg kellett ismételnie.
A Bukarestben töltött évek döntően
fontosak voltak szellemi fejlődésére,
szemléletének kialakulására. Ekkor öltött határozott formát hivatása és életcélja: a népszolgálat, a székelység, az
erdélyi magyarság értékeinek föltárása,
védelme és a jövőt szolgáló hasznosítása. Nem az egyetem, hanem az ottani
magyar diákközösségi élet vezette őt és
nemzedéktársait ezekhez a felismerésekhez.
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Erdélyi diákok az esetek döntő többségében azért mentek a román fővárosba tanulni, mert azt a szakmát, amire
készültek, máshol nem sajátíthatták el.
Bukarestben nyerhettek képesítést az
építészeti, út- és hídmérnöki pályákra,
az állatorvosi, gyógyszerészeti, erdészeti szakokra. Ide jöttek egyre nagyobb
számban a képzőművészek is, miután
a Szépművészeti Iskola Kolozsváron
1933-ban megszűnt.

A nagyvárosban tájékozatlan, a nyelvet is alig ismerő magyar diákok beilleszkedése korántsem volt könnyű.
Miután létszámuk egyre gyarapodott
(1939 körül kétszáz fölé emelkedett),
az egyházak és társadalmi szervezetek
jöttek segítségükre. A bukaresti magyar diákotthont az 1930-as években a
Református Egyházközösség által fönntartott iskola egyik szárnyában rendezték be. Ezt az épületrészt 1936 őszén
kibővítették és a világháború küszöbén
itt már hetven diák kaphatott szállást.
Ebben az otthonban, mely könyvtárral,
tanuló- és társalkodó teremmel rendelkezett a diákélet valóságos belső alkotmányát teremtették meg. Arról, hogy
kik kaphattak helyet a csekély költsé25
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gű vagy ingyenes szállásokon, arról a
Koós Ferenc irodalmi kör működtette
bukaresti magyar diákegyesület döntött.
Pontrendszert vezettek be, idejében letett vizsga, diákköri tevékenység juttatta előnyökhöz az arra érdemesebbeket.
Ebben az önszerveződő közösségben
találjuk a legtettrekészebb szervezők
között a képzőművész hallgató (Abodi)
Nagy Bélát és az építészmérnöki pályára készülő Zárug Lukácsot. Olyan szellemi műhely volt ez, amely a sűrűsödő
történelmi események idején is hallatott
magáról. Jószerint a bécsi döntés előestéjén, 1940 nyarán szervezték meg azt
a kiállítást, amely méltató visszhangot
kapott az erdélyi sajtóban.
Húsz főiskolás diák mintegy 160 alkotását mutatták be az egyetemi év végén, május 27-e és június 9-e között a
református egyház által akkoriban megvásárolt Richter-féle ház tágas tornater-

Németh Ferenc







A kanaki Dániel-kastély

Dél-Bánátban, a nagybecskerek-verseci
autóút mentén helyezkedik el Kanak.
E nagyközség nevét is (konak-éjjeli
szállás, egynapi út) az egykori utazók,
kereskedők éjjeli szálláshelyéről, megállóhelyéről kapta, mert földrajzi fekvésénél fogva a Pancsova-Temesvár és a
Becskerek-Versec közötti út keresztezésén helyezkedik el. Ezt a helységet választotta lakhelyül a XIX. század vége
felé a szamosújvárnémeti, örmény Dániel-család egyik sarja: Dániel László.
A Dániel (vagy: Daniel) család ősei
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mében. Úgy tűnik, a szervezők egymás
között felosztották a feladatokat. Abodi
Nagy Béla válogatta és rendezte el a
képzőművész hallgatók festményeit,
szobrait és grafikáit, míg a végzős növendék, Zárug Lukács az építészetiiparművészeti munkákkal foglalkozott.
Így kerültek a terem falaira Pál Balázsnak és Barabás Mártonnak korszerű falusi házakat bemutató építészeti tervei,
Zoltán Sándornak a székely népi bútormotívumokat fölgyűjtő rajzai, Sárossy
Béla reklámtervei és nem utolsó sorban
Zárug Lukácsnak a szülőföldön végzett
építészeti felmérései és egy nyaraló terve
a gyergyói hegyekben. Egy beszámoló
(Juhász István: Magyar képzőművészeti
kiállítás Bukarestben. Pásztortűz, 1940.
6–7. sz.) Zárugot az építészethallgatók
mentorának, törekvéseik irányítójának
nevezi.
(Folytatjuk)

1725. július 3-án III. Károlytól nyertek
címeres nemeslevelet. A család Torontál
megyei ágának megalapítója, a XIX. század elején Dániel Pál, a későbbi 1848-as
országgyűlési képviselő volt. Négy fia
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született: Pál, János, József és László. A
négy testvér közül László futott be politikai karriert: a XIX. század második felében országgyűlési képviselő volt, majd
Torontál vármegye alispánja, végül, az
1890-es évek végén Nógrád vármegye
főispánja. Nos, Dániel László volt az, aki
1898-ban, Kanakon, pompás klasszicista stílusú úrilakot építtetett magának. A
kastély a vasútállomás és a Brzava folyócskát átívelő híd közelében van, parkkal körülvéve. Földszintes épület és az
egyszerűbb klasszicista stílusú alkotások
közé sorolhatnánk. Erényei közé tartozik

a szimmetria, a részarányosság. Egy főés egy kerti bejárata, valamint két kisebb
oldalajtaja van, igen egyszerű díszítéssel.
Az épületet hosszában egy folyosó osztja
szabályosan ketté. Alatta, teljes hosszúságban boltíves pincét találunk.
A főbejárat hat jón oszlopon fekszik,
melyeknek felső része díszítéses. A bejáratnál találjuk a parkba vezető, félkör
alakú lépcsőt. A hat oszlop, alsó részein
kovácsolt vaskerítéssel van összekötve.
A bejárattól jobbra és balra, az épületen
hét-hét ablakot találunk. A két szélső
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alakja eltér a többitől: nem négyszögletes, hanem csúcsíves. A tető zöld és
sárga színű cserepekkel fedett és hat stílusosan megformált szellőzőnyílás van
rajta. A hátsó bejáratot négy jón oszlop
tartja, amelyen nincs díszítés. A bejárat
mindkét oldalán enyhén lejtő, úgynevezett kocsifeljárat található.
A Dániel-kastély parkjában és kertjében szép számban akadtak növényritkaságok. Volt ott több dél-kínai, terebélyes
koronájú Ginggofa (Ginkgo biloba),
amelyet – érdekességként említjük –
Kelet-Ázsiában szent fának tartanak, s
amely csak a XIX. század derekán került vidékünkre.
A gondozott pázsitú
kertben akadt még pálma, több örökzöld cserje és ritka bokorféle. A
kastély parkjának egyik
szegletében állt valamikor egy nagy üvegház,
telve különféle kaktuszokkal, pálmákkal,
fikuszokkal, rózsákkal
és páfrányfélékkel. Található ott többek között Abudilon, Klaudia, Dracela,
különféle virág és dísznövény. Ebből
az üvegházból ültették ki és gazdagították a kert gondosan összeválogatott
növényeit. Az elmúlt évtizedek során a
szemet gyönyörködtető parkon jelentős
nyomot hagyott az enyészet, de még
így, megcsonkítva is érdekes példája a
a vídéki kastélykerteknek.
Dániel Lászlóról, a kastély tulajdonosáról a krónikások feljegyezték, hogy
1887-ben vármegyei főjegyző, 189127
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től Torontál megyei alispán, 1896-97ben pedig Nógrád megyei főispán volt,
ugyanakkor országgyűlési képviselő is.
Özvegy Rétháti Kövér Viktornét vette
feleségül s három leányuk született:
Márta, Erzsébet és Magda.
Dániel László 1898-ban építtette a
kastélyt, sajnos nem tudni kinek a tervei alapján. Az úrilakot annak idején
gyönyörű kert és mintegy 20 hektárnyi mintagazdaság övezte a szükséges
melléképületekkel együtt. Borovszky
Samu
szerint
„Dánielnek …
százezreket érő,
ritka gazdagságú és rendkívül
teljes európai
bélyeggyűjteménye”, továbbá
mintegy 2.000
kötetes könyvtára volt. Hol
is kereshetnénk
ma már ezeket
a ritkaságokat!
Egykori kastélyának falai között már aligha.
A közéletben betöltött tisztségei
lehetővé tették számára az utazgatást, gyűjteményeinek gyarapítását.
Kanaki birtoka 2758 holdas volt,
ezenkívül Tolvádián is volt uradalma. Gulyája 1000 jószágot számlált.
Akkortájt Kanakon bőven akadt legelő: mintegy 500 hektárnyi, ami igencsak kedvezett az állattenyésztésnek.
Ménese 150 lóból állott. Telivéreket
tenyésztett és kiváló ménesgazda hírében állott.
28
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1906 júniusában az aratósztrájkok
Kanakot is elérték. A Dániel-uradalomban a gazdasági cselédség és főleg a
földmunkások tagadták meg a munkát.
A zsellérek és napszámosok ugyanis
nem nyugodtak bele a holdankénti bérbe, amely akkortájt tizenkettedrészből
(70 kilogramm búzából és 40 fillér
holdpénzből) állott, hanem nyolcad-tizedrészt követeltek.
A kastély további sorsa így alakult:
1921-ben, a földreform után Dániel

László birtokainak zömét elvesztette.
A kastélyt, a 20 hektárnyi gazdasággal, parkkal, kerttel és gazdag gyümölcsössel együtt Kosta Ilic belgrádi
gyáros vásárolta meg fiaival. Az új
tulajdonosok textilgyárat építettek
Kanakon. A második világháború befejeztével Vlada Ilictől, mint hazaárulótól a kastélyt elkobozták és a község
rendelkezésére bocsátották. Eleinte
árvaházként szolgált, 1959-tő pedig a
Vuk Karadzic iskola kapott benne helyet.
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Prima Primissima díjak
örmény származású művészeknek is!

A Prima Primissima Díjat Demján Sándor a Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) támogatásával alapította
2003-ban. Célja a magyar értelmiség
eredményeink megőrzése, a hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének erősítése. Az alapítványi formában
felajánlott és tíz évre szóló több mint
két milliárd forintot évente osztják ki
a kiemelkedő tevékenységet felmutató
nyertesek között.
A Prima Primissima Alapítvány és a
társadalmi tanácsadó testület a jelöltek
listájáról titkos szavazással választ ki
három-három Primát tíz kategóriából:
magyar irodalom, magyar színház és
filmművészet, magyar képzőművészet,
magyar tudomány, magyar oktatás és
köznevelés, magyar építészet és építőművészet, magyar sajtó, magyar népművészet és közművelődés, magyar
zeneművészet és végül, de nem utolsó
sorban magyar sport. Kategóriánként
3-3 Primát választanak meg, akik egyúttal ismét jelöltek is: a Magyar Vállalkozók Napján ugyanis titkos szavazással
derül ki a kategóriák Primissimáinak és
a Közönség- Primissimájának névsora. A harminc nevet tartalmazó nyilvános listáról a nagyközönség telefonos és
internetes szavazással választhatja ki a
közönségdíjast.
A díjak összege kategóriánként a
Primissima díjazottaké ötvenezer euró,
a Prima díjasoké tízezer euró. Az alapító nem elégedett meg a rendkívül széles
jelölő stábbal, és érvényesülni hagyja

a vox populit, vagyis a nép hangját is,
ráadásul a szakmai ítészek döntésével
egyenértékűnek ismerve el a közönség
akaratát, a publikum választottja is a
Primissimákhoz hasonlóan ötven ezer
euróban részesülnek.
A Prima Primissima Díj néhány év
alatt szervesen beépült a társadalom
szövetébe, és a nagyközönség mellett
a vállalkozók legjava is fölismerte a díj
rangját, értékeit. Ennek vitathatatlan bizonyítéka, hogy már 2005-ben a Prima
Primissima területi Prima díjak rendszerével egészült ki. A magyar szellemi élet, kultúra, tudomány és művészet
támogatásában már tavaly 15 megye
kapcsolódott be, és ebben az évben várhatóan mind a tizenkilenc megye képviselteti magát.
A Prima Primissima valóságos társadalmi eseménnyé vált, s a Nobel, vagy
az Oscar Díjhoz hasonlóan már a jelöltség is elismerésnek számít.
Az idei Prima Primissima Díj 2007.
évi nyertesei között található a Magyar
népművészet és közművelődés kategóriában a Prima Primissima Díj nyertese:
Jankovics Marcell, valamint e kategória Prima Díj nyertese a Magyar Állami
Népi Együttes, aki megszerezte a Közönségdíjat is. A Jubileumi Primissima
Díj nyertesei között találjuk Novák Ferenc, néptánc koreográfust. Mindkét
elismert művész örmény származású!
Gratulálunk mindkettőjüknek e rangos
elismeréshez!
Összeállította: F. Á.
29
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Köszönetmondás
Köszönetet mondunk a számtalan jókívánságért, amelyet személyesen, telefonon,
postán, e-mailen, faxon kaptunk a karácsonyi ünnepekre, a 2008-as új esztendőre
vonatkozóan. Valamennyiből sugárzott a szeretet és elismerés munkánk iránt. Köszönjük a megerősítést, hogy érdemes a magyarörménység kulturális identitása
fennmaradása érdekében vállalt – naponta elvégzett – munkát befektetni.
Várjuk tenni akaró közösségi tagjaink jelentkezését, mert közösen még hatékonyabban adhatjuk át gazdag örökségünket a fiatal generációnak. Legyen
Ön is büszke, amikor elhalmozzák jókívánságokkal! Csatlakozzon az Egyesület
tevékeny tagjaihoz! Várjuk jelentkezését!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Szemelvények a jókívánságok közül
Dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE alapító elnöke, Budapest
Tisztelt Elnökasszony!
   
Köszönöm kedves jókívánságaikat. Szívből viszonzom. Ugyanakkor szeretném
megköszönni a tartalmas és számunkra annyira jelentős folyóirat hűséges küldését. Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog új esztendőt kívánok
Elnökasszonynak és minden Munkatársának. ISTEN áldása kísérje továbbra is az
örmény hívekért kifejtett munkájukat! Tisztelettel és sok szeretettel:
+Jakubinyi György érsek, örmény apostoli kormányzó







Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Tőkés László püspök
Nagyvárad
„Menjünk el mind Betlehembe”, hogy Krisztus legyen mindnyájunk világossága.
„Jertek, járjunk az Úrnak világosságában!” Örök Adventünknek hadd legyen végre igaz Karácsonya! És amikor József a kisdedét szoptató Máriához Gyermeket látni
végre bebocsát – a gyímesi pásztorokkal együtt, énekszóval dicsérjük és magasztaljuk az Urat: „Odafenn a Hajnalcsillag, Erdélyország fölött ragyog.”
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok – szeretettel
2007 Adventjében:
Tőkés László
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Magyar Katolikus Rádió Rt.
Dr. Issekutz Sarolta elnök
Tisztelt Asszonyom!
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.”
(Lk2,14)
Az angyalok énekével kívánunk áldott, örömteli karácsonyt és kegyelmekben gazdag újévet!
Köszönjük Rádiónk iránti elkötelezettségét és segítő jóindulatát.
Őszinte tisztelettel:
Juhász Judit
vezérigazgató-helyettes





Spányi Antal
püspök, vezérigazgató



Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kíván a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nevében
Orosz Ildikó
elnök





Soós Kálmán
rektor



A Magyar Köztársaság Főkonzulátusa, Kolozsvár
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok!





Dr. Cseh Áron
főkonzul



Él a Bogdán – napfényműterem Kézdivásárhelyen

Tegnap számos megyénkbeli és határon túli közéleti személyiség és a Bogdán család leszármazottjainak jelenlétében került sor Kézdivásárhelyen a
40-es udvartér 3. szám alatt található
Bogdán-féle képírda avatóünnepségére.
Dimény Attila, a céhtörténeti múzeum vezetője felkérte a díszvendéget,

Ráday Mihály városvédőt, a Magyar
Televízió Unokáink sem fogják látni
című produkció szerkesztő műsorvezetőjét, avassa fel a felújított napfényműtermet (melyből a Kárpát-medencében négy maradt meg, ebből kettő Erdélyben, az egyik Székelyudvarhelyen,
a másik pedig a céhes városban). A
képírda megmentésében a legnagyobb
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szerepe Ráday Mihálynak volt, akinek a közbenjárására a Magyar Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2002-ben
megvásárolta a Bogdán örökösöktől
az épületet. Az épület felújítása idén
fejeződött be.
Ráday Mihály városvédő elmondta:
az épületnek különleges státusa van, a
Magyar Köztársaság tulajdona, amit
használatba átadtak a céhtörténeti múzeumnak. Tusnádon éveken keresztül
egyhetes műemlékvédelmi konferenciát szerveztek, s egy ilyen alkalommal
kereste fel barátaival Kézdivásárhelyt,
amikor a Bogdán-féle fényírdát is felfedezték. Azután minden esztendőben
felkeresték a millenniumi fotóműtermet, míg egyszer csak zárva találták,
Bogdán Etelka néni is elhunyt. Akkor
merült fel az az ötlet, hogy az örökösöktől vásárolják meg az épületet,
majd újítsák fel a fényírdát. A szükséges pénzt a kincstár adta az épület
megvásárlására, majd hivatalos formában használatba adták a múzeumnak. A felújításához szükséges utolsó
összeget éppen egy évvel ezelőtt Szili
Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke hozta el Kézdivásárhelyre, amikor
jelképesen egy hárommillió forintos
csekket adott át.
Ráday azt is elmondta, Dimény Attila mindenben segítette, teljes tudásával
és fiatalos lendületével az ügy mellé
állt. – A fényírda oldala és plafonja is
üvegből épült – magyarázta a fotótör-
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téneti emlékhely jelentőségét Ráday
Mihály. ,,A különböző fényáteresztő és
takaró textíliák mozgatásával érték el
elődeink azokat a fényhatásokat, amelyek a magyar fotóművészetet méltán
világhírűvé tették.” Azt is kifejtette,
reméli, hamarosan a fényírda a város
egyik jelentős művelődési központja
lesz, élő napfényműterem, ahol mai
technikával fényképeket is készítenek.
Ráday rendhagyó módon nem avatószalagot vágott el, hanem egy pálca
segítségével széthúzta az üvegtető elől
a textíliákat. Ezt követően Dimény
Attila köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a fényírda
helyreállításához, elmondva, hogy a
majdani fotótörténeti múzeum átadására még várni kell, de így is jelentős
lépést tettek meg. Végezetül megnyitotta a VárosKÉPEK. Múlt és jelen
címet viselő fényképkiállítást. Ezután
az előadók és a nagyszámú érdeklődő
a céhtörténeti múzeumba vonult, ahol
Kézdivásárhely épített öröksége az Európai Unió küszöbén címmel szakmai
tanácskozásra került sor.
A Magyar Televízió egyes csatornája az Unokáink sem fogják látni soron
következő adásában, november 25-én,
vasárnap 14.35 órától számolt be a konferenciáról.
Iochom István
(Megjelent a Háromszék című napilapban, valamint az Erdély ma honlap
2007. november 18-i számában)

Köszönetet mondunk Sedlmayr Ella közösségi tagunknak az
Egyesület működéséhez nyújtott 10.000 Ft-os adományért.
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Részletek Miklósi-Sikes Csaba:
Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839-1916
(Székelyudvarhely, 2001) című könyvéből:
Az örmény eredetű Bogdán család 1754 óta élt Kézdivásárhelyen, ugyanis Bogdán
Keresztes ekkor kért a városi tanácstól letelepedési engedélyt. Bogdán István Péter
(1815-1872) fiától, akinek felesége Zakariás Anna Mária (1836-1915) volt, származó
unokája, Bogdán Ferenc fényképész volt. Egy Kézdivásárhelyen dolgozott francia
fényképésztől tanulta meg a mesterséget. 1880 körül nyitotta meg a főtérről nyíló kis
utcácskában az üvegtetős megvilágítású műtermét s azt 1918-ban bekövetkezett haláláig vezette. 1882-ben nősült, felesége hilibi Gaál Emma volt, két gyermekük Blanka
és Arthúr (1883-1933). Az utóbbi szintén fényképész lett, aki apja halála után átvette
a kézdivásárhelyi műtermet. A mesterséget apjától tanulta. Első nemzetközi sikerét
1910-ben érte el, amikor beküldött fényképeit aranyéremmel díjazta a Belga Nemzetközi Kiállítás zsűrije. Három gyermeke közül Bogdán Elemér (1914-1988) folytatta a
családi hagyományt, majd halála után felesége, lécfalvi Jakó Etelka (1915-1999), aki
szintén fényképészetet tanult, haláláig vezette a családi műtermet.







Erdély szépe örmény származású székely-magyar
Büszkék lehetünk – és
vagyunk is erre a Marosvásárhelyen élő kislányra- nagylányra! Az iwiwen
fedeztem fel, ismerős volt
a neve, és megkérdeztem:
Boróka, Erdély szépe Te
voltál-e úgy fél éve?
– Igen, Erdély szépe voltam
novemberben – válaszolta, és
azt is megírta, hogy 17 éves,
Marosvásárhelyen lakik, 11.
osztályos tanuló társadalomtudomány-, intenzív angol szakon. Szeret teniszezni, olvasni.
Eddig elért eredményei a szépségszakmában: 2004 Év Arca különdíj, Miss Marosvásárhely – II. hely, Miss Mures.ro – I. hely,
2005 Miss Krónika Erdély Szépe különdíj,

2006 Év Arca II. hely. Divatbemutatókon is részt vett,
és hoszteszkedett. Az idei
novemberben Csíkszeredán
rendezett versenyen is részt
vett, ahol harmadik díjat nyert.
A továbbiak egy részét már a
blogjából vettem át: – Nevem
Kopacz Boróka, most épp 18
éves vagyok. Marosvásárhelyen születtem, gyergyói örmény és székely -magyar keverék vagyok. Nagymamámmal
élek, mert 3 éves koromban árván maradtam.
Duna Tv, November 18th, 2007.:
– Nagy meglepetésemre szolgált, hogy a
Duna Tv megkeresett a Bella Transilvanica
után, és leközöltek egy kedves kis riportot az
első helyezettel és velem.
B.J.
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Olvasói levelek az iwiw-en keresztül
Kedves Júlia!
Ispánkiné Somlyai Katalin vagyok,
egy erdélyi magyarörmény család
kései leszármazottja. Azért fordulok
levélben hozzád (elnézést az azonnali
tegezésért, az EÖGYKE-ben ez a szokás), mert legnagyobb bánatomra nem
tudtam megjelenni előadásodon, mivel épp akkor külföldön voltam. Több
okból szerettem volna hallani előadásodat (remélem, valami módon sikerül a későbbiekben elolvasnom). Ezen
okok: örmény származású nagyapám
(Gámentzy Domokos) mezőségi volt,
Gyulatelkén, Szováton, Mezőfrátán
és Mócson volt jegyző 1920-1940 között.
Édesanyám írásos hagyatéka alapján próbálom összeállítani családunk
történetét, őseim múltját, de sajnos az
adatok hiányosak. A Gámentzi(y) névvel a magyarországi örmény írásokban
nem találkoztam (nem volt különösebben híres család, sem nemességgel, se
kiemelkedő történelmi alakokkal nem
rendelkezett). A magyarláposi családokról szóló írásodban viszont találkoztam a Voit névvel, s ha megnézed a
mellékelt anyagokat láthatod, nálunk
is előfordult ez a név, nem tudom
van-e közük egymáshoz, minthogy
más az írásuk (h nélküli) – ez persze
lehet elírás is. A Dermatában dolgozó
Gámentzy úgy tudom rokon – de majd
talán az is kiderül a későbbiekben…
Mellékelten elküldök neked minden
olyan adatot, mely rendelkezésemre
áll, nem tudom neked segít-e vala34

miben, avagy Te tudsz-e nekem valamiben segítségemre lenni úgy, hogy
ezzel nem okozok neked különösebb
gondot.







Kedves Júlia,
itt küldöm édesapám névjegykártyáját,
és leírom örmény származásunkat.
Szülei: Török Dávid és Simon Liza.
Az első világháború előtt jöttek át Erdélybe, Dorohoi-Raduti környékéről,
az örmény népirtás elöl menekültek.
Három gyermekük született, miután
Páncélcsehre telepítették őket. Török
Erzsébet háztartásbeli volt, 70 évet élt.
Török János orvostanhallgató volt,
mielőtt végzett volna elvitte a T.B.C.
Török Ferenc, az édesapám volt a
harmadik gyermek, Zilahon végezte a
tanítóképzőt, és Páncélcsehre, szülőfalújába nevezték ki igazgatónak, ahol
25 évig szolgált, majd 3 évet Sármáson
dolgozott. Végül Tordára helyezték
tanfelügyelőnek. 1957-ben megbetegedett és szívinfarktusban halt meg 59
éves korában. Tiszta örmény származású volt.
Édesanyám Török Rozália székelymagyar, csak névrokon volt édesapámmal, nem vérrokon. Enyeden, a Bethlen
Kollégiumban szerzett tanítónői diplomát. Páncélcsehen ismerkedtek meg
egymással és házasodtak össze. Négy
leánygyermekük született, én vagyok
a legidősebb, Török Ilona 1923-ban
születtem. Török Margit a második,
ő is tanítónő, Kolozsváron él. Egyet-
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len lánya Enikő közgazdasági egyetemet végzett, férje örmény származású,
Sabau Cornel, az anyósa Gogomán
Erzsébet a nagy Gogomán családból.
A harmadik lány Török Anna –Nusika – szintén tanítónő, Kolozsváron
tanított a Bob utcai román tagozaton.
Szép, csinos, jó hangú tanítónő volt,
férje Dr. Mora Emil, a sármási főorvos
fia, jogtanácsos. Nusika meghalt csontritkulásban, nagyon sokat szenvedett,
egyetlen lánya, aki orvosnő mindent
megtett, hogy enyhítse fájdalmait. A
legkisebb húgom Török Rozália –Rózsika itt tanított Tordán. Imádta a gyermekeket, neki nem volt. Jósága, jószívűsége beillett a szentek közé. Korán,
61 évesen ment el. Mi mindannyian a
szamosújvári örménykatolikus zárdában nevelkedtünk. Dr. Karácsonyiné,
Rózsika padtársam volt ott, osztálytársaim még Gyulai Baba és Ráczkövi
Irma. Csak Babával maradtunk. Örmények vagyunk!!!
Én még utána 1 évet a görögkatolikus
zárdában tanultam. 1940-ben a Kolozsvári M. Kir. Állami Leánylíceumban és
Tanítónőképzőben végeztem. Amint
megszereztem diplomámat, férjhez
mentem Pethő Miklós tordai tanítóhoz.
Három gyermekünk született, 1946-ban
Mária-Ildikó, és 1956-ban Anna-Rózsa.
Neki volt egy iker fiútestvére is, de ő
szegényke 9 napos korában meghalt.
A két lányom román-örmény származásúhoz ment férjhez, az anyjuk volt
örmény. Az unokáim természetesen tudnak magyarul.
Andrea-Mária miután Kolozsváron végzett két egyetemet – (kutató
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fizika és közgazdasági) Budapesten
nyert ösztöndíjat, most ott doktorált
a Corvinus Egyetemen. Zsolt fiú unokám Bécsben építészmérnök, a felesége spanyol. Ő is építészmérnök.
Másfél éves kisfiúk Dávid velük van.
Karácsonyra Argentínába mennek az
apósékhoz. A másik nagymama ott
gyermekorvos, a nagytata kutató geológus. Karácsonyra ott lesznek, ha a
Jóisten megsegíti őket.
1980-ban mentem nyugdíjba, 57 éves
koromban és 1980. december 16-án
meghalt a férjem. 27 éve egyedül élünk
Rózsa lányommal. Földünk is maradt,
emiatt sok baj és bosszúság ért. Ismeretlenül is sok szeretettel gondolok Magára és köszönöm szívességét.
Özv. Pethő Miklósné Török Ilona







Kedves Júlia!
A következőket tudtam meg: Vályán
Demeter valamikor a máramarosi sóbányák hivatalánál dolgozott. Az I. világháború után el kellett hagynia Erdélyt,
Tokajban telepedett le, a rövid ideig
még működő sóhivatalban dolgozott.
Igazoltan és bevallottan örmény származású. Az oklevéltári források alapján
annyit lehetett kideríteni, hogy 1927
márciusában halt meg tüdőembóliában,
és a tokaji görögkatolikus temetőben
nyugszik. Sírját már nem találta meg az
adatközlő, Zelenák István tanár, tokaji
helytörténész.
Segítséget adott:
Dr. Dankó József tanár
Összeállította: Bálint Júlia
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Margittai Gábor

Szorításban – Beder Tibor Gebiz nemzeti
öntudatáról, a székely medvéről, 1. rész

Románia 2006. július 18.
– Hogyan talált rá Macarköyre?
– Laikusként érkeztem ebbe az országba, mint aki új világot fedez fel. Azért jöttem Törökországba, hogy megkeressem a
macarköyi magyarokat. Szülőföldem FelsőHáromszék; az egyik szomszédos faluban,
Zágonban született Mikes Kelemen, a másikban Kőrösi Csoma Sándor. Olyan, mintha ők velem utaznának. Elhatároztam, hogy
Macarköybe gyalogosan jövök el, hogy útközben megismerjem a török népet, egyúttal
azt a közeget, amelybe ez a falu beékelődött.
Menet közben egyre inkább tudatosodott
bennem, hogy a magyar a törökséghez közel
álló népcsoport.
– Hogyan lehet megszervezni két en�nyire hasonló, mégis különböző közösség
találkozását?
– Könnyebben létrejött a kapcsolat a
gebiziekkel, mint mondjuk egy dunántúli
községgel. Kelet mindig izgatta a székely
embereket. Bennük erős nemzettudat és Attila-kép él: hunok leszármazottainak tartják
magukat. Él Kis-Ázsiában egy nép, amelyik ugyancsak a hunok utódának tekinti
magát – ez már eleve összeköti őket. Erre a
találkozásra az egész Kárpát-medence magyarjai felfigyelhetnek, hiszen üzenete van:
amikor annyira egymásnak feszül a magyarság anyaországban és határon túl egyaránt,
szükség van az összefogás jó példájára.
Hogy még afelé is kinyújtjuk a kezünket,
aki már nem tud magyarul, s közösen tudjuk
megfogalmazni egymás számára a jövőt. A
36

csángókra költött támogatás sem kidobott
pénz, hiszen Európában egyedülálló kultúrát, nyelvezetet őriztek meg – ugyanez
a helyzet a gebiziekkel is. Most néprajzosokra, nyelvészekre vár a kutatómunka: e
településen találni olyan jelenségeket, amilyenek Törökországban máshol nincsenek:
a tököt például a kukorica között termesztik, és errefelé megtalálható a gémeskút is,
a különleges temetőjükről nem is beszélve.
Fel kell tárni, pontosan mi őrződött meg a
múltból.
– Minek köszönhető, hogy több száz év
alatt nem tűnt el a gebiziek magyarságtudata?
– Ha Isztambul mellett maradnak, nem
őrződött volna meg ez a kultúra, ám a havasi jajlán megmaradt. Ellenpélda a szudáni magyarok esete, akiket kiköltöztettek
szigetükről az Asszuáni-gát megépítésekor, s most már a beolvadás veszélye fenyegeti őket.
– Hogyan jellemezhető a gebizi lakosság nemzettudata?
– Egy szóval: homályos. Hiába kerestem
évekig, semmilyen dokumentumot nem
találtam az ő magyarságukról, amely igazolná, honnan jöttek. Egyszer Romániában
végiglátogattam egy iskola osztályait tatár
származású tanár kíséretében, hogy megkérdezzem a gyerekektől, hányan ismerik
az eredetmondájukat. Kilencven százalékuk ismerte. Ez az egyetlen, amit tudnak
a macarköyiek is: az ő őseik 450 évvel ezelőtt jöttek ide. Családról családra száll ez
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a történet. Lehet, hogy nekem is szerepem
volt másságtudatuk felerősödésében, az emberek mindig keresik a megkülönböztető
jegyeket, miben térnek el környezetüktől.
Nagyanyám örmény volt, ám ez sokáig
nem foglalkoztatott; csak amikor bejártam
Erdélyt gyalogosan, akkor kezdett ébredezni bennem a kíváncsiság. Olvasni kezdtem
az örmény történelemről, és rádöbbentem
annak a kultúrának az értékeire. Bizonyos
értelemben kötődöm hozzájuk, de nem tudok semmit róluk, nem tudom a nyelvüket,
de tudom a történelmüket. Gebizben ez az
érdeklődés sincs meg, a történelmünket sem
ismerik; de valahol a tudatuk mélyén ott
van, hogy ők magyarok. Amikor mutatják
a személyi igazolványukban a születési helyüket (Macar), akkor magukat is magyarként határozzák meg.
– A magyar tudományos közélet szkeptikus a törökmagyarok létezésével kapcsolatban.
– Olyan ez, mint a finnugor elmélet
vagy a dákoromán folytonosság teóriája:
sokan doktoráltak már belőle, ezzel bármilyen elmélet hivatalossá válik, mind
többen fogadják el. Én is úgy vélem, a
finnugor elmélet a magyarságtudatunk
gyengítésére szolgált. De ha sok is a bizonytalan pont a gebizi magyarság létében,
akkor is mindent meg kell tennünk, hogy
magunkhoz kapcsoljuk őket, a tett gesztusértéke miatt is. Sikerült meggyőznöm
Csíkszentdomokos vezetőségét, hogy vegye fel velük a kapcsolatot: ez sem akármilyen község, Márton Áron a szülötte, s arra
már az egész székelység felkapja a fejét,
ha Csíkszentdomokos székelykaput állít
Törökországban. Pedig a tavalyi rodostói
kapuállítás sem ment egykönnyen. A ma-
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gyar kulturális miniszter, Bozóki András
egészen feldícsért, értesülvén a tervekről –
ebből tudtam, hogy baj van. Azt javasolta,
tegyünk plakettet a rodostói Rákóczi-múzeum falára. Megírtam neki, rendben, meglesz a plakett, csak azt nem közöltem vele,
hogy három lába lesz annak. Elmagyaráztam Bozókinak, mi a különbség egy plakett
és egy székely kapu üzenete között. Nem
az odalátogató politikusoknak kell emléket
állítani márványtáblán, hiszen az kit érdekel. A lényeg a gesztus. Mikes Kelemen
képviselte a bujdosók között a székelységet, az ő sírja Törökországban maradt, maradványait nem hozták haza. Annyival tartoztunk Mikesnek, hogy legalább emléket
állítsunk neki. Székely szimbólumokkal a
kapun: a holddal, a nappal, a csillagokkal.
Kihozni sem volt egyszerű a kaput Törökországba: először ki kellett hogy utaztassak
Rodostóba százötven gyermeket, akikkel
megtanultuk a török himnuszt és még négy
török dalt. Azokat elénekelték ötezer ember előtt. Addig szóba sem akartak állni
velünk a rodostóiak, mondván, románok
vagyunk, mit akarunk itt. Ám amikor a
gyermekek elénekelték a himnuszukat,
mindenkinek potyogtak a könnyei. Aztán
Zágonban lovas bandériummal fogadtuk a
rodostói polgármestert, s mutattuk neki, az
ő neve, Aygün (Holdnap) minden székely
kapun olvasható. Komoly népi diplomácia előz meg egy ilyen eseményt. S a népi
diplomáciában sokkal több lélek van, mint
a hivatalos formájában. A mostani gebizi
ünnepségben is évek szervezőmunkája húzódik. Ők sem értették eleinte, mit akarok
tőlük, csodabogárnak tartottak.
Folytatjuk
(Megjelent a Magyar Nemzet 2006. július 15.-i számában)
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A marosvásárhelyi örmény-magyar
közösség gyermekrovata (11. rész)
Kedves Szülők és Nagyszülők!

Arra kérünk Benneteket, hogy hónap
ról hónapra, amikor kezetekbe veszitek a
„Gyökereket”, hívjátok fel gyermekei
tek, unokáitok figyelmét erre a rovatra,
s ha nem értik, magyarázzátok el nekik
fontosságát.
Kedves Gyermekek!
Nektek igazán megéri elolvasni és meg
ismerni a szép történeteket, amelyek hatal
mas örmény királyokról, csodaszép király
kisasszonyokról, 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 közüle
tek. A három nyertes csodálatos ajándé
kokban 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

Tigrán és a médek királya
Élt egy nagyon ügyes királyunk, Jervánt,
aki felvirágoztatta országunkat és a perzsákkal szövetkezett. Fia, Tigrán, igazságos és erős király hírében állt, katonai
szövetségre lépett Cirus perzsa királ�lyal, a médek hatalmas királyával, aki
újabb területeket akart meghódítani országának, de nagyon félt Tigrántól, az
örmények királyától.
Egy éjszaka azt álmodta, hogy egy
szépséges asszony három fiút szült a
világra, és mindegyikük egy vadállat
hátán ült: az egyik párducon, a másik
oroszlánon és a harmadik egy sárkányon. Aki a párduc és az oroszlán hátán
ült, egymástól ellenkező irányba indult
el. A sárkányon ülő pedig a király felé
tartott. A király ekkor felébredt álmából
és rémülte hívatta magához tanácsosait
és a jósokat, akik megfejtették álmát. A
sárkány hátán ülő fiúgyermek nem más,
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mint Tigrán, Örményország királya. A
király ekkor elhatározta, hogy megöli
őt.
Cselhez folyamodott: feleségül vette
Tigrán húgát, bízva abban, hogy megvalósíthatja terveit. De Tigrán húga elárulta testvérének a király rossz szándékát.
A király azt tervezte, hogy vadászatra hívja Tigránt, és amikor csak ketten lesznek, megöli őt. De Tigrán nem
egyedül, hanem csapatával érkezett, és
leleplezte az árulót. Kitört a háború. A
harc tüzében Tigrán és a király szembekerült egymással. Tigrán lándzsájával
mellbe döfte a királyt, aki lebukott lováról és így megkapta a méltó és igazságos büntetést.
– Mit látott álmában a médek királya,
és mit akart tenni Tigránnal. Hogyan
győzött a hős Tigrán király?
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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 jövedelemadójának 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassa.
Tizenegy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése
anyagi nehézségeit részben megoldja. 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 rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
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 technikai száma 0011,
melynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett,
nincs önálló technikai száma!
Köszönjük, hogy gondol ránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Gyermek-válasz

Molnár Zsófia II. d osztály: (Marosvásárhely): Meszramelik, Egyiptom királya
foglalta el Dávid édesapjának földjeit. Ő haragra lobbant és elűzte a betolakodókat. Dávid és Meszramelik még párbajoztak is.
Dork hazája a Fekete Tenger partján Daikban volt, ahol a tosoi aranyat őrizték.
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A Napút díja Lászlóffy Aladárnak

Lászlóffy Aladárnak ítélték a Napút-díjat, az elismerést
decemberben vette át a költő Budapesten. A díjat az
idén alapította a Cédrus Művészeti Alapítvány, a Kossuth-díjas kolozsvári költő, író műfordító elsőként részesült az elismerésben.
Szondi György, a Napút című folyóirat főszerkesztője,
a díjat odaítélő háromtagú kuratórium elnöke elmondta:
egyértelmű döntés volt részükről, hogy Lászlóffy Aladár
kapja a Napút-éremből és a Napút-levélből álló elismerést,
amelyet a folyóirat szellemiségének megfelelő és a laphoz kötődő alkotóknak
adnak. Lászlóffy Aladár az indulás, 1999 óta a lap konzulense, tavaly óta pedig
Innen nézek szerteszét címmel saját rovata van a folyóiratban.
A Napút című lap a 2007-es év kilencedik számát az idén hetvenéves alkotónak
szentelte. A folyóirat összeállításában verssel, tanulmánnyal, karcolattal harminckét alkotó köszönti az ünnepeltet. Többek között Csoóri Sándor, Gergely Ágnes,
Görömbei András, Szőcs Géza, Kalász Márton, Zalán Tibor, Csiki László, Tornai
József, Turczi István, Kabdebó Lóránt, Kántor Lajos és Ágh István műve olvasható
a lapban.
(Megjelent Kolozsváron a Krónika című napilapban,
valamint az Erdély ma honlap 2007. december 27-i számában)

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: Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

(Budapest, 1054 Akadémia u. 1. III. emelet 338-339., 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.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából

„Titkok vizsgálója!
Vétkeztem ellened akarva
és nem szándékosan,
tudva és nem tudatosan.
Bocsáss meg nekem bűnösnek,
amiért a szent fürdőben történt újjászületésem óta
istenséged előtt vétkeztem és újra vétkeztem
érzékeimmel és testem minden tagjával!
(És irgalmazz...)”
Ismét egy bűnbánó – de bővebb – ima Szent Nerszesztől. A szent fürdő = ke
resztségünk óta számtalan bűnt követtünk el, nagyobbakat és kisebbeket. Jó
ezeket számba venni a nagyböjt kezdetén!
Dr. Sasvári László
Felhívás! Írásunk az utolsó oldalon, bővebb információ a külön mellékletben!
Lapunk az interneten: új honlapunkon, a www.magyarormeny.hu
és a www.magy-orm.axelero.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Béres L. Attila

Zarándokutakról
nem csak zarándokolni vágyóknak

A 2-es metró Astoria megállójánál emelkedik a Magyarok Háza, ahol minden
hónap harmadik csütörtökén tartja klubestjét a Fővárosi Örmény Klub. A rendezvényt ebben az évben is támogatja a Fővárosi Örmény Önkormányzat és az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület. A hívó szóra sokan jelentek
meg január 17-én a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat műsorán.
A Semmelweis utcából nyíló bejáraton át délután öt óra előtt egyre többen
igyekeztek – néhányan a lépcsőn, az idősebbek a liften – megközelíteni az első
emeleti Bartók termet. Ismerősök üdvözölték egymást, az időben érkezők még
fel tudták akasztani kabátjukat a fogasra,
akinek pedig nem jut hely, a széke háttámlájára helyezte, vagy az ölében szorongatta. A szervezők nem feledkeztek
meg a vendégváró finomságokról sem.
Elsőként Dr. Issekutz Sarolta, az
EÖGYKE elnöke köszöntötte a megjelenteket. A tizenharmadik év első rendezvényén visszautalt a decemberi beszámolóra, és hangsúlyozta, hogy nagyon sok
problémával, gonddal, megszorításokkal
kell számolni a 2008-as évben. A kisebbségi politika az eddigi működési költséget alaposan lefaragta, az ez évi anyagi
támogatást pályázatok benyújtásához kötötte. A határidőt is szűkre szabta, január
29-ig lehet(ett) pályázni. A jogszabályok
sem elég világosak, nagyon nehéz megfejteni, mik is az elvárások. Elmondta azt
is, hogy az örmény kisebbségnek a legnagyobb költségvetési kiadást jelentő Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek februári
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Várady Mária budavári örmény elnök

száma tartalmaz egy mellékletet is. Mivel az egyesület nem kap céltámogatást,
és az idén is áremelkedésekkel köszöntött be az újesztendő, nőttek a közüzemi
díjak, tovább emelkedtek az élelmiszerárak, és drágultak a postai szolgáltatások
is, így az elnök asszony kérte olvasóinkat,
a mellékleten jelezzék vissza a kiadónak,
kik azok, akik interneten is tudnák olvasni a füzetet. Az interneten a www.magyorm.axelero.hu honlapon megtalálják új
honlapcímünket, az új honlapon pedig
olvashatják az örmény kisebbség híreit,
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nagyon sok információval, reményeink mechitarista kolostor, továbbá a koraszerint naprakész módosításokkal, vala- keresztény itáliai építészet és díszítőmint a havonta megjelenő füzetet, illetve művészet ravennai és római emlékeit.
a füzetek korábban megjelent számait is. Előadásának szerkesztett változatát laAz internettel rendelkező tagjaink hozzá- punkban közöljük.
járulhatnak az Egyesület postai költségeA januári klubest folytatásában Dá
inek csökkentéséhez, ha a jövőben nem vid Csaba a 2007. évi Világító Szent
igénylik a füzetet. A postaköltség az ed- Gergely búcsúról, Szamosújvárról tardigi 1700 példány eljuttatásához havonta tott vetített képes beszámolót. A helyi
közel 200 000 forint lenne.
örmény közösség életén és ünneplésén
Az elnök asszony beszámolt arról is, keresztül ismét felidézte ezt a szép erhogy 2007-ben kisebbségi díjat kapott a délyi örmény hagyományt.
Budapesti Örmény Katolikus LelkészEgy erdélyi örmény család életén
ség. Megtudtuk, hogy a bécsi örmény keresztül – ifj. Opra Vilmos és Böjtös
nagykövet is meglátogatta a főváros XI. J. Opra Györgyi videó filmjében – pekerületében az Orlay utca 6. szám alat- dig bepillanthattunk az erzsébetvárosi
ti örmény katolikus templomot. Január Nagyboldogasszony napi Örmény Katoli13-án részt vett az örmény nyelven folyt kus Búcsúba is. A meghitt hangulatú film
ünnepi szentmisén, az örmény énekeket ezen az estén nemes érzéseket váltott ki
együtt énekelte a katolikus közösséggel, a közösség szép számmal megjelent tagde ő értette is az énekeket.
jaiból is. A pergő képek emlékeztettek,
Dr. Issekutz Sarolta megemlítette, visszavezetnek Erdélybe a gyökerek, a
mint minden év elején, hogy várják azo- találkozás öröme pedig tovább erősítette
kat, akik segíteni tudnának munkájukkal az identitás tudatot. Elmondhatjuk, hogy
az Egyesületnek, akik kivennék részü- így a film nemcsak egy családnak jelentett
ket, például a szervezésből, levelezés- örömet, hanem azoknak is, akik az előadás
ből, csomagolásból. Jó lenne, ha minél végén nagy tapssal kifejezték tetszésüket.
többen segítenének!
Ezután a budavári
örmény kisebbség elnök asszonya, Várady
Mária
színművész
színes fotókkal elevenítette fel egy zarándokút tanulságait. Az
Ararát Ravennában
címet viselő képes
visszaemlékezésben
bemutatta a velencei
Az első sorban az Opra család, középen id. Opra Vilmos (95)
San Lazzaro szigeti
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Várady Mária

Zarándoklatok és zarándokhelyek
(Részletek)

Két, az őskorig visszavezethető emberi törekvés ötvöződik a zarándok-funkcióban: valamely tárgy, hely vagy személy megkülönböztetett tisztelete és e tisztelet kifejezése valamilyen fizikai áldozatvállalás árán. A keresztény szakrális
gondolkodásmódot és építészetet végigkíséri a zarándokfunkció megfogalmazása, koronként és területenként változó eredménnyel.
„Minden, ami körülvesz, csodálatra
méltó műve az emberi erők összefogásá
nak… és ha… kereskedelme elsorvadt,
és hatalma le is alkonyult, az egész köz
társaság léte és lényege mégsem tűnik
kevésbé tiszteletre méltónak. Csupán
alá van vetve az Idő hatalmának, mint
minden, ami létezik”
„Velence
Te régi századok lelence,
Azúr, aranyló mély medence,
Gyémántokkal rakott szelence,
Ha nem leszek, mondd elfeledsz-e
Velence?”
Minket, örményeket nem feledett el. A
San Lazzaro-t a Szerenisszima átengedte
az örmény mechitarista szerzetesrendnek, mely népének nyelvét és keresztény
kultúráját ápolta a mohamedán világban.
1789-ben ma is működő örmény nyomdát állítottak fel a kolostorban, amely
ellátja nemzeti nyelven kiadott könyvekkel a távoli örménységet. A kolostor, felbecsülhetetlen értékű keleti kézirataival,
könyvtárával, ciprusokkal és olajfákkal
övezve a nyugalom és béke hona.
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Kedves tartózkodóhelye volt Byronnak, aki az Atyáktól örmény és keleti
nyelveket tanult. Mi, mai zarándokok
sem érkezünk – és nem is távozunk –
üres kézzel, a San Lazzaro degli Armeni
lelki és szellemi kincseket rejtő szigetéről. Egy életre szívünkbe zárjuk
Vertanes Oulouhodjian Atyát, aki – nagy
szerencsémre! – másodszor kalauzolt a
kolostorban és mutatta meg annak szépségét és felbecsülhetetlen értékű kincseit. Bölcs és bájos humora, „interaktív
tárlatvezetése” hálával és büszkeséggel
töltötte el szívünket. Érdeklődéssel és
szeretettel fogadta ajándékainkat: Dr.
Puskás Attila Az erdélyi örmények nyo
mában című könyvét, a 2007 áprilisában
megtartott Örmény Kultúra Hete rendezvényeinek és a Vidám Örmény Est
a Tabánban című előadásunk plakátját.
Ajándékainkat, a kolostor kéziratokat és
ősnyomtatványokat őrző klimatizált kupolatermében adtam át.
A döbbenet méltóságának tisztelgő csendjében vette át Vertanes Atya
Nikolaj Hovhanniszján Az Örmény Ge
nocídium című Dr. Issekutz Sarolta által
szerkesztett és bővített 2007–ben megjelent kiadását. A szerkesztő örmény nyel-
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ven is megjelenő gondolatait Vertanes
Atya látható örömmel és jóérzéssel olvasta. Ott tartózkodásom idején – még
a látogatási idő végeztével is különleges
figyelmével tüntetett ki. Bejelentkezés
alapján meglátogathatjátok.
Isten áldja Önt P. Vertanes Oulouho
djian. Isten Önnel, Atyám!
„Ravennában
Az Ararát ősz hegyfokán
sok század, mint a pillanat,
jött s eltűnt.
Gyémánt csúcsait célozva, hány
villám csorbult ki szablyaként,
s mind eltűnt.
Hány nemzedék halálűzött
szeme tapadt e bérctetőn,
s mind eltűnt.
E percben épp te vagy soron,
nézd hát te is bősz homlokát
és tűnj el.”
(…)
Ki vagy hát?! Szentségem, Istenem,
Sorsom, Végzetem: Ararát!
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keresztény hitet követő népek művészetét jelzi, szűkebb értelemben pedig
az a művészet, amely rendeltetésénél,
tárgyánál vagy fölfogásánál fogva a
kereszténységgel szorosabb kapcsolatban van. Így különösen a középkornak
vallásos érzéstől erősen áthatott művészetét szoktuk keresztény művészetnek
nevezni.
A kereskedelem, a hajózás, a történelem mozgató erői, a zarándoklatok mind
a keresztény művészet térhódítását segítették elő. Különösen a keresztény építőművészet mai szemmel is csodálatra
méltó eredményeit. A Zvartnoc-i Püs
pöki templom (Kr. u. 641–652) közepén
romjaiban ma is látható az a keresztelőmedence, ahol a hagyomány szerint
a Püspök Trdat királyt megkeresztelte.
Jeruzsálem eleste (638) után az arab
hódítás fenyegetettségében élő keresztény államokban, így Örményországban
és Grúziában is egyre erőteljesebben
jelentkezett a Szent-Kereszt kultusz. A
már említett Zvartnoc-i templom – Szent
Gergely kultuszhelyén túl a Jeruzsálemi
Szent-Kereszt hódolat színhelye is volt.

Ravennában mit keresel? Itten mi a dolgod? Velem vagy és
veled élek. Életem vagy és halálom. Állsz az Idők végezetéig.
Ravenna! Róma! Arménia!
Ilyen mélyen még nem mártóztam az Élet Vizében.(…)
A szó legtágabb értelmében
Keresztény művészet a keresztény időszámítás kezdetétől a

Róma, S. Stefano Rotondo

5
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Építészeti formája a jeruzsálemi Szent
Sír templom centrális terét volt hivatott
jelképezni.
A művészek zarándoklata megismertette Európát a szépség és tudás közös
ismérveivel.
A San Stefano Rotondo a magyarok
nemzeti temploma. Piros téglás, egyszerű, kör alaprajzú épület. Alakja miatt
sokáig azt hitték, hogy Néró vásárcsarnokából alakították át, de bizonyos, hogy
az V. században épült Szent István vértanú tiszteletére. Az új kutatás szerint a
templomot egy Mithrász-szentélyre építették. Tervezői az égi Jeruzsálem földi
mását kívánták Rómában megvalósítani.
A koncentrikusan, két körben elhelyezett
oszlopok három-három hajót alkotnak, s
a görögkereszt alakjában elhelyezett négy
kápolna egyikét a mi Szent István királyunk tiszteletére szentelték. A templom
falaira Pomarancio és Tempesta festők a

XVI. században harmincnégy jelenetben
teljes realitással festették meg a vértanúk
kínzásának, kivégzésének legválogatottabb módszereit.
A templom külön érdekessége Lászay
Jánosnak (1525-ben halt meg) a Szent
Péter székesegyház magyar gyóntatójának a kőpadba süllyesztett síremléke,
amelynek latin nyelvű felirata méltán
híres:Vándor, ha látod, hogy az, ki a fa
gyos Dunánál született most római sír
ban pihen, ne csodálkozz: Róma mind
annyiunk hazája.
Hazája a római örménységnek is, aki
a Via Giulián lévő Világosító Szent Gergely plébánia-templomban római katolikus, örmény rítusú szertartáson vehet
részt minden nap. A templom védőszentje
Szent Balázs. Róma – talán – legszebb utcájában gyönyörű kis templom hirdeti az
örmények hitéletének tisztaságát és a Propaganda Fide erkölcseinek tisztességét.

Zvartnoc romjai Örményországban. Fotó: Balogh Réka
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Róma
nem
könnyen adja meg
magát. Pedig tudtam, hogy Világo
sító Szent Gergely
egészalakos szobra
a Szent Péter székesegyház egyik
falának szoborfülkéjében található.
De hát a méretek!
A tömeg! Már-már
kilátástalannak
látszott, hogy a
szobrot
megláthassam. Érdeklődtem, kutakodtam,
míg jó szerencsém
egy fiatal magyar
idegenvezetővel
a, S. Stefano Rotondo alaprajza (bal), b, Zvartnoc-i templom alapraj
hozott össze. Ő
za (jobb), alul: Zvartnoc, metszet és makett rajza
hallott róla, hogy
a szobrot II. Já
nos-Pál pápa szentelte fel, és a székes az úton. És köszönöm, hogy megtisztelegyház jobboldali külső falának egyik tetek figyelmetekkel. Navigare necesse
szoborfülkéjében van. Megvártam, est, vivere non est necesse. A zarándokmíg csoportját elrendezi, majd ő maga latok is szükségesek, így lesz teljes az
vezetett el a szoborhoz, ahol hosszan élet. Egy zarándoklat vége a másiknak
nézelődtünk, elbúcsúzván örömmel kezdete. Egy zarándoklat végén a szentfényképezgettünk, hogy aki még látni séggel való találkozásunk pillanatában
akarja, az könnyen találjon rá a csodás vagyunk a legközelebb Istenhez. Készoborra és örményként, emberként fő- szek legyetek, hogyha eljő az Idő, az inhajtással köszönthesse azt az embert, dulás ideje, ellenetek semmi ne legyen.
aki nekünk a Világosságot, a Hitet és „Menjetek, készüljetek!”
a világon először államvallásként a
„Szép legyen, ép legyen,
Kereszténységet hozta el. Áldott légy
Úgy jere hogy fogd a kezem
Szent Pap!
Fel az égi országba.”(…)
Drága Barátaim! Örülök, hogy át kellett gondolnom, hogy mi történt velem

(Elhangzott 2008. január 17-én
a Fővárosi Örmény Klubban)
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Kabdebó Lóránt

A mélypont ellenében
1. rész

A huszadik századot az emberiség történelme egyik mélypontjaként tartom – nem egyedül – számon. Mégis: ellenében az irodalom és művészet
magaspontjának jelenlétét is benne és általa ünnepelem, a tragikus derű embert felemelő katarzisának megfogalmazásáért. Legyen rá bizonyság a magyar
Nyugat című folyóirat, amely létrejöttének százados évfordulóját ünnepeljük.
Írtam róla a Magyar Nemzet évzáró-évnyitó Magazinjában, és beszéltem róla
a Hírtv Különkiadásában, melyet hétfő
reggel és szerda délután ismételnek.
Írtam és beszéltem boldogan, mert pályám alakulásába lényegében beleszólt,
bárha semmilyen személyes kapcsolat
már hozzá nem fűzhetett az időben.
De a Rákosi korszak legsötétebb pillanataiban a miskolci Földes Gimnázium diákjának atyai barátaim, Pápay
Sándor és Bándi Géza a könyvtár barátian bizalmas csöndjében úgy adták
kezembe a „nyugatos” írók könyveit és
fordításköteteit, hogy amikor pályát kellett választanom nem a családi hagyományt követtem, mérnök helyett tanárnak felvételiztem, azzal az irodalommal
akartam foglalkozni, amelynek szellemi
sugárzását éppen ez a „nyugatos” szemlélet rajzolta ki előttem. Majd pedig fiatal tanárként ugyanitt folytattam már
annak a „nyugatos” költőnek a feldolgozásával, aki ezt írhatta az ostrom vérzivatara után: „A magyar költészet az
én nyelvemen beszél”. A napokban emlékezett valahai diákom, majd a Petőfi
Irodalmi Múzeumbeli fiatal munkatársam Tverdota György a kezdő évekre,
8

mondván, professzorként éppen erről a
Nyugatról készül a kultuszkutatás szellemében konferenciát szervezni.
Mert mi lehet az oka, hogy az ostrom
után Ottlik Géza és barátai éppen a Nyugatot akarják újjászervezni, a rendszerváltást megelőző időszak a Nyugathoz
való visszakötődést gondolta végig, és
még ma is nem egy folyóirat-szerveződés erre a névre szeretné keresztelni saját vállalkozását.
Túl az irodalomtörténet történelmi és
poétikai esetlegességein a Nyugat „glóriával átallépi” az eseményeket, ellen- és
rokonszenveket, politikai és poétikai csatározásokat, eszmévé finomodva a minőség eszményévé emelkedik a százéves
távlatból. Annak igazolásaként, hogy az
irodalom nem a drasztikus és látványos
események, háborúk, diktatúrák törésvonalaiban-lövészárkaiban születik, hanem
az írók mintha az emberiség őrzőangyalai
szólalnának meg, figyelmeztetően – mindig megelőzik a bekövetkező katasztrófákat. Az alakuló Nyugat is még a „boldog
békeidőben”, a kiegyezést követő látszólagos fénykorban kezdi leírni az ember
bukását és kétségbeesését éppúgy, mint
a túlélési vágyát, a feltámadás reményét.
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Őrzőangyalok, Isten sajátos küldöttei: az negatívjáról a pozitív oldalra a költő és
írók és az embert környező állatok, akik gondolkozó Ady: az Istennel való fogfigyelnek, és figyelmeztetnek. Beleszö- lalkozás katartikus helykereséséről vall
vődnek életünkbe. De az emberek ritkán verseiben.
figyelnek rájuk.
És folytatom a másik számvetéssel:
Csak két példát! Két félreértett es�- Babits Magyar költő kilencszáztizenszét. Ady mielőtt megírná szellemi tisz- kilencben című írásával. A forradalom
tázódása enés a kommün
ciklopédiáját, Száz évvel ezelőtt jelent meg egy korszakos ünnepelt köla Margitát, le- jelentőségű irodalmi lap, a Nyugat. (Az első tője már kaírja látomását szám 1908. január 1-jén.) Főszerkesztője tedráját elfogaz 1849-ben Ignotus (Veigelsberg Hugó) volt, szerkesz- lalva, AdyErdélybe Bem tői Fenyő Miksa és a legendás Osvát Ernő. A e l ő a d á s a i t
hez készülő Nyugat stílusforradalmat jelentett, ezután tartva átadja
Petőfi lelki- nem lehetett úgy írni, mint azelőtt. A folyó- népbiztos baá l l a p o t á r ó l , irat művésznemzedéke előtt nyitva állt az rátjának nagy
a Petőfi nem ajtó a nyugat-európai stíluseszmények integ- meghökkent
alkuszik című rálására és az új nemzeti kifejezésmód meg- költeményét,
elmélkedést. fogalmazására. Számos nagy költő és író, a
Szíttál-e
Benne olva- így Ady Endre, Tóth Árpád, Kosztolányi De- lassú
mérsom ebben az zső, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Kaffka geket címűt.
eszmélkedés- Margit, Krúdy Gyula ekkor indul el pályáján. Már
akkor
ben a Prufrock Kabdebó Lóránt a Nyugat-eszményről szóló átéli a rossz
v í v ó d á s á t , írását az MKDSZ honlapja közölte.
ártalmas kia háborút is
sugárzását.
utóbb átélő amerikai „hortobágy poé„S a költő egymagában, félreértve az
tája” Mauberley hazai kivetettségét, a egész országtól, a hallgatás szívemésztő
Transszszibériai prózában elképzelt uta- szégyenében, míg nemzetét marcangolzását megélő költő vágyódását a fran- ták: önmagát tépdeste. Érezte a félreérciaországi kis Johanna után, és a rákba- tést és ki nem magyarázkodhatott, érezte
rakkban feloszló test sejtelmes kiszol- a bélyeget homlokán és le nem téphette.
gáltatottságát. Eliot, Pound, Cendrars S míg a tompa baljós csönd fülledt köés Benn ugyanakkor keletkezett láto- rülötte, ő megkezdte lelkében harcát a
másait. Újat akarást és számvetést a ha- szavakkal, – az ő saját régi szavaival.
lállal. Ady ne lett volna korszerű? Még
Halljad ezt a harcot, neked jogod van
Petőfit is kortársukká stilizálja. És mind számon kérni ezt is, egyedül illetékes
ezt a „kisebb méretű csodát” szembesíti idegen, közönség! Mert te vagy együtt
az Univerzum nagy csodájával – léte- mégis a Jelen és Jövő: minden Múltak
zésével. Ugyanis ekkor, ezzel párhu- és emlékek nagy rezultánsa: Nemzet!
zamosan fordul a szabadgondolkozás Mindannyiunknak nagy Bírája te vagy,
9
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te, akinek a végén mindig igazad van!
Vallok tehát néked a magam nevében.
Egy sokat szenvedett költő nevében.
És vallom, hogy emésztő, szomorú
harcot viseltem a saját régi szavaimmal
és minden szavakkal. Ah, már a vallomás
feszíti lelkemet, mint bűnbánó remetében,
ég bennem a hónapokig visszatartott gyónás!... Minden nagyszerű és szent szavakat megtagadtam én, először a »nemzet«
szent szavait, mert ölés és elnyomás esz-

Erdélyi Örmény Gyökerek

közei lettek, azután az »emberközösség«
szent szavait is, mert ölés és elnyomás eszközei lettek ezek is! És így elérkeztem a
Végső Kétség kopár szigetére. Egy fakóbb
és szomorúbb virágom van emlékül erről a
kopár szigetről, egy kövirózsa, egy kopár,
sivatag énekem – amelyet akkor nem olvasott nyomtatva senki sem, mert akkor ez,
szegény, veszedelmes, »ellenforadalmi«
ének volt – az egyetlen énekem a kopár
Diktatúra énektelen idejéből:

Ének a »Szavak Megtagadásának« korából
Szíttál-e lassú mérgeket, illatok átkait?
jaj, rosszabb, aki kába szók mérgéből tudva szítt,
melyektől elzsibbad az ész, és megőrül a Tett –
ó, kárhozat, kiben a szó először született
az ábrándokbahurkoló, és álomharanghuzó,
biborszinű, tömjénszagú, trombitahangu szó.
Haza...Szabadság...hallod ezt? ó ember! messze fuss,
mert ellenséged aki szól, zsarnok és háborus:
mert minden édenek neve vad poklokat büvöl
s Kasszandra átkát gúnyosan visszárul veri föl.
Hazánk, harsan, s már durva harc dúlja a drága tájt,
s új tusa borzadt oka lesz, aki békét kiált.
Eszmét neveznek – és a föld bitókkal fölfakad,
jövőt – és viszik halni már a gyönge fiukat,
népjavát – s a nép új nyomort lát, újabb szenvedést,
emberközösség: pompa-szó! – de kerüld mint a kést;
szabadság: ez még csábosabb; – de vigyázz, ki ne mondd,
mert súlyosabb bilincsbe fogsz botolni majd, bolond!
Ó, varázs van a szavakon, hogy a Teljesedés
fordítva értse mind, s legyen elátkozott vetés,
hol a konkolyt arassa az, ki a búzát veti,
s szive melegjén ölyvtojást költsön a gerle ki.
Ember azért, ha jót akarsz, tanácsom megfogadd
és köpd ki fogaid közül a véres szavakat, –
sőt hogyha érzed, hogy a szó, ez álnok gyűtövény,
ártatlan is, csírázni kezd lelkednek mezején,
égesd föl inkább a mezőt és legyen kételyed
tikkadt és izzó, mint a láng száraz mező felett.
Így tépődtem,
körülöttem egy ország nagy csöndje,
s egy-egy fojtott jaj ért el a csöndből hozzámig.”
10
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És rátalál az értékőrzés és nemzetmentés világirodalmi és az egyetemes
történelmet szolgáló-gazdagító formulájára, az elkövetkező évtizedek Nyugat-szemléletének megfogalmazására.
„Ez a szó: nemzet, maga kétértelmű.
Mi az a nemzet? Néhány milliónyi horda abból a fajtából, mely a teremtés koronájává teremtette magát? Nem: több
ennél a nemzet! És ha skolasztikus szigorúsággal akarunk definiálni: nemcsak
quidditas, hanem qualitas is. Aki ennek
a néhány millió embernek mind csupa
jót akar, békét, boldogságot: azért még
mindig lehet nemzetellenes. Mert ami a
nemzetet nemzetté teszi: az a lelkekben
van. Egy szín, egy hangulat... aki ezt a
színt haloványítani, ezt a hangulatot irtani akarja: az nemzetellenes!
Egy szín: egy színnel több az Emberiség nagy színskálájában. (Milyen szegény volna az egyszínű Emberiség!) Egy
közös hangulat, közös emlékekből, öröklött és átélt közösségekből összeszőve.
Testileg talán nem vagyunk rokonok: lelki közösség az. Egy nyelv, mely gondolkodásunkat hasonlóvá tette, ugyanazon
mesék, melyeket hallottunk a gyerekszobában, ugyanazon történet, melyet tanultunk az iskolában, ugyanazon könyvek,
melyeket olvastunk, hasonló városok,
melyekben éltünk, hasonló tájak, amelyeket láttunk. És ugyanazon csapások,
miket átszenvedtünk, ugyanazon áldatlan körülmények, amik közt tengődünk!
Az egész múlt, jelenig gazdagodva, úgy,
amint lelkünkben felgyülemlett. Közös
lelki ősök. A nemzet az a lelkek közt,
ami a faj a testi leszármazásban. S amint
a faj ereje a testi múlt ereje, ismeretlen
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ősök hajlamai, betegségei és energiái,
úgy képviseli a nemzet a lelki múltat, a
lelki ősöket. Nemzet: a kultúra.”
A Nyugat-eszményt azután atyai barátom, Vas István elbeszélései erősítették
bennem, Szigligeten és szentendrei kertjükben. No meg Vas István és Ottlik beszélgetései-vitatkozásai, melyeknek néha
hallgatója lehettem. Emlékszem közös
rádióhallgatásunkra, a Groza Péter rakparti lakásban, amikor A háborúnak vége
lett sorozatom Vas Istvánnal készült darabját együtt hallgattuk, Ottlikkal, és az
utólagos vitáktól előre reszkető Szántó
Piroskával. Diadallal vártuk ki végét.
Igen, a Nyugat koronként és emberenként mást-mást jelent. Irodalomtörténészként élt bennem egy történeti folyamatosság is, és most döbbenten tanulmányozom
két ifjú hölgy (Mann Jolán és Sudár Anna
mária) Nyugat-képét, egy az OSZK-ban
készült web-lapon. Mai szemmel emelik
ki a maradandó mozzanatokat a folyóirat
történetéből. A kortársak, akik számonként kísérték figyelemmel a megjelenést,
bizony elcsodálkoznának, ha ezzel a szempont rendszerrel szembesülnének. Bizony
egy egészen más Nyugat jelenik meg az
évszázados távlatból: http://nyugat.oszk.
hu/html/szakirodalom_kronologia.htm .
Folytatásként pedig elismételem a Magyar Nemzetben megjelent írásomat, ahol
emlékeimbe beleszövődik Szabó Lőrinc
végszava: „nincs senkim kivüled”, és emlékezem, mint Németh László, tisztelettel,
az eszményhez való kapcsolódással: „Azt
csinálom, amit egy kéz egy másik kéz nélkül megtehet. Tisztelgek előtte.”
(Megjelent az MKDSZ honlapján, 2008. jan. 6-án)

Folytatjuk
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Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári
régészeti iskola megalapítója
4. rész

Hatalomváltás után: munka, mellőztetés, meghurcoltatás (1919-1937)
A trianoni békeszerződés aláírása után, 1920 szeptemberében, sok más sorstársával egyetemben, Roska is letette az esküt a román államnak. Az egyetem tanársegéddé visszaminősítve alkalmazta. 1924 nyarán, miután Budayt
meghívták a szegedi egyetem régészeti tanszékére, átvette annak mindkét beosztását: az egyetem Régészeti és Érmészeti Intézeténél előlépett adjunktussá
(°ef de lucrări), az egyesület pedig rábízta az Érem- és Régiségtár vezetését.
A szakmai elismerés és megbecsülés jeleként több más felelős megbízatást is kapott. Egyedüli magyar szakembere volt
a román állami Műemlékvédő Bizottság Erdélyi Tagozatának (Comisiunen
Monumentelor Istorice, Secþiunea
pentru Transilvania), amely a nevében
jelzett felügyeleti tevékenységén kívül
régészeti ásatásokat is szervezett. Szintén társadalmi munkában vállalta a magyar turista szervezet, az Erdélyi KárpátEgyesület Néprajzi Múzeumának igazgatását. Kenyéradó munkahelyén, az
egyetemi intézetnél a húszas években
kialakult felemás állapotokat később így
jellemezte: „Idegenek vették át a vezetést s még jó szerencse, hogy az Éremés Régiségtár élére D.M. Teodorescu
professzor személyében jó szakember és
megértő, nemeslelkü kolléga került, aki
tisztelte új munkatársai fájdalmát, méltányolta tudományos múltjukat s aki alatt a
munka is megindulhatott.” 22
A gyűjtemények anyagát Roskánál és
Kovácsnál jobban senki sem ismerte, s
12

tájékozottságuknak az intézet maximális
hasznát látta. A rokon intézményekkel
fenntartott tudományos kapcsolatokban
Roska nélkülözhetetlen munkatársnak
bizonyult. Kezdeményezte a kutatás
ban hasznosítható cseretárgyak átengedését a bukaresti, jászvásári, temesvári
múzeumok részére, s maga válogatta
ki az ottományi ásatásokból származó
fölös anyagot. A brassói H. Schroller
kérésére azonosított bizonyos leleteket,
lelőhelyeket. Részt vett a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 50
éves jubileumára szervezett kiállítás
rendezésében, s hivatalosan képviselte
a kolozsvári intézetet az ünnepségeken. Felettese őt bízta meg a Magyar
Nemzeti Múzeum (Csalog József) által
kért fényképek (neolitikus leletek) kikeresésével. Kiválogatta a groningeni
(Hollandia) egyetemnek szánt tordosi,
jószáshelyi anyagot (pénzhiány miatt az
elküldés sajnos elmaradt).23 Nem tartozott ugyan az oktató személyzethez, az
ősrégészet iránt különösen érdeklődő
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hallgatók (Susana GrinhÞescu, Makkai
László) mégis kérték, hogy vele dolgozhassanak. Válaszképpen az intézet
vezetősége a régészetet hallgató minden
diák részére bevezette az elméleti gyakorlatot.24
Régészeti munkásságát folytatta ott,
ahol a háború miatt félbe kellett szakítania. 1921-ben újból ásott a csoklovinai
barlangban, s a felújított munkálatok éveken át folytak (1925, 1927, 1928). 1923ban Olábaponoron újabb paleolitikus
telep ásatásába fogott, ahova később
többször visszatért (1925-1929). Henri
Breuil 1924. évi erdélyi tanulmányútja
újabb lökést adott az őskőkori kutatásoknak. Ebben az évben Roska felújította a
kőrösbarlangi ásatásokat, s kutatásokat
kezdeményezett Kőröslórón, a Hunyad
megyei Fegyeren, Karácsonyfalva három barlangjában, a szakmai körökben
már ismert Szitabodzán (ahova 19281930-ban még visszatért). 1928-ban újból paleolitikus lelőhelyekre látogatott
(Jószáshely, Baszarabásza, Brotuna,
Csoklovina, Ohábaponor, Szitabodza,
Szentgerice). Az érdeklődését leginkább
lefoglaló őskőkori kutatások után második helyen a bronzkori ásatások álltak.
Felújította a félbeszakadt perjámosi
munkálatokatokat (1921, 1928), újabb
telepeket tárt fel Ottományban (1924,
1925, 1927) és Gyulavarsándon (1930).
A paleolitikus és bronzkori súlypont
mellett az érmihályfalvi rézkori telep
ásása (1924) elszigetelt jelenségnek
számít.
A gyűjtőútjai, ásatásai nyomán született beszámolók, dolgozatok mindegyike a szakirodalom értékes nyeresége. A
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több évtizedes tudományos munkásság
után elkövetkezett a betakarítás, az ös�szefoglalások ideje. Az 1913-ban megjelent szerény útmutatóban (Bevezetés az
őskorba) bejelentette, hogy tervei közt
szerepel egy igényesebb összefoglaló
elkészítése. A jó évtized múltán megjelent Az ősrégészet kézikönyve a kor tudományosságának színvonalán foglalta
össze a kőkorszakról rendelkézésre álló
ismereteket. A két kötetet Erdély régibb,
illetve újabb kőkorának fölvázolása zárja. Hiteles tanulmányok, hiszen ezt a korszakot ekkoriban Roskánál jobban senki
sem ismerte, következtetéseit jórészt saját ásatási eredményeire alapozta. Nem
rajta múlt, hogy a tervezett folytatás – a
bronz- és a vaskort bemutató két kötet
– elmaradt.25 Az összefoglalás újabb lehetőségét a Székely Nemzeti Múzeum
jubileumi emlékkönyve teremtette meg.
Tekintélyes szakirodalom, az ünneplő
intézmény, s más múzeumok gyűjteményeinek áttanulmányozása után megírta
A Székelyföld őskorát.26 E kötetek főképp a múzeumi dolgozók, szaktanárok
útbaigazítását célozták, de az érdeklődő
nagyközönség tájékoztatását is szolgálták. Megírta egy tervezett átfogó Erdély-történetnek az ős-, népvándorlásés honfoglaláskorról szóló fejezetét. A
kéziratot 1931-ben adta le, de a kötet
csak évek múltán jelent meg (A történe
ti Erdély. Szerk. Asztalos Miklós. Budapest 1936).
1929-től Roska íróasztalán egyre szaporodtak a kizárólag szakembereknek
szánt régészeti repertórium kéziratának
lapjai.1936 áprilisában – az összegyűjtött adatok kiegészítését és ellenőrzését
13
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szolgáló külföldi tanulmányút céljából
– hosszabb szabadságot kért. Az ellene indított eljárás címén közvetlen felettese, az intézet megbízott gondnoka,
Constantin Daicoviciu – aki diákkorában mások mellett épp Roska oldalán
ismerkedett a régészeti ásatások mód
szertanával – nem továbbította a kérelmet.27 Az eljárás mögött személyes és
általános, társadalmi konfliktusok húzódtak meg.
A hatalomváltáskor a román egyetem
átvette ugyan az egykori magyar intézmény alkalmazottainak többségét, ám a
következő években a hatóságok minden
lehetőséget megragadtak eltávolításuk
érdekében. 1921-ben kényszerítették
őket, Roskát is, hogy magyar felekezeti
iskolákban vállalt óráikról mondjanak
le. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a
gyűjtemények tulajdonosa, és a tárakat kezelő, használó román egyetem
közötti feszült viszony hátrányosan
befolyásolta az egyetem azon alkalmazottainak helyzetét, akik szerepet vállaltak az egyesület tevékenységében. A
további kellemetlenségek megelőzése
végett 1927-ben Roska lemondott igazgatóválasztmányi tagságáról. Az állami
alkalmazottaknak román nyelvvizsgán
kellett bizonyítaniuk alkalmasságukat.
Roska kitűnő minősítéssel vizsgázott
(1928), s adjunktusi beosztásában véglegesítették.28
„1929.
februárius
havában,
Teodorescu professzor lemondásakor –
idézte jó évtized múltán egykori meghurcoltatásának keserű emlékeit – olyanok vették át az intézet és a múzeum
vezetését, akiknek sem múzeumi neve14
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lésük, sem régészeti iskolájuk nem volt;
a türelmet a féktelen türelmetlenség, a
rendszeres munkát a kapkodás, a békét
a megaláztatások, bántások váltották
fel s a régi személyzet lassan kezdett
kikopni.” 29 Az átszervezett intézet új
vezetője, Emil Panaitescu professzor
kifogásolta, hogy az intézetbe érkező
küldemények némelyikén címzettként
Roska neve szerepel. Röviddel ezután
ismét az Erdélyi Múzeum-Egyesület
vezetésében vállalt szerepét firtatta.30 A
személyes élű támadás – Roska idejekorán tett ellenlépése következtében – célt
tévesztett.
Az általános érvényű kampánnyal
szemben azonban, Roska már tehetetlennek bizonyult.
A nagy gazdasági válságból eredő
pénzügyi nehézségeket az egyetem vezetősége a kisebbségi alkalmazottak
nyugdíjazásával vélte megoldhatónak:
így megőrizheti a fiatal román kutatókat,
s egyúttal megszabadul a kellemetlen
„idegen elemek”-től.31 A zaklatások elkerülés, érdekében Roska nyugalomba
készült. Tanulmányúti kérelmével együtt
ezt a beadványát is visszatartották.32
Constantin Daicoviciu feljelentést tett ellene, melynek tartalmát sajtóértekezleten
a román közvéleménnyel is megismertette. Bűnéül rótta fel, hogy A történeti
Erdélyben kihangsúlyozza e tartomány
és a korabeli Magyarország területe közt
a történelme folyamán mindenkor fennálló szerves egységet, hogy a magyarság
erdélyi letelepedését nem Szent István,
hanem a honfoglalás idejére teszi, hogy
külföldi kiadványokban az erdélyi hely
ségnevek magyar változatát használja,
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térképeken a trianoni béke előtti országhatárokat tünteti fel. Mindezzel pedig a
magyar revizionizmusnak tesz szolgálatot. Kifogásolta, hogy a szegedi Ferenc
József Tudományegyetem magántanári
címét használja, holott ez az intézmény –
úgymond, jogtalanul – az egykori kolozsvári magyar egyetem jogutódjának tekinti magát. 33 A feljelentés nyomán Roska
lakásán és munkahelyén több ízben
házkutatást tartottak, és egyetemi állásából felfüggesztették (1936. június 11.).34
Közrend elleni vétség vádjával bűnügyi
eljárást indítottak ellene. A hadbíróság
államellenes izgatás miatt háromhavi
szabadságvesztésre, ötezer lej pénzbüntetésre és politikai jogainak három évre
szóló felfüggesztésére ítélte (november
13).35 A méltánytalan döntés magyar körökben általános felháborodást kelltett.
Nicolae Iorga, a legtekintélyesebb élő
román tudós sürgette visszavonását. A román nemzeti ünnep alkalmából elrendelt
királyi közkegyelem alapján három hét
múlva elhagyta az ügyészségi fogházat.36
Ám munkahelyére nem térhetett vissza.
Kénytelen volt elhagyni az országot.
(Megjelent: Honismeret XXIII. 2005/5. szám)
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Megjelent!

Megjelent Száva Alex (Sándor) – Ó, barátom – Ov
paregam című erdélyi örmény népdalok CD lemeze,
amelyet a Fővárosi Örmény Klubban bemutattak. A
lemez 2.500 Ft-ért megvásárolható a Fővárosi Örmény Önkormányzat 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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Kiss Ferenc (Dés)

Örmény Múzeum – Egyesület, 1907-2007
3. befejező rész

Az Ö.M.E. megalakulása és előrelátható ünnepélyes megnyitása a továbbiakban is fokozott lelkesedést váltott ki a magyarörmények körében. Újabb adományok érkeznek: Kopatz Márton Gyergyószentmiklósról egy régi kardot és
egy Mária képet, Bárány Lukács kanonok Szamosújvárról a plébániai festményeket, az örmény katolikus templom oratóriumában található szent szobrokat, domborműveket és egyházi tárgyakat, Hermann Antal egy nagyobb éremgyűjteményt, míg Tódorfi Lukács polgármester a múzeumba letéteményezi a
város régi pallosát és más emléktárgyakat. Az állandó jelleggel érkező kisebbnagyobb adományok sorozatát, melyek között ezüst dísztárgyak, éremkollekciók, könyvek, kéziratok, pecsétnyomók, festmények és ruhadarabok voltak, az
„Armenia” folyamatosan közli.
Az Örmény Múzeum növekvő gyűjte- umra hagyta egész vagyonát, bizonyos
ményének elhelyezése és az intézmény konkrét hagyományok leszámításával.
működése, székhely hiányában, kez- Ezen az alapon a múzeum vezetősége
detben nagy nehézségekbe ütközött. A kötelességének tartotta, hogy az özvegy
gondokon enyhítendő, Szongott Kris érdekeit is szem előtt tartva, megindítsa
tóf megtoldotta saját házát egy újabb az eljárást Szongott végső akaratának
építménnyel, mely ideiglenesen szál- érvényesítésére. Az Ö.M.E. azonnal
lást biztosított és lehetővé tette az új kimondotta, hogy az „Armenia” folyóintézmény működését. A székhely kér- irat, mint az intézmény hivatalos lapját a
dése, végül is úgy oldódott meg, hogy továbbiakban is fenntartja. Ennek szerSzamosújvár felajánlotta az 1792-ben kesztését dr. Hermann Antal tiszteletbeli
épült és 1854-ben megszűnt jó karban igazgatóra és dr. Papp Gusztáv titkárra
lévő városi algimnázium emeleti részét, bízta. A múzeum igazgatói tisztségére
ahol egy tágas előcsarnok és négy szoba dr. Temesváry János tanárt választották
ment át a múzeum használatába.
meg.
Szongott Kristóf nagy lelkesedéssel
Az Örmény Múzeum – Egyesület
és hozzáértéssel töltötte be az Örmény ünnepélyes megnyitásának időpontját
Múzeum igazgatói tisztségét. Az intéz- 1907. Szent Gergely napját követő napmény ünnepélyes megnyitását a nagy ra (június 16.) tűzték ki. Ekkor ünnepéalapító azonban már nem érte meg. lyes keretek között az új tudományos és
1907. január 24-én, lázas tevékenység kulturális intézmény elfoglalhatta méltó
és néhány napos betegség után távozott helyét a magyar művelődési élet csillagaz élők sorából. Tanuk előtt tett szóbe- rendszerében.
li végrendeletében az Örmény MúzeSzongott Kristóf korai és váratlan
16
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halála az Ö.M.E.
számára pótolhatatlan veszteséget
okozott. A maga
után hagyott űrt
az utódok közül senki sem
tudta kitölteni.
Az „Armenia”
1907.
március
15-én adta ki a
Szongott Kristóf
füzetet,
melyben Szamosújvár
nagy fiának és
a
tudományos
armenisztika érEmlékezünk a 2007. évi zarándokútra. Lembergben Tadeosz Gevorgján
demdús műve- örmény apostoli plébános szeretetvendégségen fogadja az Erdélyi Örmény
lőjének
állított
Gyökerek Kulturális Egyesület barangoló csoportját
örök
emléket.
A szemle következő számaiban közlik mind visszafogottabbá válik és egyre inOrosz Endre archeológus jelentését a kább a gyűjtemény állagának konzerváSzamosújvár melléki római kasztrum- lására és megőrzésére rendezkedett be.
ban végzett ásatások eredményeiről, dr. Átélte a két világégést és az erőszakos átPapp Géza tanulmányát Szamosújvár rendezések időszakát, s mint ilyenkor törjövőjéről és dr. Hermann Antal A bécsi ténni szokott, a gyűjtemény anyaga erőmechitaristák és Szamosújvár című írá- sen megfogyatkozott. Az emléktárgyak
sát. A szemle 1907. évi utolsó számának jó része, napjainkban, a szamosújvári és
utolsó lapján, mintegy záróakkordként a kolozsvári történelmi múzeumok kololvashatjuk a szentenciózus hangvételű lekcióinak részét képezik.
közleményt, mely szerint „Jelen füzeAz Örmény Múzeum – Egyesület
tünkkel az „Armenia” 21 évi fennállása nagy vesztesége volt, hogy egy olyan
után, mint folyóirat megszűnik, s csak, időszakban alakult meg és tárta szélesre
mint a szamosújvári Örmény Múzeum – kapuit, amikor a múzsák hallgatásra kéEgyesület hivatalos közlönye fog könyv szültek és a kibontakozásra nem maradt
alakban megjelenni …” Ezt a későbbiek elég idő. Újabb anyagi és szellemi felnem igazolták.
lendülést már nem ért meg, de célkitűAz a már mindjárt indulásánál lan- zései és megvalósításai így is követendő
kadozó Örmény Múzeum – Egyesület példaként állhatnak előttünk.
tevékenysége a következő időszakokban
vége
17
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
19. rész

Folytatjuk Dr. Gábriel András írását, mely a Honismeret című folyóirat 2001/1.
számában jelent meg, és előző részét a januári füzetünkben olvashatták.

Magyar sziget a Lápos felső medencéjében

A Lápos az egyesült Szamos legnagyobb mellékfolyója. Az egykori Szatmár,
Szolnok-Doboka és Máramaros megyék határvidékén emelkedő vulkáni hegyekben ered. Völgye északra forduló, kanyarja és a Békás szorosra emlékeztető meredek sziklafalakkal kísért hosszú szorosa felett széles medencévé tágul. Ebben román falvakkal körülvéve fekszik az egykor erős magyar többségű
régi járási székhely Magyarlápos (Tîrgu Lapuş) és a szinte teljesen magyar
Domokos (Damacuşeni).
A XVIII. században mindkét faluban,
Magyarláposon és Domokoson kétfordulós gazdálkodás folyt, amelyről a
XIX. században álltak át háromfordulósra. A XVIII–XIX. században abból
is éltek, hogy sót fuvaroztak Désaknáról
Szilágysomlyóra. Lápos határából 1863ban úrbéri kárpótlást kapott gróf Ester
házy István és Szamosújvár városa. Az
előbbi utóda 1910 táján még Láposon
(is) lakott és 2146 holdja volt, benne
313 kh szántóföld és 1358 kh erdő. Rajta kívül még egy család gazdálkodott
nagyobb szántóföldön, 240 holdon, a
többi öt „birtokos” 100 holdnál kisebb
szántóterületen. A többi 509 gazdára átlagosan 4,2 kh, Domokoson 4,6 kh jutott,
tehát túlnyomó részük törpebirtokon élt,
amiből csak nyomorogni lehetett. Más
munka után kellett nézni, el- vagy kivándorolni. A szegények a nagyobb gazdáknál lehettek napszámosok, részes aratók,
harmadosok, kaphattak munkát a közeli
erdőkben, bányákban. Láposon sok ipa18

ros dolgozott, ahol az 1720-i összeírás is
12 iparost, kereskedőt talált.
Magyarláposon 1850-ben létesült
postahivatal, a múlt század végén pedig már működött tej- és hitelszövetkezet, gazdakör Domokoson is. Akkor
az 1901-ben közöltek szerint Domokoson a kukorica volt a fő táplálék, de
búza és rozskenyeret is ettek. A földet
egyszerű eszközökkel művelték, sokat
tehénfogattal, Domokoson az 1895. évi
mezőgazdasági összeírás szerint 90 tehénfogatot vettek száma 77 ló-, illetve
ökör- és egy bivalyfogat mellett.
Láposon hetipiacot, híres várásokat
tartottak, évente négyet. A vásárokra
legtöbbször színtársulat is jött. Az iskolában játszottak, nagyon lelkesen 6-7en, 11-12 szerepes darabokat gyakori
szünetekkel, átöltözésekkel. Ilyenkor
zsúfolásig megtelt az iskola és nagyon
megtapsolták őket. „Magyar szó színpadon a magyarság végvárában!” – írta
róluk Kádár József 1901-ben.
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Magyarlápost egy 1553. és 1615. évi
oklevél oppidumnak, mezővárosnak
írja. Városi rangot újabban kapott, de
csak főutcájának egymással szembenéző katolikus és református temploma
táján kiszélesedő része városias jellegű.
Mind a két templom a múlt század közepén épült. A régebbi, gótikus református templomot omladozó állapota miatt
le kellett bontani. Az utcára néz az új
kupolás kéttornyú román ortodox templom. Előtte van „A felszabadító román
katona” szobra. Itt áll a nem üzemelő
szálloda és egy másik kétemeletes épület, amelyben vendéglő is működik.
Láposon a románok már erős többségben vannak, csaknem háromszor annyian,
mint 1941-ben. Közülük mintegy 1300an ortodoxok (görögkeletiek) és 150-en
görög katolikusok, akik istentiszteletüket
a volt mozi épületben tartják. Fatemplomuk a falu északi végén a temetőben
állt. A láposi románok többsége felsőbb
akaratból 1798-ban tért át ortodoxról görög katolikus vallásra, 1945 után szintén
felsőbb akaratból ismét ortodoxok lettek.
Az 1941. évi népszámlálás Láposon 1517
magyar anyanyelvűt vett számba. Közülük 436-an zsidók voltak, akik – mint a
271 jiddis nyelvű – nem tértek vissza a
deportálásból, vagy ha haza is tértek, elköltöztek. A magyarok száma ma kevesebb, mint 1941-ben, mintegy 1050-en
vannak, akárcsak az 1850. évi katonai
összeíráskor; kétharmaduk református,
egyharmaduk római katolikus.
Láposnak 1271-ben már volt római katolikus plébániája, Domokosnak a XIV.
század elején temploma. A hitújításkor a
magyarok túlnyomó része református lett,
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néhányan unitáriusok. Lápost 1639-ben virágzó református egyházközségnek írják,
amelynek 1643-ig Domokos filiája volt.
Katolikus misét újra 1737-ben tartottak
Láposon, 1783-ban ferencesek költöztek
a faluba, akik a harmincadházban miséztek. 1813-ban római katolikus fatemplom
épült. Láposon a reformátusoknak évekig
nem volt papjuk, ma már van fiatal lelkészük. Zokon vették, hogy régi papjukat
Tőkés László Nagyváradra vitte helyettesének. Fiatal a katolikus plébános is, akárcsak Domokos református lelkésze.
Domokoson kedvezőbb a magyarság
helyzete, mint Láposon. Az 1941. évi
777-nél több, 950 magyar él a faluban,
és szinte mind református. Az összesen
20 itteni románból 15-en áttértek a magyarok református vallására. A helyzet
azonban nem ilyen kedvező, mert több
magyar vegyes házasságban él, gyermekeik magyarságának megmaradása
bizonytalan. Domokos új temploma magas tornyával messze uralja a táj képét.
A régi 1910 táján leégett, az újat holland
segítséggel tartják karban. Még régebbi
templomuk Ali basa tatárjainak garázdálkodásakor égett le.
Domokoson csak magyar iskola van,
éspedig 8 osztályos, Láposon viszont
csak 4 osztályos. A nagyobb gyerekek
Domokosra járhatnának, de azt nem
sokan vállalják, hanem a láposi román
iskolába járnak. És ha már az iskolában
román beszédre szoktak, többen ezen
maradnak, és bonyolultabb magyar szöveget már alig értenek meg, alig tudnak
magyarul fogalmazni. Láposon újabban
román középiskola is épült.
Folytatjuk
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Udvarhelyi Éva Tessza

„Olyan vagyok, mint egy szivacs,
magamba akarom szívni az információt”1
1. rész

Isabella Manassarian (22 éves) Örményországból érkezett. 2006 szeptemberében
jött Budapestre, hogy mesterdiplomát szerezzen politológiából a Közép-Európai
Egyetemen2. Egy évig marad Magyarországon. Mielőtt Magyarországra jött, hét
évig Egyiptomban élt. Mivel egész életét különböző nemzetközi közegekben élte, az
identitás keresése fontos szerepet kapott az életében, egészen kisgyerekkora óta.
Örülök, hogy idejöttem, mivel ez egy
teljesen új tapasztalat ahhoz képest, amit
ezelőtt megéltem. Ezelőtt Egyiptomban
laktam. Apukám diplomata, így amikor
13 és fél éves voltam, ő Egyiptomba
ment Örményország nagyköveteként, és
én vele mentem. Jó dolog egy nagykövet gyerekének lenni, egy egész életre
szóló tapasztalat. Sok kiváltságban van
részed, és ami a legjobb, hogy egy nemzetközi közösségben szocializálódsz.
A barátaim a világ különböző részeiről
származnak.
Ugyanakkor, amikor 13 évesen egy
teljesen új kultúrába és környezetbe költözöl, nem érted igazán, hogy mi is történik veled. Azt gondolod, hogy vidám
dolog lesz, és nagyon izgatott leszel. Aztán amikor megérkeztem egészen mást
tapasztaltam, mint amire számítottam.
Az első tíz nap után elhatalmasodott rajtam a vágy, hogy hazamenjek. Egyszerűen vissza akartam menni. Mondtam
a szüleimnek, hogy nagyon szeretnék
visszamenni Örményországba. Utáltam
Egyiptomban lenni. Eltelt egy hónap, és
a vágy, hogy visszamenjek, annyira felerősödött, hogy a szüleim azt mondták:
20

„Hát, talán vissza kellene őt vinnünk tíz
napra, kezd kiborulni”. Sokáig sírtam,
amikor hazaértem. Hallani sem akartam
másról, mint hogy Örményországban
fogok élni és sehol máshol. Utáltam,
hogy Kairóban kellett élnem.
Aztán Egyiptomban egy ideig azt
gondoltam, hogy tudom, ki vagyok, már
ami az identitásomat illeti. De aztán elkezdtem elveszíteni önmagam, megkérdőjelezni mindent, ami körülvett, beleértve az önazonosságomat. Elkezdtem
magam új módon meghatározni. Volt
egy pillanat, amikor identitás-válságon
mentem keresztül, ahogy talán a legtöbb
ember, aki drasztikusan más kultúrába
kerül. Egy nagykövet gyerekeként és
nemzetközi iskolák diákjaként, egy nagyon sokszínű diákközösségben, nemzetközi környezetben szocializálódtam.
Egy ilyen környezetben az első ösztönöd azt súgja, hogy meg kell őrizned a
nemzeti identitásodat, de ugyanakkor
egy ilyen nemzetközi összefüggésben
új módon határozod meg önmagad, örmény entitásként egy nemzetközi közegben. Én is átmentem ezen, és komoly
válságként éltem meg.
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A következő kérdések merültek fel
bennem: Amikor örményként örmények
között vagy, tudod, hogy mi történik
körülötted. Ez a te kultúrád. Általában
nem kérdőjelezed meg a dolgokat. Csak
úszol az árral. Én viszont nemzetközi
környezetben nőttem fel, ami nagyon
különbözik az átlagos örmény környezettől. Így aztán, amikor visszamegyek,
nem igazán illeszkedem abba a közegbe. El vagyok veszve. Örmény vagyok,
de nem vagyok örmény. De akkor ki
vagyok? Milyen örmény vagyok én?
Nem vagyok egyiptomi. Nem vagyok
amerikai. És miért vagyok egy amerikai
egyetemen, ha nem érzem magaménak
azokat az értékeket? Ugyanakkor az
egyiptomi értékeket sem érzem magaménak. Az örmény értékeket érzem
magaménak. Akkor ki vagyok én? Fokozatosan elkezdtem újradefiniálni ön-
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magam, és végül igazi örményként határoztam meg magam. Örmény vagyok,
csak egy kicsit különbözöm a többi örménytől. Egy átformált örmény, mondjuk így. Meg kellett értenem, hogy hova
tartozom. Akartam tartozni valahova.
Amikor ezek a kérdések elkezdtek megfogalmazódni bennem, zavarni kezdett
és a legegyszerűbb kiutat választottam,
ez pedig az volt, hogy örményként határoztam meg magam. A valahova tartozás érzését mindig sokkal könnyebb a
saját etnikai csoportodban kialakítani.
Büszke vagyok arra, hogy örmény
vagyok, hatalmas a nemzeti büszkeségem. Amikor alkalmam nyílik rá,
mindig próbálok segíteni az embereknek, akik Örményországban vannak.
Imádom, hogy örmény vagyok, és nem
valaki más. Nem vagyok kivándorló,
mivel az apámmal mentem el, aki az or-

Fővárosi Örmény Klub
2008. február 21. csütörtök, 17 óra

Budapest, Magyarok Háza – Bartók terem
Program:
A reneszánsz kor zenéi
Előadó: Vonka Viktor zenész
Barangolás őseink földjén

(Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság)

Dr. Szarka György – vetítettképes programajánló
A műsort rendezi: Terézvárosi Örmény Önkormányzat és
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat
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szágomat képviselte, ezért rám másképp
tekintenek, mint azokra a kivándorlókra, akik gazdasági okokból hagyták el
az országot. Szintén másképp tekintenek rám, mint az 1915-ös diaszpórára.3
Mégis, valahogy úgy látnak engem,
mint egy túlzottan elnyugatiasodott örményt. Liberálisabb vagyok, mint az
átlag. Ugyanakkor nagyon konzervatív
vagyok, nagyon keleti, de mégis inkább
osztom a liberális értékeket. Az egyik
felem szüntelenül arra áhítozik, hogy
a saját országomban élhessek. Utálom,
ha megkérdezik, hogy honnan jöttem.
Utálom, nagyon felbosszant. Talán azért
is, mert ott szeretnék lenni, az enyéimmel szeretnék lenni, a saját nyelvemen
beszélni, a saját tévémet nézni, a saját
újságomat olvasni.
22
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Megjelent: Vándorok kultúrák között
Az interkulturális tanulásról külföldre
készülő fiataloknak – Budapest, 2007 c.
könyvben
Folytatjuk
1 Az interjú 2006. november 27.én készült.
2 A Közép-Európai Egyetem (Central European
University, rövidítése: CEU) az Amerikai Egyesült
Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény,
amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Az intézmény
kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt
társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Forrás: www.
ceu.hu
3 A „diaszpóra” az 1915-ös, az Ifjú Törökök vezette kormány alatt véghezvitt örmény népirtás során
kitelepített örményekre utal.
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Zsigmond Benedek

Hat évezredes utazás Örményországban
8. rész
Uniós kísérletek a katolikus egyházzal

A XII. században élénkké váltak a Rómával, majd a Bizánccal folytatott párbeszédek. Az előbbi Lambroni Nerszész, az utóbbi Kegyelemteli Szt. Nerszész közreműködésével történt. Miután azonban a bizánci császár „bekeményített”, az örmények ismét Róma felé fordultak. 1199-ben VI. Gergely katolikosz és számos örmény püspök
aláírták az Örmény Apostoli Egyház egyesülését a Római Katolikus Egyházzal.
Az uniót az északon, az anyaországban zsinaton megválasztottak egy katolikoszt,
maradt püspökök egy része nem fo- aki a „Minden Örmények Katolikosza”
gadta el. Későbbi örmény királyok is a címet vette fel. Szisz katolikosza a helyén
Rómával való egységet sürgették, mint maradt, az ő utódai a „Kilikiai Nagy Ház
II. Hetum, majd Osin. A katolikoszok Katolikoszai”, akik ma a Bejrút melletti
közül II. Konstantin, VII. Gergely, III. Antiliászban székelnek.
Minthogy a Rómával való uniós kíKonstantin Róma-barátok voltak, és az
1307-es Sziszi Zsinat újra kimondta az sérletek nem sikerültek, több évszázad
egységet Rómával, amit a nép felhá- után meg kellett békélni azzal a helyborodása követett. IV. Leó uralkodása zettel, hogy az örménységnek csak egy
alatt az ún. unitorok, vagyis az egysé- része ismerte el Rómát. Ez a rész 1740get szorgalmazó domonkos rendiek ben Apraham Ardzivjánt választotta
letelepedtek Kilikiában. Latinosítási meg elöljárójává, akit 1742-ben Róma
kísérleteik miatt ellenállást váltottak elismert, mint az Örmény Katolikus
ki. Az örménység pro-latin és anti-latin Egyház vezetője. Ő Rómához való hűtáborra oszlott. Végül a király II. Jakab sége jeléül az eredeti keresztneve mellé
a Péter nevet vette fel: I. Péter Ábra
katolikoszt megfosztotta hatalmától.
Miközben Kilikiában hol a bizánci, hol a hám. Azóta valamennyi örmény katolirómai egyházhoz való csatlakozást sürget- kus egyházfő felveszi a Péter nevet. A
ték egyházfők, majd uralkodók, addig az jelenlegi egyházfő XIX. Péter Nerszész.
idegen megszállás alatt lévő anyaország- Az örmény katolikus egyházfők a „Kaban kolostoregyetemeket alapítottak, ahol tolikus Örmények Kilikiai Házának
egyfelől a nyugati tudományokat, másfelől Katolikosz-Pátriárkája” címet viselik.
Jelenleg tehát három örmény katoli
a katolikus és ortodox egyháznak tulajdonított tanokat cáfolatát tanították. Miután kátus van, ebből kettő az Örmény Aposto1375-ben a Kilikiai Örményország meg- li Egyház (egymástól független) vezetője,
szűnt, a Sziszi Katolikátus is meggyengült. míg a harmadik elismeri a pápa fennható1441-ben Ecsmiadzinban 700 egyházi ságát, és a katolikus egyházhoz tartozik.
Folytatjuk
és laikus személy jelenlétében megtartott
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Murádin Jenő

Már sosem látható tájak
2. befejező rész

Erdélyi magyarörmények kiválóságai között álljon itt az építész Zárug (Zárai)
Lukács neve is, kinek emlékét mára csak idős nemzedéktársai tudják fölidézni,
meg a család, mely nem mondott le arról, hogy hagyatékának értékeit, minden
nehézség ellenére valamiképpen közzé tegye.
Az építész hagyatékában a kiállításról
és a diákotthoni együttlétről több értékes fényképfelvétel maradt meg. Ezek
egyikén a kiállító terem két fala látszik
a felfüggesztett képekkel előtérben a
diákok ülő és álló csoportjával. A kép
hátoldalán az aláírások között több
olyan alkotó nevére találunk, aki megmaradt a pályán, képzőművész, tanár
vagy építész lett. Közülük említjük a
fényképen jól felismerhető Abodi Nagy
Bélát (sz. 1918), a szobrász Balaskó

Nándort (1918–1996), az ugyancsak
szobrász Márkos Andrást (1919–1972),
a festő Hervai Zoltánt (sz. 1919), az
építész Pál Balázst. Másik felvételen
egy színpadra nyíló faragott székely
kapu előtt népviseletben sorakoznak
föl a bukaresti magyar diákok és diáklányok.
A szervezéshez más területeken is
kitűnően értő Zárug Bukaresti Magyar
Építészeti Munkaközösség néven fogta
össze növendék pályatársait. Közössé-

Emlékezünk a 2007. évi augusztusi barangolásra. Munkács vára
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gükben termékeny viták és eszmecserék folytak. Véleményeket egyeztetve
hivatásszerű konkrét programot fogalmaztak meg maguknak. „Elhatározták –
olvassuk egy leírásban –, hogy minden
munkásságukat, tudásukat és idejüket
annak a székely népnek a javára, boldogítására fordítják, amelyből maguk
is származtak.” (8 Órai Újság, 1941.
december 21.) Ez a program elsődlegesen az erdélyi népi építészet értékeinek
felmérésére, az építkezés formáinak tanulmányozására és az ebből levonható
tanulságok hasznosítására vonatkozott.
„Nem új »magyaros« stílust akarnak teremteni ebben a kis munkaközösségben
– jegyezte föl említett írásában Juhász
István–, hanem tanulmányaikat úgy végezni, hogy azokból ne maradjon ki a
magyar építészet szellemének megismerése és elsajátítása sem.” A bécsi döntés
után a csoport tagjai Budapesten folytatták tanulmányaikat. Elveik–törekvéseik
mit sem változtak, s azokat mint látni
fogjuk, a gyakorlatban is igyekeztek
kamatoztatni. Élő, mozgósító program
volt ez. Mindaddig érvényesülhetett
míg a háborús frontátvonulások után a
történelem forgószele elképzeléseiket el
nem enyésztette.
Zárug Lukács építészeti felmérő
munkája, a népi építészet és egyben
a műemlékek iránti érdeklődése jóval
korábbról kimutatható, mint a tanulmányait záró 1940-es kiállítás. Nem
csak a nyári szünidőkben nyílott alkalma a székelyföldi felderítő utakra,
hanem meg-megszakított bukaresti tanulóévei alatt is. Ezeket a kényszerű
szüneteket az indokolta, hogy önere-
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jéből kellett a folytatáshoz pénzt gyűjtenie. „Az akkori román állam nekem
mint a magyar kisebbséghez tartozónak – jegyezte föl említett Életírásá
ban – sem segélyt, sem kedvezményt
nem nyújtott, kitűnő és jeles előrehaladásom dacára.” Kőművesként, majd
építésvezetőként dolgozott, s közben
nyitott szemmel járta a vidéket. Kezdő építészként meglepő művészettörténeti tájékozottsággal tárta föl a
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom értékeit és történetét. Írása, mely a Pásztortűz folyóirat 1937.
18. számában jelent meg, ma is értékes forrása a kutatásnak. Nem csupán
a templom – az egyik legszebb erdélyi
műemlék – építészeti fázisait tárta föl,
hanem a benne rejlő szobrok és képek
eredetéről is számot adott.Ő fedezte
föl a templomkerítés egyik bástyájának padlásán azt a páratlanul szép
gótikus Mária-szobrot, amely a 18.
századi templom helyén állott egykori
kápolna oltárképéhez tartozhatott. Ezt
a fába faragott Madonna-szobrot ma
már csak arról a jó minőségű fényképfelvételről ismerjük, melyet ő maga
készített, s amely a Pásztortűz-beli tanulmányt illusztrálja. Néprajzkutatók
(Székely László, Tarisznyás Márton)
nyomoztak a szobor után az 1970-es
években, de már nem találták. Úgy
tűnt el, mint a templom számos más
értéke, talán műkereskedők kezén.
Nem sokkal később, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület gyergyószentmik
lósi vándorgyűlésén (1939. augusztus
27–29), pontosabban a vele egybekapcsolt kiállításon keltettek figyel25
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met a fiatal Zárug Lukács munkái. A
gyergyószentmiklósi örmény katolikus,
illetve római katolikus templom építészeti fölmérésének rajzait mutatta be.
(Murádin Jenő: Gyergyó művészeti to
pográfiája. Győr, 2003. 60–61.)
A tanulmányaikat a bécsi döntést
követően Budapesten folytató erdélyi diákok már állami-közületi támogatással láthattak hozzá a falukutató,
vidékfejlesztő tervek megvalósításához. Életre hívták a Székely Egyetemi
és Főiskolai Hallgatók Egyesületét
(SZEFHE), melynek szervező magját
a korábban Bukarestben tanult diákközösség képezte. Az 1941-es év nyarán 28 főiskolás hallgató négy munkaközösségben indult erdélyi falumunkára. Ehhez társult néprajzi gyűjtésre
Csíkmenaságban a Képzőművészeti
Főiskola tíztagú csoportja, melynek
hangadó vezetője (egyben a SZEFHE
alelnöke) Abodi Nagy Béla volt.
Tapasztalataikról és az elvégzett munkáról a csoportok résztvevői, köztük
Zárug Lukács (akkor már Zárai néven) 1941 decemberében a budapesti
Műszaki Egyetemen szervezett kiállításon számolt be.
Gyűjtőmunkájuk érdemleges eredményei egy más fórumon ennél sokkal
nagyobb nyilvánosságot kaptak. A helyszín Kolozsvár, az alkalom egy nagyszabású országos rendezvény. Az 1942es év kora nyarán (május 9–június 6.) a
kolozsvári Művészeti Hetek programja
nyújtott lehetőséget a különböző alkotási területek sorában (képzőművészet,
könyvművészet, színház, zene, fényképészet) egy átfogó építőművészeti
26
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kiállítás megszervezésére. Ez utóbbi
rendezvényre az Unió utcai Redut termeiben került sor, abban az épületben,
mely egykor az erdélyi országgyűlések
helyszíne volt.
Roppant gazdag, áttekintő jellegű
bemutatót láthattak itt az érdeklődők.
Olyan sokoldalú fölvonultatást, amely
„a magyar építészeti kultúráról, annak
múltjáról és jelenéről” adott számot,
„erdélyi és országos viszonylatban”.
Az értékelés dr. Bierbauer Virgiltől

Emlékezünk a 2007. évi augusztusi barango
lásra. Zrínyi Ilona és gyermeke, II Rákóczi
Ferenc szobra a munkácsi várudvaron
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való, aki az építészhallgatók terméről
a következőket írta: „Erdély négy tá
jának: a Kalotaszegnek, a Mezőség
nek, Udvarhelyszéknek és Gyergyónak
népi építészetéről kapunk gazdag képet,
mégpedig a Zárai Lukács építész veze
tése alatt működő építészcsoport rajzai
és 72 fényképfelvétele alapján”. (Művészeti Hetek Kolozsvár, katalógus, Budapest, 1942. 83–85.)
Zárai akkor már végzett építészként
kapcsolódott be a háborús idők ellenére
meglepően nagy lélegzetű országfejlesztő
vállalkozásokba. 1941 és 1945 között az
Országos Szociális Felügyelőség műszaki osztályán lett tervezési csoportvezető.
Típustervek sorát készítette az úgynevezett ONCSA-házak programja számára.
A betűszó feloldása: Országos Nép- és
Családvédelmi Alap. Olyan lakóházak
sorát jelentette ez, melyek a Teleki kormány szociális programja részeként a
szegény sorú, sokgyermekes családok
számára készültek. Zárait, éppúgy, mint
az észak-erdélyi részekben Kós Károlyt,
az tette különösen alkalmassá e feladatra,
hogy a népi építészet területén elmélyült,
komoly jártasságot szerzett. Igény és követelmény volt ugyanis, hogy ezek a különböző nagyságú és alaprajzú házak tömegükben és homlokzati kiképzésükben
hangsúlyozott tájjelleget mutassanak.
A háborút követően az építész előbb
a budapesti Népjóléti Minisztériumban
dolgozott, majd különböző tervező vállalatoknál. Azok az elvek és elgondolások,
melyek pályakezdő lelkesedését hevítettek, itt már alig kaphattak hangot. Aktív
pályája utolsó szakaszában az 1970-es
években meghívott előadóként tanított a
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budapesti Műszaki Egyetemen, a gazdasági mérnök-továbbképző kurzuson.
Az erdélyi utak előtte is sok éven át
zárva voltak.
Amikor, mint magyar állampolgár
szülőföldjét ismét látogathatta, a szenvedéllyel művelt fényképezést is újrakezdte. Idősebb korában a hatalmas
fényképgyűjtemény és felmérési rajzok
rendezése jelentette mindennapi foglalkozását. A kasírozott képekre fölkerült
a hely pontos meghatározása (település,
utca, házszám), keltezés és rendszerbeli
sorszám. Az utolsó felvételek már színesre váltottak át.
Számomra, aki láthattam a gyűjtemény egy részét, a fehér-fekete képek a
legszebbek, legértékesebbek. Az erdélyi
népi építészet és különösen a székelység épített öröksége rögzítődött ezeken
a nagyszerűen komponált felvételeken.
Virtuális világ ez, ahogy – csak példaként
– az egykori gyergyószentmiklósi városképben a Selyem utca, a Vörösmarty utca,
a Rákócziút, a Békény patak menti házak
megjelennek. Már soha sem látható tájak
ezek, utcák és terek, melyek képzeletünkben e képekkel megidézhetők.
A gyűjtemény az Eső utcából, ahol az
építész lakott, nemrégiben átkerült egy
rákoskeresztúri kertes házba. Leánya,
Bereczné Zárai Ilona költözött ide családjával, azután, hogy édesapja 1985.
április 19-én elhunyt.
Bereczné Zárai Ilona okleveles építészmérnök. Példás rendben tartja a
gyűjteményt. Ismeri az értékét. Valami
csodára vár, hogy egyszer album formában megjelentetheti.
vége
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Margittai Gábor

Szorításban – Beder Tibor Gebiz nemzeti
öntudatáról, a székely medvéről
2. befejező rész

– Gyalogosan Törökországban című
könyvében összeveti törökországi tapasztalatait saját székelyföldi életével.
Mondhatnánk: a határon túli kisebbségi létforma viszonyítási rendszerében
áll a török útja.
– Háromszéki születésű lévén, gyermekkoromban elvittek a Rika erdejébe,
Réka királyné sírjához. Meghatározóan
hat az emberre Attila feleségének legenda szerinti temetkezési helye. Tudom,
hogy a valóság más, de gyermekkoromban belém rögzült ez a tudat, hogy
minden székely szerint ott van eltemetve
Réka, s Benedek Elek is így írta, tehát
ott kell lennie a hagyomány alapján. Az
egész Székelyföld tele van ősmondákkal.
Régebben egy odavalósi gyermek úgy
nőtt fel, hogy ezeket a történeteket elmondták neki. Az Erdővidéken kezdtem
a tanítást, majd a Sóvidékre kerültem s
onnan Csíkba. Földrajzot és geológiát
végeztem. Rengeteget vittek minket kirándulni, a táj belém ivódott, úgy voltam
ezzel, mint a székely ember a medvével:
kiáltott az ember az erdőben, gyere, János, mert medvét fogtam; hát hozd ide!;
nem lehet, mert nem enged. A táj varázsa
magához köti az embert. Egyetemista
koromban körbegyalogoltam Kolozsvár
környékét. Úgy éreztem, a gyalogjárás
visz közel a táj emberéhez. Tanítottam,
közben szenvedélyemmé vált a gyaloglás, bejártam egész Erdélyt. Ilyen előz28

ményekkel 52 éves koromban olvastam
el az Élet és Tudomány cikkét, s amikor
Erdély már a lábaimban volt, megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy érdemes volna gyalog elmenni Macarköybe.
Nem sportteljesítmény volt ez, nem bizonyítási kényszer: nekem olyan természetes volt gyalogolni, mint ahogy az ember
levegőt lélegzik.
– Romániai magyarként nem volt
egyszerű átlépnie a török határt.
– A kommunizmus idején sokszor
kérvényeztem, hogy engedjenek el Törökországba, de szóba sem álltak velem.
A kérdés csak az volt, honnan induljak, a
hová sosem volt kérdéses: Macarköybe.
Zágont, a hűség példáját választottam indulási pontul, azt a helyet, ahol a Kárpátok vonulata, mint egy íj, feszül kelet felé.
Mikes hűségével és Csoma Sándor kitartásával indultam útnak az Ojtozi-szoroson
keresztül, végiggyalogoltam Moldván, a
csángó falvakon. Mindenképpen el akartam jutni a törökországi Magyarfaluba.
Akkor éreztem, hogy minden lépéssel nő
a lábam. Elértem Dobrudzsán, Bulgárián
át a török határt, de ott nem engedtek át.
Akkor visszamentem Zágonba, s elgyalogoltam Szatmárig, mert nem akartam
leállni. Jött a nyolcvankilences fordulat, s 52 évesen végre végigjárhattam az
utamat Dél-Bulgárián, Trákián át GebizMacarköyig, átlagosan napi 40 kilométert
gyalogolva. Sosem tudtam, hogy honnan

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. február

indulok, a nap végére hová érkezem, mit hiszen arányait tekintve még mindig a
eszem, s hol fekszem le. Nem akartam magyarság képviseli a többséget a Kárkorlátok között mozogni. Annyit tudtam pát-medencében. Ha bemegyek egy színcsak, hogy Macarköy felé kell mennem; román faluba, akkor is a többséget képs ha olyan helyszín akadt az utamba, viselem. Fontos megismernünk a gyökeahol magyar vonatkozású emlékek talál- reinket; erre példa Törökország. Van egy
hatók, akkor azt mindenféleképpen meg- mondásuk: „Büszke vagyok arra, hogy
látogattam, mint Rotöröknek születtem.”
dostót, Bursát, ahol „Aki ennek a néhány millió em
Én miért ne lehetnék
Kossuth partra szállt, bernek mind csupa jót akar, békét,
büszke a magyarsáKütahyát, Kossuth boldogságot: azért még mindig
gomra? Van mire,
emigrációjának szín- lehet nemzetellenes. Mert ami a
s ha egyébre nem,
nemzetet nemzetté teszi: az a lel
helyét.
a nyelvemre biz– Milyen tanul- kekben van. Egy szín, egy hangu
tosan. Ha semmire
ságai voltak egy lat... aki ezt a színt haloványítani,
sem büszke az emszékelyföldi értel- ezt a hangulatot irtani akarja: az
ber, úgy jár, mint a
miségi számára a nemzetellenes!”
falevél: oda fújja a
Ady Endre
macarköyi útnak?
szél, ahová akarja.
– Számos helyen
Sokkal jobban élhetelhangzik, hogy manapság a székely tem volna, ha nem magyarként, hanem
ember már nem olyan, mint amilyennek románként határozom meg magamat
Tamási Áron leírta. Jött nemrég az árvíz, életem során. Például mindennap meg
amely bebizonyította, hogy a székely kell harcolnom azért, hogy a nevemet
ember, biza, sok szempontból mégiscsak Tiborként tarthassam fenn, s ne Tiberiu
olyan. Példa volt erre, hogy Romániában legyek. Mindig azért küzdöttem, hogy
mindenütt karba tett kézzel várták az ál- Erdély valamelyik sarkában mi, erdélyi
lam segítségét a katasztrófa után – míg a magyarok legyünk a legfontosabbak, ne
székelyek kalákába álltak össze, és hete- pedig a románok. Kell lennie egy helykig egymásnak dolgoztak. Ha helyzetbe nek, ahol én vagyok a legfontosabb, és
kerül a székely, olyan lesz, mint amilyen- az a Székelyföld kell hogy legyen. Ez vinek leírták. Magyarország is számtalan szont nem megy konfliktusmentesen. Ki
példáját adta a hősiességnek. Nem igaz, kell állnunk az érdekeinkért.
hogy nem lehet kihozni abból az ország– Amikor egy magyar utazó Törökorból azt, amit ki kellene – csak helyzetbe szágba érkezik, megdöbbenve tapasztalkell hozni. Amikor nincs helyzet, akkor ja, milyen erős itt a nemzettudat, a népi
olyanná válik, mint amilyen most. A ki- kultúra.
sebbség – vagy ahogy Kossuth mondta
– Budapestet én is fővárosomnak érKütahyában: a kevesebbség – mindig zem, akármennyire nem számítanak ott
helyzetbe van hozva. De én semmi szín rám. Úgy érzem, ahogy Sütő mondta, a
alatt, senkinek nem vagyok kisebbség, magyar nyelv erdőrengetegébe értem. Az
29
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egyik lányom is ott él, ő szokta mondani,
nem is érti, hogy állhat Magyarországon
ilyen alacsony szinten a nemzettudat. A
gyermekeiket a Székelyföldre hozzák
feltöltekezni. Becsapottnak érezzük magunkat minden szinten, de ez felerősítette a székely nemzettudatot, meg akarják
különböztetni magukat a nemmel szavazó magyarországi magyartól. Ezt mi
sosem tudjuk megbocsátani annak a politikai vezetőnek, aki a nemre buzdított,
és nemzeti tragédiát idézett elő. Pedig
nekünk egyetlen gesztus is elegendő.
Ez a gondolkodás vezetett Macarköybe.
Tizenhat éve építem a kapcsolatot a magyarság és Törökország között. S ha a
székely embertől megkérdezik, lehet-e
valamit érdek nélkül csinálni, azt mondja, lehet, de csak érdekből.
– Hogyan készült el az a székely
kapu, amely ma Gebiz főterét díszíti?
– Farkaslaka adta a fát, és
Csíkszentdomokoson faragtak belőle
kaput. Sajnos a magyar állam nem vállal elég szerepet a külföldi magyar vonatkozású emlékek megmentésében. Ott
van például Rodostó: fáj nekem, hogy az
örmények által megvásárolt városrészből
a magyarság legszebb történelmi utcáját
lehetett volna létrehozni. Ki lehetett volna tatarozni a házakat, szállodákat, vendéglőket berendezni – ma minden Törökországba látogató magyar oda járna.
Az én szemem előtt tűnt el legalább tíz
régi épület Rodostóból, már betonházak
vannak a helyükön a Magyar utcában,
tavaly dőlt le a Mikes-ház, a cigányok
elhordtak mindent, most meg a Bercsényi-ház dől össze. A Rákóczi-múzeum
mellett beépítetlen terület van: ott kis
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befektetéssel magyar intézetet lehetne
létrehozni. Ennek a helynek tudatalakító szerepe lehetne. A magyar történelem
egyik legnagyobb búcsújáró helyévé válhatna. Huszonegy év beírásait böngésztem végig a rodostói Rákóczi-múzeum
vendégkönyvében: azon a helyen mindenki magyarrá válik. Négy héten keresztül vizsgáltam, mennyi ideig tartózkodik a múzeumban egy magyarországi
és mondjuk egy felvidéki csoport. Egy
határon túli társaság átlag egy órát; egy
magyarországi húsz-huszonöt percet. Ez
azzal is magyarázható, hogy szorításban
élünk, nem vallhatjuk be nyíltan nemzeti
érzéseinket. A magyarországi mindenképpen magyar, ha akar, ha nem, nem
kell külön erőfeszítéseket tennie érte.
Érdekes az is, hogy egyre csökken a látogatók száma, tavaly ezer főnél kevesebb
magyar ment Rodostóba, míg Ciprus szigetére legalább negyedmillióan.
– Összességében elégedett a székelyföldi küldöttség gebizi látogatásával?
– Életem jelentős napjai ezek: valamit elkezdtem, aminek most a végére
érhettem. A stafétabotot továbbadtam
Csíkszentdomokosnak, életképes közösség viheti tovább ezt az ügyet. Amikor a
székely ember kivágja a fát, az meghal.
Amikor faragni kezdi, a fa lassan feléled,
mert a székely ember lelke beköltözik a
fába. Lelke lesz a fának, a székely ember
lelke tovább él a fában. Ez a kapu a székely ember lelkét jelképezi: aki átmegy
alatta, átvesz valamit a székely lelkéből.
Minél többször megy át, annál közelebb
kerül a testvériességhez.
(Megjelent a Magyar Nemzet
2006. július 15-i számában)
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Köszöntő a tánc világnapján

A tánc az emberi test csodája: a sejt- és idegrendszer tudatosan szabályozható
együttműködése. Hogy a tánc művészetté, színpadi varázzsá váljon, szigorú
szabályokba zárt szellemi és testi összehangolásra van szükség.
Létrejöttéért táncosoknak, pedagógusnak és koreográfusnak, hosszú éveken
keresztül teste és lelke egyaránt recseg és ropog. Sokszor a küzdelmekkel terhelt test és lélek – ez a műfaj
lényegéből adódik – tiltakozásokkal
áll ellent a fizika és a formális logika minden szabályának. Ezeknek az
ellenállásoknak, a naponta megélt kudarcoknak és mégis konokul újrakezdődő küzdelmeknek a végeredménye:
mozdulatokból, gesztusokból, alakját,
arculatát szándéka szerint pillanatonként változtató testből épült katedrális
a táncművészet.
Balett, néptánc és táncművészet
minden ágazata már elvitathatatlanul a
magyar kultúra része. Mégis, mi táncművészek úgy érezzük, hogy hazánk
művészet-építményében csak albérlők
vagyunk. Színházi balett- és tánctagozatok, önálló társulatok, amatőr együt-

tesek és mozgásiskolák kénytelenek
létükért vagy helyzetük méltó elismeréséért küzdeni.
Reformkorszakunk óta a magyar
tánc, később táncművészetünk önálló
arculatú kultúránk és hazánk függetlenségének egyik értékes kifejezője
volt. 1989-ben, a táncművészet világnapján naponta változó társadalmunkban, mégis szorongva kell gondolnunk
hazai táncművészetünk jövőjére.
Egy önállósuló és megújuló történelmi helyzetben, végre saját szándékait
hirdető nemzet nem engedheti meg,
hogy azok, akik naponta döntenek sorsunk felett, ne tekintsék a magyar táncművészetet is a magyar kultúra egyenértékű és a jövő számára nélkülözhetetlen
gyermekének.
(Megjelent: Nők Lapja
XLI évf. 22.szám
1989. 06.03.)

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet mondunk az Artisthus Média Szolgáltató Bt-nek, hogy egy
látványos és modern honlapot adományozott az egyesületnek, mely
www.magyarormeny.hu címen élhető el. Ezen keresztül szinte naprakészen
tudjuk tájékoztatni olvasóinkat, az irántunk érdeklődőket közösségünk híreiről,
és amelyen az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek havonta megjelenő kiadványunk folyamatosan olvasható lesz.
Hálásan köszönjük Tüzes László 10 eFt adományát, amellyel egyesületünk
működéséhez járult hozzá.
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Szongoth Gábor

Vendégségben az örmény katolikusoknál

Fülöp Ákos örmény katolikus lelkésszel, az egyházi gondnoksággal, az
EÖGYKE képviselőkkel,
illetve a magyarországi
örményekkel. Elmondta,
hogy Örményországban
nagy becsben tartják a
több mint 700 éve Örményországból elüldözött és identitásukat még
mindig megőrző magyarÖrmény katolikus szentmise.
országi örményeket. Arra
Első sorban dr. Issekutz Sarolta, Kali Kinga,
kért minket, működjünk
Dr. Ashot Hovakimian bécsi örmény nagykövet
együtt az elmúlt évtizedekben
Magyarországra
került örméJanuár 13-án meglátogatta az Orlay utnyekkel,
és
velük
együtt
képviseljük
cai Örmény Katolikus Lelkészséget Dr.
az
örménység
ügyeit
Magyarországon.
Ashot Hovakimian, Örményország magyarországi nagykövete, akinek székhe- Megemlítettük, hogy mi ezt tesszük.
lye Bécs. A nagykövet úr
részt vett az örmény katolikus szertartású szentmisén, amit Fülöp Ákos
atya celebrált, a diakónus
Zsigmond Benedek volt.
Elismeréssel
adózott
a templomot megtöltő
nagyszámú hívő láttán.
Az örmény nyelven folyó szentmise csodálatos
saragánjait pedig együtt
énekelte a katolikus közösséggel.
Az örmény nagykö- A bécsi örmény nagykövet (az első sorban) az Orlay utcai örmény
vet a szentmise előtt a katolikus templomban együtt énekelte a csodálatos saragánokat,
örmény liturgikus énekeket a katolikus közösséggel
plébánián
találkozott
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Az elnökasszony ajándékot ad át a bécsi örmény
nagykövetnek

Több kiadványt (naptárt, könyvet) szentelünk ennek a célnak,
és magyarországi követei vagyunk az Örmény Genocídium
elismertetésének. Két ízben
nagyszabású közös genocídiumi megemlékezést szerveztünk.
Sajnos a legutóbbi alkalommal a
másik fél a megemlékező szentmiséken sem vett részt. Pedig a
közös cél érdekében lehet és kell
együtt munkálkodnunk. Szeretnénk elérni, hogy a jövőben ne
csak a hazai történelmi örménység, hanem a 20. század végén
Magyarországra betelepült testvéreink továbbra is részt vegyenek ebben az összefogásban!

A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei

2008. évben minden vasárnap du. 16,30 órától örmény katolikus szentmisét
tart Fülöp Ákos atya a Bp. XI. Orlay u. 6. szám alatti templomban.

Ünnepi szentmise lesz

2008. június 8-án, Világosító Szent Gergely búcsú
szeptember 21-én Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú.
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 utolérhetőségei: tel: 207-4894 (Nagytétényi Plébániahivatal),
e-mail: satya@hcbc.hu
Fülöp Ákos atya
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Földönfutó, ágrólszakadt

Van a szó összetételei között számos olyan alakulás, mely határozóragos szószerkezetből összetett szavú - többnyire átvitt értelmű - összetett szóvá forrt
egybe. Ezeknek a szóösszetételeknek utótagja többnyire igenév. Szemléltetésképpen sorakoztassunk fel közülük néhányat.
Emlegetjük a „földönfutó nagyon sze- tözködés jogától való megfosztottság
gény embert.” Földönfutó volt a hon- emlékének szokás tekinteni, de ma már
talan, hazátlan, az üldözött, a bujdosó a szegénységnek, mint állapotnak a kiember is. Egy 1777-ből való mondatban fejezője. A tűzről a szikra pattan ki, de
még különírva találjuk: „a ‚bűn... mint- tűzrőlpattant menyecskéről is beszélünk.
egy földön futóvá teszi a‘ bűnöst”. - Az Az ilyen fiatal nő eleven, fürge, tempeútonálló: rabló: Az útonálló tulajdon- ramentumos. A tűzrőlpattant menyecske
képp az ‚utat elálló‘ személy volt. 1668- kifejezés keletkezésére szolgáló konkrét
ból idézhető ez a
alap felé mutat
szövegrész: „ut
Dugonics András
„A nemzet az a lelkek közt, ami a faj a
álló lator, fosztó,
hasonló kifejezétesti leszármazásban. S amint a faj ereje
útonjáróra rohase: tűzrőlpattant
a testi múlt ereje, ismeretlen ősök hajla
nó”. Lehetséges,
gesztenye.
mai, betegségei és energiái, úgy képvise
hogy az útonálló
Szép,
tiszli a nemzet a lelki múltat, a lelki ősöket.
szavunk az út álló
ta búza volt a
Nemzet: a kultúra.”
meg az útonjáró
szemen szedett
Ady Endre
szavak keveredébúza,
ugyanis
séből keletkezett. – A haszontalan, hit- régen a magnakvalót szemenként vávány, mihaszna személy semmirekellő logatták. Pázmánynál már az ‚igazság‘
vagy semmirevaló.
jelzője: „Csak szemen szedett igazság
Az 1524-27-ből való Érdy-Kódexben vagyon..” A szemenszedett tiszta búza
a szó – különírva – még ‚hasznavehetet- és a szemenszedett tiszta igazság jól illen‘ értelmű: „megég és semmire lészen let egymáshoz, a mai nyelvhasználatban
kellő”.
azonban a hazugsággal kapcsolatosan
A fenti mindhárom összetett szóban csontosodott meg, s csak mint szemen
az -álló, -való, -kellő utótag jelen idejű szedett hazugság használatos. Régebben
melléknévi igenév, de számos hasonló a szemenszedett mint jelző ‚színtiszta‘
funkciójú összetett szavunk utótagja jelentésű volt, s más szavak jellemzője
múlt idejű melléknévi igenév.
is lehetett.
Mondhatjuk egy nagyon szegény
Lúdas Matyi körmön font ostorral
emberről, hogy földhözragadt szegény. terelte lúdjait. A körmön font ostor
A földhözragadt kifejezést a szabad köl- onnan nyerte megnevezését, hogy az
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rólszakadt!” Felismerhetők az összetett
szóban az összetétel elemei: ágról (le)
szakadt. A kifejezés egy régi bűntetőjogi
szokás emlékét őrzi. A halálraítélt ember kivégzésére nemcsak az akasztófa
szolgálhatott, hanem valamely élő fa
ága is. Ha az akasztott ember valami
módon életben maradt, akár azért, mert
leszakadt az ág, akár azért mert gyenge
volt a kötél, az akasztást nem volt szabad megismételni. Ha az illető megmenekült is a halálbüntetéstől, továbbra is
szánalmas külsejű, ágrólszakadt ember
maradt.
(Szabadság, 2007. március 10.)

Emlékezünk a 2007. évi zarándokútra. Az ör
mény katolikus püspökség lembergi székhelye
jelenleg örmény apostoli templom

ágakra osztott – nem sodort, hanem
font – szálait keményen a bal kéz hüvelykujjának szorították. Minthogy a
körmönfont szókapcsolatnak eredeti
vonatkozása lassan feledésbe merült,
a szószerkezet összetett szóvá forrt
egybe, és megváltozott a jelentése. A
körmönfont szavunk jelentése ma ‚furfangos, ravasz‘. Már 1787-ben ezt írták egy tiszttartóról, hogy „körmönfont
gazember vala”.
A szánalmas, szegényes külsejű emberről mondjuk: „Ó, az élhetetlen ág

Emlékezünk a 2007. évi karácsonyi műsorra.
A kisded előtt a három királyok közül kettő
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Ifj. Gabányi János:

Balázs-Bécsi Attilla „A szamosújvári
magyar-örmény katolikus temető monográfiája”
című könyvének névmutatója
1. rész

A név után levő szám a monográfiában megjelent oldalszámot jelöli, független attól, hogy
szövegben vagy képaláírásként jelenik meg az illető családnév síremléke a kötetben.

A TEMETŐ
1. ... Márton ... TA... 54
2. Ábrahám Emánuel 62
3. Ábrahám Emánuelné
sz. Mártonffy
Veronika 61
4. Adler Szeverin 38
5. Adler Szeverinné
Miller Mária 38
6. Ágopcsa Ferenc 53
7. Ágopcsa Gergely 53
8. Ágopcsa Gergelyné
sz. Bulbuk Anna 53
9. Áján Anna 82
10. Áján család 71
11. Áján Évike 82
12. Áján Mária 77
13. Áján Tivadar 82
14. Áján Tivadarné sz.
Florián Anna 82
15. Alexa Anna 69
16. Alexa Bogdán 69
17. Alexa Irén 68
18. Alexa Todor 68
19. Alexa Todorné sz.
Kepri Anna 68
20. Amherger Boldizsár
42
21. Amirás Kristóf 76
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22. Amirás Mari … 76
23. Amirás Mózsi 76
24. Amirás Mózsiné sz.
Kincses Veronika 76
25. Aurélia Pasculescu sz.
Voith 76
26. Ázbej Bogdán 84
27. Ázbej Rátz Istvánné
sz. Tüzes Anna 84
28. Ázbej Rátz Mari 84
29. Báldi Dezső 78
30. Báldi Gerő 78
31. Báldi Jenő 78
32. Báldi Zseni 78
33. Bányai Bogdán 32
34. Bányai István 32
35. Bányai Lukács 32
36. Bányai Samu 46
37. Bárány Bogdán 32
38. Bárány Erzsébet 70
39. Bárány István 32, 70
40. Ifj. Bárány István 71
41. Bárány Istvánné sz.
Papp Emilia 70
42. Bárány Katalin 70
43. Bárány Lukács 32, 70
44. Bárány Mária 69, 70
45. Bárány Márton 70, 71

46. Bárány Mártonné sz.
Tüzes Katalin 70
47. Bárány Mártonné sz.
Korbuly Mária 71
48. Bartha Mártonné sz.
Osztián Anna 79
49. Begidsán János 79
50. Begidsán Jánosné sz.
Kapatán Anna 79
51. Begidsán Mária 79
52. Bercsán Zseni 83
53. Berényi Lajos 77
54. Berényi Lajosné sz.
Platsintár Anna 77
55. Dr. Bodnár Pál 82
56. Dr. Bodnár Pálné sz.
Esztegár Mária 82
57. Id. Bodor Bertalanné
sz. Sáhin Katalin 83
58. ifj. Bogdánfi Gábor 34
59. Bogdánfi Margit 55
60. Bulbuk Anna 53
61. Bulbuk Kristóf 57
62. Bulbuk Rebeka 57
63. Burgya Katalin 58
64. Buzeczkó Antal 77
65. Buzeczkó Antalné sz.
Haraga Mária 77
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Szomorújelentés
„Szemünkben tükröz!dik tekintetük még,.
S a boldog órák drága tiszta üdvét,
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt,
És élnek !k tovább, sz"z gondolatként. ”

!
Mély fájdalommal, de a feltámadás hitében meger!södve tudatjuk, hogy

Dr. Szentpéteri János
A Magyar Bridzs Szövetség örökös tagja,
életének 95. évében, családja körében, csendesen elhunyt.
Temetése 2008. február 8.-án, 12 órakor volt a fóti katolikus temet!ben.
Engesztel! Szentmise a temetés után, 13 órakor, a fóti Római Katolikus templomban volt.
Gyászolják:
Gyerekei, testvére, menyei, unokái, dédunokái, rokonai s mindazok, akik szerették

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty u 62.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

66. Buzeczkó Katalin 77
67. Özv. Buzeszkó
Simonné sz. Amirás
Mari 76
68. Capitán Aurel 83
69. Capitán Aurélné sz.
Sáhin Rebeka 83
70. Cheul Antal 69
71. Cheul Antalné sz.
Alexa Anna 69
72. Cheul Miklós 69
73. Cheul Tivadar 69
74. Ing. Costea Cornel 76
75. Costea Mária 76
76. Czetz Emánuel 60

77. Czetz Mária 76
78. Czetz Zakariás 76
79. Czetz Zakariásné sz.
Csausz Vetti 76
80. Csausz János 76
81. Csausz Jánosné sz.
Moldován Anna 76
82. Csausz Katalin 55
83. Csausz Katalin 56
84. Csausz Kristóf 76
85. Csausz Vetti 76
86. Csávos Kata 42
87. Csergedi János 47
88. Dr. Dajbukát Ferenc
83

89. Dr. Dajbukát Ferencné
sz. Veress Roza 83
90. Dajbukát József 83
91. Dajbukát Józsefné sz.
Harmath B. Lujza 83
92. Dajbukát Kajtán 78
93. Dajbukát Kajtánné sz.
Lengyel Anna 78
94. Dr. Dajbukát Márton
83
95. Dániel Gusztáv 33

(Megjelent Magyarörmény
Kultúrális Lapok
VI. Évf. 1. sz. 2004. március)

Folytatjuk
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A marosvásárhelyi örmény-magyar
közösség gyermekrovata (12. 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, amelyre minden hónapban várjuk válaszaitokat írásban és/
vagy rajzban, postán vagy e-mailen. Év végén a legjobb, legszebb válaszok beküldői között sorsolást rendezünk. Három szerencsés nyertes három csodálatos
ajándékban részesül. Címünk 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

Vákhársák
Volt még egy nagy királyunk is,
Vákhársák, aki az Ársákuni pártus királyi család tagja volt. Mindent tőle
telhetőt megtett, hogy felvirágoztassa
Örményországot.
Az ő idejében fejlődött a földművelés, támogatta a kereskedelmet, a kézművességet. De ami a legfontosabb,
mindenhol rendet teremtett, a királyi
palotától kezdve a legutolsó örmény

nemes házáig. Vákhársák megtámadta az északi népeket, legyőzte őket, és
kiterjesztette hatalmát a Fekete-tenger
partjáig.
Szeretette volna mélyebben megismerni az örmények történetét. Egy tudós
bölcset, Már Ábbás Katinát azzal bízta
meg, hogy a levéltárakban kutasson.
Ez a tudós bejárta az országot, megírta
az örmény nép történetét, és átadta azt
Vákhársáknak.
Mit tett a király Örményország felvirágoztatásáért? Hogy hívták az első
örmény történészt, és hogy írta meg
az örmények történetét?
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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 jövedelemadójának 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassa.
Tizenegy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése
anyagi nehézségeit részben megoldja. 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 rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
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 technikai száma 0011,
melynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett,
nincs önálló technikai száma!
Köszönjük, hogy gondol ránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Felhívás!

Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek magyarországi Olvasója!
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy felmérésünkre adott válaszát hozzánk
postafordultával visszaküldi (e-mailben a magyar.ormeny@t-online.hu címre)!
Célunk, hogy tájékozódjunk a kiadványunk hasznosságáról, valamint felmérjük, hogy anyagi lehetőségeink szűkülése és a költségek folyamatos emelkedése
mellett hogyan tudjuk lapunkat fenntartani.
Célunk, hogy kiszűrjük azokat a címzetteket, akik bár havonta megkapják ingyenes újságunkat, mégsem olvassák azt, illetve töröljük azokat a címeket is,
amelyek címlistánk elavulása miatt már nem aktuálisak, pontosak.
Célunk, hogy minél több olvasót átszoktassunk a Füzetek internetes olvasására. Weboldalunkon (új: www.magyarormeny.hu) megtalálja a Füzetek teljes
terjedelmét, s emellett friss híreket és programokat is olvashatnak.
Terveink szerint azáltal, hogy minél több olvasónk áttér a papír alapú Füzetek
olvasásáról az internetes változatra, csökken a nyomdai és postaköltség, így tartani
tudjuk a tartalom minőségét és az oldalszámot. Terveink szerint olvasóinkat e-mailben havonta értesítjük, ha a weboldalon már olvasható az új Füzetek. Amennyiben
Ön lemond a papír alapú Füzetek olvasásáról, de a későbbiekben meggondolja magát, bármikor e-mailben vagy telefonon újra feliratkozhat címlistánkra. A Füzetek
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meg lehet vásárolni, amennyiben megrendeli e-mailen vagy telefonon.
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából
„… Isten áldása hulljon rád bőven,
Szent keresztjének árnyéka védjen.
Atyai szent jobb mindenkor készen.
Veszedelmekből kimentsen épen...”
Ez az idézet kivételesen nem saragán, hanem Grigor ahtamari katholikosz
(1512–1544) A tavasz éneke c. verséből való. (Tandori Dezső fordítása.)
A szent kereszt és az Atya jobbjának = teremtő kezének az említése figyelemre méltó! A kereszt mindig nagy szerepet játszik az örmény nép s egyház
életében, az ereje olyan, mint mikor az Isten teremtett. A tavasz a teremtésre
emlékeztet, az élet megújulására, de egyetlen életből sem hiányzik a kereszt s
a veszedelmek, melyekből Isten menthet ki.
Dr. Sasvári László
Felhívás! Írásunk az utolsó oldalon.
Lapunk az interneten: új honlapunkon, a www.magyarormeny.hu
és a www.magy-orm.axelero.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Időtöltés jó társaságban

A Fővárosi Örmény Klub februári műsorán dr. Issekutz Sarolta, az EÖGYKE
elnök asszonyának bevezető szavai után az estet rendező Terézvárosi Örmény
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Wertán Zsoltné, Kinga köszöntötte a résztvevőket. A Magyarok Háza Bartók termében az est programja a Művelődési
Minisztérium által meghirdetett Reneszánsz Évhez kapcsolódott.
A februári klubesten a meghívott venA zsúfolásig megtelt teremben Kinga
dég
reneszánsz kort idéző ruhában lépett a
asszony megemlékezett az örmény reközönség
elé. Vonka Viktor megszólaltatta
neszánsz kor két korszakáról. Megtudhangszergyűjteményét,
örmény népdaltuk, hogy a 9–11. században, majd a
okkal
és
reneszánsz
dalokkal
kápráztatta
11–13 században, Örményországban a
el
a
közönséget.
Megtudtuk,
hogy
erre a
kultúra minden területén a reneszánsz
műsorra
egészítette
ki
repertoárját,
kottáit.
stílus nyert tért. A történelmi visszatekintést követően elárulta, hogy a meg- Amikor elkezdett furulyázni, és egy erdélyi
hívóban zenészként említett, önmagát népi hangszeren, a kavallkán megszólaltautcai zenésznek nevező Vonka Viktor já- tott egy örmény dalt, már éreztük, nem mintékát először a terézvárosi nyugdíjasok dennapi élményben lesz részünk. Ugyanegyik esztergomi kirándulásán hallotta. csak meglepődtünk, amikor egyszerre két
A furulyaszó a bazilika előtti téren már furulyán játszott egy gregorián dallamot.
akkor magával ragadta őt és a terézvá- A szoprán és alt furulyán, de a többi hangrosi hallgatóságát is. A kapcsolat ma is szerén is igyekezett középkori hangulatot
tart: legutóbb Vonka Viktor a karácsonyi varázsolni. Az internetről átvett örmény
műsort tette emlékezetesebbé, az egyik reneszánsz dalt, a Jirninget Liszt Ferenc is
hallgató szerint azon az estén „kisimult feldolgozta. Egy egzotikus hangszeren, a
bánszurin, egy indiai bambusz fuvolán pea lelkük”.
dig egy angol trubadúréneket játszott
el, Oroszlánszívű
Richárd szerzeményét, majd később
egy másik angol
reneszánsz
dalt,
amelyet VIII. Henrik írt. Az időrendi
sorrendben előadott dalok közben
egyszercsak nemcsak egykori énekA februári klubesten nem fért több pótszék a Bartók terembe
2
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karosok dúdolták ismerősként a Nyár van
nyár című angol trubadúr kánont, amely a
13. században született. Megtudtuk, hogy
a 13–15. században egész Európában nagyon divatosak voltak – nemcsak a királyi
és főúri udvarokban – a magyar táncok. A
kódexekben fennmaradt, hogy a külföldi
zeneszerzők magyaros dalokat írtak, így a
német Pretorius is, akitől a Lotaringiai táncot adta elő furulyán Vonka Viktor. Megismertük a reneszánsz kor egyik kedvelt
hangszere, a görbe kürt hangját is. Megszólalt a Magyar tánc is, amely megőrizte a
korszak – a három részre szakadt Magyarország – magyar zenei kincsét, akárcsak
a Lőcsei és az erdélyi Kájoni kódex. Egy
erdélyi népi hangszeren, a kalimbán hallhattuk az Erdélyi Hajdú Táncot, amelyet a
18. században jegyzett le Pálóczi Horváth
Ádám, de a dal sokkal régebbi korban keletkezhetett. Késő reneszánsz korból maradt fenn az a 13. századi latin világi költészet megzenésített verse, amely melodikán
hangzott fel. Felcsendült a Kaláka együttes
Mesék Mátyás királyról egyik nótája is. Az
utcai zenészből udvari zenésszé avandzsált
Vonka Viktor befejezésül a nagy klasszikus
örmény zeneszerző, Aram Hacsaturján
Spartacus című operájából fuvolázott egy
ismert dallamot, amely egyúttal egy angol
filmsorozat, az Onedin család főcímzenéje
is lett.
A Terézvárosi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat műsora sokunknak nagy
élményt jelentett, mert Vonka Viktor
közvetítésével nemcsak a reneszánsz
zene világával, hanem számos hangszerrel is megismerkedhettünk.
Az est folytatásában dr. Szakra György –
Gyuri bácsi vetítettképes előadáson csinált
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A konferanszié Wertán Zsoltné Kinga a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
elnök asszonya, és akit konferál, Vonka Viktor
„udvari” zenész

kedvet az idei nyár barangoló programjához. Miközben ismertette, sajátos humorával fűszerezte az Erdély-járó útitervet, amelyet a füzetben is közlünk. Programajánlójában feltárta és számba vette mindazokat
a természeti és emberi értékeket, amely
nélkül nem érdemes élni. A honismereti
műhely szellemébe illően elhangzott Vass
Albert: Ébredj Magyar! című verse is.
Zárásként dr. Issekutz Sarolta felhívta a hallgatóság figyelmét az Örmény
Kultúra Hetének áprilisi programjaira is,
amelyet részletesen külön ismertetünk.
A jelenlévők közül többen befizettek
a nyári barangolásokra, és a résztvevők
jóízű beszélgetések közben elfogyasztották a nem üzletből való vendégváró
finomságokat, amelyekért kijár a köszönet a készítőknek, Betegh Tündének és
családjának.
Béres L. Attila
3

2008. március

Erdélyi Örmény Gyökerek

Pénzügyi beszámoló 2007
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolójának eredmény kimutatása
Adatok e Ft-ban
Sorsz. Tétel megnevezése
Tárgyév
Tárgyév
		
Alaptev.
Váll.tev.
I.
Értékesítés nettó árbevétele			
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.
Egyéb bevételek
6509
0
ebből: -támogatások
362		
ebből: -alapítói			
ebből: -központi költségvetési
900		
ebből: -helyi önkormányzati
4631		
ebből: -SZJA 1 %
616		
IV.
Pénzügyi műveletek bevételei
2
V.
Rendkívüli műveletek bevételei		
0
ebből: -támogatások			
ebből: -alapítói			
ebből: -helyi önkormányzati			
ebből SZJA 1 %			
ebből: -egyéb, 			
VI.
Tagdíjak
103		
A.
Összes bevétel
6614
0
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
B.
C.
I.
D.
E.

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások *
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény

5314		
778		
276		
178		
0		
0		
6546		
68		
0		
0		
68		

Tárgyév
összesen
0
0
6509
362
0
900
4631
616
2
0
0
0
0
0
0
103
6614
5314
778
276
178
0
0
6546
68
0
0
68

* A személyi jellegű ráfordítások kizárólag a kulturális tevékenység során az előadóművészeknek kifizetett költségekből állnak. Az egyesületben a saját működésre – az
egyesület megalakítása óta - semmilyen személyi kifizetés nem történt.
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Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – Kettős könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolójának mérlege
Adatok e Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése

Tárgyév

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.sor)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
2. sorból immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök (9.-12. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. Követelések
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

2024
0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13.sor)

2304

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)
2304
I. JEGYZETT TŐKE/INDULÓ TŐKE
2388
II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY
-152
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKESÍTÉSI TARTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV-BŐL
68
VI.TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
0
F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)
0
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
0

27.

FORRÁSOK(PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)

Budapest 2008. 02.07.

P.H.
		

258
120
138

2046
22

2304

dr. Issekutz Sarolta
elnök
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Udvarhelyi Éva Tessza

„Olyan vagyok, mint egy szivacs,
magamba akarom szívni az információt”1
2. rész

Isabella Manassarian (22 éves) Örményországból érkezett. 2006 szeptemberében
jött Budapestre, hogy mesterdiplomát szerezzen politológiából a Közép-Európai
Egyetemen2. Egy évig marad Magyarországon. Mielőtt Magyarországra jött, hét
évig Egyiptomban élt. Mivel egész életét különböző nemzetközi közegekben élte, az
identitás keresése fontos szerepet kapott az életében, egészen kisgyerekkora óta.

Nehéz meghatározni, mit jelent az,
hogy nyugati és liberális. Nem szeretem
a vallási témájú vitákat, talán azért, mert
még én magam sem értem. Valószínűleg majd később megértem. Az Örmény
Ortodox Egyháznál kereszteltek meg.
Ez is része az örmény identitásomnak, a
történelem miatt. A történelmünk a vallásról szól. I.e. 301-től kezdődően része
a történelmünknek.3 Örményországban
a mindennapi életben minden kapcsolódik a valláshoz. Egy örmény képeslapon
mindig kell, hogy legyen egy templom.
Kötelező. Ez a banális nacionalizmus
folyamatosan jelen van. Nem tudod elválasztani magad a vallástól. Nem kell
hogy feltétlenül hívő ortodox legyél, de
azért ez mindig ott van a tudatodban, és
ebben az összefüggésben is meg kell határoznod magad.
Valószínűleg senkinek sem engedném, hogy kritizálja a kultúrámat, az
országomat, főleg mivel most külföldön élek. Amikor hazamegyek, akkor én
szoktam mondani az embereknek, hogy:
„Tudjátok, srácok, ez lehet, hogy nem
helyes, lehet, hogy felül kellene vizsgálnotok a dolgot, mert ez valójában
6

nem így van”. Nagyon kritikus a hozzáállásom a hazai dolgokhoz. De túlságosan szeretem a hazámat ahhoz, hogy
külföldön kritizáljam. Ilyenkor persze a
nemzeti büszkeség beszél belőlem, nem
annyira én. Hiszen a nemzeti büszkeség
volt a legegyszerűbb kiút a kamaszkori
identitásválságból. És ez valójában lassan, de biztosan alakított engem.
Már nyolc éve nem élek Örményországban, de minden évben hazalátogatok. Szeretnék visszamenni és ott
dolgozni. Számomra az a világ legjobb
országa. Az én országom. Persze sok
mindent kellene fejleszteni. Még fejlődőben vagyunk, ez egy tizenöt éves
állam.4 De sok minden fejlődött. 1991ben elnyertük a függetlenségünket, az
országot megtépázta a földrengés, a
blokád, és azután elkezdett talpra állni.
Mostanra elég jó állapotban van ahhoz
képest, hogy egy fiatal államról van szó.
Úgy értem, semmink sem volt, és most
már valamik lettünk.
Mielőtt Egyiptomba mentem volna,
a nyugati médiából értesültem az ottani
dolgokról. Mit tudhatsz meg a nyugati
médiából egy afrikai arab muszlim or-
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szágról? Az egy sivatag, van strand, van
napsütés és vannak a terroristák. Ezt
hallod a médiából és ez az, amit én is
hittem, amikor Egyiptomba mentem.
„Hú, egy rettegés lesz ott az életem, mit
fogok csinálni?” És akkor valami teljesen új dolgot tapasztaltam. Teljesen
mást. Nem a strandról, a homokról, meg
a piramisokról szól. És nem is a terroristákról. Az emberek egész mások. Nagyon kedvesek.
A Kairói Amerikai Egyetemen
(AUC),5 diplomáztam de előtte még a
Kairói Állami Egyetemen voltam orvostanhallgató. Később úgy döntöttem,
hogy felhagyok az orvosi tanulmányokkal, és inkább politológiát tanulok az
Amerikai Egyetemen. Az elmúlt két évben egyedül éltem ott, mivel a szüleim
Bulgáriába költöztek. Ezután költöztem
Magyarországra, ami egy nagy váltás.
Nagyon érdekes megfigyelni a különbségeket az emberek között, más a mentalitás, más a felfogás, és a többi emberhez való viszony is más. Valójában ott a
másság mást takar. Egyiptomban a nyugat a „más”. Az emberek ellenségesen
viszonyulnak a nyugathoz, legfőképp
az USA-hoz és Izraelhez. A politika nagyon befolyásolja a látásmódjukat.
Nagyon érdekes volt, mert az egyiptomiaknak nehéz elmagyarázni, hogy
honnan jöttem. „Szóval te örmény
vagy?” „Nem, nem, örmény vagyok.”
„Román?” „Nem, nem.”6 Aztán azt,
hogy Németország, arabul úgy mondják, hogy „alman”. Így amikor azt
mondtam angolul, hogy örmény vagyok
(Armenian), azt hitték, hogy csak nem
beszélek jól arabul, és valójában azt

2008. március

akartam mondani, hogy német vagyok.
„Ah, oké, német.” „Nem, nem vagyok
német, örmény vagyok. Az ország a
volt Szovjetunióhoz tartozott.” Erre ők:
„Volt Szovjetunió? Oroszország, igaz?”
„Nem, teljesen más.” Ha sikerül elmagyarázni, akkor végül nagyon pozitívan
látnak téged. Az oroszokat nem nézik jó
szemmel, így nem jó, ha összefüggésbe hoznak velük. És nyilván amerikai
sem akarsz lenni Egyiptomban. Amikor
kiderítették, hogy honnan jössz, meg
akarják érteni, ki vagy, miből vagy. Ha
beszállsz egy taxiba, biztos lehetsz benne, hogy a sofőr Örményországról fog
kérdezgetni.
Ami a mentalitást illeti, Egyiptom közelebb áll Örményországhoz. A magyarok mentalitása inkább európai, mint az
örményeké. Nem azt mondom, hogy teljesen egyformák lennénk, mivel egyáltalán nem, de ami a családi értékeket és a
társadalom patriarchális berendezkedését
illeti, közelebb vagyunk Egyiptomhoz,
mint Magyarországhoz. Örményország
nagyon keleties. Sok minden van, amit
Egyiptomban magaménak tudtam érezni,
más dolgokat pedig elutasítottam, például a nemi szerepekhez való viszonyukat
és a társadalom nagyon erősen patriarchális jellegét. Én nem úgy gondolkodom, de részt kell vennem benne. Nem
zárhatod ki magad a társadalomból, ahol
élsz. Különösen igaz volt ez, miután a
szüleim elmentek és én egyedül kezdtem
élni. Nem különülhettem el. A dolgokat
nőként tapasztaltam meg. Egyiptomban
nőnek lenni nagyon nehéz. Férfinak lenni
jobb. Például, ha egy vízvezeték-szerelő
dolgozik a lakásodban, mert elrepedt egy
7
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cső és amikor megpróbálod elmagyarázni, hogy mi is történt, valószínű, hogy inkább egy férfira hallgat majd és nem egy
nőre. Ha nő vagy, nem vesz komolyan.
Sokáig próbáltam elmagyarázni egy vízvezeték-szerelőnek, hogy nem az a cső
repedt el a szobámban, hanem egy másik. Nem figyelt rám. Akkor hívtam egy
barátomat, egy fiút, ő megmutatta neki,
és így már működött a dolog. Egy hónapig próbáltam a portásnak elmagyarázni,
hogy nem szeretem, ha a szemét két napig ott van a folyosón. „Bűzlik, vigye el
minden nap!” Semmi reakció. Míg végül
a legjobb barátom apukája kérte meg őt.
A férfiakat komolyabban veszik.

Az interjú 2006. november 27.én készült.
A Közép-Európai Egyetem (Central European
University, rövidítése: CEU) az Amerikai Egyesült Államokban és a Magyar Köztársaságban
akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási
intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a
társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány
terén. Az intézmény kiemelten foglalkozik a tár1
2

sadalmi változások interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek tanulmányozásával,
valamint a nem nyugati fejlődési típust követő
demokráciák elemzésével. Forrás: www.ceu.hu
3
I.e. 301-ben Trdat, örmény király a kereszténységet kizárólagos államvallássá nyilvánította, és ezzel Örményország lett a világ első
keresztény állama.
4
Az Örmény Köztársaság 1991. szeptember
23-án nyilvánította ki teljes függetlenséget a
Szovjetuniótól.
5
A Kairói Amerikai Egyetemet (AUC) 1919ben olyan amerikaiak alapították, akik magukat a közel-keleti oktatásnak és szolgálatának
szentelték. Forrás: http://www.aucegypt.edu/
6
A két nép megnevezése angolul egy kicsit
hasonló. Örmény angolul: Armenian. Román
angolul: Romanian.

(Megjelent: Vándorok kultúrák között
Az interkulturális tanulásról külföldre
készülő fiataloknak
Budapest, 2007 c. könyvben)
Folytatjuk

Fővárosi Örmény Klub
2008. március 20. csütörtök, 17 óra

Budapest, Magyarok Háza – Bartók terem
Program:
Prof. mag. Dr. Dávid Tamás:
A RÁK megelőzésének és komplementer kezelésének legújabb
lehetőségei
Vendég: Dr. Dávid Tamás professzor, a könyv szerzője
A műsort rendezi a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

8

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. március

Kabdebó Lóránt

A mélypont ellenében
2. rész

Másik kéz nélkül
Emlékek a százéves Nyugat
ünnepén

életbe visszasegített alakját. Akkor még
sokan éltek a lap munkatársai közül, emlékezéseiket leírattuk, irodalomtörténeti
vitát is szerveztünk, szövegeit könyvben
Csak bot és vászon,
megjelentettük, majd az alapító atyák
de nem bot és vászon,
születésének összevont centenáriumára
hanem zászló.
tanulmánykötetet szerkesztettünk. A Val(Kosztolányi Dezső) lomások a Nyugatról, a Vita a Nyugatról
A múlt század hetvenes éveinek ele- és a Valóság és varázslat mindmostanáig
jén tudományos műhelyként megújuló a legkeresettebb szakirodalomba tartozPetőfi Irodalmi Múzeumban a forradal- nak. A közelmúlt egyik konferenciáján
mi tevékenysége miatt egyetemi rektor- pedig felvetődött a kérdés: hogyan válságából leváltozik egyes
tott, sőt egy Száz évvel ezelőtt jelent meg egy korszakos művek recepidőre börtönbe jelentőségű irodalmi lap, a Nyugat. (Az első ciója, például
is zárt Baróti szám 1908. január 1-jén.) Főszerkesztője az Esti Kornél
Dezső és a ha- Ignotus (Veigelsberg Hugó) volt, szerkesz- sorozat mikor
zai irodalmi tői Fenyő Miksa és a legendás Osvát Ernő. A válhatott
a
m u z e o l ó g i a Nyugat stílusforradalmat jelentett, ezután kortársak szemegalapítójá- nem lehetett úgy írni, mint azelőtt. A folyó- mében csak
nak számító irat művésznemzedéke előtt nyitva állt az ifjúkori kaMiklós Róbert ajtó a nyugat-európai stíluseszmények integ- landjaik megirányításával rálására és az új nemzeti kifejezésmód meg- jelenítéséből
akkor
fiatal fogalmazására. Számos nagy költő és író, így a
modern
i r o d a l o m - Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, magyar próza
történészek, Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, Krúdy Gyu- meghatározó
Rónay László la ekkor indul el pályáján. Kabdebó Lóránt a példájává. És
és jómagam Nyugat-eszményről szóló írását az MKDSZ akkor nevetve
reprezentatív honlapja közölte.
közbeszólkiállítást rentam: dátumdeztünk, melynek megnyitóján felmutat- hoz köthető, a Valóság és varázslatban
ták nekünk az egyik alapító, Fenyő Mik- megjelenő Szegedy-Maszák tanulmány
sa haldoklásból egyetlen napra még az jelentheti ebben a sorsfordító határt.
9

2008. március

Különben ez a visszakereső tudományos kutatás egybeesett a ma már
szintén kutatási és tananyaggá váló írónemzedék, Tandori Dezső és Esterházy
Péter kortársainak őskereső törekvéseivel. Ottlik Géza és Szentkuthy Miklós
ujjmutatását követték, akik Budapest
ostroma után éppen a Nyugatot (és hát
szerves folytatását, a Magyar Csillagot)
akarták újraindítani.
Nyugat – Ha írók veszik szájukra ezt a
nevet, immár száz év óta mindenki arra a
csodára emlékezik, amelyet folyóiratként
szoktunk leírni, de a legkevésbé sem az
a kézbe vehető füzet vagy kötet sorozat
jelenik meg szemünk előtt, amely valamely folyóirat nevének hallatára szokott
megképződni. A Nyugat – fogalom, amelyet már fennállása idején elkezdtek jubileumi alkalmakkor ünnepelni, és amelyet
kényszerű megszűnte után évfordulók
szerint, de anélkül még inkább glóriával
körülvéve látunk feltűnni az ünnepeinket
oly igen elrontó jelenünkben.
Pedig a Nyugat is ugyanolyan halandó
folyóirat volt, mint a többiek. Hozzátehetem, hogy a Nyugatban sem csak halhatatlan alkotások jelentek meg, nem egyszer
halványult színvonala is. A világirodalmi
rangú lírai kiteljesedés, József Attila és
Szabó Lőrinc idején a Nyugat inkább indítást és visszaigazolást jelentett, az írók
jobbára csak névjegyként közöltek benne
írásokat, hiszen a megélhetést a nagyobb
napilapokban, leginkább a Mikes Lajos
szerkesztette Az Est-lapokban való rendszeres publikálás jelentette, még az alapító „nagy nemzedék” számára is. És mégis! Volt oka, hogy egy kicsit tovább élt,
mint a többi. Ha előzményeit és a nagyon
10
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Bajza József

Ébresztő

Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak
Föl kell virulnia!
Ellenséges hadakkal
Víttál ezer csatát.
Szívvéreden ezerszer
Váltád meg a hazát:
A felvirradt kor ismét
Igényli szívedet:
Vért nem kér, csak hazáért
Égő szerelmedet.
Igényli, hogy becsüljed
Honod külföld felett;
Védd, ápold, mikkel Isten
Megáldá földedet.
...
Oh nemzet, nemzet, eszmélj,
Becsüld meg tenmagad,
Gyilkold le szolgavágyad,
Mely külföldhöz ragad;
Járj egyesült erővel,
Tégy egy szent fogadást;
Hazádnak istenén kül
Nem fogsz imádni mást!
Te népek óceánján
Hullámtól vert sziget,
Kit mint elsüllyedendet
Ezer jós emleget,
Mutasd meg a világnak,
Hogy még erőd szilárd,
Hogy ezredes fokodnak
Új ezred év sem árt.
...
Ébredj nagy álmaidból,
Ébredj, Árpád fia!
Fölkelt a nap: hazádnak
Föl kell virulnia!

1845
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fontos folytatását, a Magyar Csillagot is
hozzá számítjuk, formálisan négy évtizedet is alig ért meg. De még ma is köztünk
él és alkot a kaposvári Takáts Gyula, aki
valóságos szerzője lehetett a folyóiratnak, és akiben mindmostanáig folytatódik
az a poétikai meghatározottság, amely a
Nyugatból kisugárzik. És hogy tudunk
felemelő módon nemzeti jelleggel gyászolni talán épp ennek a hagyománynak
köszönhetjük: Szabó Magda ha nem is a
Nyugat, de annak szellemét tovább szolgáló Újhold szervezőjeként ugyanennek
az eszménynek ihletettje és egyben továbbéltetője a szememben.
Mi biztosíthatja egy folyóiratnak ezt
a megkülönböztetett helyet? Én szerintem a sokfélesége, amely csak egyetlen
kritériumot ismer: a színvonalat. Színvonalat a megvalósításban és az alkotáshoz
fűződő etikában. A története során váltakozó szerkesztők mindegyike úgy tudta
összehangolni a szerzők és írások különbözését, hogy azok nemhogy ütötték
volna egymást, inkább az összképet gazdagították, éppen egymásra irányították
a figyelmet. A legcsodálatosabb Nyugatmonográfia: Karinthy Frigyes Így írtok
ti című gyűjteménye. Benne ölt testet az
írók egymástól olyannyira elkülönböző
modora, és egymáshoz való nem mindig
szeretetteljes kötődése.
Kell-e nagyobb ellentét, mint indulásuktól kezdődően Ady és Kosztolányi,
vagy a húszas évek végére egymás ellen
forduló ifjúkori barátok, a homo moralis
elvét felvállaló Babits és a homo estheticus
eszményét hangoztató – hasonlóképpen,
csak más formátumban morális – Kosztolányi. Egy tehetséges doktorandusz
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dolgozatában olvasom, hogy Ady, amint
lesöpri a még igencsak kezdő Kosztolányi első kötetét kritikájában, érzékenyen
figyeli közben azt a költői teljesítményt,
amelyikről ugyanakkor tudja: megtalálta
a tőle függetlenül alakuló igazi riválist,
akinek pályája akkor is úgy alakul, ha
maga Ady nem volna jelen a magyar költészetben. És milyen érdekes: az ifjonti levelezésükben Ady-ellenesen össze-összekacsintó Kosztolányi és Babits utóbb Ady
halála évfordulóján már szemben állanak:
Babits kötelességének érzi az Ady melletti kiállást, Kosztolányi pedig korai véleményének felhangosítását. Mindketten
elismerik Ady költészetének nagyságát,
csakhogy az egyik az életmű dantei kompozíciójának vízionárius összefüggéseire
figyel, míg a másik a tökéletes vers szigorú mértékével közelít a szétszóródó életmű
egészéhez. Vagy, Ferenczi László Kassákkönyvében bemutatja, hogy az avantgárd
szerkesztő és táborszervező – maga is a
folyóirat állandó szerzője közben – éppen
a Nyugat jelentőségét hangsúlyozza támadásaival, kiváltva ezzel Babits viszont
értékelő vitatkozó válaszát. Majd nemsokára Kassák avantgárd verskötetét a legértőbben szintén a Nyugat fogadja, személy szerint a tőle talán legtávolabb álló
Kosztolányi. Az emigrációba kényszerült
költőnek a kommün alapvető tévedéseit is
érzékeltető, de az áldozatokat elemi költői
erővel elsirató, Máglyák énekelnek című
eposzát pedig az akkor a Babits belső köreihez tartozó fiatal Szabó Lőrinc méltatja
a folyóiratban lelkes szavakkal.
(Megjelent az MKDSZ honlapján,
2008. jan. 6-án)
Folytatjuk
11
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Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári
régészeti iskola megalapítója
5. rész

Debreceni önkéntes száműzetés (1937-1940)
Néhány évig a debreceni egyetem tanáraként kamatoztathatta sok évtizedes régészeti munkássága során felhalmozott tudását, tapasztalatait. Ideje nagyobb
részét megkezdett kéziratainak kiegészítése, befejezése foglalta le. Erdély és
korával kapcsolatos tanulmányokat közölt magyar- és finnországi lapokban
(Debreceni Szemle, Archaeológiai Értesítő, Eurasia Septentrionalis Antiqua).
Készséggel vállalt munkatársi szerepet
gyűjteményes kötetekben. A Magyar
Városok és Vármegyék című sorozat
részére megírta Debrecennek, Bihar
és Szatmár vármegyének az őskortól
a honfoglalásig terjedő történelmét, A
nemes székely nemzet képe (szerk. R.
Kiss István) részére pedig a Székelyföld
múltját ugyanabban az időszakban. Két
évig szerkesztette az egykori kolozsvári Dolgozatok debreceni kistestvérét, a
Közlemények a debreceni M. Kir. Tisza
István Tudományegyetem Régészeti Intézetéből című kiadványt.
Pósta Béla örökében (1940-1945)
A második bécsi döntést követően hazatérhetett.37 1940. október 19-től a Szegedről visszatért magyar egyetemen az
ősrégészet nyilvános rendes tanára, az
Érmészeti és Régészeti Intézet igazgatója
volt, és párhuzamosan az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárának igazgatói tisztét töltötte be. Pósta Béla beosztásaiban az ő hitvallásával állott munkába:
12

„... egykori tanítványa a Mester nyomdokain kíván és köteles haladni, mert ez
vezet a célhoz, amelyet Ő tűzött ki: tanítványok nevelése, Erdély földjének a múlt
emlékei felszínrehozatala érdekében való
megvallatása, ezeknek az emlékeknek a
közönség és a szakemberek részére való
hozzáférhetővé tétele...” 38
A Bástya (ma Constantin Daicoviciu)
utca 2. szám alatti épület kapualjának
bal oldalán nyíló első helyiség volt
a dolgozószobája, amelynek faláról
„barcánfalvi Roska Márton”-nak a szinte mindennapos vendég, a heraldikus
jóbarát, Köpeczi Sebestyén József által
készített címere köszöntötte a belépőt.
Leggyakoribb látogatói múzeumi és
egyetemi munkatársai voltak. Mindenekelőtt Kovács István, akihez egy munkás élet indulása, eredményei és gondjai
kötötték, s aki a nyugdíjaskor pihenését
megszakítva tért vissza, hogy részt vállaljon az éremtár megújításából, a fiatal
szakemberek neveléséből. Azután Pósta
Béla iskolájának késői hajtása, Ferenczi
Sándor múzeumőr, illetve az őt felvál-
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tó ifjú Entz Géza, Mozsolics Amália
múzeumőr, a népvándorlás- és honfoglaláskor intézeti tanára, László Gyula,
a Debrecenből vele érkezett „hűséges
tanítvány”, Novák József tanársegéd,
majd adjunktus, „a ritka képességű és
bámulatos munkaerejű” Pálfy Antal
gyakornok, a „kitűnő munkatárs”, Szabó György jutalomdíjas múzeumi gyakornok, majd tiszteletbeli tanársegéd, a
„sokat ígérő” ifj. Kós Károly egyetemi
hallgató. Az előző rendszertől
örökölt múzeumi szolgaszemélyzet tagjai,
élükön a Pósta
iskoláját kijárt,
pótolhatatlan
Duka Péterrel,
kivétel nélkül
helyükön maradtak. Román beosztottaival Roska csakis anyanyelvükön beszélt.
Az új igazgató vezetése alatt az intézet
ben egészséges emberi és munkahelyi
kapcsolatok honosodtak meg.
Ez a néhány esztendő a tudomány
szolgálatában töltött munkás élet tapasztalatainak a köz érdekében történő gyümölcsöztetése jegyében telt el.
Roska idejének nagyobb részét a múze
umi munka töltötte ki. A rendezést a
„siralmas állapotban” átvett régészeti
anyag megmentésével kellett kezdeni.
A pincében, padláson romlásnak indult
tárgyaknak megfelelőbb helyet adott.
Nyilvántartásba vette a harminc éve
leltározatlan marosdécsei rézkori, a Zá
polya utcai honfoglaláskori temető leleteit, a román uralom idejében a múze-
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um-egyesület számára titokban végzett
ásatások őskori anyagát. A középkori
kőtár darabjait a kapu és az udvari erkély alatt, viszonylag védett helyeken
állították ki. A művészettörténeti anyagot a légiveszély miatt többször át kellett rendezni. Ugyanez volt az éremtár
sorsa, amelynek az átrendezését Kovács
István irányította.
A mindennapi vesződséges aprómunka gondjain felülemelkedve a távlati
fejlesztés tervei
foglalkoztatták. A főképp
katolikus
sorozatból
álló
egyháztörténeti
részleget további református
kegyszerekkel,
felszereléssel
akarta gyarapítani. A művészettörténeti
és a néprajzi részleget leválasztotta az
Érem- és Régiségtárról, önálló Művészeti, illetve Néprajzi Tárrá szervezte őket.
Sürgette az Erdélyi Nemzeti Múzeum
néprajzi gyűjteményének és az Erdélyi
Kárpát-Egyesület Néprajzi Múzeumának egyesítését, új, önálló múzeum szervezését. A decentralizáció jegyében egy
kalotaszegi, valamint Zilahon egy szilágysági múzeum felállítását fontolgatta.
Szorgalmazta e tervek megvalósítását
jelentő személyzeti és anyagi feltételek
(épület, felszerelés) megteremtését.
A tudományos kutatás folytonosságát
mindenekelőtt ásatások kezdeményezésével szorgalmazta. Ő maga – Szabó
Györggyel az oldalán – újból felvette az
Igric-barlangi ásatások fonalát, az ifjabb

Áldott Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
Krisztosz hárjáv i mérélocz!
(Krisztus feltámadott!)
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Kós Károllyal pedig a nagyesküllői úgynevezett Eskühalomnál kezdte meg a feltárást. Gyalu határában Mozsolics bronzkori települést tárt fel, kolozsvári román
régészek jelenleg az anyag publikálásán
dolgoznak. Pálfy Hordó határában ásott,
Novák a beresztelki bronzlelet helyének
azonosításán dolgozott. Római kori szakember hiányában Mojgrádon (Porolissum)
a Magyar Nemzeti Múzeum segédőre,
Radnóti Aladár folytatta az évtizedekkel
korábban Buday Arpád által megkezdett
munkálatokat; az újabb ásatásokhoz egy
másik Pósta-tanítvány, Schneller Vilmos
szerzett miniszteri segélyt. A dobokai várnál Roska próbaásatást tervezett.
A kutatási eredmények közlése megfelelő saját kiadványt igényelt. A Pósta
által alapított Dolgozatok és saját debreceni folyóirata mintegy folytatásaképpen elindította a Közlemények az
Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából című szakkiadványt. Az
első számot mestere emlékének szánta: az életmű egy-egy szeletét ismertető dolgozatokat, illetve egy kiadatlan
Pósta-tanulmányt tartalmazott. Az egyre növekvő oldalszámú sorozatnak a
háborús viszonyok mindössze négy évfolyamot engedélyeztek (1941-1944).
Rövidebb-hosszabb dolgozatokat maga
is közölt a kiadványban. Ennél sokkal
nagyobb szakmai elégtételt jelentett
számára, hogy kiadhatta életművének
régóta készülő két hatalmas alkotását.
A három évtizedes feldolgozó munka
eredményeként megszületett A Torma
Zsófia-gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti
Múzeum Érem- és Régiségtárában (Kolozsvár 1941.) az erdélyi neolitikumnak
14

Erdélyi Örmény Gyökerek

egyik gazdag tárházát tette hozzáférhetővé az újabb kutatások számára. Az
Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor
(Kolozsvár 1942) egy 1929-ben elkezdett gyűjtést tett a kutatók asztalára,
amely helységekre lebontva tartalmazza
az erdélyi őskori leletek jegyzékét és
kimerítő szakirodalmát. Novák József
a második köteten, a római kori leletek
repertóriumán dolgozott.
A repertórium és sok más elkezdett
munka folytatása elmaradt. A front átvonulásakor, 1944 októberében szovjet
járőr a múzeum épületében tartózkodó
öt személyt, köztük Roska két munkatársát, Pálfy Antalt és Szabó Györgyöt
elhurcolta „malenkij robot”-ra. Az uráli deportálásból, egy év múlva, csak az
utóbbi tért haza. A szerencsésebb munkatársak, ki korábban, ki később, Magyarországra távoztak. Az újabb meghurcoltatást megelőzendő,1945 szep
temberében Roska követte őket.
Az öt év eseménybeszámolójának alapvető forrásai: Roska Márton: Jelentés az Erdélyi
Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának
1941. évi működéséről. EM 1942. 460-466.
old.; uő.: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum
Érem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről. Az Erdélyi MúzeumEgyesület Évkönyve az
1942. évre. 43-48. old.; uő.: Jelentés a Történeti,
Művészeti és Néprajzi Tár 1943. évi működéséről. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Évkönyve az 1943. évre. 36-47, old. A száraz adatokat
Szabó György ny. egyetemi tanár élményszerű
beszámolója tette hitelesebbé, emberközelivé.
Fogadja érette hálás köszönetemet.
38
A szerkesztő: Előljáróba. Közl I. 1941. 4.
old.
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(Megjelent: Honismeret XXIII.
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
20. rész

Folytatjuk Dr. Gábriel András írását, mely a Honismeret című folyóirat 2001/1.
számában jelent meg, és előző részét a februári füzetünkben olvashatták.

Magyar sziget a Lápos felső medencéjében

A Lápos az egyesült Szamos legnagyobb mellékfolyója. Az egykori Szatmár,
Szolnok-Doboka és Máramaros megyék határvidékén emelkedő vulkáni hegyekben ered. Völgye északra forduló, kanyarja és a Békás szorosra emlékeztető meredek sziklafalakkal kísért hosszú szorosa felett széles medencévé tágul. Ebben román falvakkal körülvéve fekszik az egykor erős magyar többségű
régi járási székhely Magyarlápos (Tîrgu Lapuş) és a szinte teljesen magyar
Domokos (Damacuşeni).
Magyarlápos református iskolája egyike volt Erdélyben a legrégibb felekezeti
iskoláknak, 1873-ig működött. A katolikus gyerekeket 1821-ben lakásán kezdte tanítani a plébános. Mindkét felekezet gyerekei az 1873-ban létesült állami
iskolában tanultak tovább.
Nem szólva a láposi vásárokon játszott színielőadásokról, a műkedvelő
színjátszásról. Láposon és Domokoson
régebben és a közelmúltban is az énekkar tette színesebbé a magyarok életét.
Ott jártamkor, 1997-ben, működésük
meg volt szakadva. A fiatal papok – mint
egyikük mondta – a pedagógusokkal
együtt remélhetőleg feltámasztják őket.
A karácsonyi kántálás, húsvéti, Szent
György napi locsolkodás szokása ma is
él. Húsvétkor bárányt is szokás vágni.
A láposi nők viseletéről Kádár József
1901-ben nem írt, szerinte “a férfiaké
tűnik ki”. A közölt képen a nők egyszerű népviseletben vannak. A domokosi
nőkről azt írta, hogy bolti kelmét visel-

nek, csak fehérneműjük házi szövésű. A
férfiak akkor Láposon zsinóros világoskék spencert viseltek vörös kihajtókkal,
Domokoson zsinóros fekete szokmányt.
Mindkettő zekeszerű kabát volt.
A Lápos medencéjében, feljebb a
Szőcs-patak völgyének legfelső falujában az erős román többségű Tőkésen
(Groşii) 244 magyart talált az 1941.
évi népszámlálás. Ezek túlnyomó része a Tőkéshez tartozó Gereblén lakott.
Ők már románul beszélnek, de megtartották római katolikus vallásukat. A
magyarláposi plébános gondozza őket.
A Lápos forrásvidékén a Domokos
felett sorakozó Rogozon és Oláhláposon (Lapuş) túl erdős környezetben fekszik Erzsébetbánya (Baiuţ). Útközben a
magas rudakra rakott kalangyákban száradó széna, a legelő bivalycsordák mutatják, hogy igazi erdélyi tájon járunk.
Erzsébetbányán 1769-ben indult meg a
rendszeres bányászat, miután pásztorok
30 évvel korábban arany- és ezüsttar15

2008. március

talmú köveket találtak. Mivel területe Oláhláposhoz tartozott, neve előbb
Oláhláposbánya volt. Lakosaik többsége ma is magyarul beszél, és római katolikus, önálló plébániájuk van mintegy
1200 hívővel. Közülük sokan német és
szláv származásúak.
Az Erzsébetbánya feletti erdős környezet üdülőket is vonz a völgy alsóbb
részéről. Oláhláposon és Rogozon jellegzetes román házakat, székely kapukhoz hasonló, de egyszerűbb kapukat,
szép fatemplomot láthatunk. Rogoz
temploma bélyegre is rákerült.
Oláhlápos felett Rojahídja településen
vasgyár működött, de 1892-ben a vasérckészlet kimerülése miatt megszűnt. A gyárat Máramarosba, Kabolapolyánára (később Gyertyánliget) telepítették át, ami a
munkalehetőség elvesztése miatt érzékenyen érintette a Lápos-völgy népét. A Magyarlápos és Domokos között 1950 után
létesült bútorgyárban a legutóbbi években
szűnt meg a munka, fokozva a munkahelyeken amúgy sem bővelkedő völgyben a
munkanélküliséget. Magyarlápos közelében még folyik bányászat.
A régi paraszti mezőgazdaságot szerény eszközökkel újították fel. Bivalyt
inkább románok tartanak. Az igénytelen, erős bivalyokkal könnyebb a nehéz
talajt művelni, amiről 1901-ben 1750-re
vonatkozóan Kádár József azt írta, hogy
a „téren” 4, a hegyes részen 6 ökörrel
lehet szántani. Ma kevés szamárfogatot
is tartanak, a szamár tejét, zsírját, húsát
fogyasztják is.
A jövőn az is segíthetne, ha fellendülne
a turistaforgalom. Erre Cholnoky Jenő, az
1920–1930-as évek kiváló geográfusa is
16
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alkalmasnak tartotta. Magyarláposról lehetne kajaktúrára indulni a Lápos magas
sziklafalak közé zárt szorosát át. Láposon
a medence déli lejtőjén sűrű fenyvessel
körülvett hidegebb vizű és egy másik,
fákkal nem körülvett, ezért jobban felmelegedő, duzzasztott tó kínál üdülési lehetőséget. Az utóbbi alatt is, felette is forrás
fakad. Ennél a tónál kempinget terveztek
kialakítani, de az elkészült építmény teteje
kétszer is eltűnt. A környező hegyek bejárása, a Cibles – nem nehéz – megmászása
nagy élmény. Gerebléről indulva 4-5 óra
alatt lehet rá feljutni. Támaszpontul szolgálat a közvetlenül a csúcs alatt, a pusztuló régi mellett álló új kis menedékkunyhó.
A Ciblesről jó időben csodálatos kilátás
nyílik a máramarosi havasokra és a történelmi Magyarország északkeleti tájának
legmagasabb helységére, a Radnai havasokra is.
Folytatjuk
Irodalom:

Cholnoky Jenő: Magyarország földrajza,
Bp. 1936.; Gunda Béla: Magyarország néprajzi csoportjai. In: A magyar nép. A művelődés
könyvtára 9. kötet. Bp. 1943. 91–113. old.;
Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története. 1987.
I. k. 28. térkép.; Makkai László: SzolnokDoboka megye magyarságának pusztulása
a XVIII. század végén. Kolozsvár, 1942.;
Rubinek György (szerk.): Magyarországi gazdacímtár. Bp., 1911. 1057. old.; Szentgyörgyi
Mária: Kővár vidékének társadalma. Bp.
1972.; Tagányi Károly–Réthy László: SzolnokDoboka vármegye monographiája. I–VII. kötet. Dés, 1901. (Benne a különböző falvakról
szóló részt Kádár József írta.); Tamás Lajos:
Az erdélyi oláhság. In: A történeti Erdély. Bp.
1936. 417–475. old.
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Kolozsi Gergely István

Petőfi Sándor látogatása, sétája Szamosújvárt

(Szerkesztett részletek)
Ezelőtt éppen 160 évvel, 1847-ben Petőfi Sándor, az alig 24 éves ifjú – de régóta híres
költő – immár második erdélyi körútjára indult, mert alaposabban meg akart ismerkedni a hegyes- völgyes- bérces Erdélyország vadregényes tájaival.
Első útja után írta meg 1846. október 26-án
Koltón Erdélyben című versét.
1847. október 20-án, amikor Koltóról a
második erdélyi körútjára indult, meglátogatta Dést, Szamosújvárt és Kolozsvárt.
Désen újra felkereste barátját Medgyes
Lajost (1817-1894) a református lelkészt
is, akivel a beszélgetés során szó esett

Szamosújvárról is. Medgyes Lajos az ott élő
örményekről viccesen így mesélt: „Barátom
az az örmény- város Erdélyország egyik
leggazdagabb városa hírében áll”, ami nagyrészt igaz is volt. Úgy mesélik, hogy még a
szolgák is fehér cipót szeletelnek, és hozzá
a híres, finom császárhús szalonnát falatozzák. Máskülönben azok az örmények mind
derék, becsületes kereskedők, és rátermettségükkel
a haza javát szolgálják –
mondta Medgyes Lajos.
Aztán így folytatta: „Azt
mondják az ott járt emberek, hogy a sok gazdag
örmény házának még a
kilincsei is aranyozottak,
s az újszülött kis örmény
porontyokat is aranyos
teknőben öblögetik. A
pincéjükben üstszámra
Örömmel jelentetjük meg azt az emlékbélyegzővel is ellátott emlék- hever a temérdek aranyborítékot, amelyet az argentin posta 1990-ben adott ki Czetz János pénz, és az asszonyaikon
(1822–1904) emlékére. Az erdélyi örmény családból származó 1848-as csüngő sok drága arany
honvéd vezérkari tiszt, 1949-től Bem távollétében az erdélyi hadsereg ékszer súlyától majd befőparancsnoka, vezérőrnagy a szabadságharc leverése után emigrált, legörbül a hátuk!
Argentínában telepedett le, a fővárosban megalapította a katonai
No, de az is egyeakadémia térképészeti intézetét. Az emlékboríték kiadást az argentínai düli csoda a világon
magyarok kezdeményezésére Dr. Theész János Buenos Aires-i orvos, – mesélték a bábaas�könyvkiadó szorgalmazta.
szonyok-, hogy ott a
17
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letti kastélyának óriási,
legszebb, leghíresebb
mesebeli parkjához
fogható.
(Bizonymesélték az egykori
örmények-, valaha ez
igaz is volt.)
Erre aztán Petőfi a barátja kocsiján
leszekerezett Désről
Szamosújvárra.
Miután megérkezett,
besétálgatta a
E ház előtt üldögélt 1847. október 21-én Petőfi Sándor az egykori Víz
város
főbb utcáit, és
utcában, ma Bábolna utca 16 sz. Így mesélték a régi szamosújvári
végig
nézegette
a baöreg örmények, és így szerepelt a néhai Gabányi János helytörténész
rokk
stílusban
épült
dokumentációs gyűjteményének anyagában is
szép örmény házakat.
Aztán ellátogatott a
fiúgyermekek nem kilenc hónapra szület- város híres szép, vadregényes parkjába
nek, mint minden más náció gyermekei, is, onnan visszatért a város akkori főutcáhanem tíz hónapra. És vajon miért tíz jának nevezett Víz utcába, és az ott lévő
hónapra?- kérdezte mosolyogva Petőfi. kis vendéglő előtt álló kis kőpadra leült
Azért, mondta a pap viccesen-, mert ők is pihenni.
Igaz, emléktábla nem őrzi ott helyét és
kilenc hónapra, mint minden más náció
embriója kifejlődnek az anyaméhben, de nevét, de az én gyermekkoromban az öreg
még egy hónapig visszamaradnak szőrö- szamosújváriak emlékezetében még frissödni. Mert az örmény férfiak majdnem sen élt az emléke. Ha olykor ott elhaladmindegyike olyan szőrös, gyapjas, akár- tunk édesapámmal, kalapot emelt, és ekképpen szólott hozzám: „Na, látod, édes
csak a medve.
Na, barátom – mondta Petőfi-, ezek az- kisfiam, Pista, nézd, ott ült egykor régen
tán igazán mesébe illő csodálatos dolgok, és az 1848-as nagy magyar szabadságharc
jóízűen elnevette magát. Aztán még aznap forradalmának a világhírű, halhatatlan
elindult meglátogatni a feldícsért várost. In- költője, Petőfi Sándor”.
Az utcán, a vendéglőben és a vendégdulása előtt még ezzel toldotta meg szavait
lő előtt üldögélő örmények egyébről se
Medgyes Lajos:
Ezt az örmény várost a németek beszélgettek, csak az üzleti ügyeikről. S
Schönbrunnhoz szokták hasonlítani a séta- Petőfi, amint ott üldögélt, fejében a forró,
tere miatt, mert az osztrák császár Bécs mel- forrongó gondolatok úgy kergették egy18
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mást, mint őszi szélben a fellegek. Aztán
élményeiről így számolt be lelkész barátjának: „… részemre itt ebben az örmény
városban semmi említésre méltó esetet
nem észleltem. Talán ha csak azt nem,
hogy néhány keleti típusú arcvonásokkal
bíró nagyon szép örmény asszonyt láttam
sétálgatni az utcán…”

Kossuth Lajos mellszobra Técsőn

Az örmény férfiak kevergették kártyáikat, és kortyolgatták borukat a Korona
vendéglő előtt lévő asztalok mellett.
Az egyik pipázgató örmény atyafi,
amint a vendéglő előtti padon üldögélt, és
Petőfi nevét emlegették, ekképpen szólt
az egyik társához: „Te Placsintár barátom!
Mit szólsz, vajon ez a Kossuth Lajos, és az
a nem tudom milyen Petrovics, vagy Petőfi mit kavarják a békességet, mit acsarkodnak a császár ellen?”
„Úgy látszik, hogy egy kicsit viszket a
nyakuk, azért nem férnek a bőrükbe.”
Na ilyen szavakat is kellett hallania Petőfi fülének, amint a szabadságharc előszelét szerette volna ízlelgetni az örmények
Jeruzsálemében – mesélte egy alkalomkor
Gabányi János (1910-1996), a város helytörténésze, jó barátom.
Aztán Petőfi, miután pár órát időzött
Szamosújvárt, útját Kolozsvár felé vette,
ahová még aznap estére megérkezett. Ott
a város ifjúsága fáklyás zenével üdvözölte
látogatását.
(A teljes írás megjelent a MŰVELŐDÉS
közművelődési folyóirat LX. évf. 2007.novemberi számában. (www.muvelodes.ro) A rövidített változatot közzé teszi B. Kovács Júlia)

Felhívás templomépítés támogatására!

Budapesten a „Reménység Sziget” – Erdélyi Gyülekezetek – Budapest X. kerület,
Gyógyszergyár út 3. sz. alatt Ft. Tőkés László Királyhágómelléki református püspök égisze alatt és Dr. Zalatnay István lelkipásztor felügyelete mellett ökumenikus
templom (református és római katolikus) építésébe kezdtek (templomdomb és urnatemető stb.). E nemes ügy támogatható az alábbi módokon:

-

személyi jövedelemadó 1 %-val: Technikai szám 0334
Legato Alapítványon keresztül a CIB Banknál vezetett 1070033025437504-51100005 bankszámlaszámon.
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Az Örmény Kultúra Hete 2008. április 17 – 25.
rendezvényei

Szervezi az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat
Fővédnök Dr. Kállay Ernő a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyűlési biztosa

Április 17. csütörtök,15 óra: Sajtótájékoztató, helyszín Magyarok Háza
17 óra: Kiállítás megnyitó Az Örmény Genocídium
Erdélyi örmény festőművészek tárlata
Rendezi: EÖGYKE, FÖÖ és az MVSZ Magyarok Háza
Április 18. péntek, 9-19 óra között: Örmény filmnap
a II. ker. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Örmény
filmek vetítése non stop. Rendezi: II. ker. ÖKÖ
Április 19. szombat, 9-15 óra: „335 éve Magyarhonban”
erdélyi örmény közösségek konferenciája
(Gyergyó, Erzsébetváros, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Csíkszereda, Brassó, Nagyvárad, Budapest)
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ
Rendezi: Ferencvárosi ÖKÖ, EÖGYKE, FÖÖ
17 óra: Örmény arcok, örmény szemek – kiállítás
Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ
Rendezi: Ferencvárosi ÖKÖ
18,30 óra: Örmény egyházi kórusok találkozója
(Gyergyószentmiklósi örmény katolikus kórusa, Voszkeberán Bp.)
Helyszín: Magyarok Háza
Április 20. vasárnap, 11,30 óra: Agárdy Gábor festőművész életmű kiállítás zárónap
Helyszín: Budapest VI. Epreskert (Kmetty u. és Bajza u.sarok)
A kiállítást rendezi: Képzőművészeti Egyetem és az Epreskert
A kiállítás megtekinthető március 22-től április 20-ig
16,30 óra: Gyászmise az Örmény Genocídium áldozataiért
Örmény Katolikus Templom (Bp. XI. Orlay u. 6.)
Kiállítás: Az Örmény Katolikus Templom és Plébánia építésének
dokumentumai, agape
Rendezi: Örmény Katolikus Lelkészség
Április 21. hétfő, 17 óra: A húsvéti és pünkösdi ünnepkört ábrázoló miniatúra kiállítás
Emlékműsor az örmény genocidíum 93. évfordulója alkalmából.
Közreműködik: Katona Tamás, történész Avedikián Viktória ének,
Vennes Emmy színművész
Helyszín: XV. ker. Pestújhelyi Közösségi Ház
Rendezi: XV.ker. ÖKÖ
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Április 22. kedd, 19 óra: Nelli Shahnazaryan: Temetés (monodráma)
Fordította: Sárközi Elga Teréz: Várady Mária
Rendező: Szőke István Jászai-díjas
Helyszín: BEM6 Budavári Művelődési Ház (1011 Budapest, Bem rakpart 6.)
Rendezi: Budavári Örmény Önkormányzat
Április 23. szerda, 19 óra: Alex Száva: Ó, barátom – Ov paregam
erdélyi örmény népdalok CD lemez bemutató hangversenye
Közreműködik: Alex Száva (Mauritius), Kobzos Kiss Tamás és még mások
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány Díszterme (Bp. I., Szentháromság tér 6.)
Rendezi: EÖGYKE, FÖÖ
Április 24. csütörtök, 16,45 óra: Koszorúzás az örmény Keresztkőnél (Duna part)
18 óra: Emlékműsor az örmény genocídium 93. évfordulóján.
Ünnepi beszédet mond: Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas költő.
Közreműködik: Zakariás Enikő és Wertán Zsoltné ÖKÖ elnökök,
Puskás Eszter énekművész.
Filmvetítés: Franz Werfel: Musza Dagh negyven napja (110’)
Producer: Zsigmond Vilmos
Helyszín: Uránia Filmszínház
Rendezi: Terézvárosi és Józsefvárosi ÖKÖ
Április 25. péntek, 18 óra: ÖrményLátó – irodalmi est
A Látó Szépirodalmi Folyóirat (Marosvásárhely) szerkesztői és
szerzői bemutatják a lap örmény tematikus számát
Résztvevők: Láng Zsolt szerkesztő (Marosvásárhely), Kali Kinga
vendégszerkesztő (Budapest), valamint néhány szerző, fordító
19,30 óra: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve – könyvbemutató
Szerkesztette: dr. Issekutz Sarolta és Ince Fejér Anikó,
bemutatja dr. Issekutz Sarolta
20,30 óra: Vacsora az erdélyi örmény konyha remekeivel
Zene: Yengibarian David harmonikaművész
Helyszín: Fészek Étterem
(1073 Budapest, VII., Kertész u. 36., Kertész utca és Dob utca sarok)
Az est ötletgazdája és szervezője: Kali Kinga antropológus
Rendezi: EÖGYKE, II. ker., Ferencvárosi ÖKÖ, FÖÖ,
Fészek Étterem és Kert
Valamennyi rendezvény ingyenes, kivéve 25-én 20,35 órai vacsora, amely
részben térítéses!
A rendezvénysorozatot támogatja: az EÖGYKE több kerületi Örmény Kisebbségi
Önkormányzata, Budapest Főváros Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottsága, Látó Szépirodalmi folyóirat, Kiss János (USA)
Szervezők és rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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Jövőnkért…

Angyaljárás a gyergyószentmiklósi Örmény templomban

Karácsonykor ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus gyermekként megszületett a
júdeai Betlehemben. Angyalok hirdették a világnak a kisded Jézus születését,
és a pásztorok, a háromkirályok ajándékokkal siettek őhozzá.
Régi szokás szerint a gyergyószentmiklósi
örmény származású gyermeket az Angyal a
templomban is megajándékozza. Már egy
hónappal karácsony előtt az Oltáregylet
Baróti László plébános úrral együtt megkezdte az Angyaljárás előkészítését. Az
egyházi anyakönyvekből felfrissítettük az
1-12 év közötti gyermekek nyilvántartását,
és megbeszéltük, hogy mivel ajándékozza
meg az Angyal a gyergyószentmiklósi örmény származású gyermekeket. Az Egyháztanács által felajánlott összegből állítottuk össze a csomagokat, melybe többféle
cukorka, csokoládé és más édesség került.
Tettük ezt azért, hogy templomba járó
gyermekeinkről ez alkalommal se felejtkezzünk meg, hisz ők jelentik az örmény
jövőt Gyergyószentmiklóson.
2007. december 27-én délután szülők és gyermekek sokasága jött a kará-

Szavalat az Angyalnak
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Lázár Mária, az Oltáregylet elnöke az Angyalnak
segít kiosztani az ajándékokat

csonyi díszbe öltöztetett templomba. A
hófehér ruhába öltözött Angyal csengő
gyermekhangok éneke között vonult a
templomba. Baróti László plébános egy
rövid szentmisében emlékezett meg a
kis Jézus születéséről, majd a pásztorjáték és szavalatok után az Oltáregylet
segítségével az Angyal kiosztotta a kisgyermekeknek az ajándék-csomagokat.
A gyergyószentmiklósi örmények azt
kívánják, hogy mindig legyen kit megajándékozni, mindig legyen egy tevékeny
Oltáregylet, és mindig legyenek olyan
emberek, akik időt és anyagiakat áldoznak erre a szent célra.
Kovács Éva
A gyergyószentmiklósi Oltáregylet alelnöke
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Örmény bál Gyergyóban
a sajttal töltött csirkemellet
is. A közismert örmény étel,
az angadzsabur nem szerepelt az étlapon – a főszervező szerint azért, mert „este
levest nem eszünk”.
Otthonról vitt tombolatárgyakat sorsoltak ki, nagy
volt a derültség, akárcsak
azon a korábbi örmény bálon, amikor a főszervező úrnak éppenséggel egy mellA bál főszervezője, Lázár Alfréd, az egyháztanács világi el- tartó jutott.
Hogy milyen nemzetinöke
ségű volt az örmény bálon
Az örmény templomban hirdették hete- résztvevő 110 személy? Ezt nem firtatken keresztül: aki mulatni akar, jelent- ták a meghívók, csak annyit közöltek a
kezzen, örmény bál lesz. Mint az elmúlt kérdésre, hogy aki bálozott, azok nagy
esztendőkben, most is Lázár Alfréd része az örmény egyházhoz fizeti adóvállalta a főszervező szerepét, ő várta a ját, azt tekinti magáénak.
Szilágyi vendéglőben péntek este a báPanasz nem volt a szervezésre, igaz,
lozókat szmokingban. Száztízen gyűltek Frédi bácsi igyekezett is megelőzni az
össze, kik közül főként a gyerekek búj- apellátákat, kijelentve már az elején:
tak farsangi jelmezbe. Együtt csodálták „Ebben a bálban aki nem érzi jól magát,
a Step Dance táncosainak előadását, az vessen magára. Nem a bál sikerült
együtt imádkoztak papjukkal a vacsora rosszul, hanem ő egy unalmas ember.”
előtt. Borjúpörkölt került terítékre, majd
Balázs Katalin
a kávé és kürtőskalács után szervírozták
(Hargita Népe)

Nagyböjti gondolatok

„A szenvedés hatásai bennünk azon múlnak, hogy mennyire szeretünk. Ha önzően magunkat szeretjük, akkor gyűlöletesnek látunk minden szenvedést. Megpróbáljuk azokat
bármi áron elkerülni. Kihoz belőlünk minden bennünk rejlő rosszat, úgy, hogy az ember, aki csak önmagát szereti,
bármilyen bűnt hajlandó elkövetni és bármilyen rosszat
képes másoknak okozni azért, hogy ő maga elkerülje a
szenvedést.”
(Thomas Merton: A csend szava)
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Nagybánya és Zombor között

Mály József az első nagybányai és az első impresszionista ígéretű
festőművészünk
Augusztusban hagyta el a nyomdát dr. Gulyás Gizella művészettörténész új
könyve, Mály József élete és művészete (1860-1901) címmel. A zombori születésű
Mály életútját kíséri végig szülővárosától Temesvárig, majd Versecen, Münchenen, Budapesten, Nagybányán keresztül egészen az utolsó évekig újra a szülővárosban, miközben kirajzolódik előttünk a művész pályája, kora, nem kevésbé
kortársai szellemi világa. A gazdagon illusztrált monográfiát a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság adta közre a tartományi oktatásügyi és művelődési
titkárság valamint a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával.
A szerzőt nemcsak könyvéről, hanem a
széles auditórium előtt homályba vesző
festőművészről is faggattuk.
– Talán nem véletlen, hogy ezt a könyvét A délvidéki művészek és Nagybánya
című, előző kötetének a folytatásaként
éljük meg.
– Mint korának annyi más magyar
festőművésze, Mály József, Hollósy Simon unokaöccse is Nagybányán kapta
a legjelentősebb művészeti impulzust.
Korábbi akadémiai tanulmányai elhalványultak ennek a hatalmas lendületű
művészi mozgalomnak a fényénél. De ez
még nem minden, azon szerencsések közé
is tartozott - mint a művésztelep 1896-os
„honfoglaló” festőinek egyike -, aki személyesen ismerhette az alapító társaság
sugárzó légkörét, a csodás nagybányai táj
ihlető erejét, a 19. század festői forradalmát diadalra vivő első nemzedék alkotói
metódusát. Nem véletlen az sem, hogy
éppen nagybányai korszakában vált a tájfestészet elkötelezettjévé a Dél-Alföldről,
Bács-Bodrog vármegyéből érkezett festő.
– A legutóbb megjelent kötetében
számba vette a Nagybánya köré csopor24

tosuló délvidéki művészeket. Miért esett
választása éppen Mály Józsefre?
– Választásomra az volt legnagyobb
hatással, hogy Mály a Délvidék első nagybányai festőművésze. Az egyetlen földink,
aki részt vett a nagybányai művésztelep
alapításában. Vidékünkről elsőként telepedett le családjával két évre Nagybányán.
Az elsők között hódolt be a nagybányai
alakos ábrázolás nélküli tájfestészetnek, és
a plein-air aktfestészetnek. Ezzel hozzájárult a korai nagybányai művészeti törekvések árnyaltabbá tételéhez. Ő az első, aki
a Délvidék felé közvetítette a szabadban
való plein-air és az ezt meghaladó festészet eredményeit, mintegy hidat képezve
Nagybánya és Zombor között. Zombori
elzártságában is képes volt a továbbfejlődésre és tájainkon elsőként eljutott már
a XIX. század utolsó éveiben az impres�szionista jelzésszerű formabontásig. De
még itt sem állt meg, hanem továbblépett
a hosszúkás, rajzos ecsethúzással képzett
színbontásos stílusjegyek újszerűségéig.
Választásomban még az is motivált, hogy
Mály máig legteljesebb életműve ismeretlen volt e monográfiám megjelenéséig. A
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két eddig, mások által többször is közölt
zombori múzeumi képe mellé sikerült a
több évtizedes kutatómunkám eredményeként felmutatnom a Magyarországon
levő két alkotása mellett a teljes hagyatékát: tizenöt festményét, kilenc rajzát és
negyven vázlatát, számos eddig ismeretlen írásos és fotódokumentumot és adatot.
Mály József a bácskai, alföldi festészet
előfutára, megteremtője is kartársával,
Juhász Árpáddal együtt. Képeiken jelent
meg először az unalmasnak, szürkének
hitt hazai síkság finoman és sejtelmesen,
atmoszferikus és színbeli gazdagságában.
Jelentősége az, hogy Mály művészetében
mindvégig ott parázslott az eredményes
megújulás képessége. Mályt Eisenhut Ferenc is alkalmazta körképének megfestésénél.
– És valóban unalmas és szürke a bácskai táj, vagy dinamikussá, fantáziadússá
válhat a festő ecsete nyomán?
– A mi dél-alföldi tájunk egészen
más, mint a Nagy-Alföld. Ezen a rónaságon ölelkezik a futóhomok a zsíros fekete földdel, ezzel a síksággal
feleselnek a telecskai dombok redői, a
Duna délre tartva itt, ezen a tájon fut
neki megint a hegyeknek, de itt éri el
másik nagy folyónk a Tisza is. S e két
nagy folyónk között hívogat az emberkéz teremtette csoda, az első európai
nagycsatorna, aztán ezen a tájon csodálhatjuk meg a bácsi lovagvár romjait, Bácska, a Bácsország ősi szimbólumát. Sorolhatnám még, ily ihletettségben, de az bizonyos, hogy van nekünk
is mivel büszkélkednünk, csak rá kell
nyitni a szemünket mindarra a szépségre, értékre, amelyet ez a táj rejteget. S
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ennek a tájnak a lelkét, sajátos szellemét, színeit és hangulatát „szólaltatta
meg” elsőként Mály József. Többek
között ebben rejlik festői nagysága. A
Mosztonga lápos, nádas, alkonyi vagy
téli álomban ringó világát, a látóhatár
peremén meglapuló tanyákat, a zöldellő fasorokat és bokrokat, a réten legelésző tarka teheneket, a fagyos téli tájat
örökítette meg megkapóan gyöngéden.
A tisztánlátás végett leszögezném:
Mály kiteljesedő festészetének pályaíve Nagybánya és Zombor között ível
át. Festészete Nagybányán teljesedett
ki és vált egyértelműen tájfestővé. Művészetének záró, zombori szakaszában
pedig a XIX. századi magyar dél-alföldi festészet bácskai-zombori szakaszának egyik elindítója és egyben megteremtője is.
– Az utókor adósa Mály Józsefnek.
Könyvével ezen az adósságon igyekezett
enyhíteni?
– Igen, Mály neve gyorsan feledésbe
merült halála után. Remélem, ez a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy – akár
kései elismerésként is – elnyerje a megérdemelt megbecsülést szülőföldjén,
méghozzá újraértékelve, és új megvilágításban. A kiadvány megjelenését több
évtizedes kutatómunka előzte meg, de
összegyűjtött életműve így is töredékes
maradt, mint annyi más elfeledett, majd
újra felfedezett művészé.
A monográfia 800 dináros áron megrendelhető a 064/32-222-16-os telefonszámon.
(Megjelent: Művelődés 2007 november 10–11. Szerkesztő: Mihályi Katalin)
N-a
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Örmény újév Marosvásárhelyen

A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület január elején tartotta
újévi első rendezvényét. Az est kulturális része ennek jegyében zajlott: Székely
Szilárd Vízkereszt ünnepének a tartalmáról tartott vetített képes előadást, Dr.
Puskás Attila pedig az ünnep örmény vonatkozásáról beszélt.
Székely Szilárd az ünnep latin elnevezéséből kiindulva (Epiphania Domini - Az Úr
megjelenése) elemezte azt a három eseményt, amelyre a nyugati egyház ezen a
napon emlékezik, de amely eseményeket
a keleti egyház is karácsony időszakában
megünnepel. A három esemény: a napkeleti bölcsek látogatása, Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban és a kánai
menyegző. Mi a közös ebben a három,
látszólag eltérő eseményben? - tette fel
az előadó a kérdést. A válasz az ünnep
latin nevében található: Jézus mind a
három eseményben Úrként jelenik meg. Székely Szilárd a Vízkereszt ünnepéről tartott
A három bölcs felismeri benne az ég és előadást
föld Urát a magatehetetlen csecsemőben, ben azonban már hitet követel. Hinnie
és királynak, Istennek kijáró ajándékokat kell Máriának, és hinniük kell a szoladnak neki. De kik is voltak ezek a böl- gáknak is, akik a korsókat megtöltötték.
csek, miért nevezték őket királyoknak? Vízkereszt ünnepének a végkicsengése
Az örmények szerint tízen voltak, mások tehát az, hogy nem elég Jézusban felisszerint ötön. Origenész óta beszélnek há- merni és elismerni az Urat, hanem tenni
rom bölcsről, mert ő azt mondta, hogy az is kell, amit mond, mert másként nem tud
ajándékok számából lehet az ő számukra csoda történni az ember életében. „Jézus
is következtetni. Miért királyok? A ke- Úrként akar megjelenni mindannyiunk
resztények bennük látták megtestesülni életében, de ez csak akkor lehetséges, ha
Izajás próféta jövendölését, amely sze- hiszünk benne, és hiszünk neki” – zárta
rint a föld királyai hódolnak majd az Úr mondandóját az előadó.
előtt. A második eseményben nemcsak
Dr. Puskás Attila Karácsony és VízJézus jelenik meg Úrkent, hanem a teljes kereszt az örmény közösségekben című
Szentháromság van jelen a Jordán fölött. előadásában kitért a gregorián és a julián
A Kánai menyegzőn Jézus úgy mutatko- naptár közötti különbségekre, melyek
zik meg, mint aki teljes mértékben ura meghatározzák az ünnepkör megünnepa természet erőinek: képes a vizet borrá lését az erdélyi örmény közösségekben.
változtatni. Ebben a harmadik esemény- Az örmények erdélyi betelepedésük után
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nem sokkal már december 25-én ünnepelték Jézus születését, eltérően apostoli testvéreiktől. Karácsony megünneplésének
egyik lényeges elemét Erdélyben a szeretet társadalmi dimenziójának megélésében vélte felfedezni az előadó. Karácsony
az ajándékozás ünnepe – de ez a hagyományos erdélyi örmény közösségekben a
családi körön túlra, a „nagy családra”, a
közösségre és annak szegényebb tagjaira
is kiterjedt. A szeretet ünnepe a templomi
együttléten és imán túl konkrét, megfogható valósággá vált, így jelenítve meg Karácsony konkrét eseményét, amikor Isten
Igéje valóságos emberré lett.
Az ajándékozás hagyománya manapság inkább csak a gyermekek megajándékozásában él tovább szinte minden
erdélyi örmény közösségben.
Vízkereszt az örmény katolikus hagyományban is epifánia ünneplése, viszont
csak Jézus megkeresztelkedésére való
emlékezés, eltérően a római katolikus hagyományoktól. Erdélyben Vízkereszt ünneplése inkább a házszenteléssel, mint a
templomi ünnepléssel függ össze. Erdélyi
és magyarországi örmények örmény származásúak és „szimpatizánsok” körében
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Dr. Puskás Attila a még élő örmény hagyományok ápolását hangsúlyozta

szép lenne megtartani és elterjeszteni azt
a részben még élő erdélyi örmény hagyományt, miszerint a házszentelő papot vízzel, sóval és kenyérrel várják, melyek az
életnek, az áldásnak és a bőségnek a jelei
– hívta fel a figyelmet az előadó.
Az előadások után sor került a Füzetek
„Gyermekrovat” részére érkezett helyes
válaszok kiértékelésére és a nyertesek díjazására. A rovatban feltett kérdésekre a
marosvásárhelyi Molnár Zsófia és a dési
Kovrig István válaszolt rendszeresen. Szép
válaszok és rajzok érkeztek címünkre.
2008-ban is folytatjuk rovatunkat, melyre
hasonlóan várjuk az írásokat, rajzokat Erdélyből, Magyarországról.
A hagyományos vörösbor és
apró sütemény az újévben sem
maradhatott el. A következő találkozásig kitartó szellemi táplálékkal térhettek otthonukba a
marosvásárhelyi örmény származásúak és a „szimpatizánsok”, akik már a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális
Egyesület oszlopos tagjai.
Szellemi táplálék a marosvásárhelyi örmény-magyaroknak
(MÖMKE sajtóiroda)
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BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN

(Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság,
Vaskapu, Kazán-szoros, Herkulesfürdő)
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja
2008.

Útvonal: Budapest – Szeged – Kiszombor – Csanád – Nagyszentmiklós – Temesvár – Lugos – Orsova – Dunaorbágy – Kazán-szoros – Herkulesfürdő –
Vaskapu – Szörényvár – Berszászka – Lászlóvára – Karánsebes – Hátszeg
– Nagyszeben – Medgyes – Gernyeszeg – Sáromberke – Mikháza – Jobbágytelke – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely – Szászrégen –
Tancs – Kolozsvár – Nagyvárad – Ártánd – Budapest
Időtartam: 7 nap (augusztus 6–12.)
Autóbuszos útvonalhossz: Kb.: 2300 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti a társasutazás kezdetétől annak végéig

FŐBB ESEMÉNYEK
•
•
•

•
•
•
•
•
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Találkozó a marosszéki örményekkel Marosvásárhelyen
Utunk során emlékezünk a 100 éve született Wass Albertre és életművének ma is
érvényes üzenetére
Panorámautazás (150 km) az a Duna bal
partján, a Széchenyi-út nyomvonalán,
Szentlászlóvár és Orsova között (AlDunai áttörés, Nagy Kazán, Kis Kazán,
Galambóc vára)
Naszádos hajókirándulás az Aranyember
történetének színhelyén a Kazán-szorosokban
Könnyű túra a Nagy Sukárra ahonnan
gyönyörű a rálátás a Kazán szorosokra és
Dunatölgyesi öbölre
Vaskapu, látogatás az erőmű gátrendszerében és ismertető az Al-Duna szabályozásának eseményeivel
A Szent Korona rejtekhelye Orsován
Baross Gábor-a vasminiszter emléktáblája a Kliszúrában

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galam
bóc várával átellenben
Séta Erzsébet királyné nyomában Herku
lesfürdőn
„Herkulesfürdői emlék” - Pazeller keringőjének varázsa a Cserna völgyében
Állandó fürdési lehetőség a Duna vízgyűjtő „tavában”
Városnézés Temesváron, Hunyadi János,
Dózsa György, Bolyai János és Klapka
György emlékhelyekkel
Tőkés László temesvári temploma, ahol
az 1989-es forradalom kirobbant
Körkép Nagyszebenben, Európa 2007.
évi kulturális fővárosában
Hírneves műkincsek a nagyszebeni
Brukenthal múzeumban
Czecz János haditettei Piskin és Nagyszebenben
Hunyadi János csatájának helyszíne az
Erdélyi Vaskapuban
Kinizsi Pál és a kenyérmezei ütközet
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•
•
•
•
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•
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Szent Gellért emlékhelyek és ereklyék
Csanádon
Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély Őraljaboldogfalván
Ferences kolostor Mikházán
Centrális, örmény típusú templom Kis
zomboron
Többnemzetiségű katolikus templom Or
sován
Kazettás református templom Tancson
Lerójuk kegyeletünket Sütő András és a
Bolyaiak síremlékeinél Marosvásárhelyen
Bartók Béla születési helye és szobra
Nagyszentmiklóson
A Teleki, Bethlen, Kemény, Bánffy és
Wass erdélyi arisztokrata családok sorstörténete
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Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete
a Sapientia egyetem campusa Marosvásárhelyen
Kastélylátogatás Gernyeszegen és Sárom
berkén
Bocskai István szobra Nyárádszeredán
ahol fejedelemmé választották
A Nopcsák regényes kalandjai Hátszegen
Az aranylelet története Nagyszentmiklóson
Fürdés a szovátai Medve tóban
Fergeteges roma táncok Gernyeszegen
Furulyazenés előadás Mikházán, Kájoni
Jánosról
Nyárádmenti népdal és néptáncbemutató
Jobbágytelkén
Magyar vigasság – zenés színpadi játék
Nagyváradon
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról
Határátkelő: Kiszombor
Látnivalók: Kiszombor (rotondás templom), Csanád (Szent Gellért püspöki székhelye, szobra és ereklyéje), Nagyszentmiklós (Bartók Béla emlékhelyek szülővárosában, a híres kincs lelőhelye), Temesvár (városnézés, Tőkés
László temploma), Dunaorbágy (Eselnica)
Estebéd: az 1., 2. és 3. napon a szálloda Dunára ráépített étterem teraszán
Szállás: az 1., 2. és 3. napon a Duna Csillaga szállodában
2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4.napon a szálloda éttermében
Látnivalók: Kis- és Nagy Kazán szoros (2 órás naszádos vízitúra-fakultatív program), Orsova (többnemzetiségű római katolikus templom, a Szent
Korona néhai rejtekhelye), Vaskapu (rálátás az erőműre, ismertető az AlDuna szabályozásáról), Herkulesfürdő (séta Erzsébet királynő nyomában a
Monarchia hangulatát idéző fürdővárosban)
3. nap: Látnivalók: Széchenyi-út nyomvonala az al-dunai áttörés bal partján
Szentlászlóvár és Orsova között, (Kis- és Nagykazán, Baross Gábor emléktábla, Galambóc vára, Drenkó vára),
Nagy Sukár (1,5 órás panorámatúra a Kazán szoros sziklaperemén)
4. nap: Látnivalók: Karánsebes, Erdélyi Vaskapu (Hunyadi János csatájának
helyszíne), Őraljaboldogfalva (Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély), Piski (Czecz János haditettei), Kenyérmező (Kinizsi Pál csatája),
Nagyszeben (városnézés, Brukenthal múzeum), Medgyes
Estebéd, reggeli és szállás: a 4., 5. és 6. napon Gernyeszegen, szállodában
29
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5. nap: Látnivalók: Gernyeszeg, Sáromberke (Teleki kastélyok), Mikháza (ferences
kolostor, furulyazenés előadás Kájoni Jánosról), Jobbágytelke (szíveslátás,
nyárádmenti népdal és néptáncbemutató), Gernyeszeg (roma néptáncosok)
6. nap: Látnivalók: Szováta (fürdés a sósvizű Medve tóban), Nyárádszereda
(Bocskai István emlékhelyek), Marosvásárhely (koszorúzás Sütő András
és a Bolyaik sírjainál, városnézés, Sapientia egyetem, találkozó a marosvásárhelyi örményekkel)
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen
7. nap: Látnivalók: Tancs (kazettás templom),
Mezőség (megemlékezés Wass Albertről),
Nagyvárad (Kiss Stúdió Színház előadása)
Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 63 000 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 25 év alatt 8000 Ft)
Az összeg tartalmazza a vezetés, a félpanzió, a szállás és a belépők és a helyi
produkciók árát, kivéve a fakultatív programokat és a buszköltséget (20 000 Ft, min.
40 résztvevő esetén).
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.







Herczeg Renáta
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület

Erdély

Szent Erzsébet tiszteletének nyomai a Kárpát-medence teljes területén igen korán fellelhetők, majd
a barokk korban és a XX. század végén ismét több helyen bukkan fel Erzsébet példaértékű személyének kultusza.
Erdély középkori történelmének szemtanúi töb- zsákkal a kötényében vagy három koronával ábbek között a ma is épen vagy félig romosan álló, rázolják. Az erdélyi középkori templomok falain,
román és kora gótikus stílusban épült templomok, faragott oltárain azonban inkább az a típus terjedt
amelyek gazdag falfestmény-illusztrációikkal el, mely Erzsébetet jótékony cselekedetei közben
hirdetik a középkori ember világszemléletét. A mutatja be.
A középkori emlékanyag egyik szép példája
gazdag emlékanyag alapján joggal mondható,
Nagy
galambfalva (Porumbenii Mari, korábban
hogy a szentek és természetesen az Árpád-házi
Golumba
Mare) középkori templomának falkészentek mély tisztelete a középkori ember min
pe.
A
Hargita
megyében található színmagyar
dennapjaihoz tartozott.
falu
„Fehéregyhá
zától - ahol Petőfi elesett - húsz
Szent Erzsébet ábrázolásának számos forhuszonöt
kilométerre
fekszik. Nyolc kilométer-re
máját ismerjük. Legtöbbször királylányként, ró
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tőlünk töltötte Petőfi az utolsó éjszakáját. Ezek
szent helyek. Ott kezdődött az egész világ- és magyar törtéhelem. Egy csöpp tódítás sincs ebben,
hiszen a fölöttünk látható hegyet hatszáz évvel ezelőtt Sínai-hegynek nevezték el a székelyek. Szülőföldem biblikus vidék” - nyilatkozta az 1929-ben
itt született Kányádi Sándor költő. A falu központjában emelkedő templomdomb tetején áll
a támpillérekkel megtámasztott, fallal körülvett
középkori eredetű, XIII-XIV század fordulója
körül épült, román és kora gótikus elemeket magában foglaló, ma a reformátusok tulajdonában
lévő templom. A kazettás mennyezetű hajó északi falának középrészén 1970-1973 között találták
meg azt a három nagyméretű falképet, melyek
közül az elsőn Szent Erzsébet látható: a kép bal
oldalán, hermelines királynői palástban áll, fejét
sugaras glória övezi, kezét a mellette álló dézsában ülő beteg felé nyújtja, mögöttük egyik segí
tőtársa, egy fiatal lány önt vizet korsóból az ülő
alakra, a kép másik oldalán az ágyban fekvő alak
talán Erzsébet betegcsodájának megjelenítése.
Ugyancsak a korai időszakból származott
a csíkszentimrei (Stântimbru) Szent Margit
kápolna szárnyas főoltárának táblaképén látható
Erzsébet ábrázolás. Az egyszerű, nyeregtetős,
kis huszártornyos kápolna az Olttól nyugatra,
a Vermet patak partján magányosan áll. Építésének ideje a XIV. század harmadik negyedére
tehető, ezt bizonyítja nemrég előkerült falképe.
A deszkamennyezetes kápolna ékessége a XVI.
századi szárnyas oltár volt. Ez az oltár az 1950-es
években semmisült meg. A szárnyképeken nyitott állapotban Szent Erzsébet, Katalin, Borbála
és Dorottya volt látható.
A középkorból utazzunk tovább az időben
egészen a XVIII. századig, és egy másik megyébe, Szebenbe, egyenesen Erzsébetvárosba
(korábban Ebesfalva, románul Dumbrãveni). A
település egykori nevét, Ebesfalvát, melyet a he-
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lyi hagyomány szerint a bethleni Bethlen-család
itt tartott kutyáiról kapta, 1733-ban változtatták
meg, amikor az örmények elkezdték felépíteni az
Árpád-házi Szent Erzsébetnek szentelt, barokk
stílusú, kéttornyos templomot. A város főterén
álló, hatalmas méretű templom egyik tornya
1927-ben vihar áldozata lett. Az örmények az
1670-es évek végén, I. Apafi Mihály (aki itt született) fejedelem támogatásával telepedtek le Erdélyben, és az ide érkező mechitarista szerzetesek tanító szavára - akik az ősi örmény vallásból
katolikus vallásra tértek át - az itt élők is áttértek
erre a hitre. A templom a század végére készült
el, főoltárképén Árpád-házi Szent Erzsébet fino
man megfogalmazott ábrázolása látható.
Egy évszázaddal később, 1876-bar épült fel
Erdély szakrális központja, a csíksomlyói zarándoktemplom. A búcsújáró hely kéttornyos
ferences templomát 1804-ben kezdték építeni,
hozzá kapcsolódik a kétszintes rendház. A temp
lom berendezését Papp Miklós, brassói festő és
szobrász készítette. A hét mellékoltár a XIX.
században készült. Ezek közül az egyiket Szent
Erzsébetnek szentelték. Erzsébet már a német
udvarban, 1226-ban kapcsolatba került ferences
szerzetesekkel, és a hagyomány szerint testvére, IV. Béla és ő maga is levelezett Assisi Szent
Ferenccel, és Erzsébet igen korán belépett a ferencesek harmadrendjébe. A templom mellékol
tárának képe azon ritka ábrázolások közé tartozik, melyeket csak a német romantikus festőknél
fedezhetünk fel. Erzsébet röviddel férje, Lajos
halála után, egy reggelen önszántából, gyermekeivel együtt elhagyta a fényűző wartburgi udvart.
Ezt a pillanatot ábrázolja az oltárkép. Erzsébet a
téli erdőben, három gyermekét magához ölelve,
egyszerű piros ruhában és köpenyben, fején fehér
lepellel és azt övező halovány dicsfénnyel látható. Tekintete egyszerre sugall riadt félelmet és
határozottságot. Elszánta magát arra, hogy szakít
31
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Színészmesterségből jeles

Manapság félek a színháztól. Az előadások agresszívek, nagyképűek, olykor felbosszantanak vagy megaláznak, ahelyett, hogy elrendeznék bennem a világot. Az
volna a dolguk, hogy emberi indulataim cinkostársául szegődjenek, hogy magabiztossá tegyék a humánum mind félszegebb moccanásait a lelkemben. A színházak, jó ideje már nem azt teszik, ami a tisztük.
Persze akad azért kivétel. Ezért telt meg örömmel a lelkem, amikor a Thália Új
Stúdióban az Örmény Kulturális Központ meghívására az Edgar Elbakyan Színház
örmény nyelven bemutatta Armen Elbakyan: Táncolsz velem? szerzői alkotását. A
színdarabot a színészházaspár, Armen és Anna Elbakyan nagyszerű játéka tette felejthetetlenné. A színész-rendező Elbakyan úgy vitte színpadra, gyúrta eggyé az amerikai
örmény író, William Saroyan három művét, az „Éhezők”, az „Életünk ideje” és a
„Hideg nap” címűt, hogy a négy különböző karakterű szereplővel, – amelyet a színészházaspár személyesített meg – a néző azonosulni tudott. A két helyszínen játszódó
történet voltaképpen Kathy Duvallról, egy volt utcalányról szól, „akinek szerelmén
keresztül nemcsak önmaga jut el a katarzisig, hanem – szinkrontolmács nélkül is – rá
tudja venni a nézőt is arra, hogy átélje vele mindezt a megtisztulást. A történet szerelemről, jóságról, emberségről, sőt még … gyilkosságról is szól. Azonban a Saroyanféle paradoxonokra jellemzően a gyilkos cselekedetével nem gyűlöletet ébreszt, hanem szánalmat, illetve együttérzést kelt.” – összegzi a színdarabot a műsorfüzet.
Az értelem és az emberi érzelmek igyekeznek visszaterelni a színházat arra
az útra, amelyen elindult és évszázadokon át járt – az érzelmek, indulatok útjára.
Elbakyanéknak van bátorságuk végigmenni ezen az úton. Merészelnek emberi fogyasztásra alkalmas színdarabot színre vinni a ködösítések divatja idején. S teszik ezt
manapság kivételesnek számító mesterségbeli felkészültséggel, igazi ihlettel. (B.L.A.)
eddigi életével, és min- den erejét a szegények
és a betegek támogatására kívánja szentelni. Azt
is tudta, hogy gyermekeit nem teheti ki ennek
a viszontagságos életnek, így hamarosan neves
európai udvarokba küldte őket, hogy méltó nevelést kapjanak. A gyermekek ezt évekkel később is megértették, és büszkén hirdették anyjuk
jóságos tetteit. A kegytemplomban nemcsak az
egyik mellékoltáron láthatjuk szentünket, hanem
a szentély egyik üvegablakát is Erzsébet rózsákat
kötényében tartó alakja dísziti.
Erzsébet kultusza még ma is él. A Havasok
katlanjában elterülő Gyimesfelsőlok a gyimesi
csángók legelső települése, több mint kilencszáz
méter magasan, Csíkszeredától 30 kilométerre.
32

A település lakói ma is, akárcsak régen, gazdálkodással, állattartással és erdőkitermeléssel
foglalkoznak. Anyagi nehézségek miatt csak
kevesen tudják tovább taníttatni gyermekeiket
valamelyik távolabbi városban. 1994-ben azonban Berszán Lajos, gyimesfelsőloki plébános
kezdeményezésére harminc kisdiákkal megindult a tanítás a négy évfolyamos, katolikus Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban. Az intézmény azóta több ütemben bővült. Az épület
auláját díszíti a modern stíusban készült falkép,
melyen székely népviseletbe öltözött gyermekek
körében Szent Erzsébet rózsákat kötényében tartó alakja köszönti az érkezőket.
(Megjelent: Új Ember c. lap 2007. 12. 16.)
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Húsvétra készülődés az erdélyi örményeknél
Böjtös ételek

Mákos leves
A mákot vízben megáztatjuk, fakanállal eldörzsöljük, főtt mézzel összekeverjük, utána
pirított kenyérkockákra öntjük.
Nagypénteken fogyasztották.
Olajos dolmá (Olajos káposzta), Vajas
dolmá
Hozzávalók: 15 dkg gomba, 15 dkg hagyma, 20 dkg köles (vagy rízs), 80 dkg savanyú
káposzta (levelek a töltelékhez és vágott),
kapor, borsmenta, só, bors, pirospaprika, olaj
(vaj), tejföl, 2 tojás, lenmagolaj
Elkészítése: A gombát apróra vágunk, hagymával kevés olajban megpárolunk, a kölest vízben félig puhára főzünk, leszűrjük. A kölest és
a gombát összekeverjük, sózzuk, borsozzuk és
savanyú káposzta levelekbe rakjuk. A vagdalt
savanyú káposztát kevés kaporral és borsmentával lábosba tesszük, rátesszük a töltelékeket
és kevés vízzel vagy káposztalével fedő alatt
puhára pároljuk. Kivesszük a töltelékeket és fél
liter lével leöntve félre tesszük. A káposztát olajos, hagymás, paprikás rántással berántjuk. Ös�szeforraljuk, majd ráöntjük a töltelékeken levő
levet, rá tesszük a töltelékeket.
A vajas dolma ugyanúgy készül, mint az
olajos dolma, de olaj helyett vajat, köles helyett rizst használunk és a végén a káposztát
tejfölözzük, a töltelékekbe pedig 2 tojást is belekeverünk.
Ritkábban készített nagyböjti dolma volt az
édeskáposzta levelekbe töltött mazsolás rizs.
Megjegyzés: Annyiban különbözik az erdélyi töltött káposztától, hogy nincs benne hús, a
tölteléke rizses gomba, vagy kölessel készített
gomba. Az örmények ugyanis ezt az ételt csak
hústalan napokon eszik: az olajos dolmát nagy-

böjtben, a vajas dolmát a hústalan napokon. Az
erdélyi örmények hidegen fogyasztották.
Pászká
Elkészítése: Finom kalács tésztából hagyunk meg egy kis cipóra valót. Vékonyra kinyújtjuk és egy 3 literes, vajjal kikent lábast kibélelünk vele, vagy két kisebb tepsit. A tészta
szélét levágjuk és ha a tölteléket beleöntöttük
a lábasba, a tésztából rácsot sodrunk és a töltelékre rátesszük, tojássárgájával megkenjük és
lassú tűz mellett 1 órán át sütjük.
Töltelék: 60 dkg finom, savó mentes áttört
(átpaszírozott) tehéntúrót, 30 dkg porcukrot,
15 dkg vajat és 6 tojássárgáját, 1 jó kanál lisztet jól kikeverünk. 1 marék prézlit (zsemlemorzsa), 0,75 l vastag tejfölt, citromhéjat, vaníliát
és végül a tojások keményre vert habját adjuk
hozzá. A tésztalapra kevés prézlit szórunk és
beleöntjük a tölteléket, megszórjuk mazsolával.
Megjegyzés: Húsvétkor készítették.
Dr. Issekutz Sarolta – Incze Fejér Anikó:
Erdélyi Örmény konyha, fűszerezve
(Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület Kiadó, 2008)
„Az örmény, húsvét napján reggel addig
mit sem eszik, míg a szenteltet a templomból
haza nem hozzák. A háziasszony még szombaton estve előveszi a szentelőkosarat és rak bele
kalácsot, kátá-t, pászká-t, főtt sonkát, piros tojást, sót, szalonnát, néha bárány-sültet és bort
is. Másnap reggel egyik pap korai misét mond;
azalatt a cselédség a kosarakkal összegyül a
czinteremben; most kijön a pap és megszenteli
a sorba tett és kitakart kosarakat.”
(Szongott Kristóf: Szamosújvár szab. kir.
város monográfiája IV. kötet A magyarországi
örmények ethnographiája 1903)
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Szomorújelentések
Szappanos Géza (Magyar Bridzs Szövetség tiszteletbeli elnöke)

Elhunyt dr. Szentpéteri János

Persze tudtuk, hogy be fog következni, mégis lehetetlennek tűnt. Amióta csak az
eszünket tudjuk, dr. Szentpéteri János, mindannyiunk János bácsija mindig velünk
volt, és rendezte a dolgainkat: gondoskodott rólunk. Ha Ő intézte, biztosak lehettünk benne, hogy zavartalan körülmények között hódolhatunk szenvedélyünknek:
tökéletesen szervezett és lebonyolított bridzsversenynek leszünk részesei. S micsoda versenyek voltak azok! A hatvanas évek végén és a hetvenes években felívelő
pályáját futotta nálunk ez a játék, nagy nemzetközi mezőny jött össze Budapesttől
Pécsig, Miskolctól Almádiig mindenhol! És ez János bácsi érdeme volt.
Már csak elvétve jönnek hozzánk a határon túlról, és ha mégis, csakis Keszthelyre, a Danubius Kupára, amely ma a legnagyobb hazai versenynek számít. A
keszthelyi helyszínt is a legegyszerűbb módon Ő választotta ki: besétált az 1971ben átadott Helikon Szálló igazgatójához, és megígérte neki, hogy a novemberi holt
idényben is lesznek vendégei. S ha Ő ígérte, úgy is lett.
Ez volt rá jellemző: a legvadabb időkben, a leglehetetlenebb körülmények között
is úgy viselkedett, ahogyan a normális emberek szoktak. Pedig az Ő sorsa lehetetlennél is lehetetlenebb helyzeteken vezette át. Marosvásárhelyről a két háború
között kényszerült Magyarországra, diplomáját 1945 után nem használhatta. De
nem vette a szívére. – Hiteles propán-bután palackkezelőként mentem nyugdíjba
– mondta egyszer egy újságírónak. – Kevés segédmunkás volt a teniszezők és bridzselők között.
Hát igen, ha nem kellett a doktorátusa az országnak, ha nem kellett a tudása a
munkahelyének, a rádió reklámosztályának, akkor dolgozott ott, ahol befogadták,
és hasznosította tehetségét azok között, akiknek szüksége volt rá.
Nekünk meg ezzel volt szerencsénk. Ahogy Romhányi József, a régi idők bajnoka
megírta róla a bridzséletben, a játékunk kulcsát hordta magánál, és szükségünk lesz rá,
ha majd egyszer utána megyünk a mennyországba, mert ott is nála lesz a kulcs.
Az utóbbi időben már nehezen mozgott, de ha felállt, most is méltóságot sugárzott tekintélyes alakja. Mi, akik már kezdő korunktól is idős úrként emlékszünk
rá, fel tudjuk idézni polgári eleganciáját és erős baritonját, ahogy a „cserét” vezényelte. Szerencse, hogy meg is tudjuk majd mutatni: Fábri Zoltán „141 perc a
Befejezetlen mondatból” című nagyszerű filmjében szálfaegyenes tartással ott ül
a kávéházi bridzsasztalnál, és szokásos mosolya ott bujkál a szája szegletében,
ahogy kijátszik egy lapot.
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Most, hogy visszaidézem alakjukat, elsősorban azt érzem, mennyire otthonos
volt minden bridzsösszejövetel, amikor megérkezés után Babi néninél jelentkeztünk, és érdeklődtünk a mezőnyről meg a körülményekről. Csodálatos pár voltak
ők, csodálatos életet éltek a teniszpályán való találkozásokról az unokák, dédunokák meg a barátok hatalmas serege körében rendezett gyémántlakodalomig és
tovább egészen Babi néni és nem sokkal később János bácsi haláláig.
Mindig szimbolikusnak éreztem, hogy Budapesten a Dávid Ferencről, Erdély
nagy fiáról elnevezett utcában laknak, Fóton pedig a Szózat Vörösmartyjának utcájában találtak házat.
De János bácsit az sem bántotta, hogy miért kellett Magyarországra jönnie.
Gyakran vezetett versenyt a Felvidéken és Erdélyben is, és ha románokat látott Budapesten, rögtön segíteni akart nekik. Egyszer a Király utcában sétálva román szó
ütötte meg a fülét. Megkérdezte a két párt, hogy tud-e segíteni valamiben. – Hát
tudja, uram, Bukarestből jöttünk, mi itt úgy érezzük magunkat, mint önök Párizsban mondták neki. – Egy kávét szeretnénk inni, de nem tudjuk, merre menjünk.
Meghívta őket egy presszóba, ők meg elmondták, hogy keresnek valakit, akiről úgy
hallották, hogy minden romániain segít. Azzal elétettek egy papírt, amelyre az volt
írva: „Dávid Ferenc utca 9. Szentpéteri János”
Hogy fénylett a szeme, amikor mesélte, a személyi igazolványát kellett megmutatnia, hogy elhiggyék a kétmilliós városban éppen vele futottak össze. Boldoggá
tette az eset.
Egy teljes és boldog élet boldog pillanata volt ez is, mint annyi másik, amelynek
szerencsére néha mi is részesei lehettünk.
Köszönjük Neked, János bácsi.
Nyugodj békében!
Elhangzott 2008. február 8-án 12 órakor a Fóti katolikus temetőben

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2008. január 17-én, 89 éves korában elhunyt
Lukács József
A hamvasztás utáni gyászszertartás és engesztelő szentmise február 15-én a zugligeti
Szent Család Plébánia templomában megtörtént. Gyászolják gyermekei, unokái,
dédunokái, barátai, ismerősei és mindazok, akik ismerték és szerették.

*

Értesüljön róla mindenki, aki ismerte és szerette és esetleg még nem értesült a
szomorú hírről, hogy
Dr. Balázsy László
volt ig. főorvos, nőgyógyász-szülész kollégánk és jó barátunk 2008. január havában
elment a „mindenek útján”. Emlékét őrizzük! Mély fájdalommal és őszinte részvéttel:
Dr. Nagy-Major Gábor, sebész és trauma főorvos.
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Vitéz Besenszky Dániel
1916 Álmosd–2007 Székesfehérvár

A II. világháborúban az orosz fronton szolgált, majd jelentkezett a Hunyadi páncélosokhoz, így esett amerikai hadifogságba. Hazatérte után politikai perben börtönbe
került, tiszti rangjától megfosztották és évekig üldözött volt. Egzisztenciálisan teljesen ellehetetlenítették családjával együtt.
Az 57- es évtől kezdődő konszolidáltabb politika eredményként lassan hagyták
érvényesülni és végül a Debreceni Ingatlankezelő Vállalat főkönyvelőjeként ment
nyugdíjba.
Debrecen városért végzett munkásságáért számos városi kitüntetésben részesült.
Tagja volt a Vitézi Rend-nek, a Doni Bajtársi Szövetség-nek, a POFOSZ-nak.
A rendszerváltást követően a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta és visszakapta őrnagyi rangját.
Örmény gyökereit is számon tartotta és ápolta, de rendíthetetlen, igaz magyar volt.
Egész életét a szorgalom, a kitartás és a becsületesség jellemezte. Debrecenben a
családi síroknál helyeztük végső nyugalomba.

Elmúlik az életünk (Préd 3,20)

Ft. Pál Sándor szentszéki tanácsos, kanonok, nyugalmazott plébános Gyergyószent
miklóson született 1930. július 7.-én, hétgyermekes családból. Elemi iskoláit
Gyergyószentmiklóson végezte, majd a székelyudvarhelyi ferences szerzetesrend által
működtetett Seraficumban szerzett érettségi diplomát. A háború után három évig kuláknak minősített kényszermunkásként dolgozott a Duna-csatornánál, ahol a szenvedés
megérlelte papi hivatását. A teológiát éppen akkor végezte, amikor az emberkatedrális
Márton Áron püspök úr börtönben volt. 1960. június 26.-án Gyulafehérváron szentelték
pappá. Szolgálati helyei: Gyergyócsomafalván segédlelkész és Alfaluban ezalatt megbízott plébános volt. További szolgálatának helyei: Magyarzsákod, Gödemesterháza,
Hodos (itt 24 évet szolgált). 1995-ben nyugdíjba vonult Gyergyószentmiklósra. Majd
1995 és 2003 között ellátta az itteni örmény katolikus plébániatemplom szolgálatát. Keresztelt, esketett, temetett, misézett s gyönyörű hangjával felemelően énekelt. 2003-ban
a székelyudvarhelyi Jó Pásztorról elnevezett papi öregotthonba vonult vissza, ahol 2008.
január 29.-én visszaadta lelkét teremtőjének. Végrendelete szerint a székelyudvarhelyi
temetőben helyezték hamvait örök nyugalomra, 2008. Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján d.u. 2 órakor. Akik énekelni hallották, nem mindennapi élményben részesültek.
Kérjük a Jó Pásztort, fizessen odaadó, lelkes szolgálatáért örök élettel, s híveinek adjon
egy szépen énekelni tudó jó papot helyette. (ARM)
Baróti László Sándor plébános, Gyergyószentmiklós

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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Bálintné Kovács Júlia rovata

Olvasói levelek, kapcsolattartás

Örvend a szerkesztő-gyökérkutatóaktakukac, ha visszajelzést kap az olvasóktól, ha örménymagyar testvéreiben
sikerül felkeltenie az érdeklődést. Örvend, ha az olvasók írószerszámot vesznek kezükbe, megosztják ismereteiket
közösségünk tagjaival, vagy kiegészítik
a hiányos közléseket, kijavítják a nem
minden esetben pontos részeredményeket. Őszinte szívvel köszönök minden
kiegészítést, javítást, visszaemlékezést.

Ha mi most nem gyűjtjük be azokat a dokumentumokat, amit még őriz a túlélők
emlékezete, és nem sikerül megmentenünk, ami pótolhatatlan, menthetetlenül
elvesznek, nem sikerül megőriznünk az
utókor számára. Mindenazoknak köszönöm a visszajelzést, akik írtak nekem, és
várják, örömmel olvassák, mert értékesnek tartják az EÖGYKE Füzeteket. Ezúttal is idézek néhány levélből, a könnyebb
érthetőség kedvéért néhol kiegészítve.

Kedves Júlia!
A decemberi Füzetekben olvastam, hogy Magyarláposon Lengyel Lajos és
Gopcsa Anna leányának, Lengyel Annának az esküvőjén – 1892. február 21-én –
amikor is Mánya Márton ügyvédi írnokkal kötött házasságot, az egyik tanú Gopcsa
Joachim volt, akiről semmit sem tud Ön. Én tudok egyet-mást. Például azt, hogy
Gopcsa Anna a Joachim testvérének, Péternek volt a lánya.
Egyébként a Gopcsa család tagjai mindig értelmiségi munkakörben dolgoztak, és
egyetlen család tagjai voltak.
Joachim dédapám városi tanácsnok volt, híres anekdotázó, társasági ember
Szamosújváron. Felesége Donogán Mária volt, és 5 gyermekük született:
Gopcsa Péter királyi albíró volt, dr. Gopcsa László kultuszminisztériumi államtitkár, dr. Gopcsa Jakab tisztifőorvos, Gopcsa Juliánna Temesvári Istvánhoz ment
feleségül, Gopcsa Mária pedig Marusán Gusztávhoz.
Dr. Gopcsa Jakab volt a nagyapám. Nagytudású orvos, aki a diplomája átvétele után
Bécsben folytatta tanulmányait, majd hazatért a szamosújvári Felsővíz utca 28. szám
alatti házukba, feleségül vette Osztián Ilonát, és 10 év alatt született 4 fiúgyermekük.
1907-ben egy napon valamiért összeveszett Szongott Kristóffal, aki akkor írta
Szamosújvár monográfiáját (??? B.K.J.), de úgy megneheztelt nagyapámra, hogy az
egész családot bosszúból kihagyta a könyvéből.
Szegény nagyapám még azon éjjel meghalt, itt hagyva 4 kicsi fiát, akik közül a
legnagyobb – apám – sem volt még 10 éves. Nagymama kegydíjból nevelte fel őket,
mind diplomások lettek.
Azóta is szeretném tudni, hogy min vesztek össze.
Bányai Elemér (Zuboly) Örmény anekdoták, de más könyvében is többször említi Joachim nevét.
Szeretettel üdvözli Jakabné Gopcsa Aranka
(Válasz a következő számunkban)
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A marosvásárhelyi örmény-magyar
közösség gyermekrovata (13. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink
történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről, Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok,
akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk. Rájuk is büszkék lehettek,
mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik. De
még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a
Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila, str.
Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

Árdászcsesz (Kr. e. 190.)

Vákhársák halála után rövid ideig az
örmények a perzsák uralma alá kerültek, akik pogányok voltak és a Napot
imádták. A perzsák Ázsiában élő nép
volt, kultúrájuk és műveltségük révén
nagy hatással voltak az örményekre is.
Később azonban Nagy Sándor görög
hadvezér elfoglalta Ázsiát és 350-323
között megtörte a perzsák hatalmát.
Nagy Sándor idejében elterjedt a görög
civilizáció és kultúra Örményországban
és Ázsia több országában.
Krisztus előtt 190 körül I. Árdászcsesz
egy hatalmas dinasztiát alapított Örményországban, melyet az Árdászcseszián dinasztiának neveznek. Egy pompás koro-

názási szertartáson koronázták Örményország királyává. Nagy hatalomra tett
szert és kiterjesztette az ország határait.
Kitűzte az örmény zászlót az Eufrátesz
folyó és a Kaszpi-tenger közötti vidék
minden helységében, és kikiáltotta az
ország függetlenségét. Legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy az örmények
megismerjék a görög kultúrát, és minél
hamarabb elfeledjenek minden pogány
perzsa hagyományt és szokást.
Miért tartotta Árdászcsesz fontosabbnak azt, hogy az örmények inkább a görög kultúrát, mint a perzsa
szokásokat ismerjék?
Dinasztia = királyi uralkodóház

2007 végén a legjobb, legszebb válaszok beküldői között két nyertesünk van: Kovrig István
Désről és Molnár Zsófia Marosvásárhelyről, akik egy-egy mesekönyvet kaptak ajándékba.
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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 jövedelemadójának 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassa.
Tizenegy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése
anyagi nehézségeit részben megoldja. 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 rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
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 technikai száma 0011,
melynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett,
nincs önálló technikai száma!
Köszönjük, hogy gondol ránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Felhívás!

Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek magyarországi Olvasója!
Kérjük, hogy munkánk segítése érdekében a februári füzetek mellékleteként kiküldött felmérésünkre adott válaszát hozzánk visszaküldeni szíveskedjék (postán, vagy e-mailben a magyar.
ormeny@t-online.hu), amennyiben ezt még nem tette meg.
Célunk, hogy a kiadványunk hasznosságáról tájékozódjunk, valamint felmérjük, hogy anyagi
lehetőségeink szűkülése és a költségek folyamatos emelkedése mellett hogyan tudjuk lapunkat
fenntartani. Célunk, hogy kiszűrjük azokat a címzetteket, akik bár havonta megkapják ingyenes
újságunkat, mégsem olvassák azt, illetve azokat a címeket is, amelyek címlistánk elavulása miatt
már nem aktuálisak, pontosak. További célunk, hogy minél több olvasót átszoktassunk a Füzetek
interneten való olvasására. Weboldalunkon (új: www.magyarormeny.hu) a Füzetek teljes terjedelmében megtalálható, s emellett a friss hírek és programok, köztük a Fővárosi Örmény Klub
aktuális meghívója is olvasható. Terveink szerint azáltal, hogy minél több olvasónk áttér a papír
alapú Füzetek olvasásáról az internetes változatra, a nyomdai és postaköltségek csökkenésével
tartani tudjuk a tartalom minőségét és az oldalszámot. Terveink szerint olvasóinkat e-mailben
havonta értesítenénk az új Füzetek weboldalra felkerüléséről. Amennyiben Ön lemond a papír
alapú Füzetek olvasásáról, de a későbbiekben meggondolja magát, bármikor e-mailben vagy
telefonon újra feliratkozhat címlistánkra. A Füzetek számai évkönyv formájában félévente kiadásra kerül, amit megvásárolhat e-mailen vagy telefonon megrendelve.
Aki a füzetek kiadását anyagilag vállalja támogatni, úgy azt készpénzbefizetéssel a Fővárosi
Örmény Klubban, banki átutalással (Budapest Bank Rt. 10100792-72594972-00000007, „füzetek kiadás támogatása”, vagy csekken teheti meg. Kérjük a csekk igénylését jelezni. (Kiadó)
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. III. emelet 338-339., telefon: 332-1791)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Mb. főszerkesztő: Béres L. Attila
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.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából

„Előtte szépséges ifjak sorban,
Ölükben az Úr keresztje,
Kezükben zsoltárkönyv és hárfa,
Szent éneket zengenek mondván:
Dicsőség Krisztus mindenható feltámadásának!”
(Részlet Narekaci Szent Gergely Húsvéti ének című
művéből. Weöres Sándor fordítása.)
Sokszor az angyalokat ábrázolják szépséges ifjakként, akik az Úr dicséretét
zengik. Ám kereszt nélkül nincs feltámadás, s még elôtte is volt idő az elő
készítésre az Ószövetségben. A zsoltároskönyv s a hárfa Dávid királyra utalnak.
Ám nekünk is elő kell készülnünk a feltámadásra, hogy beállhassunk az Urat
dicsőítők sorába!

Dr. Sasvári László

Utolsó felhívás! Írásunk az utolsó oldalon.
Lapunk az interneten: új honlapunkon, a www.magyarormeny.hu
és a www.magy-orm.axelero.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

2008. április

Erdélyi Örmény Gyökerek

Béres L. Attila

Új utakon a rák betegek életéért

Nagycsütörtökön, a Fővárosi Örmény Klub márciusi műsorán, a Terézvárosi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökének Wertán Zsoltné Kinga asszonynak felkérésére Prof. mag. Dr. Dávid Tamás, a nemzetközileg ismert és elismert
rákkutató tartott közel kétórás vetített képes előadást „A Rák megelőzésének
és komplementer kezelésének legújabb lehetőségei” címmel. Az előadás szövege szerzői joggal védett, így azok sajnálhatják igazán, akik ezen az esten távol
maradtak.
A honismereti műhely szellemébe illően a háziasszony szerepét átvevő Kiss
Magdolna újságíró az előadás végén
elmesélte, hogy az elmúlt években
hétről-hétre, hónapról hónapra egyre többen jönnek a Gyógyult betegek
klubjába, és az is nagy öröm számukra, hogy sokan jelzik, jobban vannak,
gyógyulnak. Ezzel erőt adtak azoknak,
akik elkeseredetten, sokszor sírva kérnek segítséget.
A klubesten megjelenteknek a Gyó
gyult betegek klubjának egyik tagja,
Julika megrendítő vallomást tett áttétes
daganatos betegségének felfedezéséről,
az operációról, az első kemoterápiás és
sugárterápiás kezelés közbeni lelkiállapotáról. Akkor látta meg a televízióban
Dr. Dávid Tamás professzor előadását
arról, hogyan lehet gyógyulni ebből az
állapotból, és a tévében hallotta a gyógyult betegek elbeszéléseit is. Ezután ő is
segítséget kért és kapott a professzor úrtól a gyógyulásához, Lébényben pedig a
terápiához szükséges tanácsokat, a teát,
valamint a természetes C-vitamin tartalmú injekciókat a gyógyuláshoz.
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Prof. mag. Dr. Dávid Tamás, a nemzetközileg
ismert és elismert rákkutató

Számos hozzászólás következet.
A megelőzésről, az egészséges életmódról Benedek Endre, a gödöllői Szent
István Egyetem nyugalmazott testnevelő
tanára a könyvében leírtakat idézve kapcsolódott az előadás szelleméhez.
Dr. Dávid Tamás professzor válaszolt
a teahamisításra, a gyógykezelés árával
kapcsolatos tévhírekre. Elmondta véleményét azokról az orvosokról, akik nem
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alkalmazzák a rákbetegségek komplementer kezelését.
Ezután Wertán Zsoltné Kinga asszony,
a Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte professzor
úrnak az előadást, Dr. Dávid Tamás pedig
dedikálta „A RÁK megelőzése és komplementer kezelésének legújabb lehetőségei”
című könyvet.
A program végén dr. Issekutz Sarolta,
a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke bejelentette, hogy március 10-étől a fővárosi közgyûlés a kisebbségi önkormányzatok hagyomány ápolási
támogatását visszamenőleg megszüntette.
Január elsejétől hagyományápolást nem
támogat, csak egy később benyújtható
pályázat keretében talán majd nyár végén
juthatunk pénzhez. Ez azt jelenti, hogy az
áprilisra meghirdetett Örmény Kultúra
Hete programjait pénzalap nélkül, kölcsönökből tartják meg. A programban történ-

tek változások, a teljes programot az áprilisi füzetekben részletesen közreadjunk
Megtudtuk azt is, hogy április elsejétől a
Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzatban megszűnik a titkári funkció, így
csak az elektronikus levélcímen, a magyar.
ormeny@t-online.hu e-mailen lehet üzenetet küldeni.
Az elnök-asszony felhívta a figyelmet
arra is, hogy aki nem adta még le a februárban a füzetekkel együtt kiküldött kérdőívet, az számíthat arra, hogy májustól
nem kapja a füzeteket. Ezért kérte, hogy
mindenki küldje vissza a kérdőívet, mert
ez nemcsak pénzspórolást jelent, hanem
felméri azt is, hányan olvassák a füzeteket.
Mint mondotta: „Aki nem küldte vissza
a felhívásra a kérdőívet, az nem érdemli
meg, hogy kapjon füzetet! Május elsejétől
nem fogja kapni” A füzetek régebbi számai
egyébként az új honlapunkon visszamenőleg is olvashatóak, számos közérdekű
információval együtt: a www.
magyarormeny.hu. Az új honlapot egy hónap és egy hét alatt
már 399-en olvasták. Nagyon
keresett az újság, nagyon szép
számú azt érdeklődés. A most
már csak 1600 példányban kiadott füzetek példányszámát
később lehet, hogy radikálisan
kell csökkenteni, mivel a kiadó
nem tudja finanszírozni.
Az áprilisi örmény klub pedig szeretettel vár mindenkit
az örmény genocídiumról szóWertán Zsoltné Kinga (baloldalt) a Terézvárosi Örmény Ki- ló kiállításra, az örmény gyösebbségi Önkormányzat elnökasszonya, és dr. Issekutz Sarol- kerű képzőművészek tárlatára,
ta, az EÖGYKE elnöke, a Fővárosi Örmény Kisebbségi Ön- amely az örmény kultúra hete
kormányzat elnökasszonya a márciusi klubesten
keretében valósul meg!
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Line Abrahamian

Utam a gyűlölettől a reményig
I. rész

Tavaly áprilisban, amikor meghallottam, hogy Törökország gazdasági
szankciókkal fenyegeti Kanadát, és
visszahívta nagykövetét, mert Stephen
Harper miniszterelnök nyilvánosan elismerte az örmény népirtás tényét, ismét
felszínre került a törökökkel szemben
érzett minden haragom. Miért vetnek be
megfélemlítő taktikát mindazok ellen,
akik elismerik, hogy az oszmán-törökök
a huszadik század első genocídiuma során,1915 és 1923 között másfél millió
örményt gyilkoltak le? Eddig huszonegy ország ismerte el ezt, és az Európai
Unió arra buzdítja Törökországot, nézzen szembe saját múltjával, amennyiben
csatlakozni kíván. Tudom; hogy nem
szabad gyűlölködni, de mi mást érezhetnék egy nemzet iránt, amely őseim
megsemmisítésére törekedett - és mindmáig tagadja ezt?
Ösztönösen összerezzentem, amikor
egy munkatársam először említette nekem, hogy a neje török. Kanadai örményként a genocídiumról szóló történetekkel nőttem föl. Ötéves koromban láttam az első fekete-fehér fotót a
tömegmészárlásról. Egy síró örmény
kisfiút ábrázolt, aki annyira lesoványodott, hogy kilátszottak a bordái. Az a
kölyök akár én is lehettem volna. Így
már ötesztendősen elhatároztam, hogy
minden törököt utálok. A montreali örmény iskolában a legdurvább sértés,
amelyet egymás fejéhez vághattunk,
4

nem trágárság volt, hanem az, hogy
„törökbérenc”.
Három évvel ezelőtt, 28 évesen ismerkedtem meg kollégám feleségével. Életemben az első törökkel. Kezet fogtunk,
rámosolyogtam. Vonzó nő, de amikor
leültünk beszélgetni, a múltról nem esett
szó. Ez nagyon zavart. Gondolom, azt
vártam, hogy nem győz bocsánatot kérni
azért, amit az ősei 1915-ben elkövettek,
vagy jól ledorongolja a török kormányt,
amiért lassan egy évszázada tagadja a
megtörténteket. Semmi effélét nem tett,
tehát őt is ellenszenvesnek találtam.
Bármennyire irracionálisnak hangzik, kiderült, hogy nem állok egyedül
ezzel az érzéssel. Amikor megkérdeztem egy művelt zsidó asszonyt, milyen
érzés, amikor németekkel akad dolga,
röstelkedve elmosolyodott:
– Valahányszor egy idősebb némettel
kerülök szembe, eltűnődöm, vajon nem
ő lökte-e a nagynénémet a kemencébe.
Ha pedig fiatalabb az illető, óhatatlanul
az jut eszembe, vajon a nagyszülei gyilkoltak-e zsidókat a holokauszt idején.
Józan ésszel tudom, nem lenne szabad
haragot táplálnom, de a szívem nem
hagy megbocsátani.
Pedig Németország már bocsánatot
kért, és jóvátételt fizetett. A holokauszt
tagadóit világszerte kiközösítik és bíróság elé állítják. Törökország mégis
büntetlenül tagadhatja a 92 évvel ezelőtti népirtást, mert a világon kevesen
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tudják, hogy Szudán, Ruanda, Kambodzsa meg a náci Németország előtt az
oszmán-törökök vérfürdőkben vagy a
Mezopotámia sivatagjain átvezető halálmenetekben másfél millió örményt
gyilkoltak meg. Sokan azt sem tudják,
mi az, hogy örmény. Angolul Armenian,
vagyis hasonlít az arabhoz.
– Szóval maga arabul beszél?
– Nem, örményül.
– Persze, akkor Oroszországból származik.
– Nem, Örményországból.
Az áldozatokat nemigen siratták el.
A közelmúltban pedig Törökország „a
törökség megsértéséért” citálta törvény
elé legnevesebb regényíróját, Orhan
Pamukot, mert nyilvánosan kijelentette, hogy a hazájában milliónyi örményt
öltek meg.
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Ki hibáztathat hát engem, ha neheztelek?
Belépek Manoug Khatchadourian
lakásába, és megölelem. Bár most látom először, mégis kötődöm hozzá. A
száznégy esztendős férfi a genocídium
túlélője.
Kér, hogy főzzek örmény kávét, hiszen úgy véli, örmény asszonynak értenie kell ehhez - miként a csoreg (örmény kalács) sütéséhez vagy a dolma
(töltött zöldség) főzéséhez is. Nem értek
hozzá. Azért megpróbálkozom vele, de
gusztustalan kulimász sikeredik belőle.
Manoug belekortyint, és jól láthatóan
elfintorodik. Bocsánatkérőn mosolygok.
Persze tudom, hogy ennél a feketelevesnél sokkal rosszabbat is átvészelt.
Pillantásom egy festményre szegeződik a Manoug háta mögötti falon. Török
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katona döf le egy örmény nőt. Egy másik kitépi a csecsemőt könyörgő anyja
karjából. Egy örmény asszony halott
kislányát dajkálja.
– Hogyne gyűlölném őket? – kérdezi Manoug egész testében remegve. –
Megölték a szüleinket, gyermekeinket!
Nem, soha nem bocsátok meg nekik.
Ma is újra meg újra átélem.
Gondolatai visszaszállnak a gyermekkorába, arra az 1915. júliusi napra,
a mezopotámiai halálmenethez.
– Nem látták a mamámat? – kérdezgette esdeklő hangon a tizenhárom
éves Manoug, de az elcsigázott örmények kilógó nyelvvel vánszorogtak el
mellette, és rávetették magukat egy
állati vizelettel szennyezett esővíztócsára. Két napja egy cseppet sem ittak.
Manoug valahogy átfurakodott a sokaságon, hogy vizet vigyen az övéinek,
de elvesztették egymást. – Nem látták
a mamámat? – kérdezte mindenkitől, de
senki sem látta.
Ismét elindult a menet. Négy hete
hurcolták el őket Harpertből, és napról
napra többen hullottak el az éhségtől,
szomjúságtól, hőségtől – vagy valamelyik őr késétől. Manoug egyedül maradt.
Váratlanul török és kurd martalócok
lovas bandája rohant rájuk. A megrémült örmények szétrebbentek, de sokakat eltapostak a dübörgő paták. A
lovasok elragadták a csinos lányokat,
és kifosztották a menetet; néhányan egy
asszonyra rontottak, és kalapáccsal verték ki az aranyfogait.
Aztán egy török üldözőbe vette
Manougot. A fiú futott, ahogy gyönge
6
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lába bírta. Támadója utolérte, a földre
teperte, szuronyával vadul ütlegelte,
majd letépte a ruháját.
Manoug véresen, teljesen meztelenül egy szikla mögé botorkált, és összeesett. Néhány örmény fiú a segítségére
sietett,
– Hagyjatok! – zilálta Manoug. –
Elveszítettem a családomat. Itt akarok
meghalni.
Ekkor Manoug lakásában megszólal
a telefon. Miközben fölveszi, elgondolkodom. Hogyne gyűlölné a törököket?
Tekintetem visszatéved a festményhez.
Megint gyűlölöm őket. Mindahányat.
Ahogy belépek a montreali Ararat
szőnyegáruházba, szinte hallom hatéves önmagam kacagását, amint Kerop
Bedoukian üzletében a szőnyeghegyekre mászom és szőnyegalagutakban kúszom, miközben apám a vásárlókkal
foglalkozik.
– Ugye nem sokat változott a bolt,
amióta utoljára itt járt? – kérdezi
Bedoukian fia, Harold, aki az 1981ben elhunyt Keroptól örökölte az
Araratot.
De, igenis változott. A szőnyegeket
most szépen kiterítve teszik közszemlére, nincsenek mókás alagúttá feltekerve
a copfos apróságok számára. Kerop irodája is másként fest, de az eredeti íróasztalt meghagyták. A könyvespolcon
pedig ott a The Urchin (A gézengúz), a
kötet, amelyben a deportáláskor szerzett
élményeit örökítette meg. Kislánykoromban nem sejtettem, hogy ugyanaz
a férfi, aki játékosan szőnyeghegyeket
épített nekem,1915 nyarán egészen
másfajta hegyeket mászott meg.
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A kilencéves Kerop nem is emlékezett, mikor hagyták őket utoljára pihenni. Újabb hegyre kapaszkodtak föl
a nyaktörő úton. A kisfiú egy szamarat
figyelt, amely veszedelmesen dülöngélt
rakománya alatt. Az állat lába alól kicsúszott a talaj, lebukott a szakadék szélén. A fiúcska lenézett, vajon a szamarak is talpukra esnek e, mint a macskák.
Látta, hogy nem. Viszont nem értette,
hogy az asszony, aki a szamarat vezette,
miért nem engedte el a kötőféket, amikor a jószág lezuhant.
Már majdnem alkonyodott, de ők
csak cammogtak tovább. Kerop észrevette, hogy egy török őr odalopakodik. Meggyorsította a lépteit, benyúlt a
tömegbe, és lecsapott egy lányra, egy
szikla mögé vonszolta, miközben a lány
sikoltozva rúgkapált. A férfi hamarosan
ismét megjelent, fölhúzta a nadrágját,
és elballagott. Kerop várta, hogy a lány
is előjöjjön. De nem jött. Tizenöt éves
lehetett.
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„Gyűlöltem őket, mert elpusztítottak
egy ártatlan és gyönyörű lányt” - írta
később a könyvében.
– Az volt az első eset, hogy apám
a törökök iránti gyűlöletéről beszélt –
mondja most Harold. – De nem minden
törököt gyűlölt.
Harold elmeséli, hogy a családja török barátai is a deportáltakkal gyalogoltak, ameddig csak az erejükből futotta.
– Az én haragom kevésbé nagylelkű; mint apámé volt. Azt tapasztalom
azonban, hogy a maguk nemzedékében lobognak legerősebben az indulatok. Amikor a fiam tízéves volt, egyik
nap „Halál minden törökre!” felirattal
a karján jött haza az iskolából. Megdöbbentünk, mert meséltünk neki az
örményirtásról, de nem tanítottuk gyűlölködésre.
(Megjelent: Reader’s Digest – 2007
április)
Folytatjuk
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Udvarhelyi Éva Tessza

„Olyan vagyok, mint egy szivacs,
magamba akarom szívni az információt”*
3. rész

Isabella Manassarian (22 éves) Örményországból érkezett. 2006 szeptemberében
jött Budapestre, hogy mesterdiplomát szerezzen politológiából a Közép-Európai
Egyetemen. Egy évig marad Magyarországon. Mielőtt Magyarországra jött, hét
évig Egyiptomban élt. Mivel egész életét különböző nemzetközi közegekben élte, az
identitás keresése fontos szerepet kapott az életében, egészen kisgyerekkora óta.
Miután a szüleim elmentek Egyiptomból
és én ott maradtam egyedül, még egyetemre
jártam, és ekkor jött egy újabb identitás-válság.
Megint új módon kezdtem meghatározni
magam. És ez volt a legnehezebb. Hisztériás
rohamaim voltak. Anya és apa nem voltak ott
többé, hogy megoldják a dolgokat. Nekem
magamnak kellett megoldani mindent, a
saját lábamra kellett állnom. Egyszer csak
nekem, a lánynak, aki soha semmit sem
csinált az életében, meg kellett tanulnom,
hogyan foglalkozzam egyszerre a tanulással,
a háztartással és a szórakozással. Többé
senkit sem érdekel igazán, hogy tanulsz-e.
És persze ott volt a vágy, hogy társaságban
legyek. Azt akartam, hogy minden örmény
legyen. Csak úgy találomra megismerkedtem
örményekkel az egyetemen, és rögtön
elhatároztam, hogy ők lesznek a legjobb
barátaim. Mire ők: „Valami nem stimmel
ezzel a lánnyal. Bekattant. Már három éve
jár ide, és eddig egyszer sem köszönt. Mi
baja lehet?” Ekkor mentem haza nyáron, és
körbeutaztam Örményországot. Egyfolytában
jártam az országot, próbáltam újra felfedezni,
azon gondolkodtam, mi is Örményország
valójában, miért olyan fontos a számomra.
Mi az, ami nem jó benne, mi az, ami rossz,
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mi az, ami jó. Talán ez volt a legnehezebb év,
már ami az identitás kialakítását illeti. Aztán
bizonyos következtetésekre jutottam, amiktől
nagyon boldog lettem, visszamentem Egyip
tomba, és lediplomáztam politológiából.
De tudtam, hogy a mesterfokozatot is meg
kell szereznem. Örményországban nem
lehet munkát találni anélkül, mivel ott
automatikusan mindenki mesterdiplomával
végez az egyetemen.
Akkor úgy döntöttem, jelentkezem a
Közép-Európai Egyetem mesterképzésére.
Nem tudtam sokat Magyarországról. Ta
nult emberként tudtam, hol van Ma
gyarország, ismerem a történelmet. De
azért elkezdtem utánanézni a dolgoknak.
Felmentem a Google-ra1 , és beírtam, hogy
„Magyarország”, és elkezdtem nézegetni és
letölteni dolgokat. De mindabból, amit ott
olvasol és látsz, nem azt a képet kapod, mint
amilyen az ország valójában. Másmilyennek
képzeltem Magyarországot. Az embereket, a
viselkedésüket, a mentalitásukat és általában
az egész kultúrát nagyon, nagyon európainak
képzeltem. De hiába tagja Magyarország az
EU-nak, ez igazából nem változtatja meg az
embereket. Polgárai az EU-nak, de valójában
nem nyugat-európaiak. Igazából sokkal

Erdélyi Örmény Gyökerek
inkább kelet-európaiak. A kép, amit először
kapsz az országról, hogy ez egy osztrák típusú,
puccos hely, de valójában nem az. Egyáltalán
nem olyan csillogó. Persze a CEU maga egy
más valóság Magyarországon belül. Az nem
Magyarország. Ez általában így van, amikor
nemzetközi egyetemen tanulsz.
Ideérkezésemkor az első sokk a pá
lyaudvaron ért. A Keleti pályaudvarra ér
keztem. Ez az első, amit a külföldiek látnak.
Miért hagyjátok, hogy ilyen legyen? Az út
Ferihegyről a belvárosba szintén lerobbant.
Úgy értem, tele van az úttest lyukakkal. Ez
rossz. Javítsátok meg! Ez az első kép, amit
az emberek felé mutattok. Örményországban
a reptérről a belvárosba vezető út gyönyörű.
Nagyon örültem, hogy nem voltam egyedül,
amikor ide érkeztem, hanem az apukám is
velem volt, mert azt hiszem máskülönben
szívinfarktust kaptam volna. Nagyon meg
rémültem. Amikor Egyiptomba megérkezel,
ragyog a reptér. Egyszerűen ragyog, érzed
a tisztítószer szagát a reptéren. Egyiptom
nagyon koszos ország. Undorító kosz van
az utcákon. De a reptér és a pályaudvarok
ragyognak. Tiszták. A pályaudvarokon és a
reptéren nem találsz egy olyan alkalmazottat,
aki jegyet árul és ne beszélne angolul. De
itt mást tapasztaltam. Apukám azt mondta,
csak keressek egy jelzést, amin ez és ez áll…
De hogyan? Egyetlen angol nyelvű feliratot
sem találtam. Az apukám meg kiabált velem,
hogy: „Mi az, hogy egy angol felirat sincs?
Egy pályaudvaron vagyunk, az nem lehet,
hogy minden magyarul van kiírva”. Mire
én: „Esküszöm, nézz körül! Egyetlen tábla
van angolul, azon az áll, ‘Exchange’”. Ez
minden. Ez volt az első sokk.
Ezután apukám egy barátja kijött elénk az
állomásra. Azt mondtam: „Istenem, én nem
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maradok itt”. Egyiptom után úgy gondoltam,
Európába megyek. Kikészített a pályaudvar.
Ültem a sarokban, és azt kérdeztem apukám
barátjától: „Ezt a szagot fogom érezni a
városban is?” Mert a Keleti, az tényleg
nagyon koszos. Erre ő azt válaszolta: „Nem,
nem, nem. Várj pár napot. Minden rendben
lesz, csak várj néhány napot”.
A Westend City Center közelében
béreltem lakást. Az volt az első lakás, amit
megnéztem. Azt hiszem, annyira fáradt
voltam, hogy már nem nagyon érdekelt a
dolog. Apukám azt kérdezte: „Biztos vagy
benne? A földszinten van. Biztos, hogy ezt
akarod kivenni?” Mire én: „Nem érdekel,
ki kell takarítanom majd az egészet, de nem
érdekel.” Kibéreltem a lakást, és két napig
megállás nélkül takarítottam. És utána azt
mondtam, hogy most pedig meg fogom
tapasztalni Magyarországot. Elindultam,
fogtam egy térképet, és egy útikönyvvel a
kezemben elkezdtem megismerni Budapestet.
„A Bazilikát látnod kell!” Jó, ez itt a Bazilika.
„El kell menned a Váci utcába!” Elmentem
a Váci utcába. „Látni kell a Margit hidat!”
És akkor elmész a Margit hídhoz. Azután
Budára, és turistaként éled meg az egészet.
És akkor persze elámulsz, hiszen ez egy
gyönyörű város. Azután belekerülsz az
egyetemi mindennapokba. És így a helyzet
javulni kezdett. Egyáltalán nem az az ország,
amire számítottam. De szeretem, úgy ahogy
van. Jól vagyok itt.
*

Az interjú 2006. november 27-én készült.

1

Az egyik legnagyobb internetes kereső-program

(Megjelent: Vándorok kultúrák között
Az interkulturális tanulásról külföldre készülő
fiataloknak–Budapest, 2007 c. könyvben)
Folytatjuk
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Kabdebó Lóránt

A mélypont ellenében
3. rész

Lukács György az első évfolyam tizenkilence- Margit, Lesznai Anna, Füst Milán, Kassák,
dik számában a legszebb magyarsággal meg- Karinthy, a későbben érkező Tóth Árpád. És
írt esszéjében mutatja be a társai költészetére akkor még nem is említem a szerkesztőket és
oly annyira hasonlító, alig hogy kibontakozó kritikusokat, például Ignotust vagy Schöpflin
német szimbolista költő, Stefan George lírá- Aladárt, vagy az egymással szerkesztői elveik
ját. Csakhogy a régebben elveikben is társak okán párbajt is vívó Osvátot és Hatvany Lajost.
mily távolra szakadtak egymástól a kommün De említsem közös tévedésüket: Ady nagy
utáni pillanatban a Magyar költő kilencszáz- ívű váltását megjelenítő verses regényének,
tizenkilencben című megrendült számadást és a Margitának csúfos meghúzását és időelőtti
önvallomást olvasva: Babits „gombolyag filo- befejeztetését, sőt elvitatott utóéletét. A nagy
zófus”-nak titulálja Lukácsot, barátját, a ko- nemzedék nagy fiaskóját. Ellenpróbaként évtirábban Bartók operát ihlető Balázs Bélát pedig zede összeolvastam az 1912-ben, a Margitával
„szél-sárkány költő”-nek. Hogy aztán Babits egy időben megjelent remekműveket: T. S.
későbbi kedvence, Szerb Antal majd a harmin- Eliot és Ezra Pound, Yeats és Gottfried Benn,
cas években ismét Lukács Györgyből induljon Blais Cendrars és Kavafisz ugyanabban az
ki a modern
évben írott szöeurópai próza
Száz évvel ezelőtt jelent meg egy korszakos vegeit. Majd
számvetésekor,
jelentőségű irodalmi lap, a Nyugat. (Az első amolyan „nyua Hétköznapok
szám 1908. január 1-jén.) Főszerkesztője gatos” játékkal
és csodák beveIgnotus (Veigelsberg Hugó) volt, szerkesz- a szövegek mazetésében. Soktői Fenyő Miksa és a legendás Osvát Ernő. A gyar fordításai
szor ölték tehát
közé fűztem a
Nyugat stílusforradalmat jelentett, ezután
egymást a folyóMargita soranem lehetett úgy írni, mint azelőtt. A folyó- it – kollegáim
iratot alapítók,
irat művésznemzedéke előtt nyitva állt az nem
de becsülték is!
tudták
ajtó a nyugat-európai stíluseszmények integ- szétszálazni,
Ennyi pedig elég
rálására és az új nemzeti kifejezésmód meg- kivágni belőle
lehetett az összefogalmazására. Számos nagy költő és író, így Ady szövegeit.
tartozáshoz. És
akkor még nem
Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Persze kön�is említettem a
Móricz Zsigmond, Kaffka Margit, Krúdy Gyu- nyű egy század
nemzedéki küzla ekkor indul el pályáján. Kabdebó Lóránt a elteltével vis�delmeket.
Nyugat-eszményről szóló írását az MKDSZ szafelé olvasni.
Szoktuk
Féltő barátai téhonlapja közölte.
mondani: a Nyuvedtek, amikor
gat „nagy nemzedéke”. Az alapító atyák közül poétikai okokból a tehetség szétesését vélték
néhány név: Ady, Móricz, Babits, Juhász Gyu- a készülő műben észlelni. De ez még nem volt
la, Kosztolányi, Csáth Géza, Krúdy, Szabó szemükben kirekesztő ok. Közölték. A húDezső, Nagy Lajos, Szomory Dezső, Kaffka zás már bonyolultabb okra vezethető vissza:
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a benne bemutatottnak vélt személyek – ma lítésre méltóak. De az igazi nagyok is hányan
úgy mondanánk: – személyiségi jogait védték. vannak: József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés
Majd gyorsan feledtették az egész művet.
Gyula, Németh László, Halász Gábor.
Aztán jöttek a nemzedékinek is feltűnő elAhogy a névsort olvasom, kísértetiesen
lentétek. A Trianon után jelentkező második, egymásra rímel a kapcsolatok végső szakaés a nagy gazdasági világválságot követően sza. Mintha egy elátkozott királyfi kísértené
megjelenő harmadik nemzedék. Én még az minduntalan a lehetetlent. Még a szerényebb
Újhold íróit is negyedik nemzedékként ide tanítványokat is el-elkapta a lázadás, Sárközi
számolom. És akkor itt vannak a
György is nyilvános vitára nyitotta
nyolcvanas évek Újhold Évkönyegyszer száját éppen nemzedéke
vei felkarolta újabb nemzedékek.
érdekében. Tudjuk, a szakítások,
Mindennek már Babits, majd haszembeállások okai különbözőek,
lála után legendásan eszményített
hol a történelem, hol világnézet,
– a kommunizmus éveiben a rá hihol intrika, hol alkati kérdések
vatkozókkal együtt kárhoztatott -szóltak közbe: vaskos kötetekben
emlékezete lesz a meghatározója.
lehet mindezt dokumentálni. DoBabits – ha csak teheti –
kumentálódott nem is egy történet.
rangjabéliekkel veszi körül magát.
A Babits—Szabó Lőrinc szakítás
Legendás már a fiatalkori indulás
történetének csörtéit kezdő kutais: Babits, Kosztolányi, Juhász
tóként vívtam Babits ügyvéd baGyula; a szenvedélyes levelezőtárrátjával, Basch Lóránttal vitatkozsak mindegyike ma már a magyar Major Henrik panop- va. Mégse a történetekre, hanem
líra maradandó nagysága. Politiku- tikuma (1913. Tevan- az emlékekre figyeljünk! Szabó
sok, filozófusok, költők következ- kiadás, Békéscsaba)
Lőrinc sírva olvassa fel élete vének: Lukács György, Balázs Béla,
gén a Babitsra emlékező versét.
Kunfi Zsigmond, Hatvany, de leginkább a Nem – nemcsak! -- azt siratta, hogy valaha
Dienes-fiúk és feleségeik. És még az olyan�- a rossz Szabó Lőrinc föllázadt a jó Babits elnyira különböző alkatú Móricz Zsigmonddal len, hanem megértette közös sorsukat: „nincs
is megkísérli a maga félszeg módján a szer- senkim kivüled”. Mint ahogy Németh László
kesztői kapcsolatot barátsággá melegíteni, is fájdalmasan búcsúzik a valahai mester-baéppen a Nyugat megmentése érdekében. Ő is ráttól: „Azt csinálom, amit egy kéz egy másik
akarja a Nyugat Barátok Körét, ő is részt vesz kéz nélkül megtehet. Tisztelgek előtte.”
a közös szilveszter-estéken, amelyek nem is
Egyszerre aztán mintha az átkos varázslat
szerkesztőségi összejövetelek, hanem inkább szűnne, Párizsból megérkezik egy fiatal mamegelevenedett irodalomtörténeti arckép- gyar pusztai fiú, Illyés Gyula, Babits olvassa
csarnokok. Még a tanítványok kiválasztásá- újabb verseit, és az egyik fiatallal, aki akkor
ban is ehhez a minőségi elvhez ragaszkodik már bejáratos hozzá, és még éppen nem lá– és szerencsés kézzel válogat. Talán az egy zadt fel ellene, József Attilával üzen érte, és
Kazinczy vezetett a magyar Parnasszusra ő – úgy tűnik fel – jelenlétével megszünteti
annyi tehetséget, mint ahányat Babits szemé- ezt a rontást. Ekkortól kezdve mintha minden
lyes baráti környezetébe fogadott. Az utóbb megváltozna. A személyében mindinkább bemásod-, harmad vonalba sorolódók vagy a tegségekkel küzdő költő körül felvirágzik egy
véletlenül fiatalon elhullottak még ma is em- elapadt folyóirat, lakásának fogadószobája

11

2008. április

Erdélyi Örmény Gyökerek

az íróvá avatás szentélye lesz, az Esztergom- tes szolgálattal összeegyeztetni a személyes
Előhegy-i kis ház pedig a beérkezettek zarán- szuverenitást. Ő lett az, aki a nemzeti költő
dokhelye.
feladatát szekértáborba szorítva vitte tovább,
Illyés nem költőnek készül, hosszú kerülők első lépésként – vállalva az embertelenedő
útján lesz azzá. Nem is kerül Babits költői isko- világ pergőtüzét – éppen a Babitsra emlékező
lájába. Párizsból hazatérve Kassák Dokumen- kötetben gyűjtve össze a kortársak humanista
tum című folyóiraszellemi értékeit.
tának munkatársa, a
Sokáig a huszaNyugathoz is Osvát
dik századi irodalhívja, még állást is
mat a Nyugat nemő szerez neki. Így
zedékeiként írták
is emlékezik: „Én
le. A rendszerválnem voltam Babitstást a szakmánkban
tanítvány; vagy –
jelentő első pécsi
nehezebbfejűségem
irodalomtörténeti
folytán – csak kékonferenciára Kulsőbb, már halála
csár Szabó Ernő
után. Szerkesztő
kollégámmal úgy
helyettese voltam,
hívtuk a résztvemajd szerkesztőtárvőket, hogy „váltsa, végül szerkesz- Ady a halottas ágyon (Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái – Helikon Kiadó) suk fel a nemzeti
tőörököse. Közelirodalomtörténet
ségünk mégis látszólagos. Nem volt egyetlen kézikönyveinek korszakolását, amely a lehető
eset sem, amikor meghívás nélkül kerestem legformálisabb, éspedig nemzedéki – a Nyuföl. Éreztem szeretetét, de ezt annak tulajdo- gat első, második, harmadik stb. »nemzedéke«
nítottam, hogy földik vagyunk.” Eleve külön- – szerkezetbe tudta csak foglalni, lehetetlenné
böző pozícióból indultak, és úgy keresték az téve így a műfaj valóságos történetében végegymás felé vezető utakat, de Illyés tartózkodó bement változások természetének poetológiai
természete révén soha sem merészkedtek egy- értelmezését”. Ezzel a szaktudományi értelmemást sebző közelségbe. De ő, a máshonnan jött zést-elemzést, a mindenkor változót leválaszébreszti rá éppen a legjobb és legszükségesebb tottuk a változtathatatlanul megképződött eszidőben Babitsot költészete közösségi értékére: mény örök értékeket sugárzó képéről. Ekkortól
az európai távlatú nagy nemzeti költőt ő tudato- kezdve a Nyugat neve talán nem olyan korszaksítja Babitsban, és segíti a szerkesztőt az újabb jelölő, amelyet történészek, irodalmárok oly
nemzedékek költői és emberi példájává emel- sokszor csereberélnek a változó ideológiai vagy
kedni. A fiatalabb költőnek biztonságérzetet ad poétikai jellegű prekoncepciók ihletében. A
a nagytapasztalatú szerkesztő jóváhagyó figyel- Nyugat emlékezete így megmaradhat az érték
me, az érett mester pedig a magyar líra rég várt mindenkori megfelelőjének, amelyet nem lehet
megújulását élvezi, a nemzeti jelleg korszerű egyetlen irányzat számára sem kisajátítani. A
újjászületését.
Nyugat végképp eszmévé finomult, örök időkre
Végül is Babits utolsó szájmozgását az szóló példázattá. Az érték mértékegységévé.
(Megjelent az MKDSZ honlapján, 2008. jan. 6-án)
új barát figyelhette, aki oly mesterien tudta
a távolsággal védeni a közelséget, az önkénVége
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
21. rész

A Dr. Gábriel András Magyarlápost bemutató írása után visszatérek „adatközlőimhez”, akiknek tulajdonképpen köszönhetjük, hogy példát mutatnak mindenkinek: íme ha összeszedjük magunkat és az emlékeinket, megírhatjuk – ha töredékesen is- a valamikor Erdélyben élt, és azután szétszóródott örménymagyar
családok részleges történetét. Eddigi „munkatársaim” mellé olyan valaki jelentkezett, aki mintha a magyarláposi örmények enciklopédiája lenne, mindenkiről
tud, sőt, nemcsak a láposiakról, hanem a Lápos völgyiekről is.
Nagyon bízom benne, hogy mi hárman,
a láposi triász – Böske, Lajos és Júlia
–, eléggé teljes, megbízható adatokkal
tudunk szolgálni a Magyarláposon valaha élt örménymagyar közösségről, de
szívesen látunk új munkatársakat is!
És most átadom a szót szerzőtársamnak, Moldován Lajosnak aki mint írta,
már a nyár folyamán értesült keresztlányától, aki egyben az unokahúga, a
Nagybányán élő Moldován Györgyitől,
hogy érdeklődöm a magyarláposi örmény családok múltjáról, jelenéről.
„Őszintén be kell vallanom, hogy én
mit sem tudtam eddig arról, hogy létezik
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület, azt még kevésbé, hogy havi
rendszerességgel füzeteket is megjelentet. (…) Nagy érdeklődéssel kezdtem
olvasni, tanulmányozni a Füzetek tartalmát. A Fischer Jóska unokaöcsém tollából származó „EMLÉKEKRE” is rátaláltam, amelyek kissé hiányosak, de hát
érthető, mert egy generációnyi idő van
közöttünk, hiszen amikor Ő Désről Magyarláposra költözött 1962-ben, a Nagy
Moldován Generációból már senki sem
élt, legidősebb másod generációs unoka-

bátyáim tőle távol, Egerben és Baróton
éltek, – akkor még.
És most hadd mutatkozzam be: Mol
dován Lajos vagyok, 1927. Jan. 27-én
születtem Erzsébetbányán. Szüleim, sőt
nagyszüleim is kereskedők voltak. Négyen voltunk testvérek, de már csak én
vagyok az élők sorában.
Az elemi iskolát Magyarláposon végeztem a Róm. Kat. Elemi iskolában,
a középiskolát Kolozsváron a Piarista
Gimnáziumban, ez családi hagyomány
volt a láposi Moldovánoknál.(…)
Ígéretemhez híven szürkeállományomat mozgósítva, igyekszem rendezni
szükséges közlendőimet, egyben vigyázva arra, hogy a másoktól hallott adatokkal csínján bánjak: nem szeretnék ugyanis sem Pósa Lajos, sem Benedek Elek
vagy Andersen babérjaira pályázni.
Azokról a családokról szándékozom
írni, akiket személyesen ismertem, jártam házaikban, beszéltem velük, már
ahogy egy 8-10 éves gyermek beszélgethet a felnőttekkel. (…)
Szándékaim szerint adataim vannak a Voith, Bárdi, Tulics, Nánási,
Bes enszki és természetesen a szép13
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számú Moldovánokról. De írni fogok az erzsébetbányai Incze, Bulbuk,
Frátai, Baritz családról, az oláhláposi
Kissékről, valamint a különc Rojahidai
Burjákról is.”
Ennek rendkívül örvendek és meggyőződésem, hogy Böske új emlékeivel
kiegészítve, és hozzátéve a magam forrásaiból szemelgetett adatokkal, gazdag
anyaggal ismertetjük meg a Füzetek olvasóit.
„Talán érdemes volna írni Lápos
földrajzi fekvéséről, a lakosság ös�-
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szetételéről, foglalkozásáról, szóval
mindarról miért lett Magyarlápos mezőváros, és hogy mi indította őseinket,
hogy erre a vidékre jöjjenek új otthont
keresni.
A sorozatban szereplő és még nem
szerepelt családok neve a 40-es számot
is eléri, és ezekre a mai láposi polgárok
is még mindig tisztelettel gondolnak, hiszen Magyarlápos központját nagy részben örmények lakták. (Lásd a mellékelt
térképet.)
(Folytatás a 15. oldalon)
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Vincze Zoltán

Roska Márton, a kolozsvári
régészeti iskola megalapítója
6. rész
Az utolsó évek (1945–1961)

Akárcsak két évtizeddel korábban Buday
Árpád, a szegedi egyetem régészeti tanszékének nyilvános rendes tanáraként
folytatta nevelői működését. 1950 és
1954 között a Magyar Állami Földtani
Intézet munkatársaként a Bakonyban
folytatott ásatásokat. A Pörgölhegyibarlangban gyűjtött leleteket a moustieri
és az aurignaci kultúrába sorolta, az
Ördöglik nevű üregben pedig gyermekkoponyát azonosított. A szakma nem fogadta el következtetéseit.
Élete és munkássága egykori szín
terétől nem akart elszakadni. Több kis
terjedelmű dolgozatot szentelt erdélyi
leletek közlésének. De az élő kapcsolat
szülőföldje tudományosságával végképp
megszűnt. A forrástól elszakítottan le kellett mondania az őskori nagy összefoglaló munka régóta melengetett tervéről.
A magánéletben és a tudományos pályán



megélt kudarcokat nem tudta feledtetni
az elismerés: a történettudományok kandidátusa fokozat elnyerése.
A Földtani Intézet 1955-ben felkérte,
hogy régészeti szakértői minőségben vegyen részt a Tokaj-hegyaljai ásatásokon.
Egyre súlyosbodó betegsége miatt nem
tehetett eleget a meghívásnak. A tudomány világánál, a tudomány szolgálatában égő, viszontagságokkal teli élete
1961. július 16-án Budapesten lezárult.
A magyar, az erdélyi ősrégészeti kutatások nesztora a Farkasréti temetőben
kapott örök nyughelyet. 39

39
Korek József i.m.: Dr. Roska Márton 1880-1961.
Földtani Közlöny 1961. 454. old.

(Megjelent: Honismeret XXIII.
2005/5. szám)
Vége



(Folytatás a 14. oldalról)
Amennyiben megfontolásra érdemesnek
tartja javaslatom, és az ismertető megírását nem vállalja, úgy én azt szívesen
elkészítem.”
Mindannyiunk nevében kérem kedves
Lajos, hogy írja meg az ismertetőt, ami
egészen más lesz – hiszen más a célja is,
mint a Honismeretből átvett írás.



Azt nem egy ott élő, hanem egy odalátogató írta, és nem is foglalkozhatott
azokkal a szempontokkal, amit Lajos
említett. Meg vagyok győződve arról,
hogy a Moldován Lajos tollából a „szerelmes földrajz” fog megszületni, amit
türelmetlenül várunk.
Folytatjuk
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Dr. Kegyes Csaba

Szamosújvári március 15-i emlékek

Az örménység, így a szamosújvári is, mindig büszke volt arra, hogy fiai ott lehettek, ott voltak az 1848 forradalomban, vérükkel fizették meg a honfiúsítást.
A megemlékezők, nem felejtik, hogy a 13 aradi vértanú között két, örmény származású tábornok volt: Lázár Vilmos és Kiss Ernő. Az emlékezetnek feljegyzett
utolsó mondataikat idézem.
Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen hanem az első és a második világháboa magyar sorsa? Krisztus keresztje tövé- rúban is. Természetesen ezt az „identitás
ben érett apostollá az apostolok lelke és zavart” nem lehet egy napon emlegetni
bitófák tövében kell forradalmárrá érni a az 1956 eseményekkel. Gondoljunk csak
magyar lelkeknek.
Pongrácz Gergelyre, aki Szamosújvár
Kiss Ernő: Istenem, az újkor ifjúsá- alpolgármesterének fia, 1945-ben mega egész ember lesz-e? Árpádok dicső nekült Szamosújvárról, a budapesti
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság szabadságharcok hőse lett. Ha identitás
felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és zavarban szenvedett volna, akkor vajon
a hazáé az életük.
harcol a Korvin közben, vajon megépíti
Olvastam Pál Judit könyvét: Armeni in a kiskunmajsai emlékházat?
Transylvania, Armenians in Transylvania
Remélem, hogy kedves jó Tuci barácímen jelentom, mint mintette meg a
den alkalommal
„Mikor beléd sajdul a rideg valóság –
„Romanian
– a hajszálgyöMikor életednek nem látod hasznát –
Cultural
kereken keMikor magad kínlódsz, láztól gyötörve –
Institue Cenresztül értesül a
Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
ter for Tran
Nézz fel a magasba – hajtsd meg homlokod könyvről, elolsylvanian
vassa és azt téS mondd: Uram!
Studies,
telesen oldalról
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!”
Cluj-Napoca
oldalra cáfolni,
2005”. Pál
fogja azokat
Judit könyaz ideológiai
vének olvasása az 1968–1986 évek át- indíttatású félre-magyarázatokat, ami a
mosott gondolkozásmódjára emlékeztet. könyv egészét jellemzi. Azzal a könyörSzeretném, ha az identitás zavart, amit a telen következetességgel, logikával, ami
szerző leír, mindenki összehasonlítaná a őt jellemez.
honfiúsított örmények kiállásával, teljes
Itt, az volna a legjobb, hogy felidémellszélességükben, nem csak 1848-ban zem az 1848-as szamosújvári eseméa magyarság és szabadság ügye mellett, nyeket.
16
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1848-ban Szamosújvárra is megjöttek a pesti történtek hírei, március 26-án
népgyűlést tartottak. Feliratot készítettek,
melyben kiálltak a forradalom mellett és
kérték az országgyűlés összehívását is.
Még aznap a feliratot Kolozsvárra vitték.
Május 6-án és július 3-án képviselőket
választottak: Korbuly Bogdánt és Sárosi
Ferencet. Az időközben elhunyt Sárosi
Ferenc helyére Simay Gergelyt. Nem
választották vissza a korábbi császárhű
képviselőt, Jakab Bogdánt.
Szamosújvár város kérése: az örmény
püspökség felállítása, az adó csökkentése, a sós kutak megnyitása a közönségnek, az országút keresztülvezetése a városon, valamint a várban őrzött rabokat
engedjék ki munkára, és Raffael Sándor
által alapított gimnáziumot állítsák fel.
Nemzetőrséget két században szervezték meg, Jakab Bogdán és Turcsa
Lukács vezetésével, hadnagyok voltak
Verzár Móni, Ábrahám Emmánuel, Turi
Mihály, őrmesterek: Korbuly János és
Voith Márton.
1848. október 7-én a város Czecz Bogdánt és Szentiványi Ferencet bízza meg a
városházán felállítandó 20–20 személyes
őrtanyán, akik éjjel-nappal felügyelnek,
és veszély esetén értesítik az embereket.
Azért is volt szükséges, mert a környék
románsága lázadozott, hiába intette őket
Baksa Simion görög katolikus esperes.
Baksa Simion esperesről szó van akkor
is, amikor a szamosújvári görög katolikus püspökséget az 1919-es fordulat
után elköltöztetik Szamosújvárról Kolozsvárra.
A város környékére 1848 októberében a XI. zászlóalj I. százada ügyelt, me-
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lyet Inczédi
százados és
Zeyk Ferenc
hadnagy vezetésével október 27-én
Dés védelmére rendeltek. Érdekes
f e j l e m é n y,
hogy 1848.
október 10én Dés melletti táborából – ahol az északi hadtest
II-ik román ezred parancsnoka Urban
alezredes felszólítja a város vezetését hadisarcra, megadásra és a kérői fürdőnél
1500 embere számára szállás biztosítására. A város küldöttséget meneszt melyet
Adler Szeverin vezet és a küldöttség tagjai: Gajzágó Lukács, Simay János, Jakab
Bogdán, és Korbuly Dávid.
Urban bevonul Szamosújvárra, tisztikara a város északi részén, a svalizserek
a kérői fürdőnél, a 2000 román mezőségi
lándzsás a város felső részén, a legelőn
táborozott. Urban visszaszorítására a
kolozsvári honvédelmi bizottság báró
Baldacci vezérletével honvédsereget
küldött, melyhez csatlakozott Kolozs,
Boncida, Szovát és Szék szervezetlen
lándzsás nemzetőrei. A Kis-Szamos
jobb oldalán, a domboldalon, a dombtetőn közeledett, míg a honvédsereg az
országúton. 1848. október 13-án Urban
a seregével kivonul a városból és a széplaki hegytetőn egy jól védhető állásba,
veszi be magát.
A honvéd hadsereg XI. zászlóalj 5-ik
százada a városba nyomul és egyesül
17
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Szőcs Ninus ferences szerzetes által ve- a Szilágyság felől érkezve elfoglalta
zetett széki nemzetőrökkel. A város felső Dés városát, amit a védelmére rendelt
felén (a már ma nem létező Szamos hí- Formacher csapataival otthagyott és a
don átjött) egy malom melletti raktárban Kis-Szamos völgyén Kolozsvár felé
sok frissen sütött kenyeret talált. A fala- húzódott. November 21-én csapataival
tozó sereget meglepte a puskaropogás, Urban Kolozsvár felől Dés irányába
fejetlenül visszavonult.
vonul, közben a görög katolikus papok
A serek balszárnya Makrai százados által szervezett román lándzsások csatvezetésével Kérő nyugati felét elhagy- lakoztak hozzá. Bonchidáról e hegyen
ta és a fürdő és széplaki hegy közötti keresztül megtámadta Széket, majd
völgyig nyomult előre.
csapataival november
A középen elhelyezke- „Ki tehet arról, hogy ilyen a 23-án Szamosújvárra
dő Inczédi többször magyar sorsa? Krisztus ke- érkezett.
megkísérelte az elő- resztje tövében érett apostollá
November 24renyomulást, Csulak az apostolok lelke és bitófák tö- én Binder százaszázados a székely hu- vében kell forradalmárrá érni dost határőrökkel és
szárokkal is, de az el- a magyar lelkeknek.”
román felkelőkkel
Lázár Vilmos Szentbenedek felé inlenség ágyúi visszaverték őket. Baumgarten
dította. Urban maga
százados a bágyoni huszárokkal az erdő- a Párma, román határőr ezred, Ferdiig nyomult előre, a magukkal vitt ágyút nánd és Turszki ezredbeli gyalogossal,
nem tudták harcba állítani. A kolozsvári Brussek őrnagy vezetése alatt álló eddig
és széki nemzetőrök átkelnek a Szamo- Szamosújváron állomásozó Miksa kön�son és a széplaki hegy alatti fogadóig, nyű lovasok két századával, mintegy
jutnak előre. A fogadót az osztrák tüzér- 3500 rendes katonával és 20 000 lánség szétlövi.
dzsás román felkelővel Déset megszállEzután indul meg Urban általános va tartó Katona Miklós ellen indul. A
támadása, a magyarokat Dengelegig császári csapatok 5 ágyúval rendelkezvisszaveri. 1848. október 14-én, a tek. Alig pát órai küzdelem után Dést
Désen állomásozó Párma ezredet ma- bevette és szabad rablást engedélyezett.
gához vonja és elindul Válaszút felé. A Kolozsvárról Dés felé forduló Urban
Nagyiklódon kivégeztette (Kérő fürdő nyomában lévő román lándzsás felkemellett elfogott) gróf Eszterházy tiszt- lő, Boncidát felégette, ekkor égett le a
jét. Az Urban hadtesthez csatlakozó ro- Doboka megye levéltára is.
mánok iszonyú vérengzést vittek végbe
1848. december 23-án Bem tábora magyarságon.
nok honvéd serege Dést a császáriaktól
Urban által vezérelt császári csapa- visszafoglalták, és elindultak Kolozsvár
tok 1848. november 20-án elfoglalták fele. A honvéd előőrsök Nagyiklódig
Kolozsvár városát. Még egy napot nyomultak előre. December 24-én
sem pihenhetett, mert Katona Miklós Bem tábornok Szamosújvárra jött, kis
18
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pihenő után Kolozsvár felé indultak.
A vadászcsapatok Szamosújváron
Szamosújváron hagyta a hátvéd csapa- maradtak és gyakorlatoztak, Csányi
tot Kiss Sándor vezérlete alatt. Ekkor László kormánybiztos kinevezte az új
csapott fel honvédnak Adler Szeverin, tiszteket: Gajzágó Kristóf, Novák MárFriedel Mátyás őrmester és 15 diák, a ton Gajzágó László és Hankovics Kárkisebbek Wohlmann József vezetése oly személyében. A zászlószentelésre
alatt Szamosújváron maradtak.
1849. február 15-ét követő vasárnap keKolozsvár bevétele után Bem el- rült sor, az ünnepségen rész vett Nánásy
határozta Urban üldözését, ezért térparancsnok a debreceni nemzetőrökSzamosújváron, Désen keresztül kel együtt.
Beszterce felé inKinevezik az új
dult. December 31-én „Istenem, az újkor ifjúsága szamosújvári térSzamosújváron szállt egész ember lesz-e? Árpádok p a r a n c s n o k o t :
meg csapatával. Más- dicső szentjei virrasszatok a Voronyeczki herceget
nap tovább indult.
magyar ifjúság felett, hogy és Bogdánfi Antal őr1849 januárjában a Krisztusé legyen a szívük és a nagyot, egész hónap
szamosújvári polgár- hazáé az életük.” Kiss Ernő
az ünnepségek hónapság befogadta a járai és
ja: József nap, majd
nagyenyedi menekültemárcius 15-e, tempket. Bánffy János alezredes a dési térpa- lomi ünnepségek. A városi polgárság a
rancsnok a szamosújvári nemzetőrséget hadsereg felszerelésén munkálkodik. Az
vadászcsapatokká alakította át, Novák örömünnep közepette lecserélte a kétfejű
Márton és Verzár István századosok örmény sast és helyébe Nóé bárkája az
parancsnoksága alá helyezte. A vadász- Ararát hegyen választotta.
csapat 107 emberből állott, őrtanyájuk a
Doboka megye Szamosújvárról küld
nagytemplom melletti „lábasház” volt. lelkes levelet Kossuthnak, itt sorozSajnos a lábasház ma már nem létezik, nak be 3000 embert a honvédseregbe.
1962-ben lebontották.
Még egy dátum, 1849. június 23-án
Riczkó vezérlete alatti vadászokból Szamosújváron keresztül vonul Bem
álló honvédséget Urban Szeretfalvánál tábornok az oroszok ellen.
meglepte és azok szertefutottak. A vadáA betörő orosz csapatok 1849. auszok egy része Szamosújvárra menekült. gusztus 19-ének éjjelén Nagyiklódról
Ide menekültek a désiek Urban haragja Désre menetel Szamosújvárt is érinelőtt. A félelem oly nagy volt, hogy a tették. Désen táboroztak az oroszok és
Szamosújvár város vezetése sárga-fekete Páncélcsehen a Galíciából, Moldva felől
zászlót tűzött ki a városházára. A me- behozott új osztrák csapatok.
nekülőket Tóth Ágoston Nagyiklódon
A várost többször megsarcolják az
megállította és összeszedte, visszafor- orosz és az osztrák csapatok élelmezédultak Szamosújvárra, másnap pedig séért.
Désre mentek.
Folytatjuk
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Meghívó
Örmény Kultúra Hete 2008. április 17 – 25.

EMLÉKEZÜNK: 160 ÉVE TÖRTÉNT – FORRADALOM PEST-BUDÁN

Fővédnökök
Dr. Ashot Hovakimian az Örmény Köztársaság nagykövete és
Dr. Kállai Ernő
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa
Főrendező
dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Fővárosi Örmény Önkormányzat
Április 17. csütörtök Helyszín: Magyarok Háza (Budapest V. ker. Semmelweis u. 1-3.) Bartók terem és
Bethlen Gábor Galéria (körfolyosó)
15 óra Sajtótájékoztató
17 óra Örmény gyökerű képzőművészek tárlata – kiállítás megnyitó,
Kiállító művészek: Bocsák Krisztina, Fábián Gyöngyvér, Gajzágó Donáta, Gopcsa
Paula, Gross Arnold, Gyulai Líviusz, Jankovics Marcell, Losonczi Lilla
Megnyitja: Dr. Benedek Katalin művészettörténész
Közreműködik: dr. Szuper Géza, Vikol Kálmán zeneművészek, Heim Kristóf – vers
18 óra A XX. század első népirtása – fotókiállítás megnyitó
Megnyitja: dr. Issekutz Sarolta,
Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium c. könyv szerkesztője
Közreműködik: Kátainé Szilvay Ingrid (ének), Heim Kristóf (vers)
A kiállítások május 15-ig tekinthetők meg.
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Fővárosi Örmény Önkormányzat, Magyarok Világszövetsége
Támogató: XVI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Április 18. péntek Helyszín: II. ker. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terem (Budapest II. ker.
Mechwart tér 1l.)
9-19 óra között – Örmény filmnap, Örmény filmek vetítése non stop
Házigazda: Bacsó Zoltán operatőr
9-11 óra: Örmény Genocídium (52’, magyar felirat)
Hájr Méhr (38’) – rendező: Kali Kinga
Az Erzsébetvárosi örmény búcsú Erdélyben (37’) készítette: ifj. Opra Vilmos
11,30-14,30 óra: Pandzsuni, a jótevő (95’, 1993, örmény nyelv, magyar felirat)
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Rendező: Arman Manarjan
Hájr Méhr (38’) – rendező: Kali Kinga
Az Erzsébetvárosi örmény búcsú Erdélyben (37’) készítette: ifj. OpraVilmos
15-19 óra: Örmény Genocídium (52’ magyar felirat) dokumentumfilm,
készítette: L. Jourdan
Hájr Méhr (38’) – rendező: Kali Kinga
Az Erzsébetvárosi örmény búcsú Erdélyben (37’) készítette: ifj. OpraVilmos
Pandzsuni, a jótevő (95’, 1993, örmény nyelv, magyar felirat),
rendező: Arman Manarjan
Rendezi: II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat,
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Támogató: Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat,
Fővárosi Örmény Önkormányzat
Április 19. szombat Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Központ (1096 Bp. Haller u. 27.)
9-15 óra „335 éve Magyarhonban” - erdélyi örmény közösségek konferenciája
(meghívottak: Gyergyószentmiklós, Erzsébetváros, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Csíkszereda, Brassó, Nagyvárad és Budapest küldöttei, előadói)
Örmény kórusok bemutatkozása (Gyergyószentmiklósi örmény katolikus kórus)
Rendezi: Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat,
Fővárosi Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Támogató: XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
17 óra Örmény arcok, örmény szemek – fotókiállítás (Lépcsőgaléria)
Megnyitja: dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
elnöke
Közreműködik: Szabó Anikó és Flórián Antal színművészek, Kátainé Szilvay Ingrid
énekművész
A kiállítás megtekinthető május 5-ig 8-22 óra között.
Rendezi: Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Fővárosi Örmény Önkormányzat, II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Április 20. vasárnap Helyszín: Örmény Katolikus Templom (Bp. XI. ker. Orlay u. 6.)
16,30 óra Gyászmise az Örmény Genocídium áldozataiért
Közreműködik a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Kórus
Kiállítás: Az Örmény Katolikus Templom és Plébánia építésének dokumentumai
agape
Rendezi: Örmény Katolikus Lelkészség
Támogató: Ferencvárosi-, XI. kerületi-, XII. kerületi-, Zuglói Örmény Kisebbségi
Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Fővárosi Örmény Önkormányzat
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Április 21. hétfő

Helyszín: Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Budapest, Szűcs István utca 45.
(Megközelíthető: 173-as, 73-as és 24-es autóbusszal, valamint a 69-es és 62-es villamossal.)
17 óra A húsvéti és a pünkösdi ünnepkört ábrázoló örmény miniatúra kiállítás
Megnyitja: Áts József, a XV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke
17.30 óra Emlékműsor az Örmény Genocídium 93. évfordulója alkalmából
Megemlékező: Katona Tamás történész
Közreműködik: Avedikián Viktória énekművész, Vennes Emmy színművész
Genocídium dokumentumfilm
Rendezi: XV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat,
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Április 22. kedd

Helyszín: Budapesti Kamaraszínház Ericsson Stúdió (1075 Budapest Asbóth u. 20.)
19 óra Nelli Shahnazaryan: Keresztút - monodráma
Fordította: Sárközy Elga
Teréz: Várady Mária
Jelmez: Fekete Mária, Díszlet: Kerényi József Kossuth díjas
Rendező: Szőke István Jászai-díjas
Támogató: Budavári Örmény Önkormányzat, XII. kerületi-,
XIII. kerületi-, Zuglói Örmény Önkormányzat,
Színházi Dolgozók Szakszervezete, Országos
Örmény Önkormányzat, Fővárosi Örmény
Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület, Oktatási és Kulturális
Minisztérium, Budapesti Kamaraszínház

Április 23. szerda Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány Díszterme (Bp. I. Szentháromság tér 6.)
19 óra Alex Száva: Ó, barátom – Ov paregam erdélyi örmény népdalok
CD lemez bemutató hangverseny
Közreműködik: Alex Száva (Mauritius) koboz, Kobzos Kiss Tamás ének,
Csörsz Rumen István – ud, Móser Ádám – tangó, furulya,
valamint Sudár Annamária versmondó
Beder Tibor: Megidézett múlt - könyvbemutató
Bemutatja: dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület
Támogató: Ferencvárosi-, XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Április 24. csütörtök Helyszín: Pesti Duna part (Budapest V. Március l5. tér)
16,45 óra Koszorúzás az örmény Keresztkőnél
18 óra Helyszín: Uránia Filmszínház nagyterme
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Örmény Genocídium - emlékest
Köszöntő: Zakariás Enikő és Wertán Zsoltné elnökök
Ünnepi beszéd: Lászlóffy Aladár Kossuth díjas költő.
Közreműködik: Puskás Eszter énekművész.
Filmvetítés: Franz Werfel: A Musza Dagh negyven napja (143’) angolul beszélő
amerikai filmdráma 1982 (magyar felirat)
Főszereplő: Kabir Bedi - Gabriel Bagradján
Rendező: Sarky Maouradján
Franz Werfel regényéből a forgatókönyvet írta: Alex Hakobján
Rendezi: Terézvárosi- és Józsefvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület, Ferencvárosi-, XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Április 25. péntek Helyszín: Fészek Étterem Budapest, VII. ker., 1073, Kertész utca 36.
(Kertész utca és Dob utca sarok)
18 óra ÖrményLátó – irodalmi est
A Látó Szépirodalmi Folyóirat (Marosvásárhely) szerkesztői és szerzői bemutatják a
lap örmény tematikus számát
Résztvevők: Vida Gábor szerkesztő (Marosvásárhely), Kali Kinga vendégszerkesztő
(Budapest), valamint néhány szerző, fordító
19,30 óra Erdélyi örmény konyha, fűszerezve – könyvbemutató
Szerkesztette: dr. Issekutz Sarolta, társszerkesztő: Ince Fejér Anikó
Bemutatja: dr. Issekutz Sarolta
20,30 óra Vacsora az erdélyi örmény konyha remekeivel
Zene: Yengibarian David harmonikaművész
Az est ötletgazdája és szervezője: Kali Kinga antropológus
Rendezi: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
II. kerületi-, Ferencvárosi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat, Fővárosi Örmény Önkormányzat,
Fészek Étterem és Kert
A rendezvények ingyenesek,
kivéve az április 25-i vacsora, mely részben térítéses!
A rendezvénysorozatot támogatja:
Budapest Főváros Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága,
Látó Szépirodalmi folyóirat,
Kiss János és családja (USA).
Szervezők és rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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Beder Tibor, aki eddig török-magyar témájú írásaival jelentkezett és a törökországi
kulturális turizmus megszervezésében jeleskedett most újabb könyvet tett az asztalunkra, a Megidézett múlt címűt. (Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008)
Könyve érdekessége, hogy a török-magyar történeti szálakhoz mellé most egy
örmény fonatot pászít, a gyergyószentmiklósi Zárug – magyarra fordítva Öreg,
Idős – családból származó dédnagyanyja történetét.

A törökökre és örményekre közismerten
nem lehet ráfogni a kölcsönös históriai
szimpátiát, olyan ez, mint a Franz Werfel
regényéből, a Musa Dag negyven napjából ismert „barátság”, amely az örmények millióinak életébe került, és más
millióknak kellett a vándorbotot a kezükbe venniük, hogy az egy szál életüket
mentsék, ha tudják.
Beder Tibor könyvében éppen az az
izgalmas, hogy a „török és a magyar testvér” formula vallásától és vállalásától
eljut a magyar és örmény kapcsolatok
történeti felfejtéséhez. A családi vonatkozású szál kibogozása csak ürügy arra,
hogy a magyar–örmény egybefonódásokról szóljon, amelyek szerencsés módon
soha nem torkollottak katasztrófákba. Sőt,
mi erdélyi magyarok és székelyek olyan�nyira barátságosak, befogadók voltunk
az üldözött örmények irányába, hogy az
„úgy szerette, majd megette” elve érvényesült, s az Erdélybe, a székelység körébe befogadott örmények ebben a nagy
szeretetben elveszítették nemzeti mivoltuk legfontosabbikát, az anyanyelvüket,
és mára csak bizonyos szokásaikban, örmény nemzettudatuk fejlettségében érhetjük tetten másságukat.
24

Az erdélyi örmény magyarok, nem
véletlenül, a magyarság nagy történelmi
kataklizmáinak idején sok esetben „magyarabbnak” bizonyultak, mint a magyarok, a szabadságharcos próbatételeknél
számarányukhoz képest hatalmas véráldozatokkal adóztak, s a magyar mesterségek és a tudományok hírét öregbítették, bárhova is kerültek a világon.
Beder Tibor könyve ezért is kedves
és szimpatikus olvasmány számunkra,
no meg azért is, mert a benne felfejtett
családi örmény szál egymaga is érdekes
és tanulságos történet, de a könyv átolvasása után rá kell jönnünk arra, hogy ez
csak ürügy arra, hogy a szerző az idegen
uralom alá került, a kiszolgáltatott etnikai csoportok és nemzetrészek sorsának
alakulásából ma is hasznos és ma is érvényesíthető tanulságokat fogalmazzon
meg. Így az örmény sorstörténet mellett
felette fontos információkat nyerünk az
örmény alapítású vagy az örményeket
befogadó erdélyi településekről, a lakosság etnikai-nemzeti megoszlásának
változásairól, háborúk idején a túlélési
technikákról.
Az ázsiai és európai örmény sors mellé társul az egyéb kisebbségi sorsra jutott

Erdélyi Örmény Gyökerek

Február 21-én, a Bod Péter Megyei
Könyvtár földszinti olvasótermében mutatták be Beder Tibor Megidézett múlt című,
az erdélyi örménység történetét és sorsát
megidéző, a székelység históriájához kapcsolódó könyvét az olvasóknak. A rendezvény házigazdája Sylvester Lajos volt. A
szerző megkísérelte a háromszéki magyarörmény vagy örmény-magyar gyökerek
mai hajtásainak számbavételét és könyvét
a helyszínen dedikálta.		
(sl)
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népcsoportok története is, a magyaroké,
a négy ország területére szétvagdalt kurdok helyzete, az albánok megpróbáltatásai és függetlenségi harca.
A könyvben markánsan jelentkezik
az üldözöttek, a kisebbségbe szorultak
humánuma, szabadságukért, az önrendelkezésre alapozott autonómiáért vívott
küzdelmük. Beder Tibor eljut egészen a
korunk politikai problémáinak feszegetéséhez, művének ezek az oldalai publicisztikai hangvételűek, mai életünkre vonatkoztatva húsbavágón szókimondók.
Írástémáinak háromszéki gyökérzete – dédnagyanyja Uzonba, majd onnan
Lisznyóba került és a történelmi nevű
háromszéki Beder család szálához kapcsolódott -, szóval a család háromszéki magyarörmény oltványai, minden
bizonnyal segítenek abban, hogy a háromszéki örmény-magyarok és magyarörmények történelmi gyökereik után
érdeklődjenek.
A Megidézett múlt előszavát dr.
Issekutz Sarolta, a budapesti székhelyű
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület elnöke és az Erdélyi Örmény
Gyökerek füzetek felelős kiadója jegyzi.
Sylvester Lajos

Felhívás templomépítés támogatására!

Budapesten a „Reménység Sziget” – Erdélyi Gyülekezetek – Budapest X. kerület,
Gyógyszergyár út 3. sz. alatt Ft. Tőkés László Királyhágómelléki református püspök égisze alatt és Dr. Zalatnay István lelkipásztor felügyelete mellett ökumenikus
templom (református és római katolikus) építésébe kezdtek (templomdomb és urnatemető stb.). E nemes ügy támogatható az alábbi módokon:

-

személyi jövedelemadó 1 %-val: Technikai szám 0334
Legato Alapítványon keresztül a CIB Banknál vezetett 1070033025437504-51100005 bankszámlaszámon.

25

2008. április

Erdélyi Örmény Gyökerek

Németh Júlia

Murádin László nyelvművelő turistakalauza

E célból született 2003-ban, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
kiadásában megjelent Utak és nevek című, Településnevek erdélyi utakon alcímet
viselő, rendkívül népszerű és azonnal elkapkodott kötete. A szerző – bevallása szerint
– elsősorban hazaiaknak szánta könyvét, de abból Erdélybe vajmi kevés jutott. A
folytatás, az immár partiumi utakat és neveket feltérképező, most megjelent kötet
már a nagyváradi Europrintnél látott napvilágot, így számunkra is hozzáférhetőbbnek ígérkezik.

„Szomorúan kellett tapasztalnom, hogy az utóbbi évtizedek oly alaposan kitöaz erdélyi – és nem erdélyi – magyarság röltek az egymást követő nemzedékek
milyen fogyatékosan ismeri azoknak a nyelvi kultúrájából.
településeknek a magyar nevét, ameJócskán akad tehát pótolni való. Töblyeken utaztában autója, vonata áthalad. bek között ezt a célt is szolgálja a szerző
Magyar helységnévismeret hiányában az tudományos alapossággal megírt, de nem
utazó kénytelen csakis románul feltün- csupán a szakmabeliek, hanem a nagykötetett vasúti megállók feliratait, a tele- zönség számára is fölöttébb hasznos és
pülések határán
élvezhető munkája.
„Bár zord a harc, megéri a világ,
többnyire csak
Mint eddig már oly
Ha az ember az marad, ami volt:
román nyelvű
sokszor, Murádin
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”
helységnévtábLászló ismét olyan
Ady Endre
lákat leolvasni
közérdeklődésre
és esetleg megszámot tartó témájegyezni. Pedig
hoz nyúl, amelynek
a helységnévismeret a nyelvismeret feldolgozása és kiaknázása egyben hitartozéka” – írja a partiumi településne- ánypótló kötetet is eredményezett. Álvek eredetét, történetét bemutató kötete lítása szerint ugyanis több mint fél évbevezetőjében. A mindenkori hatalom százada nem jelent meg olyan kiadvány,
azonban immár szinte egy évszázada, amely hathatósan megkönnyítette volna
pontosabban 1918 óta mindent megtesz a román–magyar helységnév azonosítást.
annak érdekében – településnév-változta- S ha 1990 után napvilágot látott is nétás, magyar helységnevek használatának hány ilyen természetű munka, a kínálat
időszakos betiltása a cenzúra révén –, továbbra sem kielégítő.
hogy a magyarság nyelvismerete ne leA szerző Kiss Lajos Földrajzi nehessen tökéletes. A manapság ugyan már vek etimológiai szótára című kötete
fel-felbukkanó magyar helységnévtáblák adatainak felhasználásával igyekezett
korántsem képesek pótolni mindazt, amit olyan névtudományi ismeretterjesztő
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kézikönyvet összeállítani, amely előbb
Erdély, most pedig a Partium fő út- és
vasútvonalai mentén található települések nevének eredetét világítja meg. S
miközben a kisebb-nagyobb falvak és
városok neveinek kialakulását a rá jellemző tudományos alapossággal mutatja
be, egyben a lakosság nemzetiségi ös�szetételének alakulásáról is világos képet
fest. A honfoglaló magyarság IX. század
végi letelepedésével „tömegessé váltak
a magyarok által adott helységnevek”.
Ezek forrásai lehettek személynevek,
foglalkozásnevek, népnevek, védőszentek nevei, sok települést pedig arról a
vízről neveztek el, amely mellé települt.
De állatok, növények, vagy a hetipiac
napjának és helyének neve is helységnévvé válhatott.
Az 1918-as főhatalom változás nyomán a magyar eredetű román helységnevek átalakítása általános gyakorlattá
vált. A hangalaki változtatások nem biVége van. A függöny legördült,
Komisz darab volt, megbukott,
Rám tán halálos volt a játék,
Magának érte taps jutott.

2008. április

zonyultak elegendőknek, ezért gyakorta
merőben más nevet kapott a település.
A kapkodás és általános zűrzavar következményeként aztán olykor tucatnyi
helységnevet azonos megjelöléssel illettek. A névváltoztatók előtt ugyanis
mindennemű ésszerű és tudományos
meggondolás helyett csupán egyetlen
cél lebegett: a magyar eredet végleges
eltüntetése. „Én mindenképpen szükségesnek véltem a magyar név mellett a
többnyire magyarból átvett román nevet
is feltüntetni, s utalni a régi román név
pálfordulására. A nemzeti önérzet erősítésére ez mindenképpen alkalmas” –
írja a szerző.
A tartalomjegyzékben fejezetcímként
feltüntetett fontosabb partiumi utak a
kötet gyakorlati, kézikönyvként való
alkalmazását is lehetővé teszik. A jelenlegi kiadvány pedig már térképpel
és a szóban forgó településekről készült
fényképekkel is szemlélteti a szerző által bejárt és tudományosan feldolgozott
utat.
Az Europrint tetszetős kiadványa
szintén sikerkönyvnek ígérkezik. Érdekes, hasznos, tanulságos olvasmány,
hitelességére biztosítékul pedig a szerző
neve szolgál.
(Megjelent: Szabadság,
2008. január 19.)
Így osztják a babért a földön,
Hol a szív sorsa siralom...
...Hány ily darab játszódott már le
Ezen a monstre-színpadon?!
Ady Endre
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BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN

(Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság,
Vaskapu, Kazán-szoros, Herkulesfürdő)
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja
2008.

Útvonal: Budapest – Szeged – Kiszombor – Csanád – Nagyszentmiklós – Temesvár – Lugos – Orsova – Dunaorbágy – Kazán-szoros – Herkulesfürdő –
Vaskapu – Szörényvár – Berszászka – Lászlóvára – Karánsebes – Hátszeg
– Nagyszeben – Medgyes – Gernyeszeg – Sáromberke – Mikháza – Jobbágytelke – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely – Szászrégen –
Tancs – Kolozsvár – Nagyvárad – Ártánd – Budapest
Időtartam: 7 nap (augusztus 6–12.)
Autóbuszos útvonalhossz: Kb.: 2300 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti a társasutazás kezdetétől annak végéig

FŐBB ESEMÉNYEK
•
•
•

•
•
•
•
•
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Találkozó a marosszéki örményekkel Marosvásárhelyen
Utunk során emlékezünk a 100 éve született Wass Albertre és életművének ma is
érvényes üzenetére
Panorámautazás (150 km) az a Duna bal
partján, a Széchenyi-út nyomvonalán,
Szentlászlóvár és Orsova között (AlDunai áttörés, Nagy Kazán, Kis Kazán,
Galambóc vára)
Naszádos hajókirándulás az Aranyember
történetének színhelyén a Kazán-szorosokban
Könnyű túra a Nagy Sukárra ahonnan
gyönyörű a rálátás a Kazán szorosokra és
Dunatölgyesi öbölre
Vaskapu, látogatás az erőmű gátrendszerében és ismertető az Al-Duna szabályozásának eseményeivel
A Szent Korona rejtekhelye Orsován
Baross Gábor-a vasminiszter emléktáblája a Kliszúrában

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galam
bóc várával átellenben
Séta Erzsébet királyné nyomában Herku
lesfürdőn
„Herkulesfürdői emlék” - Pazeller keringőjének varázsa a Cserna völgyében
Állandó fürdési lehetőség a Duna vízgyűjtő „tavában”
Városnézés Temesváron, Hunyadi János,
Dózsa György, Bolyai János és Klapka
György emlékhelyekkel
Tőkés László temesvári temploma, ahol
az 1989-es forradalom kirobbant
Körkép Nagyszebenben, Európa 2007.
évi kulturális fővárosában
Hírneves műkincsek a nagyszebeni
Brukenthal múzeumban
Czecz János haditettei Piskin és Nagyszebenben
Hunyadi János csatájának helyszíne az
Erdélyi Vaskapuban
Kinizsi Pál és a kenyérmezei ütközet
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Szent Gellért emlékhelyek és ereklyék
Csanádon
Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély Őraljaboldogfalván
Ferences kolostor Mikházán
Centrális, örmény típusú templom Kis
zomboron
Többnemzetiségű katolikus templom Or
sován
Kazettás református templom Tancson
Lerójuk kegyeletünket Sütő András és a
Bolyaiak síremlékeinél Marosvásárhelyen
Bartók Béla születési helye és szobra
Nagyszentmiklóson
A Teleki, Bethlen, Kemény, Bánffy és
Wass erdélyi arisztokrata családok sorstörténete
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Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete
a Sapientia egyetem campusa Marosvásárhelyen
Kastélylátogatás Gernyeszegen és Sárom
berkén
Bocskai István szobra Nyárádszeredán
ahol fejedelemmé választották
A Nopcsák regényes kalandjai Hátszegen
Az aranylelet története Nagyszentmiklóson
Fürdés a szovátai Medve tóban
Fergeteges roma táncok Gernyeszegen
Furulyazenés előadás Mikházán, Kájoni
Jánosról
Nyárádmenti népdal és néptáncbemutató
Jobbágytelkén
Magyar vigasság – zenés színpadi játék
Nagyváradon
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról
Határátkelő: Kiszombor
Látnivalók: Kiszombor (rotondás templom), Csanád (Szent Gellért püspöki székhelye, szobra és ereklyéje), Nagyszentmiklós (Bartók Béla emlékhelyek szülővárosában, a híres kincs lelőhelye), Temesvár (városnézés, Tőkés
László temploma), Dunaorbágy (Eselnica)
Estebéd: az 1., 2. és 3. napon a szálloda Dunára ráépített étterem teraszán
Szállás: az 1., 2. és 3. napon a Duna Csillaga szállodában
2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4.napon a szálloda éttermében
Látnivalók: Kis- és Nagy Kazán szoros (2 órás naszádos vízitúra-fakultatív program), Orsova (többnemzetiségű római katolikus templom, a Szent
Korona néhai rejtekhelye), Vaskapu (rálátás az erőműre, ismertető az AlDuna szabályozásáról), Herkulesfürdő (séta Erzsébet királynő nyomában a
Monarchia hangulatát idéző fürdővárosban)
3. nap: Látnivalók: Széchenyi-út nyomvonala az al-dunai áttörés bal partján
Szentlászlóvár és Orsova között, (Kis- és Nagykazán, Baross Gábor emléktábla, Galambóc vára, Drenkó vára),
Nagy Sukár (1,5 órás panorámatúra a Kazán szoros sziklaperemén)
4. nap: Látnivalók: Karánsebes, Erdélyi Vaskapu (Hunyadi János csatájának
helyszíne), Őraljaboldogfalva (Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély), Piski (Czecz János haditettei), Kenyérmező (Kinizsi Pál csatája),
Nagyszeben (városnézés, Brukenthal múzeum), Medgyes
Estebéd, reggeli és szállás: a 4., 5. és 6. napon Gernyeszegen, szállodában
29
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5. nap: Látnivalók: Gernyeszeg, Sáromberke (Teleki kastélyok), Mikháza (ferences
kolostor, furulyazenés előadás Kájoni Jánosról), Jobbágytelke (szíveslátás,
nyárádmenti népdal és néptáncbemutató), Gernyeszeg (roma néptáncosok)
6. nap: Látnivalók: Szováta (fürdés a sósvizű Medve tóban), Nyárádszereda
(Bocskai István emlékhelyek), Marosvásárhely (koszorúzás Sütő András
és a Bolyaik sírjainál, városnézés, Sapientia egyetem, találkozó a marosvásárhelyi örményekkel)
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen
7. nap: Látnivalók: Tancs (kazettás templom),
Mezőség (megemlékezés Wass Albertről),
Nagyvárad (Kiss Stúdió Színház előadása)
Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 63 000 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 25 év alatt 8000 Ft)
Az összeg tartalmazza a vezetés, a félpanzió, a szállás és a belépők és a helyi
produkciók árát, kivéve a fakultatív programokat és a buszköltséget (20 000 Ft, min.
40 résztvevő esetén).
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.







Sport

Kezdet és vég: szemben a törökökkel a foci vb-selejtezőn

Az Örmény Labdarúgó Szövetség vezetősége a sikertelen Európa-bajnoki selejtezőt követően felmentette a brit Tim Jonest, 2008 januárjától a dán Jan Poulsen
az örmény futball-válogatottat szövetségi
kaptánya. A 2010-es labdarúgó világbajnokság selejtezőinek az Európai 5. csoportban – Spanyolország, Törökország,
Belgium, Bosznia-Hercegovina és Észtország ellen – már a dán mester irányításával vág neki az örmény nemzeti labdarúgó válogatott. Az örmény nemzeti tizenegy első idei vb-selejtező mérkőzését
hazai pályán Törökország ellen játssza
szeptember 6-án, ezután három idegen30

beli találkozó következik, szeptember
10-én Spanyolország, október 11-én
Belgium, október 15-én Bosznia-Hercegovina az ellenfél. A 2009-es menetelés:
az örmények március 28-án Észtország
nemzeti válogatottját fogadják, az észtek elleni visszavágóra április 1-én kerül
sor, majd három hazai meccs következik,
szeptember 5-én a bosnyákok, szeptember 9-én a belgák, október 10-én pedig
a spanyolok ellen játszanak Jerevánban,
míg 2009. október 14-én a törökök elleni
idegenbeli találkozóval zárul a vb-selejtező sorozat.
(béres)
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Tudósítás Csíkszeredából
Különleges eseményre hívott február
9–10-én a Csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház és az ott működő Salvator
étterem. Örmény kulináris különlegességekkel várták a vendégeket, emellett az
örmény kultúrába is betekintést nyerhettek a résztvevők a kódex kiállítás és örmény háttér-zene révén.		
Az ötlet a Tanulmányi Ház gazdasági
igazgatójától, Molnár Sándor úrtól származott, aki elhatározta, hogy különféle népek
konyhaművészetét fogja bemutatni. Így került sor az örmény csemegék elkészítésére.
Terve szerint hasonló rendezvényen
fogják a jövőben elkészíteni és felszolgálni az indiai, majd a kínai stb. konyhák
különlegességeit is.
Az étlapon egy háromfogásos menü
szerepelt: ángádzsábur-leves, dolma és
édességként dáláuzi. Az ételek elkészítéséhez hathatósan hozzájárultak a
helybeli Szentpétery és Zakariás családok nőtagjai, a készítés módját, majd
az ízesítést is elmagyarázták az étterem szakácsának. Az erre az alkalomra
Gyergyószentmiklósról kölcsönkapott és
kiállított kódex-miniatúrák és az örmény
háttér-zene még meghittebbé tették a
kétnapos rendezvényt, amelyen száznál
többen vettek részt. „Kitűnő az örmény

konyha. Ezt mondják azok is, akik nem
születtek örménynek Különleges étkeink
elkészítését elsajátították mások is. Aki
egyszer megkóstolta az örmény ételt,
szívesen odaül más alkalommal is az örmények asztalához „ ő idézte Szongott
Kristófot a Szentháromság Alapítvány
elnöke, aki a rendezvény végén röviden
beszélt az erdélyi örmények történetéről.
Ugyancsak február hónap folyamán,
14-én került sor Beder Tibor volt főtanfelügyelő „Megidézett múlt „ című könyvének bemutatójára a Csíki Székely Múzeum
dísztermében. A Pro Print kiadónál megjelentetett kötet az örmények és székelyek
közös történetének l75 évéről szól. A könyv
előszavát Issekutz Sarolta az EÖGYKE elnök-asszony írta: „ A múlt megismerése
nélkül nem lehet értelmesen és eredményesen a jövőt építeni. A múlt egy nyitott
könyv, csak lapozni kell „– írja az előszóban. A könyvet Sarány István, a „Hargita
Népe” c. napilap megbízott főszerkesztője
ismertette, majd a szerző olvasott fel belőle
részleteket. Az örmény táncművészetet bemutató videofilm és az örmény háttérzene
tette kellemessé a bemutatót, amelyet kötetlen beszélgetés követett. Mindkét rendezvénynek jó volt a sajtó visszhangja.
Ajtony Gábor

„Áldott kezeddel símogatsz meg,
Anyám.
Intő szavad még mintha hallanám,
Míg rám borulsz
S áldott kezeddel símogatsz meg.

A régi intést elfeledtem,
Anyám.
Azért zúdult annyi vihar reám;
Úgy összetört...
A régi intést elfeledtem.”
Ady Endre
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Reviczky Katalin

Az örmények Velencéje

A Szent Márk teret védő oroszlánok mellől jól látható, szabályos négyszögletűnek
tűnő sziget vonja magára a Velencében sétáló ember figyelmét. A szigeten templom
torony magasodik: a San Lazzaro örmény
kolostoré, a múzeum és könyvtár titokzatos
világáé.
A hely 1182-ben Velence leprabe
tegeinek börtöne volt, ahol ma is elevenen
él a négyszáz évvel később élt Anton Surian
örmény csodadoktor emléke, aki saját készítésű italaival és tablettáival eredményesen gyógyított sok-sok pestises beteget. A
XVIII-XIX. században több tucat mechitha
rista szerzetes szorgos munkával alakította
ki az örmény kulturális központot, amely
ma kilenc páter földi paradicsoma. A szigetre nincs menetrendszerű hajójárat, de ha
valaki mégis odatéved, szívesen fogadják.
A bejárat közelében az angol költő, Byron

látogatására emlékeztető tábla hirdeti a „velencei lagúna pupillájának” becézett sziget
építészeti harmóniáját, a leírhatatlan békét,
a történelmi értékek és a modern élet találkozásának összhangját.
Hogy kerültek ide örmények a hófödte
Ararát lábától? Az örmény nép nyugalmas
életének 1375-ben a mamelukok vetettek
véget. Ezzel kezdődött a szétszóródás: Er
délytől Franciaországon át Hollandiáig,
Szíriáig, Libanonig saját kolostorokkal,
hospiciákkal, templomokkal, kulturális és
művészeti tevékenységgel - de kolóniákban,
diaszpórában.
Az örmény kultúra nyugati elterjedésének egyik kiindulópontja éppen a Velencé
ben 1512-ben alapított nyomda volt, melyet
továbbiak követtek Rómában, Milánóban,
Firenzében. A történelem „örmény humanizmusról” beszél, oly erős volt irodalmi
tevékenységük. Már a
lateráni zsinat is 646-ban
határozatot hozott egy
Máriának és Szent Andrásnak szentelt római ör
mény kolostor létrehozásáról. Számtalan örmény
kollégium virágzott Itáliaszerte a XVIII. században.
Az örmények Velencével
való kapcsolata pedig
már a város alapító okira
tában is helyet kapott, és
benne a San Teodoro-, a
A velencei Szent Lázár szigete madártávlatból, az örmény katolikus Szent Márk tér közeli San
Geminiano e Mena- és a
mechitarista szerzetesrend kolostora
32
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Santa Crocetemplomok, ez utóbbi a Calle
di Armeni utcában áll, egy átfogó felújítás
után, 1982-ben örmény keresztény rítus
szerint nyitotta meg újra kapuit. A Szent
György-sziget temploma az örmény temető
helyén épült.
A Serenissima egyik legrégibb okmányában olvasható a következő megjegyzés: „A
nagy tekintélyű örmény baráti nemzet kereskedőinek köszönhető államunk jóléte!”
1715-ben egy Mechithar nevű szerzetes
tizenkilenc örmény páterrel együtt mene
déket kért a Serenissimától. Két évvel később már tulajdonuknak mondhatták San
Lazzaro szigetét, mely a velencei örmény
nyomdák és tudományos kollégiumok (napjainkban is működnek a Ca ‚Zenobio és
Ca‘Pesaro palotákban) centruma lett. Rö
viddel később, XI. Kelemen pápa engedélyezte a mechitharista rend megalapítását.
Amikor Napóleon a kolostorok bezárásáról rendelkezett, San Lazzaro a béke és hit
oázisaként tudományos tevékenységet is
folytatott: latin és olasz nyelvű klasszikusok
(Dante,Leopardi, Manzoni, Tasso és mások)
műveit fordították és jelentették meg ó- és
újörmény nyelven, és tanítottak is. A szigeten alapított szemináriumot, valamint a fent
említett paloták örmény líceumait (továbbá
Párizs, Isztambul, Buenos Aires és más helyen alapított iskoláikat) számtalan országból érkező örmény fiatal látogatja. Nem
könnyű felvételt nyerni: legalább három
élő idegen nyelv ismerete alapkövetelmény.
Érthető, miért is kapta a rend a „Mechithar,
a nevelő” ragadványnevet.
A sziget temploma és kolostora ma tekintélyes képgyűjteményt, archeológiai kincseket, több mint 150 ezer kötetnyi örmény
és más nyelvű könyvritkaságot és 4500 ör-
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A kolostor kerengője, a nyugalom és béke hona,
kedvenc helye volt Byronnak is

mény kéziratot őriz. Az 1789-ben alapított
kiadó (és virágkorában harminchat nyelven
működő nyomda) kéziratkonzerválással
foglalkozó részlege ma is működik a XIV.
századból származó kacskar, azaz örmény
kereszt által védelmezett refugiumban. Az
1400-ban alapított templom refektóriumának falát Pietro Novelli freskója, az Utolsó
vacsora díszíti. Az örmény ötvösművészet
remekei, ezüstkötésű kéziratok, kézzel írt
kódexek, porcelán és képgyűjtemény jelentős adalékai a velencei kultúrának. Ma már
csak kilenc szerzetes él és folytatja a tudomá
nyos munkát a szigeten, társaik a Campanile
árnyékában alusszák örök álmukat.
Az örmény kultúra virágkorát idézi a
felirat a Szent Márk-székesegyház bejárati oszlopain, a San Salvador templomban
Caterina Cornaro sírfeliratán, a San Marco
legendás hírű lófiguráinak emlékében, melyeket I.Tiridates örmény király ajándékozott Nérónak. Alisban történészköltő szavainak őrzői ők, miszerint: „Ki merné állítani,
hogy Velence dicsősége és ezzel együtt az
örményeké ne tartana örökké?!”
(Megjelent: Új ember c. lap
2008. 01.20.)
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Bálintné Kovács Júlia rovata

Olvasói levelek, kapcsolattartás

(A márciusban közölt levél válasza.)
Kedves Aranka, itt az évszámmal baj van, Szongott hamarabb írta könyveit, és
1907. január 24-én halt meg… Érdemes lenne utánanézni az események sorrendjének, és pontosítani. Talán megvan a nagyapa gyászjelentése valahol.
Irataim között kutakodva még találtam egyet-mást, a felfedezett adatokat megosztom
közösségünk tagjaival annál is inkább, mert a Szamosújváron 1830. február 26-án született Gopcsa Joachim felesége, Donogán Mária Magyarláposon született, 1831. október
28-án, Donogán Zakariás és Voith Juliánna gyermekeként.
Nagybányán házasodtak össze 1863. február 10-én. Jakab nevű fiúk már Szamosújváron
született 1865. november 22-én, és itt vette feleségül 1896. július 2-án Osztián Ilonát.
A család egyik leszármazottja Dr. Gopcsa Boldizsár az 1940-es években Sepsiszentgyörgyön volt kórházi gondnok, a Fogulyán Kristóf doktor alapította intézményben…
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Kedves Júlia!
Édesanyánknak nemrég ünnepeltük 100.születésnapját, amiről fényképet is küldök.
A „kotta torta” szimbolizálja, hogy még most is szeret zongorázni!!!
Ő Berecknek a legöregebb lakója. Teljes szellemi frissességgel. Örmény múltunkat mindég felszínen tartja!!!
Születésnapja
alkalmával 28 családtag gyűlt
össze, gyerekek, unokák,
dédunokák, ükunokák. Felejthetetlen és megható élmény volt…
Kézcsókkal búcsúzok:
Khell Ödön

Khell Róza Julianna 100. születésnapján. Marosvá
sárhely, 2007. November 17.





Örménymagyar közösségünk nevében a legjobbakat, Egészséget kívánunk Rózsika néninek, ezúttal Juliannaként is!



Kedves Julika!
Az „Erdélyi Örmény Gyökerek” 2007 novemberi
számában Podhorányi Zsolt „ Akik őseik földjén maradtak” (alcím: Óléc, Dániel kastélyok) írása igen régi
és kedves emlékeket ébresztettek bennem. A kérdésre,
hogy merre élnek a régi familiák tagjai – amivel a cikkíró beszámolój át kezdi – később válaszolok. Jómagam
valószínűleg a X. Dániel Pált ismertem személyesen. Ő
ugyanis a fényképen látható viselete szerint, mely a XX.
század 30-as éveit idézi, lehetett dr. Gyertyánffy László
sógora, akinek az Ólécről származó szamosújvárnémeti
Dániel Margit volt a felesége. Bobdai Gyertyánffy
László dr., közismerten Lala bácsi, kitűnően gazdálkodott. Életrajzát, fényképét és rokonomét, Gyertyánffy
Miklósét, valamint a Lala bácsi gyéri kastélyának a
képét az „Erdélyi Monográfia” c. kötetből vettem át,
melyei Várady Aladár és Berey Géza szerkesztett és
1934-ben adott ki. Lala bácsit szíves vendéglátóként
ismerték. Szerette a korszerűséget. Mivel falun akkor

Gyertyánffy László dr., (bobdai)
földbirtokos. Családjának nemes
ségét 1795-ben hirdették ki Kolozs
várt, 1798-ban kaptak donációt,
Bobda, Gyér és Tolvádia községekre
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nem volt villany, kastélyában acetilén lámpák égtek.
Asztalukon láttam először a kél részes jénai üvegből
készült (Cona) kávéfőzőt. A parkjában lévő teniszpályán. Mi fiatalok gyakran mulattuk az időt. Télen mindig tartottak Gyéren hajtóvadászatot, itt lőttem 12 éves
koromban egy huszas puskával az első nyulat, mely
után zsákmányomra fektettek, a fenekemre vertek s
így avattak vadásszá. Ezeken a vadászatokon ott volt
rendszerint Dániel Pali bácsi is. Mi Csávosról gyerekként a szüleinkkel télen szánkóval, nyáron homokfutóval, fiatalként később kerékpáron jártunk át Gyérre.
A gyériek hasonlóan télen vadászatra, nyáron peig a
Temesre fürödni jöttek át Csávosra. Hogy hol élnek,
vagy nyugszanak a régi Gyertyánffyak? Lala bácsinak
három lánya volt: Erzsi, Mária (Marcsi) és Gabriella Gyertyánffy Miklós 1903 IV. 1-jén
(Elli). Erzsi Manassy Gyulához, klopódiai földbirto- született Gyéren. Középiskoláit a
koshoz ment feleségül, nekik két gyermekük született: nagyberecskei és a temesvári piaris
Sziszi (Erzsébet), aki fiatalon halt meg és Gina (Geor- táknál végezte
gina), akinek a sorsáról nem tudok. A Manassy család a
név alapján bizonyára szintén örmény származású volt. Gyula a deportálás után Bukarestben
halt meg, özvegye sokáig Constantan élt. Maresi a gyéri jegyző fiához, Bogoiu Octavianhoz
(Tacea) ment feleségül, mindketten Temesváron laknak. Egy fiúk született: Tavi.Velük még

A kanaki Dániel-kastély

36

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. április

tartom a kapcsolatot. Elli Kolozsváron Székely János vendéglőssel kötött házasságot, majd
kiköltözött Magyarországra és ott halt meg. Fia László Gödöllőn él. Én Lala bácsiékkal
nem voltam közvetlen rokonságban, csupán a Gyertyánffy család másik ágával. Ükapám
br. Csávossy Ignác (1818–1903) egyik leánya, Jozefine (1845–1915) 1867 augusztus 15én férjhez ment bobdai Gyertyánffy Jánoshoz (1838–1892). Jozefine öccse volt bobdai és
csávosi br. Csávossy Béla, a képviselőház háznagya, az ő tisztsége alatt épült fel a mai budapesti parlament. Jozefine fia bobdai Gyertyánffy Andor l872-ben született, őt még személyesen ismertem. A gyéri M.P. tagozatának volt a díszelnöke. 1895-ben feleségül vette hajniki
és kiskürtösi Bobor Máriát. Három gyermekük közül Miklós (lásd a fényképét) volt Gyéren
földbirtokos. (Egyébként remekül futbalozott a gyéri csapatban.) Fia Miklóska, gyerekkori
játszótársam, tavaly Aradon halt meg. A fenti Gyertyánffyak voltak tehát örmény rokonaim.
Még néhány szót a kastélyokról. A 2007 novemberi számban megjelent cikk szerint az óléci
harmadik úti lakot Dániel János birtokolta. Ez l894-ben épült és később Csávossy Béláé lett.
Az „Erdélyi Örmény Gyökerek” 2008 januári számában Németh Ferenc a kanaki Dánielkastélyról ír és közli a fényképét is. Ezt a kastélyt Dániel László 1898-ban építette – írja a
szerző – de sajnos nem tudni kinek a tervei alapján. Ez a kastély megdöbbentő hasonlóságot
mutat a csávosi kastéllyal (lásd mind kettő fényképét), melyet ükapám az Endrődy családtól
vásárolt meg. A csávosi kastély a XIII. sz. végén épült. Az összehasonlításnál megfigyelhető
ugyanaz a négyoszlopos portikusz, ugyanolyan kocsifeljáróval és az épületek végén az egyformán kiugró sarokszobák. A kanaki kastély még ma is áll, a csávosit a határőrség földig
lebontotta, a százados parkot pedig kivágatta.
Tisztelettel
Csávossy György

Báró Csávossy Béla csávosi kastélya
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A marosvásárhelyi örmény-magyar
közösség gyermekrovata (14. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink
történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről, Szent Lász
lóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok,
akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk. Rájuk is büszkék lehettek,
mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik. De
még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a
Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila, str.
Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

I. Árdászcsesz király
(Kr. e. 190.)

Árdászcsesz Örményország egyik legkiválóbb királya volt. Gondoskodott arról, hogy ne idegen gazdagodjon meg
Örményország természeti kincseiből és
a föld gazdag terményeiből. A király nagyon szerette a mezőgazdaságot. Khorenei
Mózes történész azt írja, hogy uralkodása
idején egy talpalatnyi megműveletlen
terület sem maradt az ország területén,
és abban az időben az örmény parasztok
gazdagok voltak és boldogan éltek. A király alacsony adókat vetett ki, népét erős
hadsereggel védte meg az idegenektől.
Sokszor felment Arakádz hegyére, onnan
szemlélte a gazdag mezőket, a szépen fejlődő örmény falvakat és városokat.
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Árdászcsesz uralkodása alatt a karthágói Hannibál, aki Rómát csaknem uralma alá vetette, Örményországban kapott
menedéket, és Árdászcsesz királyunk tanácsadója lett. Hannibál irányítása alatt a
király felépítette az ország csodálatos fővárosát, amelyet később Árdászcsiádnak
neveztek el.
 
Milyen eszközökkel próbálta segíteni
az örmények jólétét Árdászcsesz király?
Milyen kapcsolatban volt Árdászcsesz
Hannibállal, és mit épített Hannibál
irányítása alatt?
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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 jövedelemadójának 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassa.
Tizenegy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése
anyagi nehézségeit részben megoldja. 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 rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
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 technikai száma 0011,
melynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett,
nincs önálló technikai száma!
Köszönjük, hogy gondol ránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
39

Utolsó felhívás!
Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek magyarországi Olvasója!
Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy a februári füzetek mellékleteként kiküldött felmérésünkre adott válaszát hozzánk visszaküldi (postán, vagy e-mailben a magyar.ormeny@t-online.
hu címre), amennyiben ezt még nem tette meg. Ugyanis – ahogy már februárban jeleztük – azoknak, akik a felhívásra nem jelentkeznek vissza, májustól nem tudjuk a lapot tovább küldeni.
Célunk, hogy a kiadványunk hasznosságáról tájékozódjunk, valamint felmérjük, hogy anyagi
lehetőségeink szűkülése és a költségek folyamatos emelkedése mellett hogyan tudjuk lapunkat
fenntartani. Célunk, hogy kiszűrjük azokat a címzetteket, akik bár havonta megkapják ingyenes
újságunkat, mégsem olvassák azt, illetve töröljük azokat a címeket is, amelyek címlistánk elavulása miatt már nem aktuálisak, pontosak. További célunk, hogy minél több olvasót átszoktassunk
a Füzetek internetes olvasására. Weboldalunkon (új: www.magyarormeny.hu) a Füzetek teljes
terjedelmében megtalálható, s emellett a friss hírek és programok, köztük a Fővárosi Örmény
Klub aktuális meghívója is olvasható. Terveink szerint azáltal, hogy minél több olvasónk áttér
a papír alapú Füzetek olvasásáról az internetes változatra, a nyomdai és postaköltségek csökkenésével tartani tudjuk a tartalom minőségét és az oldalszámot. Terveink szerint olvasóinkat
e-mailben havonta értesítjük, ha a weboldalon már olvasható a legfrissebb Füzetek. Amennyiben
Ön lemond a papír alapú Füzetek olvasásáról, de a későbbiekben meggondolja magát, bármikor
e-mailben vagy telefonon újra feliratkozhat címlistánkra. A Füzetek számait évkönyv formájában
félévente kiadjuk, amit megvásárolhat, ha e-mailen vagy telefonon megrendelte.
Aki a füzetek kiadásának anyagi támogatását vállalja, készpénzbefizetéssel a Fővárosi Örmény Klubban, banki átutalással (Budapest Bank Rt. 10100792-72594972-00000007, „füzetek
kiadás támogatása”), vagy csekken megteheti. Kérjük, jelezzék, ha csekket igényelnek!
(Kiadó)
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. III. emelet 338-339., telefon: 332-1791)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Mb. főszerkesztő: Béres L. Attila
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.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából

„A Szentháromság mind igaz tanúi,
kérjétek Istent, adjon békét nekünk,
kiket törvényszegők békétlensége sorvaszt.
Boldog ujjongva ünnepelhessük győzelmeteket…”
(Részlet Narekaci Szent Gergely Szent Vardanról és fegyvertársairól című énekéből. Schütz Ödön fordítása.)
Szent Vardant és társait a Szentháromság bajnokainak nevezi az ének: a három
isteni személy egységét pünkösd után ünnepeljük. A pünkösd eredetileg a sinai
hegyi törvényadásra való emlékezés volt. Aki nem tartja meg a törvényt, az
békétlenséget okoz. A szentek közbenjáróink lehetnek Istennél, hogy megmeneküljünk a békétlenségtől.
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: új honlapunkon, a www.magyarormeny.hu
és a www.magy-orm.axelero.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Így kerek a világ

Mi sem lett volna egyszerűbb, mint hogyha az eredeti megjelenésekor, 2006. nyarán a Magyar Nemzet szombati Magazinjában olvasom a Major Anita és Margittai
Gábor páros riportjait, interjúit a magukat
magyaroknak valló törökországi falu lakóiról. De akkor valószínűleg érdeklődéssel csak átfutottam volna mindazokon
a sorokon, amelyeket utóbb egy kevésbé
ismert folyóirat, a dr. Issekutz Sarolta által
életben tartott Erdélyi Örmény Gyökerek 2008-as januári számában találtam.
Macarköy, Magyarfalu, ma már Gebiz,
istenhátamögötti török falucska, ahol
lakói ugyanúgy élnek, mint a havasok
alji székelyek Erdélyben. Egy amerikai
utas véletlenül rájuk bukkant, valaha hírt
adott erről a budapesti Élet és Tudományban, egy nyugdíjas székely értelmiségi
többezer kilométeres gyalogút után eljutott a megálmodott faluba a rendszerváltozás után. Kapcsolatot teremtett székelyek
és „magyar-törökök” között, székelykaput
állítottak a falucska főterén a mecset és
Atatürk szobra mellett. És ekkor érkezett
oda a magyar páros, akik Törökországban
ezúttal valahai magyar nyomokat kerestek. Nemrég cikk sorozatukra ugyanitt
hívtam fel a figyelmet: akkor az örmény
genocídium emlékeit keresték arra felé.
Az a sorozat más hangulatot váltott ki.
Mi közös a két sorozatban: nem világhírességű látványok után futottak, hanem
gyaloglással is, autójukat veszélyeztető
utak során elérhető emberi kapcsolatok
nyomába kapcsolódtak.
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Nem elfogultak, nyitottak minden elképzelhető kapcsolatteremtési lehetőségre. Embereket kerestek, akik „csak” élnek, de ezáltal segítik túlélni a világot veszélyeztető katasztrófákat. Évszázadokon
át. Ezért szerettem meg azt az írást is, és
ezért örültem meg ennek a sorozatnak is.
Elkértem tőlük, hogy Honlapunkon is olvashassuk.
Témáját tekintve is megörültem a sorozatnak? Mert – bár én sem vagyok a
magyarság és a magyar nyelv eredetének
szakembere – számomra is élő probléma a
finnugor és/vagy török eredet kérdése. Dékán koromban találtam a Miskolci Egyetemen egy fiatal finnugor-szakos leányzót,
akit rá akartam beszélni, hogy álljon be a
szegedi turkológus iskolába is tanulónak,
ismerje meg mindkét kapcsolat lehetőségeit, érveit. Máig sajnálom, hogy ezt az esélyt
elveszítettük. A pénzünket elvitte a Bokroscsomag, a leány finn férjének azóta szült
két szép gyermeket, az én lelkesedésemet
pedig elvitte egy lábon kihordott infarktus.
Csak hiányérzetem maradt meg, hogy egy
tudományos kutatási utat veszítettünk. A
törvényhozók, amikor a kereteket nyesegetik, nem is tudják, milyen nemzetközi érdeklődésre számot tartható tanulmányoknak veszik el a lehetőségét.
Ezért örültem meg a magyar-örmények
folyóiratában utánközölt írás-részletnek. A
kapcsolatteremtés megtörtént, nem tudományos eredményről, de emberi vonzódásokról olvashatunk bennük. Most, amikor
a Nyugat folyóirat centenáriumára emléke-
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zünk, nem árt ha azt is tudjuk, Kelet Népe
is vagyunk. Nem politikai értelemben, hanem az összetartozás, a híd-szerep megélése által. Bartók kutatásai, Németh László
vonzalmai határozták meg ifjúságomat, és
megöregedvén örülök, ha látok fiatalokat,
akik klasszikusaink útján ismét elindulnak.
A rendszerváltáskor egy, a tartui egyetemen tartott konferencián elnökölve
örömmel emlegettem, hogy most már
három független, önálló finnugor állam
létezik, és Tallinban első utam ahhoz a
tv adótoronyhoz vezetett, amelynek képe
bejárta valaha a világsajtót, oda nem en-

Line Abrahamian



gedték be az észtek a szovjet különítményeseket, mondván, ha betörik az ajtót,
elgázosítják az egész építményt. Én már
a függetlenségének örvendő észt barátaim segítségével léptem át ezen a vasajtón.
Békésen. Örülök a finnugor rokonságnak
is. De szívesen figyelem a török barátság
fejlődését is. Ne csak a százötven évre
emlékezzünk. A történelemnek lehetnek
másfajta kapcsolatteremtési útjai is. Az
elkért sorozat éppen erről beszél. Ezt akarom közreadni a mi olvasóinknak is. Mert
így válhat kerekké a világ.



(Megjelent: Magyar-Hon-Lap – 2008 április)



Utam a gyűlölettől a reményig

Az örmény népírtás őseim életét fenyegette: Hogyan éreznék hát a törökök iránt?

II. rész

Minden esztendőben április 24-én –
népirtás emléknapján – örmények ezrei
gyűlnek össze az ottawai török nagykövetség előtt.
– Ismerjék el a népirtást! – skandálja
a tömeg.
Ötévesen magam is megfordultam
ott. Értettem-e egyáltalán, miért küzdünk? Igen. Édesanyám huszonhét éven
át dolgozott örmény óvodában, és minden esztendőben beszélt a gyerekeknek
a genocídiumról.
Megkérdem tőle, nem kicsi-e egy ötéves ahhoz, hogy ilyesmiről halljon.
– Korán beléjük kell plántálni – állítja –, különben nem úgy nőnek föl, hogy
a vérükben van az ügyünkért folytatandó harc. Veled is ezt tettük.

– Szóval nem lennék igazán hű az
örökségemhez, ha nem gyűlölném a törököket? – kérdezem.
– Igen – feleli habozás nélkül anyám.
– Tehát rendjén való dolog gyűlölni
egy másik embert?
– Nem, akárkit nem, de azok után,
amiket műveltek, hogyne gyűlölnéd a
törököket?
– De hát igazságos-e, ha összemossuk a különböző nemzedékeket? – kockáztatom meg.
– Igazságos-e? – csattan föl. – Amikor lemészárolták az örményeket, ők
talán különbséget tettek asszonyok,
gyerekek, idősek között? A mai törökök
pedig fikarcnyival sem jobbak, mert tagadják, hogy megtörtént.
3
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Nézem A bennem élő népirtás című
dokumentumfilmet, amelyben a harminckét éves kanadai-örmény Araz
Artinian próbálja megérteni édesapját,
aki megszállottan ápolja örökségét. A
filmrendezőnő e célból személyes utazásra indul, amely visszavezeti az egész
történet gyökereihez.
Az ötesztendős Vartan Hartunján
az édesapja kezét szorongatta, amikor
a török katonák örmények százait terelték egy templomba az Oszmán Birodalom déli részén fekvő Marasban.
Egyszer csak vérfagyasztó kiáltozás
hallatszott a közelből. Vartan kikukucskált, és látta, hogy török katonák
petróleumot locsolnak egy szomszédos
templomra, majd fölgyújtják, nem törődve a benti férfiak, nők és gyermekek
jajveszékelésével.
Egy asszony szaladt ki az égő épületből. Egy katona lelőtte. A tűz hamarosan
elnémította a benti hangokat:
Sűrű füst gomolygott abban a templomban is, ahova Vartanékat terelték. A
férfiak vadul próbálták oltani a lángokat
– mindhiába. Golyók fütyültek a fejük
felett – a török katonák tüzet nyitottak
rájuk. Az örmények a földre vetették
magukat, de a puskaropogás fölerősödött. Nem menekülhettek. Vartan apja
könnyáztatta arccal bújt össze szeretteivel.
– Ne féljetek, drágáim – zokogta
–, nemsokára mind együtt leszünk a
mennyországban!
– Ezt sohasem felejtem el – emlékezik a 86 éves Vartan, és elcsuklik a
hangja. A kamera forog tovább.
– Gyűlölöd a törököket? – kérdezi
4
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a következő pillanatban Artinian. Feszülten figyelek, azt várom, hogy „Hát
persze! Élve akartak elégetni bennünket!”
– Nem gyűlölöm a törököket – mondja az aggastyán. – A gyűlölet megmérgezi a saját lelkünket. Ha gyűlölünk
egy törököt, azzal nem neki ártunk, hanem önmagunknak. A törököket azért
bírálom, mert hivatalosan tagadják az
örmény népirtást. Ezzel viszont ők ártanak maguknak, mert nem léphetnek
azon civilizált nemzetek sorába, amelyek elismerik a múlt hibáit. Nem haragot érzek irántuk, hanem sajnálom őket.
Az örményeknek meg kell tanulniuk,
hogy vannak jó törökök, és sok örmény
tanúsíthatja, hogy törökök segítették az
életben maradásukat. Ha nem törjük át
a gyűlölet falát, sohasem oldódik meg a
genocídium kérdése.
Nem akartam hinni a fülemnek.
Hogyhogy ez a túlélő nem érez gyűlöletet, én pedig igen?
Amióta balul sikerült találkozásom
a feleségével, munkatársam új török
barátnőt szerzett nekem. Isztambulban
született, 3 éve költözött Kanadába.
– Imádni fogod! – mondta kollégám.
Ebben kételkedtem.
Fölhívtam az illetőt, aki azonnal a
lakására invitált. Besétáljak az ellenség
barlangjába?
Kopogásomra alacsony barna hajú,
szívélyes mosolyú nő nyit ajtót.
– Fáradjon be! – nyújt barátságosan
kezet.
A lakás bohémen meghitt hangulatú
– leszámítva a nappaliban álló próbababát. A nő kuncogva magyarázza, hogy
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gyakran felöltözteti, és már családtaggá
vált.
Elnevetem magam. Egy töröknek
humorérzéke is lehet? Aggodalmam
elpárolog. Beszámolok neki az idejövetelemmel kapcsolatos fenntartásaimról,
és megkérdezem, nem ellenszenvesek-e
neki az örmények.
A nő (aki előbb beleegyezett, hogy
név szerint említsem, de aztán meggondolta magát) elmondja, hogy a szülei
sosem nevelték gyűlölködésre, de az iskolában burkoltan jelen volt a gyűlölet.
Ott nem is hallott a népirtásról; egyetlen
tanár sem beszélt róla, a történelemkönyvek szerint az első világháború alatt az
örmények lázadoztak a függetlenségért,
felkeltek az amúgy is megrendült Oszmán Birodalom ellen, és összefogtak az
oroszokkal. Az oszmán-törökök ezért
önvédelemből „áttelepítették” a rebellis
örményeket.
Azt hiszem, rosszul hallok. Ha kitelepítették a ,;rebellis” örményeket,
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miért telepítettek ki asszonyokat és
gyermekeket? Miért fosztották meg az
örményeket az élelemtől és a víztől?
Miért erőszakoltak meg kislányokat,
gyilkoltak kisbabákat? Ha csupán áttelepítették őket, miért tűnt el az Oszmán
Birodalomból az örmények zöme?
Végre sikerül megszólalnom.
– Mivel magyarázták azt, ami a halálmenetekkel történt?
– Azt mondják, háború volt, ezt el kell
fogadnunk. De azon eltöprengtem, miért
kellene gyűlölnünk az örményeket. Ha a
haláluk egy rettenetes háború rettenetes
következménye volt, miért takargatjuk?
Az egyetemen Halit Berktay török
történész előadásain kapott választ.
– Akkor kezdett földerengeni bennem,
hogy ez valójában népirtás volt – vallja
be. – Hiszen a történelem nemcsak egyféleképpen értelmezhető. A nacionalista
vezetők bűnbakot keresnek. Valójában a
másik oldal, vagyis az oszmán-törökök
voltak felelősek mindazért, aminek nem
lett volna szabad
megtörténnie, de a
kormány egyre azt
hajtogatja, hogy az
oszmán-törökök az
elődeink, tehát hogyan vállalhatnánk
közösséget gyilkosokkal?
– Mondták már
magának örmények, hogy: „A
maga ősei gyilkolták meg az
őseimet”? – kérdezem.
5
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– Nem, és ha ezt mondanák, nem tudom, mit felelnék. Ha valaki így utasít
el engem, az végleg megakadályozza a
párbeszédet.
Mint mondja, az a probléma, hogy a
többség szerint a hajdani oszmán-törökök ugyanazok, mint a mai törökök.
– Ha ma találkozom egy örménnyel,
legszívesebben elmagyaráznám: semmi
közöm az oszmán-törökökhöz és a genocídiumot tagadókhoz.
Alighanem csodálkozás és zavar
tükröződik az arcomon, hogy léteznek
ilyen törökök.
– Még nem jutott eszébe, hogy nem
minden török rossz? Hogy talán akadhatnak köztük, akik elismerik a népirtást? – kérdezi.
– Őszintén ... nem – válaszolom.
Elmondja, hogy többen is vannak
ilyenek, mint hinném.
– Akkor miért nem hallatnak többet
magukról? – firtatom hevesen.
– Aki Törökországban beszél erről,
azt üldözik és börtönbe is kerülhet. Én
azonban kötelességemnek érzem, hogy
tegyek valamit Törökországban a kérdés napirendre tűzéséért.
Ám sok török fiatal semmit sem tud
a népirtásról.
– Mert csak azt a magyarázatot ismerik, ami a történelemkönyveikben
olvasható – mondja. – Ők a hibásak
ezért? Talán igen, mert nem kíváncsiak
minden véleményre, vakon elfogadják
igazságként, amit mondanak nekik.
Órákig beszélgetünk a népirtástól a
pályánkon át a kapcsolatainkig szinte
mindenről.
Búcsúzóul megjegyezte:
6
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– Furcsa volt hallani, hogy minden
törököt gyűlölsz. Ha olyan törökkel
ismerkedsz meg, akit tulajdonképpen
kedvelsz, akkor vajon felteszed magadnak a kérdést, hogy még mindig
mindannyiukat gyűlölöd-e?
A „török” szótól ma is borsódzik a
hátam, de amikor kiléptem ennek a fiatal török nőnek a lakásából, őt nem
gyűlöltem.
Benne többé nem azt a Manoug festményén megjelenő katonát láttam, aki
kitépi a csecsemőt az anya karjából; barátnőt láttam benne.
Amikor utóbb közölte, hogy nem
szerepelhet ebben a cikkben, elszorult
a szívem. Ösztönösen azt mondtam magamnak, „no igen, olyan, mint minden
török”. Ám azután olvastam, hogy egy
másik török értelmiségi nőt bíróság elé
állítanak, mert könyvében utalást tett
a népirtásra. Hogyan ítélhetek el egy
egész nemzetet, ha egyes tagjai értünk
harcolnak? Hogyan gyűlölhetek egy törököt, aki azt mondja, a népirtás beismerésére törekszik – még ha csak lakása
falai között is?
Még nem tudom azt mondani, hogy
nem gyűlölöm általában a törököket. De
nem akarok gyűlölködni. Nem akarom
a gyermekeimet gyűlöletre nevelni. Ebben az erőszakos világban nem akarom
azt hinni, hogy a vak gyűlölet a megoldás. Remélem, ez nem kevésbé örmén�nyé, hanem még inkább emberré tesz
engem.
(Megjelent: Reader’s Digest –
2007 április)
Vége
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Udvarhelyi Éva Tessza

„Olyan vagyok, mint egy szivacs,
magamba akarom szívni az információt”1
4. rész

Isabella Manassarian (22 éves) Örményországból érkezett. 2006 szeptemberében
jött Budapestre, hogy mesterdiplomát szerezzen politológiából a Közép-Európai
Egyetemen2. Egy évig marad Magyarországon. Mielőtt Magyarországra jött, hét
évig Egyiptomban élt. Mivel egész életét különböző nemzetközi közegekben élte, az
identitás keresése fontos szerepet kapott az életében, egészen kisgyerekkora óta.
Az első hét nagyon nehéz volt itt, talán
inkább az első tíz nap. Csak sírtam, sírtam és sírtam, folyamatosan hívtam a
szüleimet és azt mondtam nekik: „Ös�szepakolok és elmegyek innen, utálom
ezt a helyet, ki nem állhatom, koszos,
nem szeretem, az emberek nem beszélnek semmilyen nyelvet, nem barátságosak, nem akarnak segíteni, meg vagyok
rémülve, hajléktalanok vannak a házam
mellett, félek, nem tudom, mit csináljak.”
Borzalmas volt. Aztán ezt abbahagytam.
Miért panaszkodom? Mi bajom van?
Ezelőtt Egyiptomban éltem, ami egy nagyon koszos ország, de nagyon biztonságos. Miért is panaszkodom itt valójában?
Mi történhet velem? Semmi. Ha hiszed,
hogy semmi rossz nem történhet veled,
akkor valószínű, hogy nem is fog.
Megismerkedtem magyarokkal a
CEU-n, de igazán nem járok össze magyarokkal. Valószínűleg ezért nem értem
még mindig a mentalitást. Nem beszélem a nyelvet. Ez a gond. Örülnék, ha
az ittlétem nem csak a CEU-ról szólna.
De tanulnom kell, reggel be kell mennem az egyetemre, este 8-kor érek haza,
amikor már holtfáradt vagyok. És még

akkor is kell tanulnom. Csak néhány óra
jut alvásra. Szóval igazán csak a hétvége van, és azt teljesen szabadon hagyom
magamnak. Ilyenkor megyek emberek
közé, elmegyek és csinálok valamit.
Próbálok annyi magyarral kapcsolatba
lépni, amennyivel lehetséges, de ez nem
könnyű, mivel nem igazán ismerek magyarokat. Akiket az ELTÉ-ről3 ismerek,
maguk is külföldiek.
Egy ilyen helyen, mint a CEU, ahol
annyi különböző kultúra és különböző
ember van, meg kell tanulnod kapcsolatokat építeni. A CEU a régióból, főleg
a Balkánról és Kelet-Európából érkező
külföldiek gyűjtőhelye. Van sok amerikai és kanadai, de főleg kelet-európaiak. Egyiptomban pedig alig találkoztam
kelet-európaiakkal. Én személyesen négyet ismertem ott, magamat is beleértve.
Egyiptomban főleg arabok, amerikaiak
és nyugat-európaiak voltak. Volt sok japán is, ami furcsa volt és érdekes. De itt
abból a szempontból hasonló a helyzet,
hogy ugyanolyan szocializációs folyamaton kell keresztülmenned. Ez egy más
kultúra, az embereket nem a saját örmény
szemszögedből kell nézni. Azt félre kell
7
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tenni, és olyannak látni az embereket,
amilyenek. Az emberek különbözőek,
szóval nem ítélkezhetsz. Időt kell adni
nekik. Nem tud mindenki hamar beilleszkedni egy nemzetközi közegbe. Az
embereknek idő kell, hogy megnyíljanak.
Idővel majd megérted, hogy ki miféle.
A szocializáció egy ilyen sokszínű
környezetben sokkal felületesebb, mint a
másfajta szocializáció. Amikor húsz emberrel mész szórakozni, akik tizenöt különböző országból jöttek, és mindegyikőjük erőteljesen ragaszkodik ahhoz,
ahonnan jött, akkor nem várhatsz egy nagyon mély, személyes beszélgetést, szóval ez nagyon felszínes dolog. Mindenki
tisztában van vele, hogy mindenki más,
és senkinek nincsenek furcsa elvárásai
a másikkal szemben. A szerbek például
nem várják el tőled, hogy viselkedésedben és mentalitásodban nagyon szerb legyél. És én sem várnám el egy amerikaitól, hogy nagyon örmény legyen. Nem
olyan nehéz ez, különösen, ha egyszer
már keresztülmentél ilyesmin. De nehéz
lehet azoknak, akik még soha nem csináltak ilyet. Sokan vannak, aki ragaszkodnak a saját országukból jött emberekhez.
Azoknak, akiknek nehéz folyamatosan
külföldiekkel kapcsolatot építeni, a legjobb barátaik azok lesznek, akik velük
egy országból jöttek. Én próbálok minél
többet külföldiekkel lenni, hogy minél
többet megtanuljak más népekről és kultúrákról. Mindig tanulsz valamit. Különösen egy interkulturális környezetben,
ott folyamatos tanulási folyamaton mész
keresztül. Persze örményekkel is sokat
vagyok együtt, mert szeretek néha a saját
nyelvemen beszélni.
8
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Sokat tanulsz a különböző kultúrákról. Nem ültem volna le, hogy a hímzés
jelentőségéről olvassak a palesztin kultúrában, de most, ha valaki két különböző
hímzést rak elém, melyek közül az egyik
sínai, a másik pedig palesztin, akkor meg
tudom mondani, hogy melyik, melyik. És
tisztában vagyok ennek a jelentőségével.
Ez azért van, mert Egyiptomban a legjobb
barátnőm egy palesztin lány volt. Mikor
a CEU-ra jöttem, belekóstolhattam egy
kicsit a volt Jugoszláviába, amire azelőtt
nem volt lehetőségem. Nagyon érdekes
megfigyelni, hogyan látják a szerbek a
horvátokat vagy a bosnyákok a szerbeket.
Ez nem olyasmi, amit az ember elolvas.
Ez olyasvalami, amit megfigyelsz és megértesz, és levonod a saját következtetéseidet. Azonban egyértelmű, hogy az ilyesmit nem tanulja meg az ember máshol,
csak egy nemzetközi közegben.
Az interjú 2006. november 27.én készült.
A Közép-Európai Egyetem (Central European
University, rövidítése: CEU) az Amerikai Egyesült
Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált
budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény, amely
posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok,
a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a
jogtudomány terén. Az intézmény kiemelten foglalkozik a társadalmi változások interdiszciplináris és ös�szehasonlító kutatásával, a nyílt társadalmakba történő
átmenet modelljeinek tanulmányozásával, valamint a
nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Forrás: www.ceu.hu
3
Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem.
1
2

(Megjelent: Vándorok kultúrák között

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Budapest, 2007 c. könyvben)
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Télutó Marosvásárhelyen
A későn érkező hely nélkül maradt a marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség
tanácstermében február 23-án az Örmény Esten, az Örmény-Magyar Kulturális Egyesület kéthavi rendezvényén. Közel százan jöttek el, Vásárhelyről és
környékéről, Gyergyószentmiklósról és Erdővidékről, hogy meghallgassák a
meghívott előadókat: Keresztes Gyula műépítészt, aki Marosvásárhely – régi
épületei címmel tartott előadást, és Dr. Nagy Attila orvost, aki Ki ez a Petelei?
címmel a város magyar-örmény szülöttjéről emlékezett.
Keresztes Gyula, örmény származású
Marosvásárhelyen élő nyugdíjas műépítész. A városnak és annak épített örökségét kitűnően ismerő szakszerű előadó
a város kialakulását, a történelemben
való megjelenését (közel 3000 évet
igazol a fellelt régészeti anyag), elnevezésének változásait ismertette. Mátyás
király 1482-ben kiadott kiváltságlevele
az adófizetés alól felmentette a város
lakóit, Bethlen nagyfejedelem körpecsétes Kiváltságlevele (1616) a várost
Szabad Királyi város rangra emelte,
állandósította elnevezését, amit mai
napig is használunk, és címert is adott.
Elsőként Ferences szerzetesrendiek

dr. Nagy Attila orvos megosztotta a hallgatósággal a Petelei-kutatás eredményeit

Bodó Ágnes, Petelei István közíró közvetlen
leszármazottja, a dédunokahúg Marosvásárhelyen él

(1316-ban), majd a Domonkosok letelepedésével kezdődnek az egyházi jellegű
építkezések (kolostor, templom, iskola).
A reformáció felerősödésével a lakosság az új hit mellett döntött, 1571-ben
az un. Nagytemplomban tartott országgyűlésen János Zsigmond jelenlétében
kimondják a vallásszabadságot. A hitújítás után szétszéledt katolikus hitűek
9
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a Jezsuita rend betelepedését (1702) követően térnek vissza a városba, felépítik
kéttornyú templomukat.
A város máig is megmaradt építette örökségéből említhető a XIII–XIV.
században épült temploma, a bástyás
védővára és néhány meglévő lakóház. A
XVII–XVIII. századból a város fejlődésében szerepet játszó fontosabb család
nevével jelzett lakóház, kevés középület
maradt fenn. A XVIII–XIX. századot a
középületek, iskolák, kórházak és lakóházak építése jellemzi.
I. Apaffy Mihály fejedelem engedélyével 1672 után az Erdélybe letelepülő
örmény családok leszármazottai is megKeresztes Gyula műépítész Marosvásárhely épített örökségét, a város kialakulását mutatta be

jelennek a városban. Az örmény katolikus vallású örmények fellendítik a város
gazdasági életét, kiskereskedelemmel –
kisiparral foglalkoznak, felépítik üzlet

A marosvásárhelyi Örmény Est hallgatói
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és raktárhelységet biztosító nagyméretű
lakóházaikat. Ilyenek a Csiki, Kárnász,
Hollbach, Kapdebo, Petelei, Gazjzágó
családok által épített épületek.
Érdemes lett volna ezt az előadást
nem csak egy Örmény Est keretében végighallgatni, hanem az illetékes szervek
képviselői előtt, hátha sikerült volna
felébreszteni bennük az igazi szépség
iránti vágyat.
Dr. Nagy Attila orvos Petelei-kutatásának eredményeit osztotta meg a hallgatósággal megragadó előadásában. Petelei
István közíró, a Transilvanizmus előfutára 1819-ben született gazdag örmény
családban. Iskoláit Marosvásárhelyen és
Kolozsváron végzi, Budapesten irodalmi–
művészeti tanulmányokat folytat. Visszatér Kolozsvárra, újságírással foglalkozik,
irodalmi szervező. Kolozsvár c. lapot indít, ennek szerkesztőgárdájában találjuk
Benedek Eleket, megszólaltatja kortársának tudósait, Brassay Sámuelt, Hermann
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Ottót, ismerteti az orosz és francia irodalom jeles alakjainak írásait. Megromló
egészségi állapota miatt visszatér Vásárhelyre, házasságot köt Korbuly Irmával,
a tehetős bankár lányával. Házasságukból
gyermek nem született. Anyagi jólétben,
egészségileg meggyengülve, világtól elzárkózva él. Tárcanovellákat, karcolatokat ír, – ezekben finom iróniával, de nagy
szeretettel, minden durvaság nélkül bírálja az úrhatnám vásárhelyi társaságot, az
álhazafiságot.
Újjászervezi
és vezeti 1890ig a Kemény
Zsigmond Társaságot, 1888-ban létrehozza az Erdélyi Írók Társaságát Kolozsváron, s a
Transilvanizmus előfutáraként itt tömöríti a kortárs magyar írókat, megelőzve
ez által a Helikon Irodalmi Társaságot.
Végső nyughelye a vásárhelyi r.k. temetőben van, sírfeliratán ez olvasható:
„Lelje fel ott túl mindazt az égi jót, amit
itt lenn álmodott”.
A Petelei emlékét felidéző előadást az
író közvetlen leszármazottja, a Marosvásárhelyen élő Bodó Ágnes, Petelei István
dédunokahúga kerekítette ki. Egy gondosan kidolgozott családfa segítségével

ismertette a család szerteágazó rokoni szálait, és kitért az ősi családnévre, mely valószínű nem örmény eredetű. Letelepedési
helyük 1770-től Petele község, Apaffy község volt, a fejedelem iránti hála és tisztelet
jeleként vehették fel családnévként ősei.
Nagymamája, Erzsébet, Petelei Istvánhoz fűződő emlékeiből idézve fejezte be rövid felszólalását: „nem volt
felkapott író, mégis rajongtam érte, nem
lehetett gyermeke, gyermeke lettem.
(…) A betűimádat, az olvasás művészetét
tőle tanultam.
Főzni is ő tanított, faragásai híresek voltak. Krisztusi
egyszerűség élt benne, érzem simogató
lágy kezét a gyermek arcán, vagy ha egy
kutya fülét cirógatta…Jó volt neked mesélni, mi öregek amúgy is csak a múltban élünk” – fejezte be Erzsike néni.
Az Örmény Esten újból bebizonyosodott, hogy Marosvásárhely büszke és hálás lehet nem csak a régmúlt idők örmény
nagyjaira és tetteikre, hanem a jelenben
élőkre is, akik most kutatják a múltat és
remélhetőleg biztosítják a jövőt is.
Szász Ávéd Rózsa
egyesületi jegyző

Áldott Pünkösdi
Ünnepeket kívánunk!

Köszönetnyilvánítás

Hálásan köszönjük Fallenbüchl Zoltánné sz. Czárán Marianna 100 000
Ft-os adományát, amellyel egyesületünk működéséhez, az Erdélyi Örmény
Gyökerek füzetek kiadásához járult hozzá.
Hálásan köszönjük a névtelenséget kérők adományait is ugyanezen célból,
valamint a Füzetek kiadásának támogatói felajánlásait.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok magyarláposi örménymagyarokról
22. rész

Mint már legutóbb jeleztem, a következő részletek elsőszámú szerzője új „munkatársunk”
Moldován Lajos. Jómagam esetleg hozzáfűzhetek egyet-mást saját kutatásaimból, vagy
egyéb forrásokból. Tehát szeretettel üdvözölve új munkatársunkat, kezdjük!

Moldován Lajos:

A magyarláposi Moldovánok

Nagyapámnak Moldován Jánosnak
(1826-1901) születési és származási helyét
nem ismerem. Szászrégenben, vagy annak
környékén volt fűszer és szeszesital kereskedése. Egyik borbeszerzési útján került
kapcsoltba Szászlekencén a Kovács családdal, és annak leányával, Juliannával (1842–
?) akit rövidesen feleségül vesz.
Már mint a Kovács család tagja megy
Magyarláposra piacot keresni apósa borának, ahol a keresett piacot meg is találja, és
így rövidesen feleségével Láposra költöznek, házat vásárolnak, ami 3 helyiségből
áll: egy kis üzlethelység, egy szoba és egy
konyha. Ebben a házban nyitja meg első üzletét. Fűszer- és vaskereskedését.
Pár év múlva megvásárolja a kis ház melletti telket, ahol megépíti a nagy családi házat, 4 szoba, konyha és egy üzlethelyiség. A
teljes lakterületet alápincézték a Lekencéről
érkező bor tárolására. A telken építtetett egy
gabonaraktárt is.
Még kis házban megszületik az első
gyermek, Moldován Tivadar (1866–1944),
a következő gyermekek már az új házban
születnek sorban: József, Ferenc, János az
apám, Anna és Péter.
Tivadar apja nyomdokaiba lép, kereskedő
lesz, majd később átveszi apjától az üzletet.
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Feleségül veszi Papp Annát, egyetlen fiúk születik, ifj. Moldován Tivadar (Dadi).
A második fiú József (1873–1956) Kereskedelmi Akadémiát végez Kolozsváron, pár
évig ott is dolgozik egyik bankban. Megnősül, feleségül veszi krasznai Szabó Vilmát.
Négy gyermekük születik: Vilma, József,
Margit (Gili) és Marianna. Hitel Bankot alapít „Magyarlápos és vidéke” névvel, aminek
fő részvényese és igazgatója lesz.
A harmadik fiú Ferenc (1877–1950) Budapesten végzi a Kereskedelmi Akadémiát,
és M. Kir. Nemzeti Bankban kap állást. Pár
év múlva Pécsre helyezik igazgatói minőségben, később, mint pécsi bankár a Központi
Nemzeti Bank Főtanácsosi címet is megkapja. Nyugdíjazásáig, 1946-ig Pécsen él, majd
Egerve megy húgához.
A negyedik fiú, János (1881–1952) az apám
Besztercén szerez kereskedősegédi képesítést,
innen Kolozsvárra megy, ahol egy Gámentzi
nevű örmény kereskedőnél kap állást, mint
segéd. Némi tőkét összegyűjtve hazatér Magyarláposra, és itt nyitja meg fűszer és gyarmatáru kereskedését, amit később kibővít egy
20. századi „Expresszóvá”, ahol már asztalok,
székek szolgálják a kedves vevő és fogyasztó
kényelmét. Itt már rövid italt, törökkávét, teát,
sőt „Fogarasi Desszertet” is lehet fogyasztani.
Hamarosan megnősül, feleségül veszi Dr.
Bogdán Elek elvált feleségét, kinek leánykori
neve Baritz Oktavia. Felesége édesapja ma-
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gyartanár volt Naszódon, nagybátyja pedig neves egyénisége a román kultúrának, Gheorghe
Baritiu néven választják meg a Román Tudományos Akadémia elnökévé.
A házasság rövid ideig tart. Apám az elsők
között kap behívót 1914-ben a világháború
kitörésekor. Az üzletet Oktávi néni (ahogy a
családban nevezték) vezeti rövid ideig, amíg
meg nem betegszik. Ferenc, apám bátyja végig járja vele a Monarchia valamennyi szanatóriumát, de a beteg 1917 elején meghal.
Apám csak 1918 elején tér haza a háborúból, itthon, mint megbízhatatlan személyt
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3 hónapra internálják Brassóba, József bátyjával együtt.
Hazatérése után apám újra indítaná az üzletet, de hitel kéne hozzá. Egyik jó- ismerőséhez fordul hitelért, az erzsébetbányai Babula
Lajoshoz, akitől kap is kedvezményes kamatra hitelt, azzal a megjegyzéssel, hogy
„Ha majd újra nősülsz, a hozományodból
megadod!”
1920-ban apám újranősül, elveszi Babula
Lajos lányát, a 18 évvel fiatalabb Ilonkát, az
anyámat.
Először nagyapám üzletében segít, majd a
falu alsó végén házat épít és üzletet és korcsmát nyit. A házasságot követő első évben megszületik az első gyermek János,
őt követi Ilona, majd én következem Lajos, és 10 év múlva
engem követ László öcsém.
Nagyapám ötödik gyermeke Anna (1883–1977). Nagynéném későn ment férjhez Dr.
Bárdi Károlyhoz, de a házasság
rövid ideig tartott a férj kicsapongó életvitele miatt.
A hatodik gyermek Péter (1886–1900)
14 éves korában meghalt.
A nagy Moldován családból már alig vagyunk azok, akik a Moldován nevet viseljük.
A második generációból már csak én
élek a 81 évemmel, fiam Németországban
él családjával, 53 éves, egy leánygyermeke
van, Eszter, valamint János bátyám leánya
Moldován Györgyi Nagybányán.
A fiam az utolsó Moldován nevet viselő
férfi, vele végleg megszűnik a magyarláposi
örmény eredetű Moldován családnév.
Folytatjuk
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Dr. Kegyes Csaba

Szamosújvári március 15-i emlékek
2. rész

Szamosújváron a II. határőr (naszódi) ezredből kiesebb (250–350 gyalogost) csapatot állomásoztattak, Jancelek 411 243
darab Kossuth bankót szedetett össze és azt
október 18-án Kolozsvárra vitték elégetésre
1849 október 18-án. Az ám, még a bankóktól is féltek, a felbőszített románok vérengzéseit elfelejtették.
Az 1852 erdélyi körútján a győztes császár
Ferenc József, Désről jövet Szamosújváron
meglátogatta, a huszár laktanyát, a börtönt
és a várost, itt szállt meg október 2-án, honnan Kolozsvárra utazott.
A város és lakóinak viselt dolgairól az
1848–1849 években, és még kevesebb a
behódolásról. Néha-néha az öreg Ferenc
Jóskáról szóltak a történetek, elfelejtve a
forradalom vérbefojtását. Legtöbbször a
vértanúkról és a hírnévre szert tett Czetz Jánosról beszéltek.
Hosszas keresés után találtam utalást
arra, hogy a széki nemzetőröket vezető
Szőcs Ninust, elfogták és több évi börtönre,
ítélték. Adler Szeverint várfogságra ítélték.
Azon gondolkoztam, hogy miért voltam
Cintoson? Keresgélve egy csodálatos történetre bukkantam. Sok mindent megmagyaráz az Urban vezette 1848–49-as harcokról,
a románságról.
A gyergyóalfalvi Lőrincz Mihály naplója.
1998 őszén Böjte Veronika csíkszeredai
tanítónő bőrbe kötött, dísztelen, nyolcadrétű
kéziratos könyvecskét hozott a Múzeumba.
Tulajdonosa egy gyergyói idős asszony,
Szopos Mária, akinek Vaczek Mária volt a
14

leánykori neve. A kéziratos kis könyvben a
szerző neve sehol sem tűnik fel. Az emlékirat, a napló jobbára két eseményhez kapcsolódó adatokat tartalmaz. A két történeti
eseménysorozat a szabadságharc, valamint
az olaszországi magyar légió története. Az
1848-as évhez fűződő emlékeit a naplóíró az
átélt események után, talán évekkel később
jegyezhette le, míg a magyar légióhoz kapcsolódókat, akkor melegében, gyakran órányi pontossággal vetette papírra.
1847. június 24-én iskoláit valahol befejezve, abbahagyva, a 14 éves fiú Erdélybe
indult, és pedig Csekelakára, Herczeg János
udvarába. Az ottani gazdatiszt, Gál József,
amikor hazalátogatott Alfaluba, kérte a fiú
szüleitől, hogy egy félévre engedjék mellé,
majd valami urasághoz beteszi kenyérbe.
Ez a terv nem sikerült. A fiú 1848 szeptemberéig Csekelakán időzött, amikor, amint
írja, a románság fellázadt a magyar nemesség ellen. A helyi magyar nemzetőrség
parancsnoka Gál József volt, reá a románok
igen haragudtak az alakulatot, bevonták
Nagyenyedre.
Gál, megtudva, hogy a románok az udvarházat meg akarják támadni, a naplóíróval befogatott két lovat, a saját részére pedig egyet felnyergeltetett. Már úton voltak,
amikor Lándor falunál elhaladtak, észlelték,
hogy tömérdek nép kapával, kaszával, villával, cséplővel, ki pedig fegyverrel rohanni kezdett utánuk, közöttük csekelakiak is.
A gazdatiszt bátorította őt, aki most kocsis
volt: „ne félj, csak hajts!”. De a sebes haj-
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tás miatt az oldalúton a szekerük felborult.
A kis kocsis leugrott, és „a szekér farkánál”
húzódott meg.
A szekéren vele menekülő két asszony
szaladni kezdett. Az románok rájuk rohantak, és ütni kezdték, míg az román asszonyok
kezekből ki nem vették az asszonyokat. Gál
József látva, hogy az üldözők eléje kerültek,
kardot rántott és „az oláhokon keresztül
szaladt”, vagyis átvágta magát a támadók
sorain. A szekereket a fegyveres nép menten
kirabolta, A naplóírót egy csekelaki magyar
paraszt ragadta meg, és fogta vallatóra. Az
érdekelte, hogy a tiszttartó hova tette a fegyvereket. Ekkor egy másik lázadó cséphadaróval, úgy fejbe vágta, hogy elesett. A földön
fektében is kapott a fejére vagy három ütést.
Lóháton velük menekült egy bárófiú is, akit
a parasztok megszurkáltak. A veretést és
kínzást követően kettejüket szekérre rakták,
majd visszavitték Csekelakára.
Másnap huszonkét román kísérete mellett irányították őket Balázsfalvára. Amikor
Fancsal nevű falun haladtak át, a helybeliek
kétszer is megtámadták a legénykéket, hogy
megöljék. A kísérőik azzal az indokkal mentették, hogy parancsra viszik Balázsfalvára.
Ott a tanácsházban zajlott le a kihallgatásuk, majd írást adtak nekik, és visszavitték
őket Csekelakára. Visszaútjukon, Fancsalon,
megint megtámadták őket. Egy román pap
szabadította meg a fiúkat a haláltól. Megérkezve, az udvarházban egyetlen lelket,
cselédet sem találtak. Sebeiket borseprőpálinkával lemosták, így gyógyították magukat. Harmadnap a bárófiú eltávozott az
udvarból.
Három hét elteltével Cintos mellé gyülekezni kezdtek a románok. Az udvarban nem
érezte biztonságban magát, félt, rettegett.
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Falubeli román jó ismerőse tanácsára ő is
kiment a cintosi lágerbe, a románok táborába, ahol keze alá adtak két lovat szekerestől,
állítottak melléje két románt felvigyázónak,
hogy el ne szökjön.
Az románokkal átköltöztünk Bogátra,
onnét elszaladtak volt a magyarok. Innen
Gerendkeresztúrra mentek. Ott látta azokat
a szörnyű. tragikus jeleneteket, ahogyan a
románok öldösték a magyarokat. El volt bújva a a magyarság a szőlőbe, megkerítették,
mint a vadász a nyulat, úgy hajkurászták.
Kit megfoghattak, kezét-lábát eltörték, azután lőtték le. Itt láttam ártatlan kis gyermekeket lándzsával felvenni, és tovább vetni.
Három hét múlva a tábor Kolozs mellé
települt át. Ez, az osztrák császári parancsnokság utasítására történhetett. A táborozók innen Zsibónak vették útjukat. Ott már
három falu volt tűzben. Szurduk szomszédságában Zsibónál összecsaptak a magyarokkal, de a csata nem tartott sokáig, mert
amint megszólaltak az ágyúk, a románok
megfutottak. Nehéz volt a vesztesek sorsa,
mert a Szurduk és Turbuca közötti szőlő alá
menekült lázadókat hideg eső és hó áztatta,
az időjárás mind jobban megkeserítette az
életüket.
A táborozók kukoricalisztet és edényeket szereztek. Puliszkát akartak főzni. De
a puliszkavíz meg sem melegedett, máris
elhangzott: „Íme Kéntesi! Jön Kéntesi!”
A naplóíró ekkor Zsibó felől tizenkét Kossuth-huszárt látott közeledni. A táborozók
számára megint csak nem született siker,
bár háromszor is rohamra indították őket.
A „Kéntesi” szóval az önkénteseket, a Kossuth-huszárokat jelölték a román lázadók.
Azon az éjszakán, sűrű havazásban menetelve, a Kolozsvár melletti Zsukon tábo15
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roztak le. Harmadik nap látták, ahogyan
Urban alezredes, csapatostól vonul át
Zsukon. A mi emberünknek és társainak,
mint írja, vele kellett menniük. Besztercére
húzódtak, de a magyar huszárok mindig a
sarkukban voltak.
Újév napján Bem serege elől menekülve,
a Keleti-Kárpátokon keltek át. Ezen az úton
hősünknek mindkét sarka lefagyott. A naplóíró forradalma, háborúja ezzel be is fejeződött. Bukovinában, beállt inasnak, mesterséget tanulni. Itt telt az ideje 1851 végéig,
ekkor mesterével összekülönbözött. Emiatt
innen kereket oldott, Gura Humorului-ra,
majd Rădăuţi-ra gyalogolt, ahol elment a
kalaposhoz, akit ismert. A kalapos beárulta,
hogy szökni akar, le is tartóztatták. Azonban
egy tisztviselő, aki kihallgatta, mivel tudott
németül, szabadon bocsátotta a szökevényt.
1852 elején Erdélybe indult, Besztercén,
Szászrégenben, majd Libánfalván volt egyegy állomáshelye. Libánfalváról a havason
át Remetére kísérték, s innen jutott haza
Alfaluba.
Mintegy hat év múltán nem csoda, ha az
édesapja nem ismerte meg. Otthon kellett
maradnia, mivel apja betegeskedett, s így
mesterségét nem folytathatta. 1853–1854ben szolgálatban állott. A földmérő mérnök
mellett tolmács volt. Arról, hogy hol és kinek a földjeit mérték, a naplóíró nem szól.
1855–1858 között megint csak otthon gazdálkodott. 1858. március 19-én Alfaluból
Moldvába indult. Édesapja elkísérte Románig, ahol 14 napot dolgozott. Innen
Bákónak vette az útját, ahol 3 napot töltött a
rokonánál, majd Törökhídja felé indult. Június végén Bârladra érkezett. Egy sikertelen
vállalkozás után beállt napszámosnak egy
német emberhez, kaszálni. Ebben az időben
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az ottani kalapos azzal biztatta, hogy nála
akad munka.
A kalaposnál 1859 szeptemberéig dolgozott. Nyolc aranya bánta meg, ugyanis
a kalapos meglépett a pénzzel. E helyen az
1858-tól naplószerűen vezetett írás megszakad, mert néhány lap hiányzik a kéziratos
könyvecskéből. A megszakítást követően a
bejegyzések pontosabbak, naplószerűbbek.
15. Március: egész Emigráció a katolikus templomban megjelent, az 1848 15-dik
Márciust megünnepelni. 16-án Galacon,
hajóra szálltak, majd Tulceanál, mellett
horgonyt vetettek. 19-én Várnához érkeztek,
ahol Ulászló királyunk elesett, Hunyadi János pedig megverettetett. Nemsokára elérték
Konstantinápolyt, a török fővárost.
A Boszporusz-szoros olyan szépnek tűnt
neki, hogy a paradicsomban képzelné magát az ember. A török fővárosban a Cindus
nevű hajóra szálltak át. Többen is meglátogatták ekkor őket, köztük Karacsai Sándor
ezredes is. A Dardanellákat elhagyva, az
Égei-tenger apróbb-nagyobb szigetei mellett hajóztak el. Március 22-én Athén kikötőjében vetettek horgonyt, 24-én szemük elé
tűnt Calabriai félsziget, ahonnan Garibaldi
megtámadta Nápolyt.
Március 26-án elérték a híres Nápolyt.
Ott vonatra szálltak és 2-3 óra alatt eljutottak Nolába, ahol a magyarok zenekarral fogadták őket. Voltak közülük, akik barátokra
találtak. Újabb esemény a táborban: Április
9-én a Bakaiak mintegy 112-en megérkeztek. Több megjegyzést itt nem tesz. Ezek székelyföldi önkéntesek lehettek, akik a moldvai
Bákó városában gyülekeztek, hogy Olaszországba vigyék őket.
Figyelmessi alezredes 1861. április 24én, majd Schreder ezredes tudomásukra hoz-
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za: a magyarokat el akarták adni, felesketni
piemonti katonának. Május 9-én Türr István
tábornok átadta a légiót Ihász alezredesnek.
A hősünket a 4. századba osztották be. 1861.
július 10-én „Monte Falconeban megütköztek a burbonokkal. Azok, akikkel együtt
üldözték a nápolyi Bourbonok katonáit, a
piemontiak és a nemzeti gárda, amikor a
légióbeliek sapkáján felismerték a magyar
címert, kiabálni kezdték: a mi magyarjaink, a mi magyarjaink!. A piemontiakkal és
a nemzeti gárdával behatoltak a faluba, ott
azokat a házakat, amelyekben korábban a
Bourbon-tisztek laktak, felgyújtották. Július
11-én Piaban a foglyok közül hármat főbelőttek. A nagy meleg miatt a légiósok közül
többen is kórházba kerültek.
Magyarjaink 1861 őszén a bourbonokat
hajkurászva, a környező hegyekben, hegyi
falvakban portyáztak. Az egyik település
„olyan kősziklán fekszik, hogy az ember a
maga erejéből alig tud kimászni rája.
1862. február 16-án a légió tagjait a
tüzérekkel együtt Nocerába parancsolták.
Március 8-án a naplóíró unalmában ellátogat Pompejibe megtekinteni a régiek építőművészetét, majd felsorolja, mi mindent
látott a romvárosban.
1862. május 15-én Türr István tábornok
a magyar légiósok tudomására hozta, hogy
aki nem óhajt tovább szolgálni, azt elbocsátják. A parancsnokság azonban meglepve
tapasztalja, hogy a legénység javarésze el
akarja hagyni a légiót. Tudomásukra hozták,
hogy nem szállítják őket Amerikába, akik
pedig kilépnek a légióból, azok Olaszországban nem maradhatnak, Franciaország
és Svájc nem fogad magyar emigránsokat,
Románia és Törökország kiszolgáltatja őket
az osztrákoknak.
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Az elégedetlenkedők egy csoportját hajón Genovába szállították, ahol bebörtönözték, majd Szardínia szigetére, Cagliariba
vitték őket. Hősünk, több társával, akik nem
akartak katonákként szolgálni a légióban,
sem pedig a „gaz tisztekkel találkozni”, a
szigeten maradtak. 1862. október 27-én
megérkezett naplóírónknak az engedélye,
hogy hazamehet. Október 29-én indult Genovába. Onnan vonaton utazott Nagykanizsáig. November 10-én az apostolok lovain
Gyergyóba indult, ahová november 30-án
érkezett meg.
1863-ban emberünk beszerezte a szükséges szerszámokat, és kalapos mestersége
folytatásához látott, de 1864-ben, amikor
édesapja váratlanul bement Moldvába,
ő pedig házépítésbe kezdett, mestersége
folytatásáról újból le kellett mondania. Az
1864-es év „sok nyomor, baj, pereskedés
között telt el”. Ekkor bánta meg, hogy miért
„kalibárdizott” mivel emiatt egészen szerencsétlen lett – vonja le a következtetést az
eddig névtelen naplóíró.
A Lukács Lajos közölte olaszországi magyar légió listáján 40 csíkszéki férfi neve
szerepel. Közöttük a csíkszentgyörgyi. Ez
nem a véletlen játéka, Gál Sándor szülőhelye a falu. Egyetlen gyergyóalfalvi magyar
légióst tartanak nyilván. A neve Lőrincz Mihály. Születési éve 1833 Foglalkozása: kalapos. Ő tehát a kéziratos könyv szerzője.
Ebben a kis könyvben a szerző sehol nem
beszél Garibaldi csíki hívéről, támogatójáról, Gál Sándorról. Gál Sándornak az olaszországi magyar légió létrehozásában játszott
szerepét és annak újraértékelését sürgeti az
a tavaly előkerült olasz nyelvű könyv is,
amely a Biografia di Alessandro Gál címet
viseli.
			
Vége
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Örmény remény a Márai Szalonban
Budán a Márai Szalonnak helyet adó házasságkötő terem miden hónap utolsó
keddjén zsúfolásig megtelik vendégekkel. Olyankor a szerencsés polgárok Gábor Júliával és Szigethy Gáborral találkozhatnak. Meghívásukra mutatkozott
be az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.

Böjtös Jenőné Opra Györgyi

Február 26-án a már kora délután beszerelt technika profi hangzást biztosított nemcsak a teremben, hanem a vele
szemközti teremben is. A rendszer biztosította az előadás élő közvetítését és
az estet záró Erzsébetvárosi Búcsú című
film vetítését is. Gondos előkészítést
követően az érkező vendégek megtekinthették az örmény történelem és kultúra tárgyi emlékeit: egy Urartu-i pántos faragott követ Krisztus előtt 2000ből, egy csontból faragott sakkfigurát,
két szépen-mívesen megmunkált ezüst
fülbevalót (az örmény ötvösművészet
remekét); egy fekete obszidián szikla

Várady Mária, dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a Fővárosi
Örmény Önkormányzat elnöke, Böjtös Jenőné Opra Györgyi, Szabó László duduk művész, Lusine
Hakopján énekesnő, és az est háziasszonya Gábor Júlia
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töredékét, valamint egy XVI. századi
örmény keresztes-követ Bákóból, erdélyi őseink előző hazájából.
A rangos esemény házigazdájának
kérdéseire válaszolt Dr. Issekutz Sarolta
elnök asszony, aki bámulatba ejtő történelmi, vallási, néprajzi ismereteket adott
át. Az oldott, népszerű és szellemes formába öntött előadás méltán ragadta meg
a közönség figyelmét, szimpátiáját.
A hallgatóság döbbenten ismerte fel a
két nép sorsa közti hasonlóságot. Versválogatásom az Örmény Genocídiumra
fokozottan hívta fel a figyelmet. Gevork
Emin, Avetik Iszahakján, Nareki Szent
Gergely versei Weöres Sándor, Rab Zsuzsa fordításában ilyen mély hatást még
sosem váltottak ki, bár sokszor mondtam
örmény és magyar közönség előtt. A versek egyetlen fájdalmas sikolyát követte
Szabó László dudukjátéka. Az ismeretlen
szép hangú duduk meghódította a magyar füleket is, ezért a nézők kívánságára
a szünetben ráadást is adott a művész.
Az örmények bor kultusza jeléül
Vesztergombi József borász kitűnő ka-

Szabó László duduk művész
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Várady Mária színművész

darkával vendégelte meg a Márai Szalon népes táborát, és a Fortuna Étterem
vezetője különleges örmény „falatkával” (dolmával, töltött almával) idézte
az örmény ízek, fűszerek különlegességét.
A több mint 330 éve az erdélyi Erzsébetvárosban élő örményekről szóló filmet nézhette meg az, aki befért a zsúfolásig megtelt terembe. Csak az alkotók,
Ifj. Opra Vilmos operatőr és Bőjtösné
Opra Györgyi alig jutottak be, ahol a
nézők tapssal köszönhették meg az érdekes, hiánypótló, kiváló alkotást.
Ezen az estén jó volt örménynek lenni, mert a közönség szeretete övezte kis
csapatunkat, akik vállaltuk kisebbségi
kultúránk terjesztését.
Várady Mária
a Budavári Örmény
Önkormányzat elnöke
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Mály József (1860-1901) az első nagybányai és
az első impresszionista ígéretű festőművészünk

Nagynénémnél gyakran megnéztem egy festő piros sipkás önarcképét, akiről azt mondták: Mály
József, nagyapám rokona. Jó festő lehetett, mert
egyszer, amikor kiállítást szerveztek, megkeresték a családot, és kölcsön kérték a képeit. Később
megtaláltam nevét családfánkon, így megtudtam,
nagyapám unokatestvére volt. Tudom, jegyzik a
művészeti lexikonban is.
Az évek közben teltek. A véletlen úgy hozta,
hogy megismertem Gulyás Gizella újvidéki művészettörténészt, aki több évtizedes kutatómunka
után 2007-ben részletes tanulmányt, könyvet írt
Mály József élete és művészete (1860–1901) címmel. Így tárult fel számunkra a Mály család egyik
megemlékezésre méltó tagjának sorsa, valamint
az ismert festőhöz, Hollósy Simonhoz – aki anyai
ágon szintén Mály leszármazott volt – fűződő meleg rokoni kapcsolata.
Mály József, aki – mint mondják – előnévként
használta a „Jolbey” nevet és István (nagyapám)
unokatestvérek voltak, Hollósy Simon pedig édesanyja: Mály Anna révén nagybátyjuk.
Mály József 1860. március 2-án született
Zomborban, az akkori Bács-Bodrog vármegye
megyeszékhelyén. Atyja a szamosújvári magyarörmény eredetű, szarvasi születésű Mály József
megyei esküdt, édesanyja pedig a zombori Lippay
Adalberta. Gyermekkorát Zomborban töltötte, majd
édesapja halála után Temesvárra került, ahol nagybátyja, Mály István királyi curiai bíró, törvényszéki
elnök nevelte hat évig. Mály István nagyapámat is
segítette tanulmányaiban (jogot tanult). Középiskoláit Zomborban végezte, ahol korán jelentkező
betegsége miatt azt meg kellett szakítania. Először
a megyeházán írnokoskodott, majd katonai pályára
lépett, később szülői örökségén a zombori határban
birtokot vásárolt. 1886-ban feleségül vette a gádori
születésű garamszeghy Géczy Katalint. Három év
elteltével birtokát eladni kényszerült, Versecre költözött, járásbírósági írnokként talált megélhetést.
Ekkor már egy helyi szerb lapban rajzai jelentek
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meg. M. József művészi hajlamai már tanulókorában megmutatkoztak. Később, gazdálkodóként
is legszívesebben rajzolással töltötte szabadidejét
Újságrajzai keltették fel Pavle Jovanovic szerb festőművész figyelmét, aki további művészi munkára
biztatta. Tőle kapta az első instrukciókat, mert addig teljesen ösztönösen alkotott. Akkoriban már vásárolt tőle a helyi műértő közönség. 1893 tavaszán,
33 évesen állását felmondta, feleségével Münchenbe utazott, ahol Hollósi Simon díjtalanul tanította
magániskolájában. Mestere nagy szeretettel, önzetlenül támogatta és pártfogolta unokaöccsét, de
segítette a már említett Mály István nagybátyja,
valamint anyai unokabátyjai Koczkár Zsigmond királyi közjegyző, országgyűlési képviselő és Pribill
Ernő megyei főügyész is.
Mály későn indult a művészpályán, de hátrányát
hamar behozta. 1893 őszén sikeresen felvételizett a
müncheni Képzőművészeti Akadémián. Gyors és
sikeres művészeti fejlődését mutatja Hollósy és
Gysis profeszor saját kezűleg írt bizonyítványa.
Ezekkel kedvezően pályázott Zomborban a város
Falcione-féle évi 600 forintos ösztöndíjára, amely
lehetővé tette, hogy beiratkozzon a budapesti Országos Magyar Királyi Mintarajziskola és Rajztanárképző gyakorlati festészeti osztályába. Lotz
Károly tanítványa volt négy éven át, és máig megmaradt a Lotz által kiállított bizonyítvány is.
Mály élete nem volt könnyű. A tanulás mellett
el kellett tartania családját, ekkor már megszületett
Zsófia lánya is. Tanult, és nagy művészi terveket
dédelgetve magában szorgalmasan küldözgette
haza festményeit. Mindeközben a festőtársadalom
közkedvelt és megbecsült tagja volt. A kor gyakori
betegsége, a tüdőbaj sajnos egyre jobban és egyre
többször kínozta. Emiatt kénytelen volt hazautazni
Zomborba.
1896. március 14-én rendes tagként felveszik
a Nemzeti Szalonba, ahol hátralévő rövid életében
egyszer sem állított ki, csupán halála után rendezték meg gyűjteményes kiállítását. Ez lehetett az a
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kiállítás, amelyre gyermekkori homályos emlékem
utalt.
1896 tavaszán Hollósi Simon Nagybányára telepítette müncheni festőiskoláját.
A nagybányai festőiskola új irányt hozott a
festészetbe. Szakítottak a hagyományos „akadémikus” vonallal, a természetet tekintették a művészet
egyedüli forrásának, keresték a fények és a színek
harmóniáját. A fiatalok Simi bácsija átfogó látásmódra és impresszionista kifejezésre oktatott. A
meleg, baráti légkörű, minden kötöttséget nélkülöző, szabad és demokratikus iskolának gyorsan jó
híre kelt a világban és itthon is.
Május 7-én, a második odatelepülő csoporttal
megérkezett Mály József is, ahová családja rövidesen követte. Hollósival felújította rokoni és baráti
kapcsolatát. Rajongásig szerette a hegyes-völgyes
várost, a gyönyörű nagybányai tájat, élvezte a friss,
tiszta levegőt. Itt pihente ki eddigi életének fáradalmait, gyógyította beteg tüdejét. A festőkolónia és
a város befogadta, igaz barátokra lelt. A kedvező
körülmények fokozott alkotó munkára késztették.
Kb. két évet töltött Nagybányán, ahonnan rövid
időre ismét Lotznál találjuk, majd Eisenhut Ferenc
meghívását elfogadva annak a milleneumi díszfelvonulást ábrázoló körképén dolgozott.
1897-ben ma már felderíthetetlen okból
Hollósi és Mály között komoly nézeteltérésre került sor, ami az addig két jó rokon teljes szakításához vezetett. Erről levéltöredékek maradtak fenn
épp úgy, mint korábbi bensőséges hangú leveleikből is néhány. Ez az év alkotói tekintetben nagyon
sikeres és termékeny volt. A festő 1897/98 telét
Nagybányán töltötte, ekkor festhette keresett téli
képeit. Ígéretes és mozgalmas időszak következett. A Műcsarnok Tavaszi Nemzetközi Tárlatán
mutatott be képet, folytatta körkép-munkáját. A
kiállításon nagy figyelmet keltett, még a király is
megtekintette festményét, a sajtó is megemlékezett róla.
Mály komolyan foglakozott a végleges nagybányai letelepüléssel, hiszen itt éltek jó barátai,
vonzódott a hegyvidéki tájhoz, ami nem csak lelkét
üdítette fel, de jót tett beteg testének is. Művei nép-
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szerűek voltak, nem hiányoztak a megrendelések
sem.
Az 1898-as tavaszi kiállítás kapcsán, amikor
ismét ösztöndíj után talpalt, Budapesten nagyon
megfázott. A budapesti levegő egyébként is mindig nagyon megviselte. Súlyos beteg állapotában
kénytelen volt sokat dolgozni, hiszen a megélhetés
megkövetelte ezt. Szép terve a letelepedést illetően
sajnos nem valósulhatott meg, mert újabb ösztöndíjhoz nem jutott. Kénytelen volt családjával vis�szaköltözni Zomborba, ahol halálig maradt. Itt a
tengersík dél-alföldi tájat festette, amíg csak maradék erejéből futotta. Az első volt, ki az addig unalmasnak tartott alföldi táj szépségeit mutatta meg.
Amikor második kislánya, Ernesztin született
1899-ben, majd a következő évben már annyira
beteg volt, hogy egyre kevesebbet tudott festeni.
Életében utoljára 1900-ban vett részt a Műcsarnok
Tavaszi Kiállításán a Gombosi tájrészlet című olajfestményével. Ez az év a teljes összeomláshoz vezetett. Letört, munkakedvét és önbizalmát elveszítette,
a testi-lelki szenvedésektől gyötörten tengette napjait.
Egy utolsó fénysugárként érte dr. Jánossy Béla budapesti műgyűjtő levele, melyben képeket kért tőle.
A súlyosan beteg festőművész klimatikus
gyógykezelésére segélyért folyamodott Wlassics
miniszterhez, de a támogatás későn érkezett.
1901. március 13-án, 41 éves korában elhunyt
Mály József.
Mály ígéretes tehetség volt, de pusztító betegsége és korai halála megakadályozta művészetének
teljes kibontakozását. Ennek ellenére méltán lehetünk rá büszkék, mert tanuló és alkotóévei ugyan
mindössze 7 évet tettek ki, de ez idő alatt rengeteget dolgozott és maradandót alkotott. Sajnos
csak kevés műve hollétéről tudunk. Egy tájképét
a Magyar Nemzeti Galéria, két kisebb tájképét a
Zombori Városi Múzeum őrzi. Néhány olajképe,
rajza a leszármazottak birtokában van, a többi ismeretlen helyen lappang.
Milyen szép is lenne, ha valami csoda folytán
rájuk bukkanhatnánk!
Leányfalu, 2008. március
Árváné Pataki Ilona
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Képes beszámolók a rendezvénysorozatból
Mosolygó emberek érkeztek a Magyarok Házába, amely tizenhárom éve a Fővárosi Örmény Klub színhelye. Minden hónap harmadik csütörtök délutánja,
így az áprilisi is fontos az erdélyi örmény gyökereiket őrzők számára. Ezúttal
is szűknek bizonyult a Bartók terem, sokan jöttek, hiszen az idén is hívták őket
az Örmény Kultúra Hetének megnyitójára. A hivatalos megnyitó előtt sikeres sajtótájékoztatót tartott dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület, a Fővárosi Örmény Önkormányzat, és a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnök-asszonya. A Duna tévé híradója, a TV2
készített felvételt, számos rádiós szerkesztő, valamint az MTI és más írott sajtó
munkatársa is ellátogatott a rendezvényre. A megnyitón részt vett Dr. Ashot
Hovakimian fővédnök, az Örmény Köztársaság nagykövete is. Az idén az Örmény Kultúra Hete nevét meghazudtolva kilenc napig tartott, mivel számosan
jelentkeztek a rendezvényre.

A megnyitón köszöntötte az elnök-asz
szony a díszvendégeket, a Gyergyó
szentmiklósi Örmény Katolikus Kórus
tíz tagját, a Kolozsvárról, Csíkszeredáról, Erzsébetvárosból, Marosvásárhelyről és más erdélyi városokból, valamint
Budapestről érkezett küldötteket is, és a
fővédnökök közül jelenlévő Dr. Ashot
22

Hovakimiant, az Örmény Köztársaság
nagykövetét. Köszönetet mondott Dr.
Kállai Ernőnek, a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának távollétében is, hogy elvállalta
a kulturális hét fővédnökségét. Köszönetet mondott a Magyarok Világszövetségének, a Magyarok Házának, hogy a

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. május

Örmény kultúra hete 2008
rendezvénysorozathoz
a termet ingyen biztosította, valamint a
rendezvényekhez segítséget nyújtó valamennyi munkatársnak.
Megköszönte azoknak
a magánszemélyeknek
az adományait, akik
a rendezvénysorozat
sikeréhez nagy ös�szegű
adományokat
ajánlottak fel. Köszönetet mondott a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi Alapjának A megnyitó közönsége a Magyarok Házában, a Bartók teremben
is a pénzbeli támogatásért, valamint a kiemelt támogatónak, ben mutatták be alkotásaikat kiállításon.
a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Ön- Az Örmény Kultúra Hete 2008-as megkormányzatnak.
nyitójára újra sikerült rangos festőket,
Az örmény gyökerű képzőművészek grafikusművészeket meghívni. A Bar1996-ban, 1998-ban és legutóbb 2000- tók teremben Bocsák Krisztina, Fábián
Gyöngyvér, Gajzágó Donáta, Gopcsa
Paula, Gross Arnold, Gyulai Líviusz,
Jankovics Marcell és Losonczi Lilla képeiben gyönyörködhettünk. A kiállító
művészeket és alkotásaikat Dr. Benedek
Katalin művészettörténész méltatta. A
megnyitón közreműködött Vikol Kálmán és Román Henriett, a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola zenetanárai,
valamint Heim Kristóf, aki Dávid Csaba
és Lászlóffy Aladár verseit mondta el. A
tárlat május 15-éig látogatható.
A megnyitón Dr. Ashot Hovakimian,
Dr. Benedek Katalin művészettörténész megnyitaz Örmény Köztársaság nagykövete
ja az Örmény gyökerű képzőművészek tárlatát
örményül köszöntötte az anyaország23
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hely az erdélyi örmények számára, hanem
óhaza.
Dr. Issekutz Sarolta
megköszönte a nagykövet úrnak, hogy elvállalta a kulturális hét
fővédnökségét, és átadta szerény ajándékát,
Dr. Puskás Attila: Az
erdélyi örmények nyomában c. könyvét.
Az Örmény Kultúra Hete rendezvényHeim Kristóf szavalataival emelte az est hangulatát, elől baloldalt sorozat első napjának
zárásaként még egy
az egyik kiállító, Fábián Gyöngyvér festőművész
kiállítást nyitott meg
tól elszakadt erdélyi örménység leszár- dr. Issekutz Sarolta: „A XX. század első
mazottjait. A „reméli, eljön
az idő, amikor érteni fogják
egymást tolmács nélkül is”
mondata utáni közbeszólás:
„akkor tanuljon meg minél
hamarabb magyarul” nagy
derültséget váltott ki. A
nagykövet úr kiemelte, hogy
ennek a kulturális hétnek külön színezetet ad az Örmény
Genocídium 93. évfordulója. Noha az erdélyiek a saját
bőrükön nem tapasztalták a
genocídium szenvedéseit, de
úgy látja, hogy ez a közösség
szívén viseli az anyaországi
örmények sorsát. Őszintén A zongoránál Román Henriett zenetanár, valamint a kiállítáreméli, hogy Örményország son személyesen is megjelent festőművészek: Bocsák Krisztinem csupán egy földrajzi na, Gopcsa Paula és Fábián Gyöngyvér
24
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Vikol Kálmán zenetanár

millió áldozatának emlékére. Az évfordulón a pesti Duna-parton, a Petőfi
téren koszorúzással emlékezik évek óta
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület. A fotókiállítás megnyitóján
közreműködött Kátainé Szilvay Ingrid
énekművész, aki örmény népdalokat
énekelt, Heim Kristóf pedig Sahaziz
Szempad és Lászlóffy Aladár verseit
szavalta el. A fotókiállítás május 15-ig
tekinthető meg a Magyarok Házában.
A magyar fővárosban, az Orlay utca 6.
szám alatti örmény katolikus templomban április 20-án vasárnap délután örmény katolikus gyászmisével emlékeztek az Örmény Genocídium áldozataira,
valamint Kádár Dániel apátplébános halálának éppen huszadik évfordulójára. Az
örmény misét Fülöp Ákos atya celebrálta,

népirtása” dokumentum-fotókiállítást,
amely a jereváni Genocídium Múzeum kiállítási anyaga. Ezen anyag felhasználásával szerkesztette az elnök
asszony 2007-ben Nikolaj
Hovhanniszján: Az Örmény
Genocídium c. könyvét.
A döbbenetes fotók és statisztikák, dokumentumok
hitelesen mutatják be a törökországi örmények ellen
elkövetett népirtás különböző módozatait. Április 24én a világ összes örménysége megemlékezik, gyertyát
gyújt az 1915. április 24-én A XX. század első népirtása – fotókiállítást megnyitja
kezdődött és 1922-ig zajló dr. Issekutz Sarolta elnök, az Örmény Kultúra Hete rendezörmény népirtás két és fél- vénysorozat főrendezője
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ddiakónusként közreműködött Zsigmond
Benedek armenológus. A gyászmisén a
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus
Kórus énekelte a saragánokat. A mise
után az Örmény Katolikus Templom és
Plébánia építésének dokumentumai kiállítást nyitotta meg Wertán Zsoltné, az
örmény katolikus gondnokság tagja. A
kiállítás megtekintése után a plébánia

gyönyörű tanácstermében megrendezett
agapén Dr. Keszy Harmath Péterné által
készített örmény finomságokat fogyasztotta el a vendégsereg.
Az Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatra a korai lapzárta miatt következő számunkban visszatérünk.
Béres L. Attila

Örmény filmnap a II. kerületben
Tizenketten tudtak gyalog eljutni a II.
ker. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termébe április 18-án, csütörtök reggel 9 órára a BKV sztrájk miatt. Volt, aki
jó 30 perces menetelés után érkezett.
Dr. Láng Zsolt polgármester nyitotta
meg a rendezvényt, aki örömét fejezte ki,
hogy a kerületben lakók számára örmény
játék és dokumentumfilmeket mutattunk
be. Az örmény történelem a kultúra sarokköveinek említése után elmondta, hogy az
Örmény Genocídium megtörténtéről minél többször kell beszélni, mert sokan még
mindig nem hallottak róla. A II. ker. a közeljövőben testvérvárosi kapcsolatot létesít
egy török településsel, ahol találkozók,
tárgyalások során véleményt nyilváníthatnak azok, akiknek az 1915-ös örmény
népirtás elismerése feltétlenül szükséges
az EU tagállamai sorába igyekvő török
állam részéről. Ameddig ez nem történik
meg, addig nincs megbékélés.
A három „menetben” levetített filmek
nagy elismerést váltottak ki. Az Örmény
26

Dr. Láng Zsolt polgármester megnyítja a II. kerületi filmnapot

Genocídium dokumentumfilm megrázó
képsorai után kis szünetet tartottak, így
lelkileg regenerálódhatott a nézőközönség. Kali Kinga rendezte a Hájr Méhr
dokumentumfilmet, amely a gyergyói
örményekről szól. A film humora megnevettette a résztvevőket, különösen
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a gyergyói örmény katolikus kórus
tagjait, akik délután csatlakoztak a
programhoz. A filmet megtekintette Koltai Gábor filmrendező is, aki
egyébként az Örmény Genocídium
c. dokumentumfilm kedvéért és az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület tevékenysége iránti nagyrabecsülése és elismerése okán vett
részt a filmnapon.
Az ifj. Opra Vilmos Az Erzsébetvárosi örmény búcsú Erdélyben
című dokumentumfilmje a 2007-es
Nagyboldogasszony napi búcsúra
ellátogató Dr. Opra Vilmos (96) és
családja zarándoklatát mutatja be az
ősi fészekbe. A film főszereplője felkereste a helyszíneket, ahol szüleivel
élt fiatalkorában, felelevenítve a múltat gyermekei, unokái számára.
A Pandzsuni, a jótevő című játék- A rendező Kali Kinga forgatott a gyergyószent
film (95’, 1993, örmény nyelv, magyar miklósi templomkertben is
felirat)
elszabadul a nők „emancipálódása”, s
– F. Otjan 1909-ben kiadott szatirikus regényéből – Arman Manarjan mindennek következtében fellángol a
rendező és Arman Mericsjan operatőr nemzetiségek közötti háborúskodás, fékmunkáját dicséri. A film sok humorral és telen garázdálkodással, templomok kimaró gúnnyal, érdekes képi megfogalma- fosztásával, a vallás megsértésével társul.
zásban mutatja be, kevéssel az Örmény A nézők kellően átérezték a számunkra is
Köztársaság kikiáltását követően, a nem felejthetetlen múltat.
A négy filmet egész nap, non stop
is oly régi (?) múltat. A kommunizmus
vetítették,
a végére már majdnem telt
kísértete az örmény hegyi falvakba téházzal.
Közben
beszélgetős, szendvived Pandzsuni elvtárs személyében. Egy
cses
szünetekkel,
amelyen az Örmény
év sem telik el, és Pandzsuni már bőven
Kultúra
Hete
további
kínálata került tearathatja munkája gyümölcsét: a korábrítékre.
ban békés, patriarchális faluban fellángol
Dr. Issekutz Sarolta
az osztálygyűlölet, tombol a kisajátítás,
27
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HÁJR MÉHR

Kali Kinga dokumentumfilmje a gyergyószentmiklósi magyar-örményekről
A 38 perces dokumentumfilm a gyergyószentmiklósi magyar-örmények példáján keresztül mutatja be azt a maradék kis örmény világot, amely Erdélyben
mind a mai napig fellelhető – melyről azonban kevesen tudnak.
I. Apafi Mihály fejedelem 1672-ben
telepítette le a menedéket kérő örmény kereskedőcsaládokat, akik előbb
Gyergyószentmiklós
kereskedelmét
lendítették fel, de később újabb virágzó
örmény központokat hoztak létre:
Szamosújvár,
Erzsébetváros
és
Csíkszépvíz városokat.
A Hájr Méhr csupán a mai helyzetet
illusztrálja: az egykori örmény telepesek leszármazottjai miként élik meg
örménységüket, mit birtokolnak őseik
hagyományából. Interjúkkal járja körül
a manapság magukat olykor még örménynek nevező magyarok jellegzetes
identitását. Mert Gyergyószentmiklóson
az örmények, ahogyan ők fogalmaz-

A vörösköpönyegesek Kali Kinga filmjéből
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nak, „hét közben magyarok, hét végén,
a templomban örmények”. A film azt
a tudást tükrözi, amely által ez a kis,
igen képlékeny határokkal rendelkező
csoport megéli örménységét. Az identitásteremtésben a legnagyobb szerep
az egyházra és a gasztronómiára hárul
manapság.
A film bemutatja a Vörös Köpenyegesek rítusát, mely egykori örmény világi,
céhes szokásból mára már az örmény
katolikus liturgiába ágyazódott be, és
csupán Gyergyószentmiklóson maradt
fenn, az alkalmankénti identitásmegújítást szolgálva a nagyobb ünnepekkor.
Párhuzamos képsorokon a népszerű
örmény fűszerféle, a hurut tradicionális elkészítése is nyomon
követhető – melyet a környékbeli székelyek is átvették gasztronómiai szokásként.
A magyar-örmények évszázadok óta nem beszélik már az örmény nyelvet,
anyanyelvük a magyar, de
Gyergyószentmiklóson minden magyar-örmény tudja,
Hájr Méhr annyit jelent magyarul: Miatyánk.
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„335 éve Magyarhonban”

Az EÖGYKE által, vagy társrendezésében megrendezett 5. konferenciáról

vül izgalmas előadások
hangzottak el.
Gyorsjelentés a több
évre visszanyúló hagyományos, immár 5. konferenciáról, ahol ezúttal:
Magyari Sáska Zsolt
(Gyergyószentmiklós):
Örmény vonatkozású
munkák és kutatások
Gyergyószentmiklóson,
Lázár Mária (Gyer
A konferencia szervezői: Bálintné Kovács Júlia, az Arménia Örgyó
szentmiklós): Gyer
mény-magyar Baráti Társaság elnöke, dr. Issekutz Sarolta, a Fővágyószentmiklósi
örmérosi Örmény Önkormányzat elnöke, Szenttamásy Katalin, a Ferencnyek
az
értelmetlen
I.
városi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke
világháborúban – Lázár
A Ferencvárosi Művelődési Központ Gyula I. világháborús naplója alapján,
konferencia termében április 19-én meg- Szentpétery István (Csíkszereda): 10 éves
tartották az erdélyi örmény közösségek a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Közösség
5. konferenciáját,
„335 éve Magyarhonban” címmel.
A konferenciát dr.
Issekutz Sarolta az
Örmény Kultúra Hete
főrendezője nyitotta
meg, a rendezvényt
Bálintné Kovács Júlia, a Ferencvárosi
Örmény Kisebbségi
Önkormányzat elnök-asszonya
vezette. A meghívott
előadóktól rendkí- A konferencia résztvevőinek csoportja
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Szentháromság Alapítványa,
Bálintné Kovács Júlia
(Kolozsvár):
Örmény
magyarok Mátyás király
városából, kincses Kolozsvárról és környékéről, a reneszánsz év jegyében,
Ajtony Zsuzsa (Csíkszereda): Gyökerek és hajtások: csíki örmény családok
múltja és jelene,
A Ferencvárosi Művelődési Központ Lépcsőgaléria: az Örmény
Dr. Puskás Attila (Ma- arcok, örmény szemek fotókiállítás megnyitója
rosvásárhely): Tovább terjed az „örmény vírus” Erdélyben: fertő- menteni, megmutatni” címmel tartott
zési góc Marosvásárhely,
előadást.
Calinescu János (Erzsébetváros):
A konferencia előadásai közben a
Az erzsébetvárosi Örmény Alapítvány Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus
tevékenysége, a nagytemplom felújí- Kórus világi és egyházi énekeket adott
tási munkálatai, végül dr. Issekutz Sa- elő. A konferencia a szamosújvári körolta (Budapest): „Megmaradni, meg- zösségről készült dokumentumfilmmel
zárult, amelyet közös
ebéd, baráti beszélgetés
pecsételt meg.
Az elhangzott előadások, az Örmény Kultúra
Hete rendezvénysorozat
kulturális programjai és
beszámolói a közeljövőben megjelennek egy
konferencia kötetben,
gazdag
képanyaggal
együtt.
M
(Az előadásokat a
A karmester Fejér Antal kántor és a Gyergyószentmiklósi Örmény következő lapszámokban
a közöljük– A szerk.)
Katolikus Kórus a konferencián
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Kiállítás az Örmény Katolikus Plébánia és
templom dokumentumaiból

A templom előterében a plébánia és
templom építésének eredeti tervrajzaiból nyílt kiállítás. A 70-es évek közepére
befejezett építkezés Kádár Dániel apátplébános áldozatos és kitartó munkáját,
gyűjtését, tevékenységét dicséri, aki 20
évvel ezelőtt 1988. augusztus 14-én az
Örmény Katolikus Székházban hunyt
el és kívánságára a Kápolnában alussza
örök álmát. A vezetésével nemcsak hitéleti tevékenység folyik a falak között,
hanem a közösség számára szervezett
kulturális rendezvények is erősítik a
magyarörmények összetartozás tudatát,
az örmény gyökerek ápolását. Az általa
létrehozott múzeum műtárgy együttese
most már közgyűjteményként várja a
mielőbbi megnyitását a nagyközönség
számára, ha az anyagi lehetőségek szű-

Fülöp Ákos örmény katolikus plébános

kös volta miatt elindult felújítást, korszerűsítést be tudjuk
fejezni.
P. Kádár Dániel
Antal C.M.Vind, Ani
város címzetes apátja,
örmény katolikus lelkész, főegyházmegyei
tanácsost az Erdélyi
Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
2001. decemberében
posztumusz Szongott
Kristóf díjban részeA gyászmisén résztvevők az örmény katolikus templomban
sítette.
M
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Wertán Zsoltné (jobb oldalt) megnyitja az Örmény
Katolikus Templom és Plébánia építésének dokumentumai kiállítást

A Magyarok Házában látható Gopcsa Paula festőművész alkotása: Kádár Dániel plébános

Agapé a plébánia tanácstermében – a finomságokat Dr. Keszy Harmath Péterné készítette a fogadásra
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Zenés vacsora az erdélyi örmény konyha remekeivel
a Fészek Étterem kertjében
Menü: Előétel: Nyúlpástétom korianderrel és mazsolával, apró zöldségekkel készítve
Leves: Ángázsábur leves
Főétel: Örmény fehérbabos ragu apróbabos piláffal
Desszert: Almás palacsinta, túrós bélessel kísérve
NYÚLPÁSTÉTOM
Hozzávalók: 25 dkg friss szalonna, 15 dkg hagyma, 1-2 kg vadnyúl, vagy házi nyúl,
majoránna, koriander, babérlevél, bazsalikom, kakukkfű, vörösbor, 1 db tojás, 20 dkg
libamáj
Elkészítése: A szalonnát apró kockákra vágjuk, sárgára pirítjuk, a tepertőt kiszedjük s a zsíron az apróra vágott vörös hagymát megdinszteljük. Ebbe tesszük bele a
vadnyúl, vagy két házinyúl csontos részeit és aprólékait, majd fedő alatt pároljuk,
majoránnával, őrölt korianderrel, babérlevéllel, bazsalikommal, kakukkfűvel fűszerezzük. Ehhez adagoljuk apránként egy félliternyi vörös bort, és zsírjára lesütjük,
amíg a lé elpárolog. Mikor kihűlt, a húst a csontokról leszedjük és az egészet a
húsőrlőn 2-3-szor átdaráljuk, hozzáelegyítjük a libamájat, amelyet apóra kaparjuk,
vagy őröljük, egy nyers tojás jön még hozzá, és ezt az egészet összekeverjük, majd
alaposan kikent pástétomos porcelántálba tesszük. Sütőben egy óra hosszat sütjük.
Tálalás előtt a pástétomos tálat forró vízbe mártjuk, és csak az után borítjuk ki, hogy
formáját megtartsa. Díszítve tálaljuk.
ÖRMÉNY FÜLLEVES (ÁNGÁDS-ÁBUR, vagy ÁNGÁZSÁBUR)
Hozzávalók: 2 l húsleves, 5 dkg vöröshagyma, 10 dkg gomba, petrezselyemzöld,
derelyetészta 2 db tojásból, 25 dkg borjúhús, churut (hurut), 2 dl tejföl, 5 dkg vaj,
só, bors
Elkészítése: Húslevest készítünk, amelybe a szokott zöldségeken kívül még vöröshagymát, gombát, petrezselyemzöldet is teszünk finomra vágva és kevés vajban
megpárolva. A húslébe belefőzzük az ángádst: A tojásokból és lisztből derelyetész
tát készítünk (inkább lágy legyen a tészta), nagyon vékonyra kinyújtjuk, majd 2x2
cm nagyságú darabokra vágjuk, melynek közepére kis kupac tölteléket helyezünk:
őrölt borjúhúst kevés reszelt, vagy apróra vágott hagymával, borssal, sóval összekeverjük. A derelyéket úgy hajtjuk össze, hogy a tészta fül alakot nyerjen: előbb
téglalap alakúra, majd az átlósan két szembenálló sarkát kisujjunk köré egymásra
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hajtjuk, összenyomjuk. Miután a tészta megfőtt, a levest churuttal (hurut) savanyít
juk, ízlés szerint. Négy személy részére a levesestálba 2-2 kanál churutot és tejfölt
teszünk, simára dörzsöljük, majd a forró levest ráöntjük.
Megjegyzés: további névváltozata Angadzsabur
ÖRMÉNYRAGU CSERÉPEDÉNYBEN
Hozzávalók: 20 dkg szemes bab, 5 dkg szalonna, 10 dkg hagyma, 60 dkg marhalábszár, 0,5 dl fehérbor, só, bors, fokhagyma, babérlevél, köménymag, majoránna,
10 dkg sűrített paradicsom, 30 dkg vegyes zöldség, 30 dkg burgonya
Elkészítése: Az előző nap beáztatott szemes babot külön megfőzzük. A kockára vágott
szalonnát lesütjük, majd zsírjában megpirítjuk az aprított hagymát. Ehhez hozzákeverjük
a kockára vágott marhalábszárat és ízesítésként sót, borsot, fokhagymát, babérlevelet,
köménymagot, majoránnát, sűrített paradicsomot, fehérbort, vizet, majd megpároljuk.
Amikor a hús félig megpuhult, kockára vágott vegyes zöldséget és burgonyát teszünk
bele, puhára főzzük. A szemes babot hozzáadva cserépedényben tálaljuk.
TÚRÓS BÉLES
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 30 dkg lisztből hajtogatott tészta
Töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 0,5 l tej, egy borospohár gríz, 3 tojás, 25 dkg cukor, citrom, mazsola
Elkészítése: A liszt kétharmadából sós, ecetes vízzel rétes tésztát készítünk. A liszt
egyharmadát a vajjal összegyúrjuk és a kinyújtott réteslapra ráhelyezzük, összehajtjuk. Rögtön kinyújtjuk és két irányból feltekerjük. Kettévágjuk, két lapot nyújtunk
belőle, majd a tölteléket a két lap közé kenjük.
Töltelék készítése: A tejben a grízt megfőzzük, kihűtjük, majd összekeverjük a tehéntúróval, 3 tojás sárgával, a cukorral és a 3 tojás felvert habjával, citrommal és
mazsolával.
ALMÁSPALACSINTA
Hozzávalók: 40-50 dkg liszt, 2 db tojás, 5 dl tej, 4 db reszelt alma, 0,5 dl olaj a
sütéshez
Elkészítése: Hozzávalókból sűrű palacsintatésztát kavarunk, beletesszük a reszelt
almát, majd 10 perces állás után egy palacsintasütőt olajjal vékonyan kikenjük és a
tűzön felforrósítjuk. Evőkanállal beleszaggatunk tenyérnyi nagyságú palacsintákat.
Fahéjas cukorral megszórjuk.

(Részlet dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyvből – Erdélyi Örmény
Múzeum sorozat 11., Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest 2008)
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BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN

(Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság,
Vaskapu, Kazán-szoros, Herkulesfürdő)
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja
2008

Útvonal: Budapest – Szeged – Kiszombor – Csanád – Nagyszentmiklós – Temesvár – Lugos – Orsova – Dunaorbágy – Kazán-szoros – Herkulesfürdő –
Vaskapu – Szörényvár – Berszászka – Lászlóvára – Karánsebes – Hátszeg
– Nagyszeben – Medgyes – Gernyeszeg – Sáromberke – Mikháza – Jobbágytelke – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely – Szászrégen –
Tancs – Kolozsvár – Nagyvárad – Ártánd – Budapest
Időtartam: 7 nap (augusztus 6–12.)
Autóbuszos útvonalhossz: Kb.: 2300 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti a társasutazás kezdetétől annak végéig

FŐBB ESEMÉNYEK
•
•
•

•
•
•
•
•

Találkozó a marosszéki örményekkel Marosvásárhelyen
Utunk során emlékezünk a 100 éve született Wass Albertre és életművének ma is
érvényes üzenetére
Panorámautazás (150 km) az a Duna bal
partján, a Széchenyi-út nyomvonalán,
Szentlászlóvár és Orsova között (AlDunai áttörés, Nagy Kazán, Kis Kazán,
Galambóc vára)
Naszádos hajókirándulás az Aranyember
történetének színhelyén a Kazán-szorosokban
Könnyű túra a Nagy Sukárra ahonnan
gyönyörű a rálátás a Kazán szorosokra és
Dunatölgyesi öbölre
Vaskapu, látogatás az erőmű gátrendszerében és ismertető az Al-Duna szabályozásának eseményeivel
A Szent Korona rejtekhelye Orsován
Baross Gábor-a vasminiszter emléktáblája a Kliszúrában

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galam
bóc várával átellenben
Séta Erzsébet királyné nyomában Herku
lesfürdőn
„Herkulesfürdői emlék” - Pazeller keringőjének varázsa a Cserna völgyében
Állandó fürdési lehetőség a Duna vízgyűjtő „tavában”
Városnézés Temesváron, Hunyadi János,
Dózsa György, Bolyai János és Klapka
György emlékhelyekkel
Tőkés László temesvári temploma, ahol
az 1989-es forradalom kirobbant
Körkép Nagyszebenben, Európa 2007.
évi kulturális fővárosában
Hírneves műkincsek a nagyszebeni
Brukenthal múzeumban
Czecz János haditettei Piskin és Nagyszebenben
Hunyadi János csatájának helyszíne az
Erdélyi Vaskapuban
Kinizsi Pál és a kenyérmezei ütközet
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Szent Gellért emlékhelyek és ereklyék
Csanádon
Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély Őraljaboldogfalván
Ferences kolostor Mikházán
Centrális, örmény típusú templom Kis
zomboron
Többnemzetiségű katolikus templom Or
sován
Kazettás református templom Tancson
Lerójuk kegyeletünket Sütő András és a
Bolyaiak síremlékeinél Marosvásárhelyen
Bartók Béla születési helye és szobra
Nagyszentmiklóson
A Teleki, Bethlen, Kemény, Bánffy és
Wass erdélyi arisztokrata családok sorstörténete

Erdélyi Örmény Gyökerek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete
a Sapientia egyetem campusa Marosvásárhelyen
Kastélylátogatás Gernyeszegen és Sárom
berkén
Bocskai István szobra Nyárádszeredán
ahol fejedelemmé választották
A Nopcsák regényes kalandjai Hátszegen
Az aranylelet története Nagyszentmiklóson
Fürdés a szovátai Medve tóban
Fergeteges roma táncok Gernyeszegen
Furulyazenés előadás Mikházán, Kájoni
Jánosról
Nyárádmenti népdal és néptáncbemutató
Jobbágytelkén
Magyar vigasság – zenés színpadi játék
Nagyváradon
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen

RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rakpartról
Határátkelő: Kiszombor
Látnivalók: Kiszombor (rotondás templom), Csanád (Szent Gellért püspöki székhelye, szobra és ereklyéje), Nagyszentmiklós (Bartók Béla emlékhelyek szülővárosában, a híres kincs lelőhelye), Temesvár (városnézés, Tőkés
László temploma), Dunaorbágy (Eselnica)
Estebéd: az 1., 2. és 3. napon a szálloda Dunára ráépített étterem teraszán
Szállás: az 1., 2. és 3. napon a Duna Csillaga szállodában
2. nap: Reggeli: a 2., 3. és 4.napon a szálloda éttermében
Látnivalók: Kis- és Nagy Kazán szoros (2 órás naszádos vízitúra-fakultatív program), Orsova (többnemzetiségű római katolikus templom, a Szent
Korona néhai rejtekhelye), Vaskapu (rálátás az erőműre, ismertető az AlDuna szabályozásáról), Herkulesfürdő (séta Erzsébet királynő nyomában a
Monarchia hangulatát idéző fürdővárosban)
3. nap: Látnivalók: Széchenyi-út nyomvonala az al-dunai áttörés bal partján
Szentlászlóvár és Orsova között, (Kis- és Nagykazán, Baross Gábor emléktábla, Galambóc vára, Drenkó vára),
Nagy Sukár (1,5 órás panorámatúra a Kazán szoros sziklaperemén)
4. nap: Látnivalók: Karánsebes, Erdélyi Vaskapu (Hunyadi János csatájának
helyszíne), Őraljaboldogfalva (Árpád-kori falképes templom és Kendeffy
kastély), Piski (Czecz János haditettei), Kenyérmező (Kinizsi Pál csatája),
Nagyszeben (városnézés, Brukenthal múzeum), Medgyes
Estebéd, reggeli és szállás: a 4., 5. és 6. napon Gernyeszegen, szállodában
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5. nap: Látnivalók: Gernyeszeg, Sáromberke (Teleki kastélyok), Mikháza (ferences
kolostor, furulyazenés előadás Kájoni Jánosról), Jobbágytelke (szíveslátás,
nyárádmenti népdal és néptáncbemutató), Gernyeszeg (roma néptáncosok)
6. nap: Látnivalók: Szováta (fürdés a sósvizű Medve tóban), Nyárádszereda
(Bocskai István emlékhelyek), Marosvásárhely (koszorúzás Sütő András
és a Bolyaik sírjainál, városnézés, Sapientia egyetem, találkozó a marosvásárhelyi örményekkel)
Zenés búcsúvacsora Gernyeszegen
7. nap: Látnivalók: Tancs (kazettás templom),
Mezőség (megemlékezés Wass Albertről),
Nagyvárad (Kiss Stúdió Színház előadása)
Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 63 000 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 25 év alatt 8000 Ft)
Az összeg tartalmazza a vezetés, a félpanzió, a szállás és a belépők és a helyi
produkciók árát, kivéve a fakultatív programokat és a buszköltséget (20 000 Ft, min.
40 résztvevő esetén).
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.







Fővárosi Örmény Klub

2008. május 15. csütörtök 17 óra
Budapest, Magyarok Háza, Bartók terem
V. kerület, Semmelweis u. 1-3. I. em.

Program:

Filmvetítés: Pandzsuni, a jótevő
(1993, örmény nyelv, magyar felirat) 95’ játékfilm
Rendezte: Arman Manarjan
Operatőr: Arman Mericsjan
Készült F. Otjan 1909-ben kiadott szatirikus regényéből
Rendezi: a Fővárosi Örmény Önkormányzat és
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Szomorújelentések
BÚCSÚZUNK!

Mert városunk állandó lelkiismerete… Intézményünk alapító, fenntartó tagja… Az újabb és újabb kihívások nagyasszonya…

LENGYEL ÁKOSNÉ FARAGÓ MÁRIA

2008. április 17-én elhunyt.
Terveiben, terveinkben egymást támasztottuk! Most álmait magával vitte! Ki fog
tovább álmodni, ha a mi Marika nénink elment?
Temetése örmény katolikus szertartás szerint Szamosújváron volt április 19-én.

EMLÉKÉT ŐRIZNI FOGJUK! –Téka Alapítvány – Szamosújvár

Lengyel Marika nénitől búcsúzik a Téka Alapítvány
Elment városunk utolsó nagyasszonya; utolsó igazi polgárasszonya, aki nemcsak élt ebben a városban, hanem
állandóan alakította; értékkel töltötte meg szellemi és
anyagi tereit…
Azon kívül, hogy alapította, támogatta és fenntartotta
a Téka Alapítványt, sokkal fontosabb dolgokat is adott
nekünk:
– megtanított felelősen élni,
– ő jelentette az állandó kihívást arra, hogy ne csak
magunkra figyeljünk, hanem vegyük észre azt, hogy a
világ átalakítható és tele van segítségre szoruló emberekkel,
– ha valamiben tévedtünk, akkor csendesen, választékosan, tapintatosan
figyelmeztetett erre, és mi hálásak voltunk neki, hogy segített meghaladni
korlátainkat…
Minél többet beszélünk róla, annál kevesebbet tudunk elmondani; amit viszont
nagyon meg fogunk érezni, az az, hogy Marika néni nélkül Szamosújvár szürkébb lesz.
Kevéssel több mint egy éve Budapesten jártunk közösen, ahol jótékonysági kiállítást szervezett a szórványkollégium fenntartására. Mindig is szívén viselte a
szegény és tehetséges gyerekek sorsát. Ezért a családdal való konzultálás után
szeretnénk létrehozni a „Lengyel Mária ösztöndíjalapot”.
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Tarpinián Dikrán
2008. március 25-én, életének 66. évében, türelemmel viselt hosszú szenvedés után,
otthonában elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat 2008. április 4-én az örmény katolikus egyház szertartása szerint az
Óbudai Temetőben helyezték örök nyugalomra.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
A gyászoló család és az örmény közösség

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
Csibi Márta







Kápolnák húsvéti szerepe

Sok száz résztvevője volt annak a keresztútnak, amelyet nagyszerdán este tartottak Gyergyóban. Az örmények fáklyás felvonulásának négy éves hagyománya van, egy másik húsvéti szokás – a vasárnapi hajnalvárás a Szent Anna-kápolnánál – évszázadok óta apáról fiúra maradt.
Gyergyószentmiklós Szent Anna-kápolnája –
kultikus jel, a helyiek legrégibb húsvéti búcsújáró
helye. A pogány szokásból eredő, a napimádattal
összefüggést mutató hagyományt az 1800-as
évek végén élesztették újra. Az elődök a kommunizmus idején makacsul állták a szekuritáté
zaklatásait, jelenleg pedig az egyház beleszólását
próbálják meg kizárni.
Négy évvel ezelőtt egy új, örmény szervezésű
hagyomány kelt útjára, melynek őrzőiként csaknem 400 gyergyószentmiklósi indult el szerdán
este hat óra után – fáklyás menetben – a Csobothegyen épült kápolnákig, elmélkedő keresztúti
zarándoklatra.

Nagykedden már döcög ki Csobothegy
domboldalán a fával megrakott szekér –
Gyergyószentmiklóson ez is a húsvéti készülődés komoly része. „Fát viszünk a kápolnákhoz,
hogy legyen a szerdaiaknak meg a vasárnapiaknak” – emeli meg kalapját a kocsis, majd becsap
a lovak közé, akik kínlódva hurcolják a szekér fát
a meredek oldalon.
A „szerdaiak” felvonulása az örmények által
szervezett fáklyás felvonulás, melynek csupán
négyéves hagyománya van. A „vasárnapiak”
évszázadokra visszamenőleg követni tudják a
hajnalváró szokás alakulását: apáról fiúra maradt, hogy a feltámadás virradatát a Szent Anna
kápolnánál kell köszönteni.
Mindkét hagyomány felekezetbarát – a nagyszerdai esemény, bár örmény szervezésű, ökumenikus. A vasárnapi találkozáson pedig még soha
senki nem kérdezte meg a másiktól, hogy milyen
vallásba keresztelték bele.
Nagyszerdán, négyéves hagyományt követve, legalább négyszáz résztvevője volt annak a
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keresztútnak, melyet Puskás Attila plébános indított útjára. „Egy régi, ma már nem létező keresztutat járunk be úgy, hogy mindenki cipeli a maga
keresztjét”, indította a híveket a 14 állomás útjára
Baróti László Sándor plébános.
Szekuval dacolva a hagyományért
A nagyszerdai hagyomány csak négyéves,
a húsvéti hajnalvárás több évszázados. „A régi
öregek, akik igazán sokat tudnának mesélni,
már elhaltak. Gircsis Jancsi, Gircsis Béla, Molnár Tibi, Málnási Csaba, na ők már a sírba vitték
a húsvét hajnali titkokat, mi már csak a hatvanas
évekről tudunk mesélni” – mondja Pircsi néni,
aki 18 éves korában kezdett bekapcsolódni a
hagyományba, majd tovább küld informálódni
Málnási Bélához, ő még tovább Ferenczi Rezső
bácsihoz, aki végül Czimbalmos Péter úrhoz
igazít.
Végül Peti bácsi mesél a legtöbbet. „Engem
is az apám vitt bele, de amúgy szinte mindenkit,
aki ma fontos szerepet kap az ünnepen. Vis�szamenőleg hallottam, hogy apámat is az apja,
és így lehet visszatekinteni akár az 1800-as
évekre is. Dacoltunk a Szekuritátéval, mert bizony nem szabadott nekünk sem oda kijárni, se
templomba. De inkább mentünk a kápolnához.
Még akkor is, ha besúgókat küldtek reánk, és
még akkor is, ha utána néhányunkat behívattak
a milíciára.”
Péter bácsi emlékei szerint nem bántották
őket a Szekuritáténál, csak éppen érdeklődtek,
hogy mi folyik ott és énekelték-e vagy sem a magyar és a székely himnuszokat.
Papok nélküli szokás
Az évszázadok óta élő hagyományban a papság nem vállalt szerepet – tudtak róla, hallgatólagosan beleegyeztek, de mellőzték a részvételüket.
Három éve annak, hogy egy kispap is látogatását
tette az ünnepségen – mint mondta, csupán azért,
hogy ne legyen pogány jellege a rendezvénynek.
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Ételt szentelt műanyag flakonból, és misét tartott,
annak rendje és módja szerint.
A kápolnások jó része ezt nem fogadta kitörő örömmel – beleszólnak a hagyományunkba,
mondogatták. „Jól kialakult rend szerint, apáról
fiúra szállt az úgynevezett misézés is. Rövid
imádságok, részlet a szentírásból, gyönyörű
vallásos énekek és megvolt a hálaadás az újabb
feltámadásért.
Most meg jönnek és beleszólnak abba, ami
évszázadok alatt alakult ki – hát ezt nem fogjuk
hagyni”, állapították meg többen is a húsvéti búcsúsok. És tavaly már sikerült kiegyezni: a pap
csak az imát vezette, a szertartást a Molnár fivérek, amint azt édesapjuktól tanulták.
„Most vasárnap is akad valaki, aki megmondja nekik, ha kijönnek terepjáróval, mert náluk
úgy szokás, nem gyalog járnak, mint mi”, véli
egy vasárnapi búcsúra készülő nő.
Lármafa az útmutató
A Szent Anna kápolna egykor a marosmelléki
lármafa rendszer egyik fontos pontja volt, tehát
stratégiai szempontból is nagy szerepet kapott.
A kápolnánál gyújtott tűz jól látható a szárhegyi,
illetve a tekerői testvérétől is – ez ugyanis építkezési szempont volt, úgy kiválasztani a helyet,
hogy az ott rakott tűz legalább két pontból látható
legyen.
A tűznek ma már nincs egyéb biztonsági
feladata, mint mutatni az utat a zarándokoknak.
„Egykor tüzes kerekeket eregettünk a dombon.
Szalmával körbetekertük, pakurával beáztattuk,
meggyújtottuk és amíg begurult, végig égett” –
meséli Czimbalmos bácsi.
A lármafa hagyomány ma újraéledni látszik:
a gyergyói Csabafiak Hagyományőrző Egyesület már harmadik éve készít hatalmas lármafát,
melynek tüze látható a városból is, így méltó arra,
hogy útmutatóként szolgáljon a hajnalváróknak.
(Megjelent: Új Magyar Szó – 2008 március)
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Bálintné Kovács Júlia rovata

Olvasói levelek, kapcsolattartás

Nagyon gazdag beszámolót kaptam Aradról, a 98 éves rétháti Kövér Gábortól, akinek családtörténeti beszámolóját és egyéb írásait is közölni fogjuk, kiegészítve a családtagokra
vonatkozó adatokat más forrásokból is. Most csak ízelítő következik leveleiből:
Kedves Júlia !
Megkaptam az EÖGYKE füzetet, hálásan köszönöm! Nagyon érdekes a tartalma, színvonalas,
komoly értékű, és számomra egyre érdekesebb! Megvallom, nekem határozott impulzust jelentett
a múlt évi egyik számban megjelent képes riport, amelyben a gyergyószentmiklósi KÖVÉR (?)
házon lelepleztek egy emléktáblát…!
Amikor 1966-ban ott jártam, a 2 nap alatt nem szerezhettem tudomást arról, hogy családom nyomot hagyott ottan a 18. századból, de mint már jeleztem, akkor nem volt alkalom a kutatásra…
Megvallom bennem csak nagyon kutatva lelhető fel az örmény tudat, de lehet, hogy az örményekre jellemző tulajdonságokból talán örököltem valamit.
Megkísérlem óhajtását a gyökerekre vonatkozóan teljesíteni. Ilyen kutatások a családomban
még magyar időkben sem folytak, később pedig az egyházi anyakönyvek elkobzása és állami levéltári zár alá helyezésével lehetetlenné váltak! Noha Ujj János barátom szerint most már lehet
kérvényezni a kutatást, sajnos életkorom és fizikai erőnlétem erre nem ad lehetőséget. Bevallom,
nem is nagyon szorgalmaztam származásomat kutatni.
1966-ban Gyergyószentmiklóson mindössze a temetőt kerestem fel, mert a templom és az egyházi iroda zárva voltak…
Örömmel olvasom a Füzeteket! Jómagam sajnos örmény hagyományokkal nemigen szolgálhatok, mert ha lettek is volna a családi hagyatékban, a 20. század európai politikája két ízben taszított
le családostól a nincstelen hajléktalanok szintjére, ahonnét ugyan mindent bevetve ismételten felemelkedtem, de sajnos már nem az 1942-es nívóra…
Mindent elvesztettem, így a családi irattárat is…! Ami maradt az véletlenül, padlás holmiként
elkerülte a „kutatók” figyelmét…! Így is muzeális értéke lévén, fennmaradása biztosítottnak vélhető. Erre vonatkozóan egyezség létezik. Kizárólag KÖVÉR anyag, semmilyen különleges örmény
jellege nincsen.
Van ellenben egy különös családi hagyomány férfi ágról. Kissé nevetséges… Ez a sózott feketekávé fogyasztása. Apám a szokást nagyapámtól „örökölte. A már kitöltött, csészében lévő feketekávéba a cukron kívül egy kiskanálhegynyi sót tett!
Magam is kipróbáltam a módszert. Megállapításom szerint a kávé íze telítettebbé válik.
Valószínüleg az oldat molekuláris állapota módosul oly módon, hogy az oldat molekuláris hálózata közé helyezkednek el a só molekulái, ezáltal a kávéoldat sűrűbbé válik. A só nem lehet túlzott
mennyiségű, mert akkor a kávé is sós lesz és élvezhetetlen.
Annak idején jómagam úgy próbáltam ki, hogy egyik csészében sózottat, a másikban só menteset készítettem és mindkettőt megízleltem. A sózott sűrűsége a „kapucineréhez” hasonlított!
E kis kávézás után még egyszer megköszönve a küldeményt búcsúzik „örmény-magyar”
tisztelője 							
Kövér Gábor
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Örmény-magyar gyermekrovat
(15. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink
történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről, Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok,
akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk. Rájuk is büszkék lehettek,
mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik. De
még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a
Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila, str.
Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

II. Tigrán (Kr. e. 95-55)

Árdászcsész király után néhány kisebb
jelentőségű király következett Örményországban. Krisztus előtt 95-ben azonban a
nagy II. Tigrán került az örmény trónra, és
negyven évig uralkodott az ország fölött.
Az ifjú Tigrán egy háborúban pártus
fogságba esett, és több évig raboskodott
a pártusok táborában. Ám az örmény
nép királlyá akarta koronázni, és ezért
váltságdíjat fizettek érte. Amikor Tigrán
diadalmasan vonult be az ország fővárosába, Árdászcsiádba, mindenki csodálta a
pompás menet közepén haladó szép, kék
szemű, szőke fiatalembert. Tigrán arra
törekedett, hogy erős hadsereget állítson
fel Örményországban, és békét teremtsen örmény földön. Tigrán még a pártus
udvarban megismerte a görög kultúrát.
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Az országban hatalmas építkezésekbe
kezdett. Rövid idő alatt Tigrán hatalmas
birodalmat hozott létre, amely a Kaukázus hegyétől az Eufráteszig és a Földközi-tengerig terjedt. Birodalmának új,
szebb és nagyobb fővárosra volt szüksége. Eltervezte, hogy a korábbi fővárosnál
csodásabb fővárost alapít, amit fallal vesz
körül. A várost sok ezer asszír és zsidó
hadifogoly építette görög építészmesterek irányítása alatt. Az új fővárost a király
neve után Tigránágerthnek nevezték el.
Mindenki irigyelte az új örmény fővárost,
Tigránágerthet, melynek falai a mai napig
állnak és mesélnek Tigrán hatalmáról és
nagyságáról.
Mi után nevezték Örményországban
a fővárosokat?
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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 jövedelemadójának 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassa.
Tizenegy éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése
anyagi nehézségeit részben megoldja. 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 rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
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 technikai száma 0011,
melynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett,
nincs önálló technikai száma!
Köszönjük, hogy gondol ránk!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Örmény kultúra hete 2008

Az Örmény Kultúra Hete kiállítás megnyitóján a rendezvénysorozat egyik fővédnöke Dr. Ashot Hovakimian az Örmény Köztársaság nagykövete. Baloldalt
Kátainé Szilvay Ingrid énekművész ezúttal tolmácsként
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. III. emelet 338-339., telefon: 332-1791)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
és a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Mb. főszerkesztő: Béres L. Attila
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.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa

XII. évfolyam 136. szám
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából
„Krisztus, eleven tűz!
Lobbantsd lángra bennem
szereteted tüzét,
amelyet meggyújtottál a földön,
hogy égesse el lelkem szennyét,
tegye tisztává lelkiismeretemet,
és törölje el testem bűneit!
Gyújtsa fel ismereteid fényét szívemben!
(És irgalmazz…)”
Szent Nerszesz imáját idézzük most is, főként arra gondolva, hogy a pünkösdi tűznek, mint az Isten-ismeret fényének kell világítania szívünkben, de ugyanakkor sohasem feledkezhetünk meg a bűnbánatról!
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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A Fővárosi iroda nem, de a klub működik

Akárcsak az Örmény Kultúra Hete filmnapján, a Fővárosi Örmény Klub májusi klubdélutánján is a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából mutatták be a Pandzsuni, a jótevő örmény filmet. A film megtekintése
előtt dr. Issekutz Sarolta elnök-asszonytól megtudtuk, több örmény dokumentum- és játékfilm fordítása is folyik.
Az elnök-asszony röviden és elismerően lül élők tehetségüknek megfelelően minél
szólt az Örmény Kultúra Hete írott sajtó többen vállalnák a lap kiadásának anyagi
és rádiós visszhangjáról is. Kiemelte, hogy támogatását is.
Pünkösd hétfőn az m2 Membrán műsora Évek óta hagyomány, hogy Világosító
is hírt adott róla, noha a rendezvénysorozat Szent Gergely ünnepén a szamosújváriak
kilenc napjának tizennyolc programja hu- visszavárják az Erdélyből elvándorolt örszonkét percbe nem fért, férhetett bele. A mény származásúakat. Az idén június 7-én,
júniusi klubnapon az m2 filmjét levetítik, szombaton. Szállás a Téka művelődési
és tervezik az Erdélyi Örmény Gyökerek központban egy éjszakára 2500 Ft, szállás
Kulturális Egyesület megbízásából készült és vacsora 3500 Ft, szállás és reggeli 3000
teljes filmanyag bemutatását is. Ez utóbbi Ft egy főnek. Az utazást egyénileg kell
filmet benevezik a kisebbségi dokumen- megoldani.
tumfilm-fesztiválra is.
Az augusztusi erdélyi egy hetes barangoMivel a főváros felfüggesztette a támoga- lásra is lehet még jelentkezni.
tást, egyelőre hiába cseng a telefon a Fő- Az Örmény Kultúra Hete utolsó napján,
városi Örmény Önkormányzat irodájában, a Fészek Klubban részletek hangzottak
bezárták. Nyár közepére talán rendeződik el a marosvásárhelyi Örmény Látó esten
a helyzet, addig az egyesület üzenetrögzí- Antonia Arslan: Pacsirtavár című genotős telefonján lehet találkozást egyeztetni.
cídiumi időkről szóló családregényből.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzeteket A könyvbemutató a júniusi klubműsoron
Magyarországon csak azok kapják júni- szerepel, akárcsak Az erdélyi örmény
ustól, akik a három hónapon keresztül konyha, fűszerezve című könyvé is.
közreadott Felhívásra visszajelezték igé–ba–
nyüket. Mivel a füzetek példányszámát
lecsökkentették, akik nem küldtek vis�szajelzést, automatikusan lekerültek a listáról. Természetesen olvasóink utólag is
kérhetik a füzeteket, amennyiben kitöltik
és visszaküldik a Felhívást, a nyilatkozatot. A határon túli magyaroknak is nagyon
fontos kiadvány megjelentetése több mint
négymillió forintba kerül évente. Ezért
szükség lenne, hogy az ország határain be- A film nagy tapsot kapott a közönségtől
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Örmények gyökerei

Hazánkban ma az örmény az egyik legkülönlegesebb nemzetiség. „Sokan a honfoglalókkal jöttek a Kárpát-medencébe – meséli a hagyományt idézve Issekutz Sarolta,
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke. – Egy 13. századi oklevél
megemlíti, hogy Esztergom városában saját negyedükben élnek az örmények. Később azután teljes mértékben beolvadtak a
magyarságba.”
Azok közül, akik ma Magyarországon
örménynek, örmény gyökerűnek vallják
magukat, a legtöbben okkal mondhatják,
hogy őseik a 17. században, főként 1672ben – a török fenyegetése elől menekülve
–kerültek Erdélybe. Onnan azután eleinte
családonként, utóbb pedig a trianoni békediktátum, majd a második világháború
fejleményeit félve, ezrével települjenek át
országunk mai területére. Néhány örmény
család már korábban, a legkegyetlenebb,
1915-ben kirobbant örmény genocídium
elől menekült a Kárpát-medencébe.
Issekutz Sarolta szerint az „erdélyi” örmények száma meghaladja a tízezret.
Nyelvüket már csak kevesen beszélik, de
hagyományaikat máig igyekeznek megőrizni. Magyar, valamint részben örmény
nyelvű folyóiratokat adnak ki (Erdélyi
Örmény Gyökerek Füzetek és Armenia),
kiállításokat, előadóesteket, tudományos
konferenciákat szerveznek, évenként
megtartják az Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozatot.
Mint Zsigmond Benedek armenológus
hangsúlyozza: az örmény sokszínű nyelv.
Az a néhány száz férfi és nő, aki ma is ismeri, beszéli egy vagy több élő változatát,
az utóbbi két-három évtizedben választotta otthonául Magyarországot.

Bármikor érkeztek is, a magukat örménynek, örmény gyökerűnek vallók jól tudják:
kereskedő, politikus, mesteremben eleik
jelentős szerepet játszottak Magyarország históriájában. Hazánkban ma is több
örmény kulturális egyesület és egyház
működik. Ezt egyebeken kívül a régiek
ideérkeztének időpontjában meg a nyelvismeretben, nyelvhasználatban mutatkozó
különbségek magyarázzák.
Az örmény katolikus egyház több száz
éves távoli és nyolc évtizedes közelmúltra tekinthet vissza. A budapesti Orlay utcai örmény katolikus templomban Fülöp
Ákos atya örményül olvassa a liturgia
szövegeit, és magyarul hirdeti az igét. A
résztvevők vagy emlékezetből, vagy kis
füzetkéből követik a szertartást, válaszolnak a papnak, éneklik a dallamokat. A
kottasorok alatt örmény betűkkel és – az
atyát diakónusként segítő Zsigmondnak
köszönhetően – latin betűs fonetikus átírással is szerepel a szöveg. Ki-ki a nyelvismeretének foka szerint döntheti el, hogy
melyiket olvassa.
Az armenológus még hozzáteszi: „Akármilyen jól elboldogul valaki mai örmény
nyelvi környezetben, a liturgia óörmény
fogalmazását már aligha értheti. A mise
szövege és a mai örmény nyelv között lényegesebb különbség mutatkozik, mint a
Halotti beszéd és napjaink nyelve között.”
Zsigmond Benedek nagy fába vágta a fejszéjét: kétnyelvű versantológiájának közreadása után most újabb kötetek, valamint
az örményekről szóló további kiadványok
megírására, szerkesztésére készül. Munkáival nagyban segíti a hazai örményeket
identitásuk megőrzésében.
Daniss Győző

(Megjelent: National Geographic, 2008 március)
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Tótfalusi örmény betűi

Az Örmény gyökerek
című írásukat olvasva,
és főképpen annak illusztrációit látva felidéződött bennem, hogy
Tótfalusi (másképpen:
Misztótfalusi)
Kis
Miklós – a maga korában, a 17. század végén
európai hírt szerzett
nyomdász és betűmetsző – egyebeken kívül
a Kaukázus vidékén
élő népek írásaihoz is
készítet betűket.
Némi utánajárással azt
is sikerült megtudnom, A kódex a Vatikáni Könyvtár XXV-ös számú örmény kódexe
hogy erdélyi hazánkfiának hollandiai tartózkodása idején a örmény betűket Misztótfalusi a megelőző.
grúz és örmény nyomdabetűk megalko- évben, az amszterdami örmény kolónia
tásában is nagy szerep jutott. Amint egy vezetőinek kérésére alkotta meg.
Kory Iván
svéd diplomatának írta 1688-ban, a grúz
nyomdabetűkkel készített mintanyomata Megjelent: National Georgaphic Magyarmellékleteként, a grúz betűk elkészíté- ország, 2008. május
sében nagyban segítette, hogy munkája (Szerkesztői megjegyzés: Molnár József:
során gyakorlatot szerzett egyebek közt a Misztótfalusi Kis Miklós örményeknek tett
latin, a német, a héber, a görög, a kopt, az szolgálatai címmel jelent meg tanulmány e
egyiptomi és kiváltképpen az örmény be- témában az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetűk metszésében.
tekben 2006 novemberétől 2007 májusáig)
Vannak arra vonatkozó adatok is, hogy az

Lászlóffy Aladár







Százéves jövendőmondó

Muszadagok, golgoták,
sosem tanul a világ,
hullámaival az ember
magát fojtja, mint a tenger,
sebeit magától kapja,
4

Krisztusát is megharapja,
mint a feltépett erek
Muszadagok, lágerek,
szögesdrót és lövészárok,
míg az élet elszivárog.
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Ilia Mihály „Háromszéki anekdotika”

Ez egy frissen megjelent könyvnek a címe,
szerzője Tömöry Péter színi rendező, író,
dramaturg, aki ma Veszprémben él. De
a könyv nagyobbik része arról a világról
szól, melynek kezdeteinél ott volt a szerző is, a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör
című lap 1968-as indulása, pontosabban
annak az író-újságíró gárdának a föllépése, mely a kolozsvári egyetemről a még
nagyon új diplomával egy székely-földi
város életében irodalmat teremtett, újságot
írt. Föllépésük sem a romániai magyar irodalomban, sem pedig a magyarországi irodalmi életben nem maradt nyomtalanul, ez
utóbbi majdnem hihetetlen, de igaz. Ennek
a szentgyörgyi csoportnak olyan írói formálódtak a napilapnál, mint Farkas Árpád,
Csiki László, Vári Attila, Magyari Lajos,
Czegő Zoltán, de már korán melléjük számítható lett a fiatalabb korosztályba tartozó
Bogdán László, és nem a hatásuk nélkül
indult onnét Markó Béla sem. Mint minden irodalmi indulásnak, ennek is később
kialakultak a legendái, melyek korjellemzők lettek, az egyéni útról meg a korszak
kisebbségi életéről, a nagy politikai szorításokról adnak képet, igazat és jellemzőt,
néha vidámat még a szomorúságban is.
Ezeknek a történeteknek darabjait már olvashattuk a maguk sajátos szem-szögéből
más szerzőknél is, például Csiki Lászlónál
nagyobb áttételekkel a prózában, Bogdán
Lászlónál regényben és versben, Vári Attila elbeszéléseiben, Sylvester Lajos és Dali
Sándor publicisztikájában.
Ez utóbbi kettő mint szerkesztő, illetve Sylvester mint színházigazgató a
Szentgyörgyre került fiatalok mentorai voltak. A fiatal irodalmi csoportot a jellegzetes
székelyföldi város különös tehetségű, néha
különc, de nagyon művelt értelmiségi alak-

jai vették körül, ők voltak az első olvasók,
a hely szellemének megértetői, az erdélyi
magyar vidék hagyományainak megtanítói, a botladozó civil életben gyakorta a
mecénási segítők is. Szinte minden emlékidéző írásban ott van Dr. Darkó Zsigmond
neve (akit persze csak Darkó Zsigának
hívtak), aki nyelv-tudásával, színházi tájékozottságával, irodalmi olvasottságával és
nagyvonalú patronusi szerepével a magyar
irodalom nagy befogadója és inspirálója
volt.
(Nem csak azért szerette a színházat, mert
színésznők voltak benne, de azért is.) Dr.
Komáromi Mihály nőgyógyász orvos, aki
alig volt idősebb ennél a Szent-györgyre
települt nemzedéknél, aki a keserves nemzetiségi életnek korrigálását úgy vélte
megoldani, hogy a móriczi vigadós magyart játszotta, miközben szép könyvtára,
hihetetlen versmemorizáló hajlama (és
előadókészsége) kiragadta a fiatal irodalmárokat a napi robot egyhangúságából.
(Magam úgy tudom, hogy Komáromi
Mihály is regényalakként mozog Bálint
Tibor prózájában.) De a kovásznai Szurkos
István doktor, a kézdivásárhelyi jeles céhtörténész, múzeumigazgató, Incze László,
a remek színésznő és színigazgató Dukász
Anna és még sokan mások, színészek, tanárok, képzőművészek álltak ennek az irodalmi kis csoportnak az inspirálói között.
És ott volt őslakosként Veress Dániel, aki
színházi dramaturg volt (börtönviselt, ami
inkább pedigrének számított), nagy könyvtárával, állandóan izgatott olvasási buzgalmával jó példa lehetett a fiatalok előtt.
Veress különben nem méltatott a szakma
részéről, pedig a Wesselényi Miklósról,
Mikes Kelemenről, Kemény Zsigmondról,
az erdélyi emlékirat-irodalomról, Németh
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Lászlóról szóló tanulmányaival jelentős
munkát végzett. (Ez utóbbival való levelezést már halála után jelentették meg. Hatalmas levelezés maradt utána, magam kb.
300 levelet váltottam vele, minden levele
külön tanulmány volt.) És persze ezt az
irodalmi gárdát a politika erőszakszervezete révén inzultálta is. Ennek a világnak
egy különös figurája volt a helyi szeku főnöke, bizonyos Hankes elvtárs, aki ugyancsak színházkedvelő volt és furcsa módon
olvasott ember, aki nagyon jó beszélt magyarul (a legenda szerint csángó családból
származott), ott ült gyakorta az írók kedves éttermében-kocsmájában a Sugásban,
és hallgatta meg figyelte a rábízott nyájat.

Páskándi Géza drámájának mozzanata volt
ez eleven valóságban, írói kitalálás nélkül.
Amikor Tömöry könyvét a napokban elolvastam, a magam emlékei is föltolultak
bennem erről a világról. A legenda megszépíti a fájdalmas történeteket is. Tömöry
könyve csak a címében anekdotika, a régi
történeteket egybevonja a mostani élete
történéseivel, bár amaz a fiatalsága ideje
volt, nem látszik nagyon vidámnak. Alakok, történetek bukkannak elő könyvében,
korszakot idéz a kelet-európai múltból,
amelyet mi is éltünk, de amelyről éppen az
elzártság idején kevés élménye volt a hazai
olvasónak. Érdemes ismerkedni vele.
(Megjelent: Bárkaonline 2008.05.21.)

Fővárosi Örmény Klub
2008. június 19. csütörtök 17 óra

Budapest, Magyarok Háza, Bartók terem (V. kerület, Semmelweis u. 1-3. I. em.)

Program:

Könyvbemutatók és filmek az Örmény Kultúra Hete kínálatából
Gross Arnold (Kiadó: Gross Arnold és a Medence Gyoport Bt., 2008),
képeskönyv (120 db mű, ebből 100 db eredeti méretben bemutatott rézkarc és
linómetszet) – Bemutatja a szerző
Örmény Kultúra Hete (film az M2 Membrán c.műsorából)
Antonia Arslan: Pacsirtavár (családregény az örmény népirtásról)
Fordította: Király Kinga Júlia, Kiadó: Mentor, 2008 – Bemutatja Kali Kinga
Örmény Kultúra Hete – (film a Rondó nemzetiségi magazinból)
Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
Bemutatja dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerkesztője
A bemutató után a szerzők dedikálják könyveiket

Rendezi: Budapest Főv. II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
A könyvek a helyszínen megvásárolhatók
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Bálintné Kovács Júlia

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
23. rész

A Moldován család története még jó néhány oldalon olvasható lesz, de nem
tudok szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy a családalapító Moldován János
kedves feleségét ugyanúgy hívták, ahogyan engem is kereszteltek, vagyis
Kovács Juliannának.
Az igazság az, hogy mivel „romantiku- Ez év szeptemberében az idevaló ifjúsabb” hangzású volt számomra a Júlia – ság honvédnek csapott fel, köztük volt a
már csak Rómeó és Petőfi Júliája miatt szabadságharcban vitézségi érdemrendis –, önhatalmúlag megrövidítettem a del kitüntetett Benkő József és a nagylanevem, alkalmat teremtve családtagja- ki s főleg a szeghegyi csata hőse és tárim és barátaim számára, hogy ne csak saiért magát feláldozni akaró históriai
február 16-án köszöntsenek fel, hanem alak: Szász Dániel.
május 21-én is.
1848. november elején Dimbul fenyeÍgy legalább többször beszélgethetünk, gette a községet oláhjaival, melynek
énekelhetünk egy egy pohár itóka mel- dühétől a Katona Miklós féle sereg egy
lett…
erre húzódó csapata mentette meg, de
A Moldován Lajos javaslatára a Ma- Sziebert János sebészt, Moldován Fegyarláposról szóló, ismertető dolgozat- renc jegyzőt, Sánta Józsit s még többenak kedvező a fogadtatása.
ket a Dimbu vezette lándzsás oláhság
„Bennem is felmerült a kérdés – írja elfogta, és Felső Szőcsön kegyetlenül
régi munkatársam és barátom Böske lemészárolta…
tanító néni –, vajon a magyarországi, A Moldován Ferenc jegyző sírja és keerdélyi, stb.olvasók tudják-e merre van resztje megtalálható a római katolikus
ez a Magyarlápos? Egy nagyon fontos sírkertben. Láttam.”
kérdésre kaptunk választ. Ismeretlenül Ez a közlés arra is rávilágít, hogy nem
is gratulálok a felvetéshez, és köszönet Moldován János volt az első Magyarláérte!”– Szerény tudásommal kiegészí- poson otthonra talált e nevet viselő örtem az ott olvasottakat.
mény, hanem esetleg éppen azért ment
Magyarlápos monográfiájából másolom oda piacot keresni, mert oda már voltak
a következőket: 1848-ban 160 főből kapcsolatai.
nemzetőrsége volt a községnek. Tiszt- Nem lehetetlen, hogy a Voith csajei Técsi Samu százados, Bak Ferenc lád volt az összekötő kapocs, hiszen
főhadnagy, Misz Lajos és Csonka Samu Szászrégenben volt pap Vojth Simon, aki
alhadnagyok, Séra György és Voith Ja- ott keresztelte meg dédnagyanyámat,
kab őrmesterek, Gáspár József zászló- Kolozsvári Karolinát, majd valószínűtartón kívül 13 tizedes, 13 altizedes, egy leg ő ajánlotta be „nevelőnőnek” Voith
dobos.
gyógyszerészékhez a kislány mellé.
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A meggyilkolt, néhai Moldován Ferenccel való esetleges rokonságra vall
az is, hogy Moldován János harmadik
fiát Ferencnek keresztelteti.
Böske az első világháború bizonyos
láposi eseményeiről is beszámol, hogy
kiegészítse ismereteinket. „Ezeket az
eseményeket Kalmár János: Ködön át
a mármarosi bércek című regényéből
idézem” – írja.
(Kalmárék is a magyarláposi örménymagyarok sorát gyarapították. Ez évi
áprilisi számunkban Moldován Lajos az
általa készített gyönyörű térképen 9-es
számmal jelölte lakóházukat. B.K.J.)
Sajnos a regényben leírtak hitelesek.
Anyai nagybátyám az 1900-ban született Duna Sándor is a vásárban volt
nagyapámmal, aki tímár lévén a feldolgozott bőrből bocskorokat árult a környék lakosságának.
„1918. december 3-a. A tőkési erdészeti
hivatalt, az uradalmat, a paplakot és jó
néhány polgári házat a környező falvakból felsereglett, éhező és kétségbeesett tömeg feldúlta.(…) Erzsébetbánya
Tőkéstől 20 km-re van bent a hegyek
között. A bánya a mindenkori kincstár
tulajdona. A bányavároska vonzó célpontja lehet a fosztogatóknak. A polgárok féltek, és segítséget kértek.
Nagybányán állomásozott a csatarendben visszavonuló Székely hadosztály. Az éj folyamán átjött egy
szakasz a Rotundán, és állást foglalt
Erzsébetbánya bejáratánál. Harminc
katona, két altiszt és a parancsnokuk
hadnagyi ranggal.
A katonák láttára a fosztogatók hada
megtorpant.(…)
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Másnap december 4. csütörtök. Magyarláposon hetivásár és a vásár alkalmával népgyűlés, amelyen a Gyulafehérváron résztvevő küldöttség tart majd
beszámolót, az ott elhangzottakról,
Erdély hovatartozásával kapcsolatban.
Több ezer ember várható a környék
falvaiból. Alapos a polgárok félelme!
Megismétlődhet, ami Tőkésen történt
és Erzsébetbányán nem sikerült. Kérik
a parancsnokságtól a fegyveres védelmet. A parancsnokság Láposra irányítja
az Erzsébetbányán állomásozó különítményt. Meg is érkeznek úgy 10 óra
körül.
A nagygyűlés a piactéren már javában
folyik. A rendezők, a helyi románság
prominens képviselői rendfenntartó
karszalagos embereket állítanak, megtiltanak mindenfajta provokációt. Biztosítják a község módos polgárait, hogy
nem történik semmi bántódásuk… de a
piactér fölé magasodó községháza padlásáról egy lövés dörren, az első szekéren ülő őrmestert halálos találat éri.
(…) Az egész pillanatok alatt történt.
A négyévi gyilkos háborút túlélő katonákban már az ösztönök automatizmusa
dolgozik. A két gépfegyver elkezd kelepelni. Egyenest bele a tömegbe, aztán
szuronyt fel, az épületet megrohamozni, a benntlévőket felkoncolni!...
Összesen 170 halott, számtalan sebesült,
abszolút többségük ártatlan ember.”
Amit még az emberektől hallottam, ami
szintén hiteles. Az akkori bíró Szász
Antal odament a parancsnokhoz, aki a
kivégző osztagot vezényelte, mert már
fel voltak sorakoztatva a halálra ítéltek.
Azt mondta, és kigombolta az ingét:?
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Parancsnok úr! Előbb ide lövessen, mert
maguk elmennek, de itt vérfürdő lesz!
Belátva az igazságot felfüggesztették
a kivégzést, és elvonultak, magukkal
vivén a halottaikat, és a sebesülteket.
A Szász Anti bácsi házának falán lévő
márványtábla előtt ma is tisztelettel állnak meg az életben maradottak utódai,
és nemcsak ők.



Udvarhelyi Éva Tessza

Ezt az eseményt a pécsi unokbátyám
Dr. Breuer birtokában levő történelemkönyvben is olvastam.
Ez a véres történet megrendítette akkor
egész Európát!
A történetnek sajnos volt folytatása. A
véres csütörtökre 1920-ban következett
a megtorlás.
Folytatjuk





„Olyan vagyok, mint egy szivacs,
magamba akarom szívni az információt”1
5., befejező rész

Isabella Manassarian (22 éves) Örményországból érkezett. 2006 szeptemberében
jött Budapestre, hogy mesterdiplomát szerezzen politológiából a Közép-Európai
Egyetemen2. Egy évig marad Magyarországon. Mielőtt Magyarországra jött, hét
évig Egyiptomban élt. Mivel egész életét különböző nemzetközi közegekben élte, az
identitás keresése fontos szerepet kapott az életében, egészen kisgyerekkora óta.
Imádok tanulni, imádok új tudást
szerezni. Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt. Mivel nemzetközi közegben
élek, tudom, hogy az emberek folyamatosan jeleket kapnak a kultúrámról, az
országomról. A Kairói Amerikai Egyetemen, mielőtt én odamentem, valószínűleg senki sem hallott még az 1915-ös
örmény népirtásról. Ez tabutéma volt.
Egyiptomban nem nagyon beszélnek
erről. De én minden dolgozatomat valahogy összekapcsoltam Örményországgal. Néhány napja az egyik amerikai
barátom a CEU-n azt mondta nekem:
„Elegem van, hagyjál ezzel! Legalább
egy napig ne hozz fel örmény példát,

amikor valamiről beszélünk az órán!”
De ha elmondhatok dolgokat, most is
megteszem. Az embereknek tudniuk
kell. Az emberek nem tudnak eleget.
Azok a dolgok, amiket az emberek ismernek, nem igazán jellemzik a kultúránkat. Volt kommunista országnak
vagyunk bélyegezve. Ez az, amit az
emberek tudnak rólunk. De mi többek
vagyunk ennél.
Úgy érzem, hogy itt élek. Van itt egy
lakásom. Valószínűleg, ha a kollégiumban laknék, akkor nem érezném ezt
a kötődést. De van egy saját lakásom,
elmegyek befizetni a számláimat, bizonyos szempontból részt veszek a napi
rutinban. Megveszem az újságomat.
9
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És bár lakóhely szerint ide tartozom,
kulturálisan, úgy tűnik, nem igazán.
Nagyon nehezemre esik az utcaneveket megjegyezni. Csak azt tudom, hogy
egyenesen kell mennem, aztán jobbra,
balra, aztán fel kell szállni a villamosra, és a harmadik megállónál le kell
szállni. Szóval mindig számolni kell.
Így aztán felszállok a villamosra: az
első megállót elhagytuk, oké, a másodikat is, a harmadiknál leszállok. Ami
a városnézést illeti, mindenhol jártam
már Budapesten, de amikor csak időm
engedi, megint elmegyek valahova. Nagyon szeretek múzeumba járni, ezért,
ha van időm hétvégenként, megpróbálok elmenni valahova. Eddig háromszor
voltam a budai várban. De ezen kívül
nem nagyon van sok szabadidőm, hogy
járkáljak. Próbálok, amennyit tudok,
de a legfontosabb, hogy diplomát szerezzek. Próbálok utazgatni is, de eddig
csak Egerbe és Veszprémbe jutottam el.
Ez azért valami.1
Még mindig érnek nagy megrázkódtatások. Főleg, amikor nem tudok emberekkel kommunikálni. Például sokkal
könnyebb angolul beszélőket találni az
V. kerületben. Valamelyik nap az Örs
vezér téren voltam, leszálltam a metróról, a CEU kollégiumába igyekeztem.
Fel kellett szállnom egy buszra, de nem
tudtam, melyikre. És akkor kérdezgettem: „Beszél angolul?” „Nem.” „Beszél
angolul?” „Nem.” Úgy harminc percig
kerestem a 44-es buszt. Végül minden
egyes buszmegállót végigjártam, mivel
nem tudtam elmagyarázni az embereknek, hogy hova akarok menni. A fiatalok
között könnyebb olyat találni, aki beszél
10
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angolul, mint az idősebbek között. De
amikor a CEU-n a külföldiekkel beszélünk erről, mindig azt mondjuk: „Hát
hogy lehet, hogy ezek az emberek nem
beszélnek angolul?”
Mindezzel együtt megtanultam elfogadni, hogy itt az emberek nem beszélnek angolul. Ez van, tetszik vagy
nem, alkalmazkodni fogok. Persze néha
nehéz. Próbálom befizetni a számláimat például, és senki nem beszél angolul. És így nagyon nehéz befizetni a
számlákat, mivel minden magyarul van.
Emlékszem, mindenki kiborult, amikor
elmentünk bejelenteni a lakcímünket.
Van ez a hely, ahova el kell menni, ami
nagyrészt külföldieknek van, és senki
nem beszél ott angolul. Egyetlen papír
nincs, amin akár egy szó lenne angolul.
Magyarul kellett kitölteni a nyomtatványt. És akkor kérdezgeted: „Elnézést,
beszél angolul?” „No, nem, nem.” „Mit
csináljak ezzel a papírral?” Mire ők:
„Go, go, go”.3 Szóval menni kellett és
ki kellett tölteni a nyomtatványt, de nem
tudod, hogy mit írj. Így fogtam a papírokat, és visszamentem a CEU-ba. Mindenki panaszkodott, úgyhogy volt egy
bemutató, ahol projektorral kivetítették
a nyomtatvány, és szépen mindenki kitöltötte a sajátját. Elmagyarázták, hova
mit kell írni. Szóval együtt töltöttük ki,
mert másképp nem lehetett elintézni. És
aztán mindannyian beadtuk. Ez nehéz
eset volt. Ez volt az egyik első sokk,
ami ért. Először, amikor megérkeztem
a Keletibe, aztán ezek a nyomtatványok
külföldiek részére magyarul, majd amikor leadod, nem beszélnek angolul…
A CEU-n még most is gyakran meg-
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történik, hogy összegyűlnek az emberek
és Magyarországról panaszkodnak. A
CEU-n ez egy napi rutin. „Kutyaszarba
léptem. Miért nem takarítják fel a kutyaszart az utcán? Mindenhol kutyaszar
van. Mi ez? Nincs olyan törvény, hogy
a tulajdonosnak fel kell szednie a szart?
Nem tudom, mit csinálnak, de tele van
vele a város.” És akkor vannak a hajléktalanok, ez folyamatosan beszédtéma.
„Hogy lehet itt ennyi hajléktalan? Mit
csinál a kormány? A mi kormányunk
szállást adott nekik, ők miért nem szállásolják el őket? Nem értem, miért nem
adnak szállást nekik, kérdezd meg a
magyarokat. A magyarok miért nem
szállásolják el a hajléktalanjaikat?” De
még ők, a magyarok sem tudják.
1

A Közép-Európai Egyetem (Central European
University, rövidítése: CEU) az Amerikai Egyesült
Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény,
amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén. Az intézmény kiemelten foglalkozik a társadalmi változások
interdiszciplináris és összehasonlító kutatásával, a
nyílt társadalmakba történő átmenet modelljeinek
tanulmányozásával, valamint a nem nyugati fejlődési típust követő demokráciák elemzésével. Forrás:
www.ceu.hu
3
„Menjen, menjen.”
2

(Megjelent: Vándorok kultúrák között

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Budapest, 2007 c. könyvben)

Az interjú 2006. november 27.én készült.





Május 23-án Zuglóban



Világosító Szent Gergely tiszteletére rendezett ünnepi műsort a Zuglói, XIII-, XV., és XVII. kerületi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat. A hagyományos rendezvényen a gyergyószentmiklósi és csíkszeredai közösségek ismét képviseltették magukat.
A kertben rendezett programokra a hűvös idő ellenére sokan voltak kíváncsiak. A gyönyörű hangú Puskás Eszter és Avedikián Viktória örmény népdalai
méltán váltott ki nagy elismerést. Lusine Hakopyan
énekét Szabó László duduk művész kísérte. Várnagy Katalin Dzsida Jenő és Wass Albert verseit
szavalta mély átéléssel, míg Zárug Zita Lászlóffy
Aladár verssel érkezett. A Harmónia-Celestis zuglói örmény kórus örmény egyházi énekeket adott
elő. Az estet örmény ételek bemutatója zárta, amely
méltán váltott ki ismét nagy érdeklődést.
I.S.

Vége

Puskás Eszter népdalokat énekelt

11

2008. június

Erdélyi Örmény Gyökerek

Örmény kultúra hete 2008

Ajtony Gábor & Ajtony Zsuzsa

Gyökerek és hajtások:
csíki örmény családok múltja és jelene
(1. rész)

A három évszázaddal ezelőtt, Moldvából érkező őseink a Kárpátok szorosain átvándorolva Besztercén, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen és a Kézdivásárhely melletti Kantán telepedtek
le. Csíkszereda nem szerepelt a felsorolt
települések között, azonban már a 19.
sz. közepétől (a szeredai templomkert
sírkőfelirataiból tudjuk) számottevő volt
az ide költöző örmény családok száma,
mert Szépvíz közelsége miatt (mindössze 10 km a távolság) és a város megyeszékhely jellege ezt indokolttá tette.
Ugyanakkor a Csíksomlyón működő
jó nevű – ferencesek által működtetett
– gimnázium és tanítóképző is ide vonzotta a tanulni vágyó fiatalokat, akik tanulmányaik befejezése után a városban
telepedtek le. A megyeszékhely közhivatalai pedig számos ide települtnek is
vonzó munkahelyet biztosítottak. Így
kialakult egy értelmiségi réteg. A városi
élet és az ezzel együtt fejlődő kereskedelem is néhány kereskedő család beilleszkedését is jelentette. Mindebből kitűnik,
hogy az itt élő örmények egyrészt szellemi, másrészt kereskedelmi téren tevékenykedtek. A 20. sz. elején, egészen
az első világháborúig, a város magyarörmény lakossága néhányszáz főre volt
tehető, akik közül többen tevőlegesen is
résztvettek a város szellemi, kulturális,
12
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társadalmi, kereskedelmi és pénzügyi
életében, sőt többen országos szinten is
nevet szereztek maguknak.
Az első világháború, a menekülés,
majd a trianoni békediktátum az itteni
magyar-örményeket is keményen sújtotta, mind anyagilag, mind pedig létükben. Az 1823-as földreform a városi
birtokosokat hozta nehéz helyzetbe (földek kisajátítása, kényszereladása), a hivatalnokokat – akik nem tettek esküt az
új hatalomnak – elbocsájtották és így ők
más megélhetési forrás után kellett, hogy
nézzenek. Ez jónéhány család felbomlását és marginalizálását okozta. Többen
külföldön kerestek boldogulást.
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Szinte azonos hatású volt a második
világháború ideje alatti menekülés. A
város 1944 szeptember első napjaiban
katonai kiürítési parancs miatt teljesen
elnéptelenedett. Csak a háború befejezése után tért vissza nagyon lassan a
lakosság. Az elszegényedés katasztrofális volt, amit érzelmileg csak fokozott
a párizsi békeszerződés által kialakított
helyzet. Jött a kommunista uralom, az
osztályharc és a módos polgári és kereskedő rétegek felszámolása. Ingatlanjaikat államosították (gyógyszertárak,
fűrészüzemek, magánházak), a kereskedőket az állami kereskedelmi egységekbe kényszerítették, a földbirtokokat,
eszközeiket kisajátították, és az állam,
vagy a kollektív gazdaságok tették rá
a kezüket. Ez alól az örmények sem
voltak kivételek. Az ún. osztályidegen
családokat vagy kiűzték lakásaikból,
vagy rájuk költöztettek másokat, a tanulósorban lévő fiatalokat eltávolították az iskolákból, s ezért csak több száz
km távolságban lévő intézményekben
folytathatták tanulmányaikat. Az ’50-es
években jött az ún. „aranyláz”, ami azt
jelentette, hogy a módosabb családoktól
elvették a régi családi ékszereket, vagyontárgyakat, sőt ennek az ürügyén jó
néhány család tagjait be is börtönözték.
Említésre méltó és elgondolkodtató az,
hogy mindkét háború okozta menekülésből a családok majdnem minden tagja
visszatért és csak a hatalomváltás utáni reménytelennek látszó helyzet miatt
hagyták el szülőföldjüket.

A Ceausescu diktatúra embertelen elnyomása miatt a 70-es évektől kezdve
egyre többen vándoroltak ki külföldre,
sokszor életük kockáztatása mellett is,
vállalva a hontalanság minden következményét. Igaz ugyan, hogy az elvándorlás az ún. „rendszerváltás” után némiképpen csökkent, de sajnos nem állt
meg és most az EU-ba való belépés is
magában hordozza azt a veszélyt, hogy
más erdélyi városokhoz hasonlóan itt is
csökkenni fog az örmény-magyarok lélekszáma.
Az előzőekben említett okokon kívül
a lélekszám csökkenését az uralkodó
demográfiai irányzat (trend) is nagyban
befolyásolja, ugyanis amíg a nagyszüleink családjában nem volt ritka a 8–10
gyermek, addig az elmúlt évszázadban
legfennebb a két gyermek vállalása volt
a divat, manapság pedig ez is a múlté.
Külön kell szólnunk az assszimilációról, a beolvadásról, mely „önkéntes” alapon történt. Míg a régmúltban az
örmény családok összetétele homogén
volt, addig az 1900-as évektől kezdve a
vegyes házasságok kötése vált uralkodóvá, azaz az örmény és székely, ill.örmény és magyar családok tagjai kötöttek
házasságot. És ez a folyamat napjainkban már megszokottá vált. Érdekes és
mindenképpen reménytkeltő azonban az
a tény, hogy nagyon sok ilyen házasságból született egyén büszkén vallja magát
örménynek vagy örmény-székelynek,
még azok is, akiknek csupán valamelyik
távoli felmenő őse volt örmény szár13
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mazású. Sajnos a történelem elsodorta a
Csíkszépvizen működő örmény nyelvű
iskolát, így már az előttünk volt generáció
tagjai sem ismerték az örmény nyelvet,
vallási szempontból pedig – pap és helybeli templom hiányában – legtöbben a
róm. kat. vallás szerint kereszteltették meg
gyermekeiket.
Alapítványunk – a Csíkkörzeti örménymagyarok Szentháromság nevű alapítványa – éppen a fentiek miatt tűzte ki többek
között célul a városban és környékén élő
örmény származásúak önazonosság-tudatának fölelevenítését és ápolását. Ezt rendezvények megszervezésével és különböző kiadványok terjesztésével, hathatós magyarországi támogatással próbáljuk elérni.
Napjainkban a város örmény közössége két csoportosulásból tevődik ös�sze: egyrészt vannak – kevesen ugyan
– akiknek már a felmenői is itt laktak:
ezek itt is születtek, másrészt pedig azok,
akiknek szülei, felmenői Csíkszépvizen,
Gyergyószentmiklóson, Szamosújváron,
Kézivásárhelyen vagy Erzsébetvárosban
éltek, de gyermeikeik a múlt század közepén vagy végén telepedtek itt le. Az ide
település egyik oka az 1968-as megyésítés
utáni erőltetett iparosítás és az ezzel járó
városfejlesztés volt, ami munkahelyteremtéssel járt s így a város lakossága megsokszorozódott. Az iparban, építkezéseknél,
közigazgatásban sokan helyezkedtek el.
Az 1940-ben megjelent Hovahannesian
Eghia „Hazai örmények a nemzet szolgálatában” c. könyve – Csíkszereda vonatkozásában – 13 örmény családról tesz
14

említést, napjainkban – bár nem történt hivatalos felmérés – az említett elvándorlás,
elöregedés és demográfiai hullámvölgy ellenére is ennél valamivel több örmény családról tudunk, akik a városban élnek. Ezek
között vannak két generációs családok, de
vannak sajnos olyanok is, ahonnan a fiatal
évjáratú családtagok külföldre távoztak a
jólét és boldogulás reményében. Így kerültek Amerikába, Európa különböző országaiba, Német-, Francia-, Svédországba,
Belgiumba vagy Magyarországra.
A városban letelepedett örmény származásúak nagy része tevőlegesen is hozzájárult a település fejlődéséhez, amint ez más
városok, falvak esetében is megállapítható
(Gyergyószentmiklós, Szamosújvár, Erzsébetváros). A módos családok épületei
a kor színvonalát nemcsak elérték, hanem
túl is szárnyalták, és az azokban működő
üzleteik pedig a városképet javították. Az
értelmiségiek – ügyvédek, bírák, mérnökök, orvosok, gyógyszerészek pedig a
szellemi élet aktív résztvevői voltak. Említésre méltó kulturális tevékenységet is
kifejtettek: amatőr színjátszó körökben,
koncerteken gyülölcsöztették és mutatták
be tehetségüket.
A következőkben a Csíkban élő örmény
származású családokat veszem számba
betűrendi sorrendben, kiemelve néhány
személyiséget közülük.
Az Ajvász család
Tagjai 1924 óta élnek a városban. A
család gyökerei a Krím-félszigetre nyúlnak vissza, ahol Ajvazian ill. Ajvazovszkij
néven szerepeltek. Utóbbi a híres tenger-
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festő volt. Innen előbb Moldvába, majd
Erdélybe érkeztek az ősök, akik Erzsébetvárosban ill. Székelykeresztúron telepedtek le.
Ajvász Jenő és Ajvász Árpád – mindketten gyógyszerészek – találtak otthonra, ahol a Fekete Sas gyógyszertár tulajdonosai lettek az 1949-es államosításig.
Jenő Kolozsváron ill. Bécsben szerzett
diplomát, Árpádot pedig a Szegedi Tudományegyetemen avatták gyógyszerészmesterré. Mindketten résztvettek a város
kulturális, társadalmi életében, szakmai
szempontból is maradandót alkottak.
Jenő nőtlen volt, Árpád a csíkszeredai
Fejér Dórát vette feleségül. 1943-ban a
család az Ajtony nevet vette fel. 2 gyermekük született, Gábor gyógyszerész,
Pál mérnök. Gábor Csíkszeredában él
családjával, lányai Zsuzsa és Krisztina,
akik szintén itt élnek családjaikkal. Pál
családjával Magyarországra távozott,
Pécsett élnek.
Az Ávéd család
Szongott szerint a név „üdvözlést”, „üdvözletet” jelent. A család
Gyergyószentmiklósról ered. Városunkban Ávéd József és családja 1968-tól él.
Apja Ávéd Antal, anyja Kovács Anna.
Lányai: Ildikó és Csilla. Ildikó fiával és
annak családjával szintén itt laknak.
A Bulbuk család
Képviselője városunkban Bulbuk
Márton építészmérnök, vállalkozó, műemlékvédelmi szakmérnök. aki 1982-ben
jött ide, benősülés révén. Felesége Enikő
orvosnő, két lányuk van, Emese és Zsu-

zsanna. A Bulbuk család Szamosújvárról
ill. Désről származik, ahol az ősök jelentős szerepet töltöttek be a város életében.
A gyökerek azonban Moldváig nyúlnak
vissza. A családról Szongott Kristóf is
megemlékezik könyvében.
A Buslig család
Gyergyószentmiklósról származik.
Tarisznyás Márton szerint a Buslig „rövidlátót” jelent. A család képviselője,
Buslig József 1982 óta él városunkban
családjával együtt. Képesítése szerint közgazdász, az államapparátusban
dolgozott. Apja Buslig József, anyja
Kémenes Anna. Gyermekei József-László, Julianna-Judit, fia Csíkszeredában,
leánya Debrecenben él.
Buslig László szintén Gyergyószentmiklósról költözött, jelenleg itt él
családjával.
A Dobál család
Eredeti neve Szongott szerint a
török „thopal”, azaz „sánta”. Ők is
Csíkszépvízről származnak. A nagyapa
Dobál Gergely, a fia Dobál Gerő kereskedő és tisztviselő volt. 9 gyermeke közül 6 lány és 3 fiú. A lányok közül Gizella (Borsné), Irén (Sólyomné) és Katalin
(Voslobánné) a megyésítéskor költöztek
a városba, ők és családjaik ma is a városban élnek.
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
2008 rendezvénysorozaton április 19én a „335 éve Magyarhonban” – erdélyi örmény közösségek konferenciáján, a
Ferencvárosi Művelődési Központban)
			
Folytatjuk
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Puskás Attila

Tovább terjed az „örmény vírus” Erdélyben:
fertőzési góc Marosvásárhely

Az örmény nemzeti-kulturális újjáéledés a keleti szocialista-kommunista
diktatúrák bukásával egy időben született meg Erdélyben és az innen elszármazott örmények körében Magyarországon. Mintegy válaszként tört fel arra
a tudatos agymosásra, amellyel a kommunista rendszer egyenlőséget és testvériséget hirdető politikája végérvényesen eltörölni szándékozta az egészséges
nemzeti büszkeséget. A nemzeti büszkeségnek nem csupán közösségmegtartó, hanem értékmegőrző és teremtő
ereje van. Hasonlattal élve, olyan ez a
büszkeség, mint egy motornak a gyertya, amelynek apró szikrája indulásba
lendít egy egész gépezetet.
Az örmény nemzetre ez hatványozottan érvényes, valószínűleg a történelmi
megpróbáltatásai miatt is. Az örmény
kultúrkörhöz és nemzethez való tartozás
érzését és az ebből származó büszkeséget semmilyen környezeti hatás vagy
politikai konjunktúra sem tudta végleg
kioltani. Claudio Gugerotti egykori római örmény-magyar-olasz származású
professzor szerint mindez nem csak
anamnézis, történelmi emlékezés, hanem összefügg egy „kortynyi örmény
vérrel” is, amely elegendő, hogy valakiből robbanásszerűen feltörjön az örménység tudata és a közösséghez való
Marosvásárhely küldötte, Dr. Puskás
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tartozás érzése. Az „örmény vírus” ez,
ami komolyan fertőzi azt, akinek ereiben egy „kortynyi örmény vér” csörgedez. Végérvényesen beépül a szervezetébe. Lehet, hogy van egy lappangási
ideje, de egyszer úgyis megmutatkozik.
Fertőzése pedig „halálos”!
Az örmény nemzeti-kulturális újjáéledés korában az „örmény vírus” új fórumokon hatott a romániai és magyarországi társadalmi szintéren. Budapesten
létezett egy örmény kápolna, Erdélyben
léteztek örmény templomok, és szinte
mindenhol az Egyházra hárult az értékátmentő szerep. Ez azonban nem az
Egyház eredeti küldetése a világban.
Az újjáéledés ennek a középkori társa-
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dalmi berendezkedésnek a végét jelentette a XX. századvég maradék örmény
közösségeiben, az újkori szekularizáció
mintájára. Az erdélyi és magyarországi
közösségeket élete ezt példázza. Magyarországon és Romániában egyaránt
kulturális egyesületek születtek, és a
többpártrendszer bevezetésével lehetőség nyílt a kisebbségek politikai képviseletére. Magyarországon hagyományápoló szervezeteken túl (pl. EÖGYKE)
az önkormányzatiság előmozdította
ezt az „örmény reneszánszot”, nem kis
bonyodalmat okozva civil, politikai és
egyházi téren. Romániában a kisebbségpolitika adott lehetőséget arra, hogy
a politikai akarat hathatósan, anyagilag is támogassa az örmény nemzeti és
kulturális újjászületést civil és egyházi
körökben. A Bukarestben létrejött és
működő UAR „esernyő-szervezet” még
mindig az „amerikai nagybácsi” szerepét tölti be Romániában. Más erdélyi
szervezetek (Görög Joachim Társaság,
Örmény-Magyar Baráti Társaság) a
lehetőségeik függvényében, sokszor
jelentős saját anyagi hozzájárulással,
koldulva próbálják az „örmény vírus”
feltörését rendezvényeikkel csillapítani.
Most az „örmény vírus” újból fertőz,
a fertőzési góc Marosvásárhelyen. A
fertőzés tulajdonképpen 2006. júniusában történt a helyi unitárius templomban, ahol Dr. Issekutz Sarolta előadását
Várady Mária és Kilyén Ilka színművészek szavalatai tettek emlékezetessé.
Senki nem gondolta, hogy mindennek

lesz folytatása. Novemberben azonban
egy könyvbemutatóra több mint százan
jöttek a Kultúrpalota Kistermébe, hogy
ismerkedjenek az örmény kultúrával.
De nem csak érdeklődő volt közöttük,
hanem sok örmény származású marosvásárhelyi is, akikben csordogál még
egy „kortynyi örmény vér”. Ekkor derült fény arra, hogy Marosvásárhelyen
több van, mint puszta kulturális érdeklődés.
A XVIII. század végétől folyamatosan jelentős számú örménység telepedett át a közeli Erzsébetvárosról, akik
hozzájárultak a város iparosodásához és
polgáriasodásához. Ezt felgyorsította a
honfiúsítás is, ami lehetővé tette az örmények számára a szabad telekvásárlást
és letelepedést. Így nagyon korán kialakult Marosvásárhelyen egy „másodrangú örmény közösség”. Tudomásunk
nincs arról, hogy létezett volna örmény
egyházi vagy civil-polgári szerveződés.
A legszervezettebb „társadalmi rendszer” mindmáig a katolikus temetőben
van, aminek első felében szinte kizárólag örmény sírokat találunk. Nem
helyi források tanúskodnak arról, hogy
a Görög-Katolikus Egyház romániai
betiltása a marosvásárhelyi örmény-katolikusokat választás elé állította: keleti
egyház tagjai lévén vagy elfogadják az
ortodox egyházat, vagy hivatalosan is
római katolikusokká válnak. Természetesen a már meglévő hagyomány alapján is az utóbbit választották, mert örmény lelkipásztori szolgálat hiányában
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inkább a római-katolikus templomhoz
kötődtek. Idővel néhányan a protestáns testvéregyházak tagjai lettek.
Így Marosvásárhelyen beteljesedett a
vallási hagyomány megszűnése, ami
más másodrangú erdélyi örmény közösségekben is hasonlóképpen történt
(pl. Kolozsváron). A rendszerváltás
után Erdélybe missziósként érkező P.
Fogolyán Miklós O.Mech. jóhiszeműen próbálkozott örmény szertartású
szentmisékkel feléleszteni a halott örmény-katolikus hagyományt Marosvásárhelyen, de ez már túl késő volt.
Ami a nyelvet illeti egyértelmű, hogy
ma Marosvásárhelyen senki sem beszéli az örmény nyelvet.
Egy „kortnyi örmény vér” viszont
maradt, és ennyi elegendő! 2007. március 15-én a magyar ifjak lelkesedése
mintha átszállt volna a marosvásárhelyi örmény származásúakra és az
érdeklődőkre, „szimpatizánsokra”: a
tavasz örmény tavasszá vált Marosvásárhelyen. Azóta a Bolyai tér unitárius tanácstermében kéthavi rendszerességgel gyülekeznek örmények és
„szimpatizánsok” a szombati Örmény
Estre.
Az életbölcsesség azt kívánta, hogy
„várjuk meg a végét”, és ne siessünk
egy örmény egyesület bejegyzésével.
A „vége” az lett, hogy valós igény van
a törvényes keretre. A Marosvásárhelyi Magyar-Örmény Kulturális Egyesület azonban még csak gyermekcipőben jár. Goethe szavaival élve egy
18

gyermeknek „gyökereket és szárnyakat” kell adni. Ilyen értelemben az
örmény egyesület elsődleges célja az,
hogy az ősi kultúrát megismertesse az
örmény származásúakkal és az érdeklődőkkel. Előadások hangzottak el az
örmény művészetről, egyházról és erdélyi örmény szokásokról, amelyeken
mindenki közelebb kerülhetett a forrásokhoz. De legalább annyira fontos
megismerni az örmények vásárhelyi
jelenlétét, és felfedezni, megismerni azok életét és munkásságát, akik a
város határain túl a nemzet szellemi
örökségét gyarapították. Ez a szempont is érvényesül az Örmény Estek
keretében, és ezt szeretnénk a továbbiakban is előadásokkal, kutatómunkákkal gazdagítani.
A megismerésen túl fontosnak tartjuk a megismertetést. Tulajdonképpen
a fejekben folytatódó „népirtás” ellen
küzdünk, az emberi feledés és butaság
ellen. Mert ha a kolozsvári BBTE történelmi tanszékének ifjú tanársegéde
azzal küldi útjára a diplomamunkáját
készítő utolsó éves hallgatót, hogy kutassa annak okát, hogy miért inkább a
székelyföldi magyar és nem a román
társadalomba asszimilálódott az erdélyi örménység, akkor ez a sírás vagy
a nevetés szomorú kettős érzésén túl
számunkra kihívás. Erre a kihívásra a válasz csak egy kemény népnevelés lehet, ami már a gyermekekkel
megkezdődik, és remélhetőleg idővel
majd meghozza gyümölcsét.
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A Marosvásárhelyi Magyar-Örmény
Kulturális Egyesület még olyan, mint a
gyermek. Egy gyermeknek azonban segítségre is szüksége van, és itt nem csak
anyagi javakról van szó. Egy gyermeknek sem csak ruhára és élelemre van
szüksége. Mi jó néven veszünk minden
olyan ötletet, információt, tanácsot,
amivel jobban eljuthatunk önmagunk
megismeréséhez és megismertetéséhez.
De természetesen szívesen fogadunk
olyan információkat, amik révén működésünkhöz az anyagi hátteret biztosíthatjuk, mert kereskedelmi tevékenységet nem folytatunk.
Biztos, hogy van, aki azt kérdezi,
hogy mi értelme van ennek. Erdélyben
az örménység már nem a múlté? Pascal
szavaiban keressük a választ: „a szívnek



megvan a saját logikája, amit az értelem
nem mindig ismerhet meg. Ha ti elvetitek a szívet és mindenben csak az értelmet keresitek, akkor mi értelme annak,
hogy saját magatokat mégis szeretitek?”
(Pensieri, 227) Ki felejtheti el magáról
például Erdélyben, hogy ő magyar, román, roma, szász, sváb vagy zipcer? Ki
felejtheti el magáról, hogy örmény, ha
csak egy „kortynyi örmény vér” is csörgedez benne? Erre a mindig marcangoló
kérdésre keressük a választ mi is Marosvásárhelyen.
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
2008 rendezvénysorozaton április 19-én
a „335 éve Magyarhonban” – erdélyi
örmény közösségek konferenciáján, a
Ferencvárosi Művelődési Központban)




A májusi füzetek 25.
oldalán a kép hibásan
jelent meg, amiért
elnézést kérünk. Ezúton
megismételjük.
A XX. század első
népirtása – fotókiállítást
megnyitja dr. Issekutz
Sarolta elnök, az
Örmény Kultúra Hete
rendezvénysorozat
főrendezője
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Az ünnep örömei

Az idén kilenc napig, április 17–25-ig tartott az Örmény Kultúra Hete, amelynek
főrendezője dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnök-asszonya volt. A májusi számunkból
a korai lapzárta miatt kimaradt eseményekre folyamatosan visszatérünk, most a
záróeseményre. A rendezvénysorozat kilencedik napján a budapesti Fészek Étterem kerthelységében megjelent Dr. Ashot Hovakimian az Örmény Köztársaság
nagykövete is. A program szerint a marosvásárhelyi Látó Szépirodalmi Folyóirat
szerkesztője Vida Gábor, és vendégszerkesztője Kali Kinga beszélgetetett a folyóirat
áprilisi örmény tematikus számáról, majd az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
könyvet mutatta be a szerkesztő, dr. Issekutz Sarolta. Az ünnepzárást még emlékezetesebbé tette a vacsora, amelyet a könyv receptjeiből készítettek.

A tizennyolcadik éve folyamatosan
megjelenő Látóról megtudtuk, hogy
havonta 112 nyomtatott oldalon jelenik
meg, verssel, prózával, kritikával, irodalomról szóló értekezéssel. Mint minden
folyóirat, így a Látó is, hozott anyagból
dolgozik, mint a falusi szabó. Vida Gá-

bor, a prózarovat szerkesztője szerint
egy irodalmi folyóirat első rendű feladata, hogy a maga értékrendjét, szempontjait ne keverje össze az érdek szempontjaival, akármilyen politikai, gazdasági
konjunktúrában is jelenik meg. Olykor a
két dolog egymással szöges ellentétben
áll, olykor találkozik.
A lap az erdélyi szépirodalmat prezentálja,
de időről időre nagyon
merész és komoly határátlépésekhez folyamodik. Az elmúlt több
mint másfél évtized
során született olyan
Látó, amely álmokról,
könyvekről szólt, vagy
arról, hogyan lehet
megírni az erdélyi, a
román és a magyar iroA marosvásárhelyi Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztő- dalom történetét. Jelentek meg Látó számok
je Vida Gábor, és vendégszerkesztője Kali Kinga a Fészek
Étterem kertjében bemutatta a lap örmény tematikus számát városokról: Berlinről,
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A legjobb válasz
Dr. Ashot Hovakimian az Örmény Köztársaság nagykövete, az Örmény Kultúra
Hete 2008 rendezvénysorozat egyik fővédnökének köszöntője:
„Üdvözlöm önöket az örmény kulturális hét utolsó rendezvényén. Biztosan tudják, hogy tegnap volt az örmény genocídium emléknapja, tegnap a másfél millió
örmény áldozatra emlékeztünk, akik a török birodalom katonái által szenvedtek
halált. Tőlünk örményektől gyakran
megkérdezik, miért emlékezünk még
mindig a múltra majdnem száz év után
is. Azért emlékezünk a múltnak erre
a szörnyű eseményére, mert sajnos a
jelen eseménye is lett. Nagyon meglepődtem, amikor itt Budapesten, a Petőfi
téren emlékeztünk, ugyanis az örmény
emlékművet megrongálták. Valakik azt
sem hagyják, hogy kegyelettel emlékezzünk erre a napra. De mi emlékszünk,
és nem felejtjük el. Az ellenségeinket
sem. De nagyon örülünk annak, hogy
önök itt, Magyarországon is emlékeznek erre a napra és nem felejtik el ezt
a szörnyűséget. A genocídiumra emlékezve örülünk annak, hogy még élünk
és tudunk emlékezni. Ez a legjobb vá- Dr. Ashot Hovakimian az Örmény
lasz összes ellenségünknek.”
Köztársaság nagykövete és Dukai Ditta
				
–bé–
tolmácsként
Bécsről, Velencéről, készül Párizsról is.
Az egyik legmerészebb és legmesszebb
vivő irodalmi, irodalomtörténeti, kultúrantropológiai kirándulás volt az áprilisban megjelent ÖrményLátó. A tiszteletbeli örmény, Vida Gábor megjegyezte,
az elmúlt száz évben, három népcsoport
tűnt el, a németek, a zsidókat elvitték
vagy elvándoroltak, és az örmények.

Akik a magyar nemzetet féltik és siratják, azt mondják, a magyarok következnek, a román nacionalisták pedig azt, hú
de lassan történik.
Kali Kinga egy velencei konferencián megfogalmazódott ötletet érlelt, és
két év alatt összegyűjtögetett anyagot
szerkesztett az ÖrményLátó lapszámba. Azt akarta megmutatni, hogy a mai
21
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Örményország területén élők számánál
kétszer nagyobb diaszpórában is örmény élet folyik, és van örmény identitás. Kali Kinga a folyóiratban megjelent
interjúban válaszolt arra, mit jelent örménynek lenni. (Egy öreg magyar-örmény néni mondja, hogy az egész em-

beriség örmény, mivel Noé az Ararát hegyén akadt fent. Mégis Magyarországon
és Erdélyben a magyar-örmények elsősorban magyarnak vallják magukat.) A
Marosvásárhelyen megjelenő folyóirat
örmény lapszámából is kiderül, örmények nemcsak Erdélyben élnek, élnek

Műhelytitkok

Vida Gábor a Látó szépirodalmi folyóirat prózai szerkesztője az ÖrményLátó irodalmi estjén elmondta, hogy az
örmény szám először átlagos szerkesztői feladatnak tűnt,
mégis számos különleges feladattal kellett megbirkóznia.
Mivel nem ismeri az örmény nyelvet, és a szerkesztőségben nincs armenológus szakképzettsége senkinek, – akinek
pedig volt, az nem volt Marosvásárhelyen, ahol a folyóirat
készül –, ezért folyamatos levelezés, telefonbeszélgetés
folyt a szerzőkkel és a lapszámot előállító munkatársakkal.
Mégsem azért volt nehéz az örmény lapszámot szerkeszteni, mert nem tudtak örményül.
A szaktanulmányok hihetetlenül bőséges jegyzetanyaga, a fonetikus átírás, a számtalan
örmény szó vagy hivatkozás komoly próba elé állította. De megküzdött a feladatokkal,
mert mint mondta: „nagyon jó szövegek vannak benne, nagyon érdekesek”. Csak azt
sajnálta, hogy két anyag már nem fért a 112 oldalba, viszont az a kettő is olvasható az
interneten.
Vida Gábor 1996-ban grúziai utazáson vett részt Kali Kingával. Grúziából akkor vonultak ki az oroszok. Tbiliszi majdnem olyan volt, mint Magyarország 56-ban, a főváros
tömbház negyedei kifüstölve, üresen, villany nélkül álltak. Nem volt szállásuk, kikergették őket a menekültek. A grúz házigazdák ezért elvitték őket valahova a hegyekbe, azt
mondták, egy hegycsúcsról, amikor szép az idő, gyönyörűen látszik az Ararát. Fölmentek
egy autókonvojjal, szakadt az eső, természetesen nem látták az Ararátot. Megérkeztek
egy festői kisvárosba, ahol házibuli készült, nyúzták a birkát, sütötték a kenyeret. Kinga
azt mondta a vendégváró háziakra pillantva, hogy örmények, nem grúzok. Egy mondatot
tudott örményül, utólag kiderült, azt sem helyesen. Odament a családfőhöz és elmondta.
Elkezdtek zokogni mind a ketten, mert a mondat azt jelenti: „szeretlek”. Egymásba borultak, az egész család az öt gyerekkel, és sírva-zokogva sütötték a lavast. Kiderült, nagy
megtiszteltetés, hogy lavast süthettek. A vacsoránál negyvenkét tósztot mondtak…
					
–bla–
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Yengibarian Dávid harmonikaművész

Az ÖrményLátó folyóiratról szóló beszélgetést követően Király Kinga Júlia,
a Pacsirtavár fordítója két részletet olvasott fel Antonia Arslan családregényéből. A regény múltfeltárás, újra teremt
egy olyan világot, amelyhez sokunknak
már nincs közünk, régen letűnt. Antonia
Arslan regénye nagy siker volt a világon, magyarul a közeljövőben fog megjelenni.
A Fészek klub kerthelyiségében egyre
hűvösebb lett, mire az Erdélyi örmény
konyha, fűszerezve könyvről a szerkesztető, dr. Issekutz Sarolta el kezdett
beszélni. Az ízléses kivitelű kötetet Balogh Réka tervezte, aki a szerkesztésben
is közreműködött, társszerkesztő pedig
a sepsiszentgyörgyi Incze Fejér Anikó
volt. A Fővárosi Örmény Önkormányzat, a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat anyagilag támogatta a
könyv megjelenését. A szerkesztő kö-

Indiában, Velencében, szerte a világon.
Egy népet, egy kultúrát alkotnak, de
valódi közösségről nem lehet beszélni.
Ugyanakkor a genocídium ténye összehozta
a világ örményeit. Az
örmény népirtás társadalmat, embereket meghatározó trauma. Az
örmény genocídiumnak
vannak politikai, társadalmi mellékjelenségei.
A hivatalos struktúra
máig sem fogadta el
Magyarországon, holott
az a korszak történelem,
vagy történelem kellene, hogy legyen.
A vendégsereg egy része a Fészek klub árkádjai alatt
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311-ben vált hivatalos
államvallássá Örményországban, a világon elsőként. A Római Birodalom nyugati felében
313-ban, a keleti részen
324-ben engedélyezték
a keresztény vallást. – A
szerk.) Az örmény nyelv
az indoeurópai nyelvcsalád egy önálló ága.
Az örmény abc-t K. u.
404–406 között alkotta meg Szent Meszrop
Mastoc 36 fonémából,
amely később 38-ra bővült. Ennek nyomán az
örmény kódexek, az örmény irodalom a világ
egyik legrégebbi és legIncze Fejér Anikó társszerkesztő és dr. Issekutz Sarolta
fontosabb keresztény
szerkesztő az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve könyvbeirodalmává vált, amely
mutatóján a Fészek Étterem kertjében
megörökítette a mára
szönetet mondott mindazok a magán már kihalt népek kultúráját is. Most
személyek is, akik Erdélyből és Ma- fordítják örményből a világnyelvekre.
gyarországból recepteket küldtek. Az Mindezeket, ha valaki elolvassa az Erévek során összegyűjtött recepteket dr. délyi örmény konyha, fűszerezve című
Issekutz Sarolta ezen az esten nyújtotta könyvben, talán kedvet kap arra is, hogy
ellátogasson Örményországba. Mert a
át könyvében az olvasóknak.
A könyv dióhéjban bemutatja az ősi szerkesztő nemcsak az erdélyi örményeörmény kultúrát is, az örmény apostoli ket mutatja, ismerteti meg, hanem rajtuk
vallást, amely az örmények sajátja. Az keresztül az őshazát is. Az ősi kultúrát,
örmények büszkék lehetnek arra, hogy az őshazával kapcsolatos ételeket is.
Világosító Szent Gergely térítése kö- Huszonnyolc színes fotó is illusztrálja
vetkeztében elsők a keresztény államok a számtalan receptet, az erdélyi örmény
sorában, a hagyomány szerint 301-től. konyha remekeit.
(A történészek szerint a kereszténység Vacsorára megtelt a kerthelység ma24
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gyar-örmény zarándokokkal.
Az ételeket a könyv receptjei
alapján készítették a Fészek
étterem szakácsai. Íme a
menü; előétel: nyúlpástétom
korianderrel és mazsolával
készítve, a leves angazsabur
leves, főétel: örmény fehérboros ragú apróbabos piláffal, desszert: almás palacsinta, túrós bélessel kísérve.
Amíg a vendégsereg falatozott, Yengibarian David
Búcsúzkodás örmény konyak melegítésében balról: Dukai
harmonikázott. Az ünnep
Ditta, Szongoth Gábor, Yengibarian Dávid, Dr. Ashot
örömét teljessé tevő finom
Hovakimian, Kali Kinga és dr. Issekutz Sarolta
falatok mellett tovább mélyülhettek a barátságok a magyarorszá- tagjai között. A viszontlátás reményében
gi, fővárosi örmény közösségek tagjai búcsúztak.
és a vendég erdélyi örmény közösségek
(Béres)

Az erdélyi örmény konyha remekeiből készítet vacsora helyszíne, a Fészek Étterem
kerthelyisége esti fényben
25
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Pozicionális identitás

Egy marosvásárhelyi magyar-örmény Budapesten

Kali Kinga, író, antropológus, diaszpóra-kutató, szakterülete az erdélyi örmény
identitás. Régóta publikál, tanulmányok, novellák, esszék kerültek ki keze alól.
Ahogy mondta: faltól falig ír, „mert a komoly emberek faltól falig írnak.”
– Hogyan született meg a
Látó örmény
különszámának ötlete?
– A Látó volt
az első komoly lap, ahol
megjelentek
írásaim – már
akkor, amikor
még Igaz Szónak hívták, az átkosban, 1989-től kezdtem
náluk publikálni. Először is, híve vagyok
a tematikus számoknak. Aztán meg,
engem mindenki örmény kutatóként
ismer. Velencében voltam egy örmény
nyelvkurzuson, körülöttem rengeteg történész: kiderült mindegyikről, min dolgozik, hogy dolgozik, mit kutat éppen.
Már akkor megfogalmazódott bennem,
hogy ezekről a témákról többet kellene
tudnunk, tudatnunk a magyar nyelvterületen élőknek is. Nemcsak nekem
illene ezekről a kutatásokról tudni, hanem másnak is hasznos lenne. Summa
summarum, Láng Zsolt (Látó szerkesztő
– a szerk.) egy este meghívott hozzájuk
pálinkázni. Nagyon jó pálinkája volt,
csak hamar elfogyott. Ott jött az ötlet,
26

kellene csinálni egy örmény tematikus
Látót. Azt mondta Zsolt: „Te Kinga, csináld meg!” Jól van, de képes vagyok én
erre? „Arra vagy képes, amit akarsz!”
Az alatt a rövid idő alatt is, amíg a pálinka tartott, ki tudtuk találni, hogy mikor
és hogyan legyen meg az örmény szám.
Jártamban-keltemben találkoztam még
örményekkel, kutatókkal. Elkezdtem
gyűjtögetni az anyagot, lassacskán ös�szejött a teljes lapszámra való. Rengeteg
csúszás volt, mert nem vagyok gyakorlott szerkesztő, meg mindig befolyásolt
a szerzők időhiánya, próbáltam megérteni őket, mindig ráhagytam még egy
kis időt. Ezzel a szerkesztéssel azonban
nagyon sokat tanultam. Keménykezűséget is. Nagy munka az embereket arra
ösztökélni, hogy megírják a cikkeket,
különösen egy olyan lapnak, amely sajnos szimbolikus honoráriumokkal dolgozik. Irodalmi lap, ráadásul Romániában:
minden szimbolikus, a büzsé, a fizetések,
a honoráriumok – de ebből kell gazdálkodni, és a kultúrát szolgálni híven. Ez a
szám mégsem lett annyira szépirodalmi,
bár irodalmi szövegeket is tartalmaz, inkább egy kultúrantropológiai kirándulás
lett mindabban, amit örménynek hívunk
manapság.
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– Legközelebbi tervei?
– Tervezek egy novelláskötetet, most
már nagyon ideje! A Velence-élményemet érintettük az előbb, még csak
annyit: a februári VelenceLátóban (az
interneten elérhető a www.lato.ro-n)
megjelent egy novellám a velencei élményeimről. Többet nem szeretnék róla
mondani, mert akkor lelőném a poént.
Olvassák el! A novelláskötetben majd
folytatom az ilyenszerű novellák sorát.
Hamarosan megjelenik egy kétkötetes
kiadás velencei témájú szépirodalmi
szövegekkel, és felkértek engem is, szerepeljek benne – erről ennél többet egyelőre nem mondhatok.
– Az Örmény Kultúra Hetén a Hájr
Méhr című filmjét is bemutatták. A film
humorára s a vörös köpönyegesek jeleneteire a néző sokáig emlékezni fog.
– Nem csak az én érdemem, hogy a film
jó lett, kerek lett, hanem az összes munkatársamé, és azoké is, akik hajlandók
voltak kamera elé állni. Nagyon lelkes
interjúalanyaim voltak, szerencsések
voltunk, hogy egymás útjába sodort
bennünket a sors!
– Lesz-e folytatása a filmnek?
– Nem tudom, hogy az örmény témájú
filmnek pillanatnyilag van-e folytatása,
vagy nincs. Nagyon sok pénz kell hozzá. Ez az anyag, amivel mi dolgoztunk,
és amiből a 38 perces filmet sikerült
megvágni, még mindig nem olyan, mint
amilyennek én szeretném. Huszonöt
órát vettünk fel, abból már meg lehet
írni a doktorimat is! Ez csak vicc, persze, de nagyon sok következtetést le
lehet vonni belőle a kutatásomra, az erdélyi örmény identitásra vonatkozólag.
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A folytatás a szponzoroktól is függ. Én
elkötelezettje vagyok a témának.
– Mit tapasztalt, hogy fogadták a nézők
a filmet?
– Nagyon jól esik, amikor ismeretlenek
gratulálnak apámnak. Mert engem Erdélyben nem nagyon ismernek. Ez már
elég visszajelzés nekem, és ez az írásaimat is érinti.
– Honnan származik a családja?
– Az apám, akárcsak a családom többi
része is, Erdélyben él, Marosvásárhelyen – a húgomat kivéve, aki szintén
itt lakik, Budapesten. Apám részéről
kolozsvári a családom, anyám családja
viszont gyergyószentmiklósi örmény.
Már gyerekkoromban kiderült számomra, hogy valamiképpen örmények
is vagyunk: az örmény nagymamám
első unokatestvére, Fogolyán Miklós,
a velencei mechitarista Páter Lukács
meglátogatott olykor bennünket – ezért
apámat még a szekuritáté is megfigyelte. Erről sosem volt szabad beszélnünk,
bár akkor még az egészből jóformán
semmit sem értettem. Apám papgyerek volt, emiatt sokat szenvedett, igazságtalanul bántak vele a kommunista
időkben, gyerekként nem engedték oda
felvételizni, ahová akart. Nagyapámat,
aki református pap volt Kolozsvárott,
kihelyezték Marosvásárhely mellé egy
kicsiny faluba, Backamadarasra. Negyvenkét évig szolgált ott, legalább. Apám
Marosvásárhelyen járt iskolába testvéreivel együtt, nagyon nehéz lehetett
neki. Én is Marosvásárhelyen nőttem
fel, az első egyetemet pedig Kolozsváron végeztem, a Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar-néprajz szakán –
27
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csak azután jöttem el az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Európai Etnológia
PhD programjára. Az örmény őseim
azonban Aniból 1239-ben jöttek el.
Mára már az erdélyi örmények számára Örményország csupán referenciális
őshaza. Van egy szentimentális, nosztalgikus kapcsolat, de az igazi kötődésük az Erdélyhez való kötődés. Az
a tulajdonképpeni őshazájuk, ahová
tömegesen 1672-ben telepedtek le, I.
Apafi Mihály fejedelem idejében. Ám
sokkal korábbról datálható az örmény
jelenlét ott. Például az egyik kőkereszt, amelyről a Látó honlapján fenn
van egy fotó is, 1637-es. Már akkor is
voltak ott letelepedett örmény csoportok, ha ott temetkeztek.
– A családi hagyományok is segítettek,
hogy át tudja adni, közvetíteni tudja az
emberek felé az örmény kultúrát?
– A génekkel hoztam magammal. Mindent kimondok, nem tudom megállni,
hogy ne mondjam ki azt, amit gondolok:
ami a szívemen, a számon, ahogy mondani szokás. Ebből sok konfliktusom is
van, mert az emberek nem szoktak hozzá a nyitottsághoz, a direkt kommunikációhoz. Szeretek adni, és azt hiszem, ez
a tulajdonságom ide is átmentődött.
– Volt-e már az őshazában?
– Szándékomban állt, de mivel rengeteg
pénzbe kerül, nem tudtam még megvalósítani ezt a tervet. Amikor Grúziában voltunk, próbáltunk átmenni Örményországba, de nem lehetett, mert
akkoriban zavargások voltak arrafelé
– népvándorlás volt bizonyos értelemben, Azerbajdzsánból és Karabahból a
keresztény lakosok átvonultak Grúzi28
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ába, Örményországba, és a mozlimok
fordított irányú vándorlása is éppen
akkor folyt. Borzasztó kavarodás volt,
polgárháborús évek – nem ajánlották,
hogy ezt az utazást erőltessük.
– Mit jelent ma Budapesten örménynek
lenni?
– Azt tudom megmondani, hogy
nekem mit jelent örménynek lenni. Magyar vagyok tulajdonképpen.
Ugyanezt jelenti a többieknek is. De
ha erről a jelenségről többet akarnak
megtudni, javaslom, olvassák el az
ÖrményLátóban megjelent interjúmat, amit lazításképpen vettem bele az
anyagba, mivel nagyon komoly történelmi, irodalmi tanulmányok vannak
a kötetben, és nem akartam én is egy
szigorú tanulmánnyal felsorakozni
ezek mellé, mert az túl sok lenne az
átlag olvasónak. Egy öreg magyar-örmény nénivel készítettem interjút, aki
azt mondja, hogy szerinte az egész emberiség örmény, mivel Noé az Ararát
hegyén akadt fent – és ezt szépen ki is
bontja, viccesen elmagyarázza. Persze,
ez egy kicsit tág fogalom így, de Magyarországon és Erdélyben a magyarörmények elsősorban magyarnak vallják magukat. Ugyanakkor bizonyos
helyzetekben kijön az örménységük
is. Ezt az identitás-konstrukciót nevezem a tanulmányaimban pozicionális
identitásnak. Az emlékeztetéstől függ,
hogy valaki magyarnak vagy örménynek vallja magát az adott helyzetben.
Ezért vagyunk örmény-magyarok,
vagy magyar-örmények, kinek hogy
tetszik. Én ma örmény vagyok.
B. L. A.
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Bálintné Kovács Júlia

Örménymagyarok Mátyás király szülővárosában
1. rész

Kincses Kolozsváron és környékén, a reneszánsz év jegyében

Két rövid értelmezéssel kezdem mondandómat: 1. A reneszánsz a 15-16.századi
Olaszországban kezdődött társadalmi-politikai (…) mozgalom, amely a középkori
lemondással szemben az élet szépségét
(…) hirdette, és a fejlődő polgárság érdekeit tükrözte.
2. A reneszánsz valaminek az újjáéledése,
hosszú szünet után bekövetkező fellendülése. ( Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.)
Érthető és természetes tehát, hogy ebben
az évben különösen fontosnak érzem,
hogy igazi reneszánsz emberekre, nagy
királyunk szülővárosának néhai és mai
örménymagyarjaira hívjam fel e konferencia résztvevőinek és minden érdeklődőnek a figyelmét.
Az újjáéledéssel kezdem, és Keresztes
Zoltánra emlékezem és emlékeztetek, aki

nem mondott le arról, hogy emléklezzék
és emlékeztessen akkor is, amikor agymosással akarták elfeledtetni velünk múltunkat.
A népi egyetem előadásaval járta be kis hazánkat, Erdélyországot és beszélt az erdélyi örménymekről, örménymagyarokról,
tartotta ébren bennünk is az érdeklődést,
és lankadatlan munkája eredményeként az elsők között alakítottuk meg az
„Armenia” Örménymagyar Baráti Társaságot, indítottuk újra 85 évi szünet után
az „Armenia” folyóiratot. Neki kis köszönhetjük, hogy ma itt ennyien lehetünk
együtt.
Az újraindított lap 1992-es decemberi
számában írta Keresztes Zoltán:

Örmény „kórház” Kolozsváron
(részletek)
Kolozsváron a városközpontban van egy
kisebb ház... melyet hat szegény elaggott
férfiak ápolására 1814-ben egy örmény
polgár, kereskedő létesített, 30 év múlva
valamelyik utóda restauráltatta. És másfél
évszázad elteltével a ház még ma is áll.
A Kolozsváron megtelepedett örmények
(a Nuridsánok, Murádinok, Gogománok,
Korbulyok, Patrubányok, Gajzágók,
Ágopcsák és még mások) számos olyan
épületet emeltek, amelyek a város neve29
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zetességei közé tartoznak. Érdekes volna
kideríteni, hogy melyek is ezek, és mivel
járultak hozzá az örmények két-háromszáz év alatt Kolozsvár felvirágzásához.
Jelen dolgozatommal ezt kísérelem megkezdeni, illetve mások kutatását folytatni.
Célomat úgy próbálom elérni, hogy felvillantok egy-egy szeletkét városunk történetéből, hiszen Kolozsvár és környéke
(például Torda, amiről már írtunk a Füzetekben), de egész Erdély polgárosodásában, fejlődésében jelentős szerepet
játszottak már a 18. századtól kezdve az
örmények.
Egyed Ákos akadémikus történész állítása szerint – aki most éppen a Kolozsvári
Kereskedelmi és Iparkamara megalakításának története kapcsán foglalkozik
városunk örménymagyarjaival – őseink
példamutatóak voltak nemcsak a hagyományok őrzésében, de minden újnak,
haladónak a felkarolásában, az értékteremtésben, a polgárosodás előmozdításában, de az egyházhoz, iskolához való
hűségben is.
Időkeretünk nem teszi lehetővé, hogy
a társadalmi élet minden területéről
számbavegyem a valamikor Kolozsváron élő örménymagyar családokat,
azokat, akik jelentős szerepet játszottak
abban, hogy Kolozsvár sok szempontból Erdély fővárosává lett. Valójában
ez a korán polgárosodott, mert sokféle
tájat bejárt, és tanulékony örmény –
majd örménymagyar hamar fordult a
tudománok felé. Az első erdélyi gyógyszertár az Issekutz névhez kapcsolódik,
30

(Szeben, az 1700-as évek végén), – de a
kolozsvári egyetem előkészítését célzó
felmérések idején, 1868-ban az örmény
kereskedő családból származó Cziffra
Ferenc anatómiai intézetét, amely az
orvos- sebészi intézet keretén belül
működött – minősítették arra, hogy azt
egyetemmé lehet átalakítani.
Az 1872-ben beinduló Ferenc József
Tudományegyetem tanárai és támogatói
között szép számmal találunk magyarörményeket, hiszen ezek az emberek
nagyra értékelték a tudást, a tudás erejét. „A folytonos intellektuális érdeklődés adott nekik szakmai hírnevet,
emberi, erkölcsi magatartásukért pedig
messzeható megbecsülést a magyar
nemzet köztudatában. Ma is legendákat
regélnek segítőkészségükről, a szegényeket, betegeket támogató jóakaratukról” írta róluk dr. Kapronczay Károly
magyarörmény orvosokról, gyógyszerészekről szóló könyvének szerkesztője.
Az egyházról csak annyit mondok most,
hogy Merza Gyula évtizedekig volt a
Kolozsvári Szent Mihály Plébánia főgondnoka, és a Piarista Főgimnázium
volt az erdélyi örmények által látogatott
és támogatott tanintézmény (Bulbuk
Emánuel emléktáblája).
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
2008 rendezvénysorozaton április 19-én
a „335 éve Magyarhonban” – erdélyi
örmény közösségek konferenciáján, a
Ferencvárosi Művelődési Központban)
Folytatjuk
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Bakó Zoltán

Örmény empátiával vagyunk többek

A várakozással ellentétben sokan,
száznál jóval többen mentek el szombaton este a marosvásárhelyi minoriták templomába, ahol az örmény genocídium évfordulójára emlékeztek.
A marosvásárhelyi Örmény-magyar
Kulturális Egyesület által szervezett
rendezvényen sokan voltak, a marosvásárhelyiekben ugyanis – a híreszteléssel ellentétben – van empátia.
És tény, hogy nem csak az örmény
gyökerűek jöttek el – a legtöbbjük a
közeli Erzsébetvárosról települt át a
Marosmentére -, hanem azok is, akik
hallottak valamit az örménységről, arról a kora középkori államról, amely a
világon elsőként tette államvallássá a
kereszténységet.
A sokat szenvedett örmény nép
sorstragédiája együttérzésre mozdítja
a derék fekkenburgiakat, akik között
Ávédok, Korbulyok, Dudutzok, Duhák,
Szentpéteryek, Zakariások, Izmaelek,
Jeremiások, Fogolyánok, Gajzágók,
Dóczik, Puskások, Lázárok, Merzák,
Mélikek bizonyítják, hogy immár
elválaszthatatlanul együvé tartozik
magyarság és magyar-örménység. S
ehhez már nem is kell idézni a 48-as
hősöket, tudósokat, feltalálókat, akik
magyar-örményként járultak hozzá az
egyetemes magyar kultúra, tudomány,
művészet tárházának bővítéséhez.
Csak a világ nem akar valamiképpen tudomást szerezni az örmények
genocídiumáról. Vagy nem akar egy

méreteiben kisebb, de hatásában a
másikkal, a későbbivel legalábbis
egyenlő népirtás ügyében megnyilvánulni, nem akarja azt, hogy a legrégibb keresztény ország és nép sorstragédiája „elhalványítsa” a divatos
holokausztot. És ebben is többek vagyunk mi, marosvásárhelyiek, mint a
világ többi része.
Mert minket érdekel ez a nép, érdekelnek a szenvedései, tudunk, mert
akarunk együttérezni és azonosulni
vele. Mert tudjuk, mit jelent kisebbségiként átrettegni a történelmen, tudjuk, mit jelent százszoros, ezerszeres
energiával küzdeni azért, amiért az
anyaország lejtmenetben sem tud.
Mert a mindenkor türelmes vásárhelyi magyarság tudott és tud azonosulni azzal, ami a történelem során
neki is osztályrészül jutott olykor.
Ezért telik meg a templom – bármelyik felekezetű legyen is az, mert már
unitáriusok, katolikusok is otthont adtak a magyar-örmény rendezvénynek
– olyankor, amikor a lélek harangjai
szólalnak meg.
Az örmény „vírus” fertőz. Istennek
legyen hála. Mert az alig egy éve működő egyesület egyre több érdeklődőt,
egyre több szimpatizánst vonz rendezvényeire. És így van ez rendjén Bethlen Gábor szabad városában.
(Megjelent: Vásárhelyi Hírlap, 2008.
április 28.)
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Nagy Botond

Emlékezés az első holokausztra

Az Örmény Népirtás Napját követően, szombaton emlékezett meg a marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület a huszadik század eleji örmény
holokausztról, a világ első, központilag irányított népirtásáról. A rendezvényre
a Köteles Sámuel utcai minoriták templomában került sor, ahol örmény szertartás szerinti misén is részt vehetett a szép számú közönség – örmény származásúak és szimpatizánsok egyaránt.

A délutáni megemlékezésen a vásárhelyi egyesület elnöke, Dr. Puskás Attila történész üdvözölte a résztvevőket,
majd a vásárhelyi örmény közösség
történetét ismertette. Mint mondta, a
leszármazottak ma is itt élnek, óhatatlanul megfertőzte őket az „örmény
vírus”, amely minden szárnycsapással
erősebb lesz.
Ez a rendezvény is egy ilyen szárnycsapás – emlékezés azokra, akik
nemzetiségük, keresztény hitük miatt
pusztultak el. Mintegy másfél – két
millióan. Magas körökből irányított,
céltudatos megsemmisítés volt ez a
huszadik század első két évtizedében.
A páratlan népirtás követőkre is talált, Hitler számára példaként szolgált



– mondta Dr. Puskás Attila, majd örmény liturgia szerinti szentmise kezdődött, Szakács Endre romániai örmény katolikus vikárius, szamosújvári
örmény plébános főcelebrálásával és
plébániájának kórusával, akik örmény
énekekkel színesítették a rendezvényt.
A misét követő szünetben a témához
kötődő könyveket lehetett vásárolni –
dr. Issekutz Sarolta és az Erdélyi Örmény Kulturális Gyökerek Egyesület
adománya –, majd az összejövetel második felében az örmény genocídiumot
higgadtan, szakszerűen és objektíven
bemutató francia dokumentumfilmet
tekintették meg a népirtásban elveszett
örményekre emlékező résztvevők.
(Megjelent: Népújság, 2008. április 29.)





Emlékezzünk

5 évvel ezelőtt, 2003. június 26-án temettük el egyesületünk egyik szeretett tagját, Jakabffy Ernőt. Gyergyóból indult, majd Svédországban élt hosszú ideig,
ahonnan szíve visszahúzta Magyarországra. Utolsó közös utazásunk a barangoló
csoporttal Erdélybe és az Al-Duna vidékére vezetett vidáman, jókedvűen. Idén
ugyancsak arra a vidékre látogatunk. Sohasem felejtjük el a jóízű beszélgetéseket, az önzetlen segítségét úgy az egyesületünk, mint a gyergyói szülőföld és az
örmény közösség megsegítésére.
Emlékét őrizzük töretlenül. 					
M
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Nemrég volt pünkösd ünnepe

Dávid Antal Iván, a kézdivásárhelyi születésű író, a „Háromszék nem alkuszik”, a
„Kolozsvári futár”, az „Erdély nagy romlása” című trilógia és számos más, erdélyi
történelmi témájú könyv szerzője 1952-ben az öreg írógépen esszékönyvet írt gyermekeinek, a címe: „Magányos este”. Egyetlen példányban kopogta le a gépen, és
máig sem jelent meg. Más idők járnak.
Nemrég volt pünkösd ünnepe. Talán érdemes felidézni az egykori Székelyföld iránt
elfogult, meggondolt író szavait, amelyeket – ismétlem – 1952 sötét napjaiban írt,
immár Budapesten.
(Kevéske magyarázat a szöveghez: az első mondatban „édesanyám” – Császár Zakariás Anna, a szerző édesanyja, az én nagyanyám. Az a kép a somlyói búcsúról,
amit Dávid Antal Iván leír, általa az 1930-as években tapasztalt, személyes élmények világa. Nagyszüleim és szüleim nehezen viselték a sivár, budapesti számkivetettséget és az „otthon” csakis Erdélyt, Háromszéket és a Gyímeseket jelentette.)
dcs

Dávid Antal Iván

Ékes virágszál

– Holnap hajnalban indulnak a szegény
háromszékiek Somlyóra... – így szólt
édesanyám pünkösd előtti pénteken, s
erre az emlékre megfényesedett a szemünk. – Az úton, fiam, ahogy a kereszt
után gyalogolnak ötven-hatvan kilométert, szépen énekelnek.
Ékes Virágszál
Kit Szent Anna szült,
Szép Szűzmária
Könyörögj értünk!
A keresztet s a templomi zászlókat erős,
szilaj férfiak viszik. Kétoldalt ministráns gyermekek rázogatják ütemesen a
csengettyűket, ahogy a menet áthalad a
falvakon, a templomkertből mindenütt
csatlakozik hozzájuk az ottani kereszt.
Csíkszeredába már hatalmasan höm-

pölygő folyam érkezik, s a somlyói úton
felfelé újra kihúzzák magukat, mintha
nem második napja gyalogolnának hegyen-völgyön át. Egyenesre igazítják
köszvényes, fáradt derekukat, katonásan döng a csizmás lábak lépése, az as�szonyok megigazítják fejükön a kendőt
s a gyermekek megtörülik az orrukat,
homlokukat az izzadságtól. Hiszen a
Mária elé érkeznek.
Szándékosan mondottam, hogy „a”
Mária. Mert így mondják. Van egy
Szűzmária, akit tisztelnek és szeretnek,
akinek a képe ott van a házakban, szobra a módosabbaknál s a kicsi templomokban. De a Somlyón levő csodatevő
Mária szobor „a” Mária, itt az „a” nem
névelő, hanem mutató szócska, amely
bizonyossá teszi az embert arról, hogy
a somlyói Máriáról van szó. Ő az, aki
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együtt szokott sírni a székelyekkel, a nép
tömérdek bajában és ritka örömében.
Ha Isten azt a népet szorítja csapásokkal, másutt áldással a jó útra, amelyiket
szereti, akkor a székelyt a magyarnál is
többre tartja. Ezért olyan kitörülhetetlen
és szívfacsaró az emlékezés a fenyőre,
havasra, borvízre, a szép széles szavakra. Édesanyánkban is a fájdalmas as�szonyt, az érettünk szenvedőt szeretjük,
más szeretettel, mint édesapánkat.
A hazádról beszélhetsz legkönnyebben
úgy, hogy az emberek meghatódjanak.
Olcsó sikert és nagy irodalmi pénzaratást jelent.
De amit az előbb elmondottam az otthoni
búcsújárókról, az hozzátartozik a mai beszélgetésünkhöz. Nem akartalak meghat-



ni: így van. Somlyón, a börtönből szabadító Édesanyánál kivirágzik a hit, és nem
a szemléletekről való meggyőződéssé,
hanem a remélt dolgok valóságává válik,
Szent Pál meghatározása szerint.
A hideg-buták azt szokták mondani,
hogy a Székelyföld az Isten háta megett
van. Pedig jó darabot mehetsz a világban, amíg olyan közel érzed Istent, mint
a Gyilkos szikla vidékén, a Szent Anna
tónál, a Bálványos várnál, a Hargita
roppant fenyőorgonái között. Az Ékes
Virágszál otthonában pedig szinte Isten
arcát láthatod. Akik így beszélnek, azok
a magyar nyelv kifejezéseit sem ismerik. Isten nevének említésével mindig
a nagyságot, hatalmast, minden mástól
különböző fenségest fejezi ki nyelvünk.





Vikol Kálmán zenetanár emlékplakettje

Bálint Júliának egy korábbi levelemben
írtam, hogy készül Vikol Kálmán zenetanár emlékplakettje. Az idei Bod Péter
Napok keretében a képző véndiákjai megtartották az 55 éves találkozójukat. Évekig
tervezgették, hogy szeretett zenetanáruknak, Vikol Kálmánnak emlékplakettet
állítanak. A szándékot a képző mai vezetősége a legmesszebbmenően támogatta.
Az ünnepi megemlékezést május 16-án
Fejér Kálmán szatmárnémeti nyugdíjas
zenetanár, a képző volt diákja nyitotta meg,
majd Fábián Erzsébet nyugalmazott óvónő elevenítette fel az emlékeit. Ezek után
Vikol Erzsébet nyugalmazott magyartanár,
a tanár úr legidősebb gyermeke, a képző
volt tanára ismertette édesapja pályafutását a mai fiatalokkal, és mindazokkal, akik
34

nem ismerték az egykori zenetanár tevékenységét. A plakettet a zeneteremben az
alkotó művész, Vetró András szobrász és
a képző igazgatója, Bajcsi Ildikó leplezte
le. Az igazgatónő beszéde után még egy
véndiák, Kovács Mária nyugdíjas tanítónő
is emlékezett. Hat gyermeke közül öt jelen
volt, lánya súlyos műtétje miatt hiányzott.
A Vikol családot meglepte, hogy együtt lépett fel Kovács Mária fia, és unokája, Vikol
Kálmán, aki Pesten is közreműködött az
örmény napokon, valamint dédunokája is.
A meleghangú, családias összejövetel tisztelgés volt Vikol Kálmán emléke előtt,
amelyet igazán megérdemelt a zenetanár,
aki egész életét tanítványai és népes családja között osztotta meg. Emléke legyen
áldott.
Vikol Erzsébet (Kolozsvár)
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Emléktáblát állítana
egy nagyszerű asszonynak

Áprilisban hunyt el a szamosújvári Lengyelné Faragó Mária, a Téka Alapítvány egyik alapítója, támogatója és fenntartója, a város utolsó nagyasszonya.
Életének teljességéről vagy éppen annak részeiről barátai, hálás tanítványai
regényeket tudnának mesélni, mindenki kapott valamit tőle. Miközben róla beszélgettünk egy elvitathatatlanul sikeres barátjával, Novák Ferenccel, ugyanazt
a tanúságot szűrhettem le a művész szavaiból, amit a szomorújelentésben olvashattunk: Lengyelné Faragó Mária holtában is megerősít a mindennapokban, és értéket képvisel.
Novák Ferenc 1931-ben született a romániai Nagyenyeden. Az ELTE-n néprajzot
tanult, majd elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskola koreográfus-rendező
szakát. Több táncegyüttes, majd a Honvéd
Művészegyüttes vezetője volt. 2003-ban ő
volt az István, a király című rockopera
első erdélyi előadásának koreográfusa és

rendezője. 1996-tól a Magyar Művészeti
Akadémia tagja, Erkel- és Kossuth-díjas
érdemes művész, megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje
a Csillaggal kitüntetést. A művészt 2003ban jelölték a Prima Primissima díjra.
A Jubileumi Prima Primissima Díjban
2007-ben részesült.

– Nagyenyeden születtem, de ez
nem volt jellemző a család egyik
ágára sem, az apám ott dolgozott
a harmincas években. A Novákok
dicsőszentmártoniak, és protestánsok.
Ugyanakkor érkeztek, mint az örmények, a táborhegyi ütközet után jöttek
a vallási tolerancia irányába. Ugyanaz
a fejedelem adott számos családnak,
többek között az én őseimnek is kisbirtokot. Nagynéném, aki 1995-ben
halt meg Bukarestben, 93-ban még
magnetofonba mondta, hol laktak
nagyapjáék
Dicsőszentmártonban.
Gyermekkorában minden nyáron ott
nyaralt. Novák nagypapám felrúgta
a családi tradíciót, – minden elsőszülött fiú tiszteletes lett –, őbelő-

le tanító Borgoprundon. Amikor a
faluban egy szamosújvári örmény
fatelep tulajdonosa a munkásainak
majálist rendezett, a tulajdonos unokahúgát nagyapám addig táncoltatta,
amíg szerelmesek lettek egymásba.
Elvette feleségül. Így lett az örmény
nagyanyám családja révén nagyapám
Szamosújváron tanító, majd igazgató tanító. Nagyon aktív, közösségteremtő életet élt, például 1921-ben
megrendezte a Falu rossza című népszínművet. Nagymama csendes, de
nagyon erős egyéniség volt, három
hatalmas fia nem mert vele ellenkezni. El tudta érni, hogy minden nyáron, egy hosszú hétvégén együtt volt
a teljes család. Egyébként példásan
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jó viszony uralkodott közöttük, imádták egymást és imádták „erőszakos”
anyósukat. Nagyapám magas szőke
kékszemű volt, mint fiam, szláv ág.
Lányom visszaüt genetikailag az örmény ágra, keleti fizimiskájú, fekete
lány. Sokat voltam nagyanyáméknál
Szamosújváron, a tavaszi és téli szüneteket ott töltöttem. A környezetem
örmény volt. Annak ellenére, hogy negyed örmény vagyok, erős az örmény
identitásom. 1944 őszén Budapestre
kerültünk, a gimnáziumot itt fejeztem be. Nagyon rossz káder voltam,
de 1949-ben felvettek az egyetemre,
aztán mégse tanulhattam, csak 1958ban folytathattam a bölcsészkart néprajz szakon, hivatalosan okleveles
etnográfus vagyok. Szakdolgozatom
Székről írtam, ami 13 kilométerre
van Szamosújvártól.
– Tehát Szamosújvár az összekötő kapocs az örmény gyökerű polgáras�szonyhoz?
– Lassanként, a sok Szamosújvárra
való járással, és főleg a rendszerváltás után ismertem meg Lengyel Marit.
Csodálatos asszony volt, nem múlt el
alkalom, hogy ne töltöttünk volna el
egy csomó időt náluk. Minden kutyáját megsimogattam, és ismerem
az egész gyönyörű családját. Nagybátyám is ott lakott az első utcában,
felesége a nagyon gazdag Placsintár
örmény kereskedő család lánya volt.
Lengyel Mariék gyönyörűen berendezett háza valamilyen csoda folytán
bútorostól a milliókat érő cserépkályháig, mindenestől komplett maradt.
Ha valamelyik barátomnak el akar36
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tam mondani, milyenek voltak az örmény házak belülről, akkor a Lengyel
Mariékhoz vittem. Sok külsős vendége volt, köztük persze olyan is, akivel később egy életre szóló barátságot kötött, mit például Karikás Péter,
aki négy évig bukaresti kultúrattasé
volt, és számtalan embert mentett át
Magyarországra, amikor még nagyon
nehéz volt. Vagy Bodor Pali és még
sorolhatnám...
– A Téka Alapítvány búcsúzott Lengyel Marika nénitől. Rajtuk keresztül
is tartotta a kapcsolatot vele?
– Marika főleg a rendszerváltás után
kezébe vette a közösségi életet. Óriási része van abban, hogy megalakult
a Téka Alapítvány, ahol csodálatos
munkát végeznek. Ő volt ennek a
lelke. A Téka Alapítvány olyan közösség, ahová a gyerekeknek a nagy
része, – akik főiskolára, egyetemre
kerülnek, akiknek vágyuk van arra,
hogy tanuljanak, – a mezőségi kis
falvakból jön, paraszt gyerekek, akik
így válnak értelmiségivé. A Téka
Alapítvány, illetve Marika volt az
„anyukája”, az Alma Mater minden
gyereknek. Az alapítványban dolgozó fiatalemberek csüngtek Marikán,
bármilyen problémájuk volt, Marika
néni mindent elintézett, megoldott,
vagy szerzett kapcsolatot. A Téka
Alapítvány a táncot gyűjti, terjeszti,
együttesük, könyvtáruk van, amibe
mi is rengeteg könyvet, video felvételt vittünk, hogy egy kicsit tudományos központtá is váljon. Ők ott
egy örmény háznak, – amely rézsút
nagyanyámék házával szemben áll,
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egykor Esztegár bácsi háza volt, akinek két gyönyörű lánya volt. A két
unokabátyán udvarolt nekik, – az
udvarán építettek egy kollégiumot,
párhuzamosan a Kallós Alapítvány
kollégiumával. Az egyikbe járnak az
alsósok, a másikba a felsősök a mezőségi szórvány falvakból, ahol nincs
annyi gyerek, hogy iskola legyen. Itt
tudnak a gyerekek magyar iskolába
járni. Most már a felsősök annyian
vannak, hogy Szamosújváron magyar
tagozata is indult a gimnáziumnak.
Valamikor úgy hívták Főgimnázium,
az apám is oda járt, Moldován Domokos bácsival együtt játszott a füleslabda csapatban.
– Kérem, meséljen egy személyes emléket Marika néniről!
– Egy polgár lányt, akinek udvaroltam
1992-ben, elvittem Szamosújvárra.
Marika rögtön rájött, hogy nem csak
egy vendégről van szó. Akkoriban volt
Balla Feri fiának az esküvője. Marika
behívta a lányt egy másik szobába,
aki kis idő múlva kijött egy gyönyörű
kalotaszegi ruhában. „Na, így vidd el
a lakodalomba!” – mondta. Fantasztikus asszony volt. A polgár lány na-



Szomorújelentés

gyon boldog volt, mindenki felkérte
a lagziban. A lány nem volt táncos,
ezért máig is ez a szóbeszéd járja a
Mezőségben: „Azért nem tudsz táncolni, mert kalotaszegi vagy!”
– Hogyan ápolja Lengyelné Faragó
Mária emlékét?
– Mari emléke nagyon sokáig fenn
fog maradni. Ha legközelebb megyek, javasolni fogom, tegyünk egy
emléktáblát a házra. Ott élt egy csodálatos asszony. Anyagilag is komolyan támogatom időnként a Téka
Alapítványt, és természetesen a tábla elkészítését is fogom támogatni.
Sajnálom, hogy életében tudtommal
filmfelvétel nem készült róla, csak
néhány fotó. Böjte József csinált egy
dokumentumfilmet Ákosról (Lengyel
Ákos, Mária férje – a Szerk.), aki
azt meséli a filmen, hogy a khurutot
hogyan kell csinálni. Megbeszélem
Böjtével, vajon megvan-e a maradék
film, ha nem is vágta be a véglegesbe, Mariról is megemlékezhetünk.
Egyébként Mari szerezte be nekem a
hurutot, ha Szamosújvárra mentem.
Nemcsak ezért hiányzik…
		
Béres L. Attila





Murádin Antal, volt szamosújvári, majd esztergomi lakos 2008. május 23-án,
80. éves korában váratlanul elhunyt. Temetése június 2-án fél 10 órakor volt az
esztergomi belvárosi temetőben, örmény katolikus szertartás szerint.
Gyászolják: felesége, gyermekei, további családtagjai, rokonai, barátai,
az erdélyi örmény közösség.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Örmény-magyar gyermekrovat
(16. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről,
Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép
történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk.
Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és
büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik.
De még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is
folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor
addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila,
str. Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

Tigrán és V. Mithridát
Szíria és Palesztina elfoglalása után
Nagy Tigrán király aranypénzeket veretetett saját képmásával, amelyekből még
ma is sokat láthatunk a múzeumokban.
Tigrán célja az volt, hogy kiszorítsa a
rómaiakat Kis-Ázsiából. Pontusz királyában, V. Mithridátban szövetségesre
talált. Mithridát egy nagyon éles eszű,
de ugyanakkor meggondolatlan ember
volt. Gyűlölte a rómaiakat, akik országát fenyegették. Szövetséget kötött
Tigránnal, és hogy megerősítse a szövetséget, hozzáadta gyönyörű leányát.
Az esküvőt igazi keleti pompával ünnepelték meg.
Ekkor Lucullus római hadvezér 40 000
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harcosával Tigránágerth ellen vonult.
Ennek ellenére hatezer örmény harcosnak mégis sikerült utat törni Lucullus
seregén keresztül Tigránágerth felé, és
kimentették a király családját és egész
vagyonát. Tigrán visszatért országába,
és legyőzte a római hadvezért. Róma
ekkor visszahívta Lucullust, és helyében
Pompeiust küldte, aki mindent békésen
szeretett volna megoldani. Nagy Tigrán
megöregedett, megfogyott harci ereje és
kedve, ezért kész volt békét kötni a rómaiakkal, és Róma barátja lett.
Miért támadta meg Lucullus serege
Örményországot?

Erdélyi Örmény Gyökerek
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(Folytatás a 38. oldalról)

Molnár Zsófi rajza

Két válasz:

Március: Árdászcsesz király a pogány
perzsa szokások elhagyásáért a görög
kultúrát támogatta.
Április: Népe jólétét földműveléssel
és alacsony adókkal támogatta. Hannibál segítségével fővárost épített, amit
Árdászcsiának neveztek el.







BARANGOLÁS ŐSEINK FÖLDJÉN

(Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság,
Vaskapu, Kazán-szoros, Herkulesfürdő)
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja
2008

Útvonal: Budapest – Szeged – Kiszombor – Csanád – Nagyszentmiklós – Temesvár – Lugos – Orsova – Dunaorbágy – Kazán-szoros – Herkulesfürdő –
Vaskapu – Szörényvár – Berszászka – Lászlóvára – Karánsebes – Hátszeg
– Nagyszeben – Medgyes – Gernyeszeg – Sáromberke – Mikháza – Jobbágytelke – Szováta – Nyárádszereda – Marosvásárhely – Szászrégen –
Tancs – Kolozsvár – Nagyvárad – Ártánd – Budapest
Időtartam: 7 nap (augusztus 6–12.)
Autóbuszos útvonalhossz: Kb.: 2300 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti a társasutazás kezdetétől annak végéig
Részvételi díj: 63 000 Ft/fő (Ifjúsági kedvezmény 25 év alatt 8000 Ft)
Az összeg tartalmazza a vezetés, a félpanzió, a szállás és a belépők és a helyi
produkciók árát, kivéve a fakultatív programokat és a buszköltséget (20 000 Ft, min.
40 résztvevő esetén).
A bejárt emlékhelyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal, valamint a
népköltészet remekeivel idézzük fel.
*
A részletes program megtalálható az áprilisi (28–30. oldal) és a májusi (35–37. oldal) füzetekben. A júniusi klubnapon korlátozott számban még elfogadnak jelentkezéséket.
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Programajánló

Világosító Szent Gergely napi búcsú

Június 7-én, szombaton 11 órakor lesz Szamosújváron az
Örmény Katolikus Templomban
Június 8-án, vasárnap 16,30 órakor lesz
a budapesti Örmény Katolikus Templomban (XI. Olray u. 6.)

Szamosújváron szálláslehetőség: TÉKA Alapítványnál 2500–3500 Ft/nap/fő.
(Szamosújvár, Mihai Viteazul u. 39., telefon: 40-264-243-198,
e-mail: teka@teka.ro).

Meghívó

A II. kerület Napja keretében a Millenárison június 14-én 11 óra 30 perctől
az Ízek utcája Örmény sátornál mutatkozik be a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.
Dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyvét mutatja
be, amelyhez zenei aláfestésként Alex Száva: Oh, barátom, Ov paregam erdélyi örmény népzene lemez számai hangzanak el. A látogatók a könyv receptjeiből készült erdélyi örmény ételeket is megkóstolhatnak. A könyvből és a
lemezből a helyszínen vásárolhatnak az érdeklődők.
Szeretettel vár mindenkit a rendező önkormányzat nevében
dr. Issekutz Sarolta elnök
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. III. emelet 338-339, telefon: 332-1791 – az iroda átmenetileg szünetel!)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
a Ferencvárosi-, a II. kerületi és Józsefvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Mb. főszerkesztő: Béres L. Attila
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401
Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
XII. évfolyam 137–138. szám
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1-3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából

„Jézus, az Atya bölcsessége!
Adj nekem bölcsességet,
hogy mindenkor
a jót gondoljam, mondjam és cselekedjem
színed előtt!
Ments meg
a rossz gondolatoktól, szavaktól és cselekedetektől!
És irgalmazz a te teremtményeidnek
és nekem nagy bűnösnek!”

A nyári melegben sokszor ellankadunk, de a bölcsesség ilyenkor is átsegíthet
minden nehézségen. Legyenek mindig jó gondolataink, szavaink és tetteink,
ahogyan figyelmeztet Szent Nerszesz imádsága is (mely a többivel együtt az
Ararátban jelent meg 1998-ban). És a (mindenkori) záró sorok szerint az Úr
irgalmát kérnem kell minden teremtménynek s magamnak is.
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Béres L. Attila

Filmemlékek és kézbe vett könyvek

Egy igazi nyári napon, a Fővárosi Örmény Klub júniusi klubdélutánján
csaknem tele volt a Bartók terem. Dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntőjében
elmondta, büszkék arra, hogy egyre több örmény témájú könyv jelenik meg, és
az örmény gyökerű művészek albumokkal is jelentkeznek. Az erdélyi örmény
gyökerek sok szálát tükrözte a gazdag program, könyvbemutatókat és filmeket
az Örmény Kultúra Hete kínálatából.
családregényét. Magyarországon a Mentor
kiadó jelentette meg a könyvet. Kali Kinga felolvasta kritikaként írt sajtószövegét,
és röviden elmesélte a magyar nyelvű kiadás létrejöttének történetét is. Megtudtuk,
hogy 2004 augusztusában ösztöndíjasként
örmény nyelvet tanult Velencében, akkor
találkozott az olasz írónő könyvével, és
rögtön megfordult a fejében, hogy magyarra is át kellene ültetni. Összefogott húga
barátnőjével, a marosvásárhelyi Király
Kinga Júliával, és a Mentor Kiadó igazgaGross Arnold és dr. Issekutz Sarolta
tója is eleget tett a kérésnek, így az örmény
Nem is olyan régen Gross Arnold képeit itt, népirtásról szóló könyvet sikerült a magyar
egy kiállításokon lehet látni, a művész ez- olvasók számára is elérhetővé tenni. A Paúttal könyvbemutatóval jeleskedett. Gross csirtavár az eredeti olaszon kívül eddig tíz
Arnold albuma életművét tartalmazza. A nyelven látott már napvilágot.
művész tizenhét évesen került Erdélyből Ízelítőt is kaptunk a regényből, a fordíBudapestre. A könyvről, a családról és a tó, Király Kinga Júlia a második részből,
papagájokról az erzsébetvárosi származá- Arslan nagynénjének és családjának sorsású szerző mesélt. Megismerhettük a képek ból azt a részt olvasta fel, amikor már az
különböző korszakait, az alkotások szüle- egész közösség férfitagjait legyilkolták, és
tésének körülményeit is. A képeskönyvbe az életben maradt asszonyok, az öregek és
diákkori műveitől kezdve összegyűjtött ifjak a sivatagi vándorlás során, a végtelenrajzait, rézkarcait, linómetszeteit, grafikáit nek ható zarándoklásban miken mennek
keresztül.
válogatta. A legkedvesebbeket.
A könyvbemutatót követően levetítették A júniusi klubest második filmbejátszását
a Membrán tévéműsorban leadott húsz a televízióban Rondó nemzetiségi magazin
perces filmet, amelyet az Örmény Kul- műsorából vették fel. Az Örmény Kultúra
túra Hete eseményeiről készített az m2 Hetéről készült összeállítás felidézte ismét
az áprilisi napokat, de a rendezvénysorotelevízió.
Ezt követően Kali Kinga író, örmény kutató zatnak csak egy részét adta vissza a film.
mutatta be Antonia Arslan Pacsirtavár című Láthattuk a Ferencvárosi Művelődési Köz2

Erdélyi Örmény Gyökerek

A júniusi klubdélután közönségének egy része

pont Lépcsőgalériájában megnyitott Örmény arcok, örmény szemek fotókiállítást,
ahol az erdélyi örmény gyökerű családok
archív fotóiból válogattak, tablókon bemutatva, mintegy geneológiai képírásban a
családokat, főleg a lányokat, asszonyokat.
A stáb járt a Fészek Étterem kerthelyiségében is, így bepillanthattunk az örmény
közösséget összetartó rendezvénysorozat
záróeseményébe, amelyen Dr. Issekutz Sarolta mutatta be Erdélyi örmény konyha,
fűszerezve c. könyvét.
A klubest is ugyanezzel a könyvbemutatóval folytatódott. Dr. Issekutz Sarolta évek
óta készült arra, hogy az erdélyi örmény
konyha remek ízeit megmentse az utókor
számára. Ezért kért recepteket a füzetekben is. Kérésre nagyon sokan válaszoltak, például az örmény katolikus plébánia
Szamosújvárról, de kapott receptet barátnőitől, édesanyjától is. Mindez azonban
kevés volt ahhoz, hogy megjelenhessen
egy könyvben. Így született a szerkesztői
ötlet, hogy örmény kultúrtörténeti anyag is
segítse az olvasót, hiszen meg kellett magyarázni, miért lett a könyv címe: Erdélyi
örmény konyha, fűszerezve. A könyv tömören bemutatja, hogyan kerültek az örmények Erdélybe, a Kárpát-medencébe.
Megismerteti az őshazát, történelmi tények,
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évszámok, események szólnak az örmény
apostoli vallásról és nyelvről, az örmény
kultúráról, a húsvéti-, karácsonyi ünnepről,
a házasság kötéssel és a temetéssel kapcsolatos erdélyi örmény népszokásokról is.
Aki kézbe veszi a könyvet, ha nem is nézi
meg az íróját, a sok képanyagról, illusztrációról tudja, hogy nő szerkesztette. Az örmény kódexekről készült illusztrációk, az
1900-ban készült esküvői-, a 19. századi
családi fotók, az örmény templomokat, a
négy nagy erdélyi örmény város épületeit,
a legkülönbözőbb tárgyi emlékeket megörökítő képek és történetek is színesítik és
közel hozzák a könyvet az olvasóhoz.
Az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
című könyv szerkesztőjétől megtudtuk azt
is, hogy a II. kerületi kisebbségi napon az
ízek utcájában hosszú kígyózó sor állt a
dedikáló sátornál, ahol pillanatok alatt elfogyott a több száz adag, a könyv receptjeiből készült többféle örmény étel. Nemcsak
a könyv vásárlói ízlelhették, kóstolhatták
a finomabbnál-finomabb süteményeket.
Akik pedig kedvet kaptak, és megvették a
könyvet, talán már a következő napokban
örmény ízeket főztek otthon a családnak, a
párjuknak.
A klubest végén a szerzők és a fordító dedikálták a könyveket.

Gross Arnold grafikus művész dedikálja
könyvét
3
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Kali Kinga

Magyar nyelven a Pacsirtavár

Az 1915-ös törökországi örmény genocídium eseményeit feldolgozó irodalmi
mű nemigen jelent meg magyar nyelven Franz Werfel regénye, a Musza
Dagh negyven napja óta, mely 1933-ban íródott. Ezt a hiányt pótolja most
Antonia Arslan Pacsirtavár című regénye, amely miután világszerte tíz
nyelven látott már napvilágot (az eredeti olaszon kívül például angol, francia,
görög, német, japán, svéd, spanyol nyelvre is lefordították), most magyarul
is megjelenik, a marosvásárhelyi Mentor Kiadó gondozásában, Király Kinga
Júlia fordításában.
A regény alapté- népirtást és a sivatagi erőltetett menetet,
májául az 1915– az ádáz török katonák és a sivatagi vad17 között az Osz- állatok pusztító támadásait, és akinek a
mán Birodalom- szerző e könyvet ajánlja), hogy kiderítse
ban
véghezvitt az igazságot azoknak az igazságtalansáörmény népirtás, goknak mentén, amelyek az örmények
valamint az azt anatóliai közösségét érték a nevezett
előkészítő
tör- történelmi időszakban.
ténelmi esemé- Antonia Arslan regénye, annak ellenények szolgálnak re, hogy érezhetően első regény, azért
– Arslan regénye is lehet remekmű, mert elfogulatlanul
Kali Kinga író
azonban inkább bogozza ki ennek az igazságnak a szácsaládregény mégis, mely az írónő ör- lait. A regény szívbe markoló részletesmény származása ellenére sem tükröz séggel mutatja be az Ifjútörökök idejéegyoldalú szempontot. A szerző beval- nek borzalmait – a józan emberi ésszel
lása szerint az szolgált ürügyül a családi felfoghatatlan fanatizmust, amellyel
visszaemlékezés megírására, hogy ön- százezreket mészároltak le kegyetlenül,
nön örmény gyökereit felfedezte, és az örmény férfiakat és fiúgyerekeket, és
„örmény valóság” közel jött hozzá, még amellyel száz meg százezer örmény nőt,
ha akkor nem is tudta egészen pontosan, gyereket, öregembert vetettek a hosszú
mit jelent számára mindez. „És leültem és keserves exodus útjára, amelynek
egy májusi délutánon, hogy kigabalyít- végső állomása Szíria sivataga volt: ott
sam egymásból ennek a történetnek a a biztos halál várt rájuk. Sokszázezer
szálait, hogy meghallgassak mindenkit, embert semmisítettek így meg, akiknek
és megírjam őket, a történet pedig ma- egyetlen bűnük az volt, hogy örménygától szövődött, úgy, mint egy csoda- nek születtek.
szőnyeg.” – vallja a szerző a regény fül- Mégis, a regény úgy teszi emberközeliszövegén. Családja kalandos-szörnyű vé ezeket a sorsokat, hogy nem ítélkezik,
történetét követi, főleg Henriette nagy- hanem csupán bemutat, a lehető leghitenénje emlékezéseit alapul véve (azé a lesebb részletességgel, szinte mintha az
nagynénijét, aki kislányként túlélte a írónő is szemtanúja lett volna a rettenet4
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nek: elsősorban arra törekszik, hogy az
Anatóliában végbement borzalmakról
tudasson, de az emberi szolidaritást
sem hagyja ki a leírásból. A regényben
az Anatólia lankáin élő szorgalmas, békésen és maguk teremtette jólétben élő
örmény közösség megsemmisítésének
történetéről van szó – de úgy, hogy az
elbeszélés mentén valódi emberi jellemek bontakoznak ki, emberi hibákkal és
erényekkel, a hozzájuk tartozó sorsokkal. Ezáltal kel életre az elveszett, békebeli világ, amelyre váratlanul csap le
a pusztulás. Ez az emberközeli ábrázolásmód teszi igazán hitelessé a regényt:
az ellenség soraiban is van olyan, aki az
emberi értékek védelmében ellenszegül
a gyilkos harci szándéknak, lehetőségei
szerint, messzemenően vállalva ezért a
kockázatot. Örménymészárlás volt Törökországban – de ezért a mészárlásért
nem lehet felelős valamennyi, török etnikumhoz tartozó egyén, ez a mű végkicsengése. Az írónő a történet felépítésében nagy empátiával világít rá az
élet kvintesszenciájára: a szeretetre, az
emberi összefogás megnyilvánulásaira,
melyek olykor képesek ellensúlyozni a
legnagyobb szörnyűségeket is. Az eltűnt anatóliai örmény világot pedig úgy
tartja életben, hogy életben tartja női
és gyerekszereplőit, akik továbbvihetik
a reményt, az életet. Az olvasó maga
is mélyen átérezheti ezeket a sorsokat,
nyomon követheti bizonyos szereplők
megmenekülését, amely kalandregényhez hasonló izgalmas fordulatokkal érkezik el a végkifejlethez – és ezek által válik a mű irodalmivá, vetkőzi le a
pusztán történelmilecke-státust.
Mintegy annak hangsúlyozásaképpen,
hogy a szeretet örök, s talán a túlságosan is nyers borzalmak ellensúlyozására, a regényben helyet kap egy
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gyönyörű szerelmi szál is, amely igen
fontos ideológiai szempontból: ugyanis e vonzalom egy örmény lány, Azniv,
és egy török tiszt, Dzselál között szövődik – akik tudvalevőleg két ellenséges néphez tartoznak (kiválasztott első
regényrészlet). E két ellenpólus között
feszül a regény íve: az emberi érzések,
a béke, a reménység és szeretet, szerelem szegül benne ellen a pusztulásnak,
amely végigvonul a regényen (második
regényrészlet).
Antonia Arslan a pádovai egyetem
olasz tanszékének visszavonult professzora. Pacsirtavár című regénye
röviddel megjelenése után elnyerte a
Campiello-díjat, 2005-ben pedig a PEN
Club díját. Olaszországban rövid úton
bestseller lett belőle: az első kiadás
után négy utánnyomást ért meg. 2006ban a Taviani-fivérek filmet forgattak a
regényből, La Masseria delle allodole
(Pacsirtavár) címen (amelyben olyan
jelentős színészek játszanak, mint Paz
Vega, Moritz Bleibtreu, Ángela Molina,
Alessandro Preziosi, Arsinée Khanjian,
Tchéky Karyo vagy André Dussolier),
és amelyet 2007-től Európa-szerte játszanak a mozikban.
Paraméterek:
13x20 cm, 272 p.,
kötve 2790 Ft
Magyarországon
forgalomba hozza
– a Litexim Kft-n
keresztül a Líra
és Lant ZRT, a
Libri Kft, a Bookline.hu.NyRT, a
Pult Kft, a Tóthágas Plussz Kft, az
Írók Boltja.
5
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Antonia Arslan: Pacsirtavár
(Regényrészlet 1.)

Nagyszombat van. A töviskoszorún már
megalvadt a vér, és beteljesítve a rendeltetését, a föld alatt hever, de az emberek nem vesznek róla tudomást, mert
ők csak az égre szeretnek nézni, holott
az éggel való kapcsolatot egyedül azok
teremthetik meg, akik leszálltak már a
pokol bugyrába, lementek mélyre, ha
nem is a föld alá, de önmagukba mindenképp. Hiába fürkészik az eget, előbb
észre kéne venniük, ami a mélyben fortyog, hogy ne a robbanás ébressze rá
őket arra, amit korábban kellett volna
észlelniük.
Dzselál Dzsamin, a fiatal török tiszt,
aki Azniv nénikémnek csapja a szelet, két
hete eltűnt. Azniv apró szívszorulásokat
érez, mert megszokta már a hallgatag és
állhatatos jelenlétet, az őt követő rebbenő és sóvárgó szempár tüzét, s most nem
tudja, hová és főként miért tűnt el ennyi
ideje. De nincs, akitől választ kapjon,
valójában még az sincs, akinek a kérdést
feltegye. Veron túlságosan belemerült a
sztambuli utazásba, semhogy szóba álljon vele. Másfelől pedig Aznivnak nem
is hiányzik annyira, csak a hiúság mardossa, semmi más. A szép szál tisztecske
minden leányzónak tetszene, hát még
egy örmény leánynak!
Azniv gondolatai messze járnak, miközben az öreg Szurpuhinak segít dudorászva paklavát nyújtani, s amikor egy
pillanatra visszazökken a valóságba, rájön, hogy azért szereti ezt csinálni, mert
nem is türelem kell hozzá, ahogyan Veron gondolja tévesen, aki hallani sem
akar a paklaváról, inkább megtölt ezer
böreket, hanem fantázia és lelkesültség,
ábránd és remény, amit szépen kitere6

gethet a lapokra, s a lapokkal együtt
megnyújthatja, kinagyíthatja őket is.
Az év legnagyobb ünnepe már a küszöbön topog, s a városka örmény negyedében házról házra terjed sebesen
a húsvéti elragadtatás. Minden háztartásban asztalra kerülnek a füvekkel festett főtt tojások, melyeket a felnőttek
majd éjszaka fognak kihímezni, hogy
meglepjék vele a gyermekeket, a dobozokban pedig már ott illatozik a porhanyó mandulás-vajas sakarlokma.
A lányok is házról házra járnak,
tiszta köténykékben hozzák-viszik, ami
még hiányzik, vagy ami megmaradt,
egy kevés cukrot, lisztet, szmirnai tojást,
mandulalikőrt. És a fiúk is házról házra
nyargalásznak, falkába verődve, hol itt,
hol ott jelennek meg, felcsippentgetik a
húsvéti előleget, a levágott süteményszéleket és az odaégett vagy tippanósra
sikeredett aprósüteményt.
A felnőtteknek elviekben böjtölniük
kellene, és böjtölnek is, főleg az asszonyok, de néhány dacosabb lélek, mint
például Krikor, a szülész, Nagypéntekre ragut rendelt hivalkodóan, meg egy
pár sült galambot, s a maradékot megeszi Nagyszombaton. Végül is mindegy,
mondja, olyan aprócska bűn ez, hogy a
Jóisten a sok elfoglaltsága mellett meg
se látja. Krikor viszont épp ezekben a
bűnökben konzerválja a nyugatiaskodásával megszerzett hírnevét, és így ünnepelteti újra a nem éppen friss berlini
diplomáját is.
Az öreg Hamparcum házát a temetés
után két részre osztották, az egyik részében Szempad és a családja maradt, a
másikban Nevart a leányaival, Aznivval
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és Veronnal, s az elválasztás, amellyel
a két háztartást szerették volna elkülöníteni, nem járt sok sikerrel, mert az
egymásba nyíló konyhák inkább egyetlen közös konyhának mondhatók. A ház
mögött húzódó hatalmas gyümölcsös
eleve közös, így aztán az egész ház a
húsvéti előkészületektől zajos, napközben a konyhában áll a bál, este pedig
a kertben pusmognak a még hátralevő
teendőkről.
A gyümölcsös végében egy magas
és kivehetetlen korú körfal mögött, ami
a háznál is régebbi lehet, széles árok
tátong. Az összes szobából rálátni erre
a hatalmas erődítményre, s a gyümölcsösben az alma-, körte- és barackfák,
mintha aládúcolnák a falat, platánokkal
és égbekapaszkodó rózsafákkal váltakoznak, amelyeket harminc éve hozattak Angliából, és amelyek a harminc
év alatt majdhogynem összenőttek. Ha
megzizzenti őket a szél, még jobban
egymásba fogódznak, és körbetáncolják
a lugast. A kertépítészet remekművét
Nerszesz, a kertész alkotta meg, mérnöki pontossággal számítva ki azt is, hogy
a hatás együtt változzon a napszakokkal
és évszakokkal. S minthogy a rózsák
évente egyszer, éppen ilyenkor, április
végén virágoznak, egészen ellenállhatatlan: a napsugarak rést ütnek az illatozó boltíven, és apró vörös pontfényekkel derítik fel a lugast.
Mindez, a fák és a lugas, a körfaltól csupán néhány méterre találhatók,
akárcsak a buja növényzet takarta titkos
kapu, amely a katedrálist szegélyező
szűk sikátorra, a Szent Apostoloknak
hívott utcára nyílik.
A kora tavaszi este könnyű és pihentető melankóliáját csak a nyüzsgő gyermekek kiáltásai szabdalják széjjel, s a
hangjuk le-fel cikázik a levegőben, mint
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a fecskék. Azniv a lugas mélyében ül,
a kerti fapadon, egy francia regénnyel
az ölében, s ahelyett, hogy átadná magát a történetnek, amelyet a lányok titokban kézről kézre adnak, és emésztik
magukat a párizsi szerelem gyötrelmei
után, belefeledkezik inkább a félhomály
zsongásába.
Úgy érzi, ma este semmilyen történetre nem tud összpontosítani. Virágot
sem tűzött a hajába, a kezét is hiába
sikálta, szaglik a fahéjtól meg a diótól,
ráadásul lucsog az izzadságtól, s még a
verítékének is áporodott fahéjillata van.
Hirtelen azonban arra lesz figyelmes,
hogy a fal túlsó oldaláról valaki őt szólítja, fojtott hangon és sürgetően:
– Azniv kisasszony! Azniv kisaszszony, tudom, hogy ott van! Láttam magácskát! Kérem, könyörgöm, engedjen
be egy pillanatra! Hallgasson meg!
Az egész délutáni szorongás és szórakozottság egyetlen gyors mozdulatban
a tetőfokára hág. Azniv azonnal rájön,
hogy a fiatal török tiszt van odaát, és felrúgva minden szabályt, a titkos bejárathoz siet, félrelöki az aláhulló rózsaágakat, és szinte kitépi a sarkából a kaput.
A kulcs eleve a zárban van, hogy ha úgy
adódik, elérhesse a misét, aki késésben
van, vagy időben meg tudjon lógni a
Susanig, esetleg a Nevart villámló haragja elől.
A tiszt sietve belép, pontosabban lopózik, mintha attól félne, hogy kintről
figyelhetik, majd megragadja Azniv kezét, és eléje térdel:
– Kérem, Azniv kisasszony, ne izgassa fel magát! Ne féljen, nagyon kérem! Hallgasson meg!
Azniv egyáltalán nem fél. Holnap
Húsvét, ő most az elvarázsolt kertben
áll, a zöld kupola alatt, ahonnan illatozó
rózsák omlanak alá. Ez az ifjacska itt a
7
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legszebb álmába érkezett, és most az is
egész természetes, hogy letérdelt előtte.
Kecsesen visszaül a padra, gyöngéden
kiszabadítja a kezét az ifjú tiszt ideges
szorításából. Nagy és romantikus pillanatra vár. Mindenkinek joga van hozzá,
sőt, tulajdonképpen mindenkinek kijárnak ezek a romantikus pillanatok, hogy
amikor eljönnek a sötét idők, erőt adjanak, hogy az emlékezet megfürödjön
bennük, és tisztára mossa magát.
De Dzselál újra megragadja a kezét, és majdnem szó szerint megismétli,
amit az elébb mondott:
– Hallgasson meg, kérem, és ne féljen!
Azniv nem fél, mitől is félne, de
kezd ingerült lenni. Miért nem mondja
már meg, hogy miért jött?
– Esedezem, májusi rózsaszál –
szánja rá magát végül az ifjú –, hallgasson meg! Hallgassa meg a tervemet!
Jöjjön el velem azonnal! Megígérem,
hogy nem veszek el más nőt. Csak maga
lesz meg én! Arra se fogom kényszeríteni, hogy megtérjen. Elmegyünk együtt
Európába, dolgozni fogok, Párizsban
fogunk élni…
Azniv nem nagyon érti. Ennek az
embernek csak a nevét tudja, azt is a
barátnői kutatták fel neki. Elfogadott
ugyan néhány cirkalmas levelet tőle, de
még sose beszélt vele, és eddig ő sem kereste az alkalmat, hogy beszél-hessenek.
A szerelmét pedig végképp nem nyilvánította ki. Mint ahogy most sem ezt
teszi, hanem türelmetlenül topog előtte,
és olyan kétségbeesve sürgeti, mintha a
kérés már régebben is felmerült volna,
csak most a végső megerősítésre vár.
Azniv hallgat, öntudatlanul is foglyul ejti a meglepettség. Minél tovább
fáradozik az ifjú, kényelmetlenül térdelve a kavicshordalékon, annál kevésbé
8
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érti, hogy miről beszél. Az egymást követő mondatoknak semmi értelmük.
– Nem akarom, hogy szenvedjen,
értse meg! Májusi rózsám, kicsi hercegnőm! Meg fogom menteni. Párizsba megyünk, vagy Londonba, vagy Bécsbe…
vagy ahová magácska akarja. Dolgozni
fogok!
A mondatok refrénszerűen ivódnak
bele Azniv tudatába, és beletuszkolják
őt is valami zsibbadt zavarodottságba.
Hosszú-hosszú percekig megállás nélkül beszél az ifjú, míg Azniv magához
nem tér. Ekkor egy harsogó miértet vet
oda, ettől viszont a tiszt zavarodik össze
teljesen.
Beesteledett közben. A gyermekek
eltűntek, az ég lila és fekete, villámlik
a távolban.
– Miért mond nekem ilyeneket? –
kérdezi Azniv. – Még csak nem is ismerjük egymást…
– Mert meg akarom menteni – vág
közbe a tiszt, majd lopva körbekémlel.
– Drága gyermekem, hinnie kell nekem!
Én meg tudom… én… én… nekem meg
kell mentenem magát. Jöjjön el velem
most azonnal! Én is itt hagyom a hivatalomat. Van két gyors lovam… – és még
az eddiginél is jobban meghajol előtte,
imára kulcsolja a kezét a lány arca előtt,
és megcsókolja a térdét.
Azniv tetőtől talpig megremeg. Felfogja hirtelen a közelgő veszélyt, a fenyegető szörnyűségeket, de megmozdul
közben a vére is, a kéjvágy beteljesíti
és megszépíti a reményt, s a lelke ideoda hánykolódik a két ismeretlen érzés
között. Az ösztöne azt súgja, tűnjön el
innen most azonnal, menjen el erről a
helyről, ahol a rózsák halált illatoznak,
ahol a kert falai ismeretlen sírokat takarnak, az agya azonban egy hatalmasabb erő parancsát követi, és felpattan
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a padról. Az ifjú követi a mozgását,
szemmel láthatólag semmit nem ért,
és amikor mindketten kiegyenesednek,
magához szorítja, hogy megcsókolja.
De a csókja sután félrecsúszik, éppen
csak érinti Azniv arcát, a lányban tompán csapódik le a szégyen, a téboly, a
megbecstelenedés… – Mit tettem? Bemocskoltam az apám emlékét!
Mellére szorítja a karját, elvörösödik, és amilyen gyorsan beengedte az
ifjú tisztet, olyan gyorsan tuszkolja ki a
rejtekajtón, csendes haraggal, szótlanul.
Pedig a teste mindent elmondott abból,
amit az agya még nem akar megérteni.
Az őket elválasztó háborgó folyó egyre vörösebb lesz, ő az egyik partján, a
másik a másikon. A két népet elválasztó
folyam ez.
– Gondolja meg, kérem! Holnap eljövök a válaszért – motyogja elfúló hangon a férfi az ajtón kívül.
De Azniv csak sír, vigasztalhatatlannak érzi a bánatát, és égő arcát
simogatja. Egész mostanáig álmodott.
Gyerekként élt a gyermekek között. De
elég volt egy pillanat ahhoz, hogy felnőjön, és megértse, valami végleg elve-



szett. Aztán a sötétben beoson a házba,
sietve szeli a lépcsőket, rohan, hogy
megnézze magát a tükörben. Nyálával
elrendezgeti a szempilláit és a szemöldökét, végigsimít rajtuk, vörös mullt
helyez az arca elé, csak a szemét hagyja
szabadon, és elábrándozva csodálja magát.
Íme, Örményország büszke leánya,
itt magaslik mindenek fölé, mondja a
népdal. A dús szemöldök összeforr az
erős és egyenes orr fölött. Alatta a szemek úgy csillognak, olyan földöntúlian
szépek – biztosan a kalandtól is. Azniv
úgy érzi, belepusztul, ha nem mesélheti
el valakinek. Veronnak? Nem, nem, inkább Szempadnak! Fivére szigorú, de
ő a kedvence, el fogja nézni neki. Igen,
igen, neki fogom elmondani, gondolja
Azniv, és sóhajtozva tér nyugovóra élete első csókja után. Meg kell adni, nagyon elfáradt bele. Nyugodtan és boldogan alszik el, az éjszaka pedig gyilkosan
sötétlik tovább. (…)
Fordította: Király Kinga Júlia



Folytatjuk



A Miatyánk legrégebbi magyar szövege
Müncheni-kódex 1466.

Mi atyánk, ki vagy mennyekben szenteltessék te neved.
Jöjön te országod. Légyen te akaratod, miként mennyen és azonként
földön.
Mi testi kenyerönk felett való kenyeret adjad mü nekönk ma.
És bocsássad mü nekönk mü vétetönket, miként es mü bocsátonk nekönk
vétetteknek.
És ne vigy münket késértetbe. De szabadóch münket gonosztól.
Ámen
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Fordított, összefonódott
Amíg elolvasta, amíg fordította megváltoztatta életét. Azért nem „golyózott
be”, mert emberség vonul végig a regényben, olyan, amely életben tartja a
szereplőket. Nem az olasz írónő tartja életben és nem véletlenül az asszonyokat,
hanem a beszélgető társam szerint, az élet ilyen. Asszonyi Odüsszeia történik, a
termékeny, befogadó női lét viszi tovább az életet. Nem véletlen, hogy Antonia
Arslan Pacsirtavár című regénye nagy iskola volt a fordító, Király Kinga Júlia
számára.
– Marosvásárhelyen végeztem a színművészeti egyetemen, dramaturgia szakon. Együtt jár a dramaturgiával, hogy
az ember tollforgató. Írtam, és olaszból
fordítottam, főként színdarabokat, a
gimnáziumban kétnyelvű, olasz-angol
szakos osztályban végeztem, s ebből az
olasz mellett köteleztem el magam.
– Mikor került először kezébe a Pacsirtavár?
– Egyik olaszországi utamon, e-mailen megkeresett Kali Kinga, és felhívta
figyelmem a könyvre. Amikor elolvastam, tudtam, nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz közvetíteni egy kiadó felé,
hogy „ráharapjanak”, hiszen általában
a könyvek veszteségesek. De belevágtam, mert ebben a könyvben emberi
érték van, és soha nem lenne szabad,
hogy ilyesmi megtörténjen a világban. Király Kinga Júlia részletet olvasott fel a
Ha felkiáltójelekkel és mínuszjelekkel regényből a klubesten
végig írjuk, akkor is meg kell csinálni
a fordítást.
elkezdtünk levelezni. Valószínű, ősszel
– Van-e kötődése, kapcsolata az örmé- eljön Magyarországra, és lehet, hogy
nyekhez?
végig látogatja az erdélyi örmény kö– Állítólag örmény származású va- zösségeket is.
gyok, úgy tudom, a Káli–Nagy család – A könyv története alapul szolgált egy
leszármazottja. Mint ahogy Antonia döbbenetes filmhez is, amelyből a Bem
Arslan összefonódott a könyv kapcsán moziban már részleteket is bemutattak.
saját gyökereivel, úgy én is összefonód- – A Taviani testvérek „haraptak rá”
tam, az ő könyve kapcsán a saját gyö- a témára, a 2007-es berlini biennálékereimmel.
ra készítették el a filmet. Nem akartak
– Találkozott már az írónővel?
belőle versenyfilmet, hiszen a művésze– Még nem találkoztam, de nemrég ti kategóriában a népirtás nem verse10
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nyezhet egy fikcióval, ez etikai kérdés.
A magyar filmforgalmazási törvények
szerint olyan külföldi film, amely nem
szerepelt versenykategóriában, nem kap
komoly támogatást a behozatalra. Ezért
nagyon hátrányos helyzetben van a film,
de mindent elkövetünk, hogy a Pacsirtavár egy kópiája ősztől forgalomba kerüljön a magyar mozikban is. Ha sikeres
lesz a film, kölcsönösen tudná segíteni a
könyv életét is.
– Mik a tervei?
– Tervezünk könyvbemutatót Erdélyben, Gyergyóban, Sepsiszentgyörgyön.
Ezt a könyvet el kell adni! Nem kereskedelmi szempontból kell csak eladni,
hanem meg kell ismertetni a világgal.
Bármennyire is ódzkodnak az emberek
a vérontástól, nem dughatjuk a fejünket
a homokba, mert a világ kétharmadán is
ugyanez zajlik mind a mai napig.

– Amikor elkezdte fordítani a Pacsirtavárt, nem gondolta, hogy egy olyan
korszakba tekint vissza, amely tőlünk
távol van, másrészt „kényes témára”
hívja fel a figyelmet?
– Az én életemet megváltoztatta a
könyv, mellbevágott az üzenete. Mellbevágott, mert nagyon felületesen
kezeljük az emberi kapcsolatainkat.
Mindenről azt gondoljuk, pótolható,
mindenen átsiklunk, minden sekélyes,
pusztán egyetlen dologról feledkezünk
el, hogy biológiailag pulzálunk, élünk,
és ezt nem fenyegeti senki, egyelőre.
Ugyanakkor letiprunk másokat, megalázunk másokat, mi magunk is, szerintem naponta. Mellbevágó volt ez a
döbbenetes felismerés. A Pacsirtavárat
el kell olvasni!
B. L. A.

Fővárosi Örmény Klub

2008. július 17., csütörtök 17 óra

Budapest, Magyarok Háza, Bartók terem (V. kerület, Semmelweis u. 1-3. I. em.)

Műsor:

A székely gyors és az Őrház az 1000 éves határon –
dokumentumfilmek bemutatója
Sebő Ödön: A halálraítélt zászlóalj – könyvbemutató
A filmeket és a könyvet bemutatja:
Szenttamássy Katalin és Dr. Speciár Attila

Rendezi: a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat

2008. augusztus 21., csütörtök 17 óra
Műsor
Dukai Ditta etnológus: Képek az örmény
gyümölcskultúrából – vetítettképes előadás
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat
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Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
(24. rész)

Az elkövetkező részletek teljes egészében a Szatmárnémetiben élő Moldován
Lajos tollából valók, és csak a folytonosság kedvéért szerepel szerzőként az én
nevem is. Tehát átadom a „szót” a szerzőnek, aki valóságos családtörténettel
gazdagítja ismereteinket.
A Moldovánok utódai
1941-ben rá bízzák a „Trasia” cementElső generáció: 1. Moldován Tivadar
gyár állami ellenőrzését, az állás 19462. Moldován József
ban megszűnik. Ezután állást vállal egy
3. Moldován Ferenc
magán nagykereskedőnél, mint köny4. Moldován János
velő. 1952-től a Mezőgazdasági Mi5. Moldován Anna
nisztérium Észak-Erdélyi megyéinek
6. Moldován Péter
gazdasági ellenőre lesz, és itt dolgozik
1. ifjú Moldován Tivadar a Tivadaré.
nyugdíjazásáig. Közben megnősül, két
Kolozsváron érettségizik a piaristáknál. leánygyermek édesapja, mindkettő orvosi
Tisztviselő a magyarláposi pénzügynél diplomát szerez, és Baróton helyezkednek
1944 őszéig. Központi utasításra menekíti el. 1994-ben Barótra költözik leányaihoz.
a Pénzügyi levéltárat Egerbe. Állást kap
3. Moldován Margit a Józsefé.
az egri vágóhídon, mint főkönyvelő. LeteHárom éves háztartási és családtervezélepszik és megnősül. Felesége özv. Erlach si tanfolyamot végez a Kolozsvári KözAmália. Felesége halála után Budapestre ponti Szállodában működő „Dezserandó
költözik nevelt lányaihoz, és ott is hunyt Inté-zetben”. Az itt szerzett szabás-varrás
el.
tudás és diploma birtokában varrodát nyit
2. 1. Moldován Vilma a Józsefé.
Magyarláposon. Férjhez megy Tulics FeKolozsváron végzi a tanítóképzőt. Ál- renchez, gyermekük nem született.
lást vállal egy Nagybun nevű községben,
4. Moldován Marianna a Józsefé.
majd 1940 után megpályáz egy igazga- Négy gimnáziumot végez Magyarláposon.
tói állást a Dunántúlon, és itt dolgozik 1942-ben férjhez megy Fischer Józsefhez,
nyugdíjazásáig. 1945-ben szállást biz- aki a Hungária vendéglő és kávéház bértosít elmenekült szü-leinek, addig, amíg lője. Fiuk születik József, aki torna-tanár
1947-ben visszatérnek Magyarláposra. lesz Magyarláposon. Marianna elvált
1967-ben meghalt, a dunántúli község- Fischer Józseftől és férjhez megy Beszterben te-mették el.
cére. Második férje halála után haza köl2. ifj. Moldován József a Józsefé.
tözik Magyarláposra a fiához, és ott is hal
Kolozsváron érettségizik a piaristáknál. meg a 70-es évek végén.
Beiratkozik a Kolozsvári Ferenc József 3. Moldován Ferenc nem nősül meg, így
Tudományegyetem jogi karára, de anyagi utódai nincsenek.
okok miatt abban kell hagynia az egyete- 4. 1. ifj. Moldován János a Jánosé.
mi oktatást. Állást vállal Désen a pénz1928-ban elemi iskoláit Erzsébetbányán
ügynél.
kezdi, az állami, immár román tannyelvű
12
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iskolában, de románul nem tud, így ismétlőre bukik. 1929–32 között Magyar-láposon, a Róm. Kath. elemiben végzi az első 4
osztályt. 1933–34-ben Nagybányán kezdi
az első gimnáziumot, de ismétlőre bukik,
mert még mindig nem tud románul.
1934–37 között Szatmáron a magyar
gimnáziumban jó eredménnyel végzi el
az első négy gimnáziumot, de Szatmárról
távoznia kell, mert egy tanügy minisztériumi rendelet megtiltja, hogy a nem
magyar nevű diákok magyar, „állami”
szubvencióval működő iskolában tanulhassanak. Márpedig a Moldován, az nem
magyar név.
1938–41 között a gimnázium 5., 6., 7.
osztályát a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban végzi, majd a történelem tanárral
konfliktusa támadt, mert az kijelentette,
hogy a szegény sorsú magyar gyermekeknek azért nem jut hely a magyar gimnáziumokban, mert a helyeket a Kabdebók,
Moldovánok, Ajánok, Urmánczik foglalják el. 1941–42-es tanévben a dési gimnáziumban érettségizik. 1942-ben megkapja
a katonai behívót. Alapképzés után tiszti
iskolába küldik, és mint főhadnagyot a
tordai frontra vezénylik, ahonnan „tervszerűen” vonulnak vissza Szolnokra, ahol
fogságba kerül. 1947 őszén hazatér az
orosz fogságból, ahol tökéletesen megtanul oroszul beszélni, írni, olvasni.
Alig két heti pihenő után berendelik
a nagybányai pártközpontba, és felkérik, hogy orosz tudására való tekintettel
legyen kapcsolattartó a Párt és az orosz
katonai parancsnokság között. Elvállalja a
munkát, amit 1949-ig végez, mert ekkor
az orosz katonai parancsnokság megszűnik.
Közben párttagot csinálnak belőle, és
mint ilyet kinevezik Szatmárra a megyei
könyv- és írószer vállalat igazgatójává.
1951-ben leleplezik „burzsuly” szárma-
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zását, és felmentik tisztségéből, kizárják a pártból. Esztergályos tanfolyamot
végez az Unio gyárban. 1952-ben egy
gyermekkori barátja Nagybányára hívja,
a Bányaipari Igazgatóság tervező osztályára, műszaki rajzolónak. Közben megnősül, felvételizik, és magánúton, Déván
elvégzi a Bánya Topográfiai fakultást, és a
rajzasztalt kicseréli a topográfusi mesterséggel Felsőbányán. A felsőbányai bányában politikai elitéltek dolgoznak, közülük
rendelik ki a „figuransokat” akik a méréseknél segédkeznek. Ezek mindig cserélődnek, aszerint, hogy melyik szinten kell
éppen méréseket végezni. Itt találkozik 20
év után Dr. Jakab Antallal, a volt piarista hittantanárával (a későbbi püspökkel
B. K. J.), akinek cigarettát csempész be,
mert ott az volt a valuta, amiért kenyeret
lehetett venni. Közben 1956-ban Magyarországon leverik a forradalmat.
Felsőbányán a civileket, vájárokat,
robbantómestereket, mérnököket, topográfusokat, akik a rabokkal érintkeznek,
beöltöztetik „szekuritátés” egyenruhába, megfelelő ranggal. Moldován János
törzsfőhadnagyi rangot kap. Erdélyben
is megkezdődik a bűnbakkeresés és találás. 1959 tavaszán Moldován Jánosnál is házkutatást tartanak, elviszik teljes könyvtárát, bélyeggyűjteményét,
és letartoztatják. Két heti sötétzárka,
tárgyalás. „Téves mérések, humánus bánásmód az osztályellenséggel”. Hét évi
kényszermunka. A koronatanú az a gyermekkori jó barát, aki őt Bányára hívta.
Három és fél év után amnesztiával
szabadul, és visszakerül a Bánya Igazgatósághoz, és folytatja ahol abba hagyta,
egészen 1978-ig, nyugdíjba vonu-lásáig.
Egy leánya született, Györgyi.
2004-ben 83 éves korában hunyt el.
Folytatjuk
13

2008. július – augusztus

Erkedi Csaba

Erdélyi Örmény Gyökerek

Szamosújvári búcsú 2008

Pünkösd utáni negyedik szombaton került sor Szamosújváron a híres helyi
örmény közösség hagyományos ünnepére, a Világosító Szent Gergelyre, amelyre a világ minden sarkából, így még Kanadából is érkeztek vendégek.
A régi Armenopolis összességében
többszáz idegent látott vendégül, a
fontos eseményt az idén megtisztelte
Varujan Vosganian, a Romániai Örmények Szövetségének elnöke is, aki
már szinte törzsvendégnek számít a
Kis-Szamos menti városban, és aki
most is családostól érkezett az örmények városába.
Az örmény nagytemplomban tartott
szentmisét Szakács Endre helybeli
plébános celebrálta, a szentbeszédet
pedig Babóta Tibor erzsébetvárosi lelkész tartotta. Utóbbi külön kitért Világosító Szent Gergely ünnepének jelentőségére, amelyet a szeretet ünnepeként emlegetett.
És ez így is van: Szamosújvár az elmúlt hét végén néhány órára a kisvárosból elszármazott örmények találko-

Világosító Szent Gergely búcsú kezdete
Szamosújvárott

zóhelyévé változott, egymást üdvözölték a helybeliek, de a magyarországi küldöttségek tagjai is. Jelen volt a
budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesületének több tagja,
élen dr. Issekutz Sarolta elnökkel, és a magyarországi Örmény
Kulturális Központ
Avanesian Alex által
irányított küldöttsége is. Mindnyájan jól
érezték magukat az
erdélyi kisvárosban,
ahol az örmények hagyományos találkozója jóformán az egész
város ünnepévé vált.
Esztegár János főgondnok ezúttal is
mindent megtett azért,
Pestiek és kolozsváriak a szeretetvendégségen
14
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A Kirkósa család asztala a búcsú utáni
szeretetvendégségen

hogy mindenki kellemes emlékekkel
és élményekkel térjen haza; a szentmise során Kirkósa Júlia és Molnár
Mária énekelt, orgonán, a tőle megszokott igényességgel, kísérte őket
Nits Péter. A templom kórusa is kitett
magáért, a 12 tagú énekkar ismét elbűvölte a hallgatóságot.
A szamosújvári képgalériában népes közönség előtt megnyílt továbbá
az „Örményország kincsei, titkok az
Ararátról” elnevezésű kiállítás, amely
szerves részként illeszkedett be az ün-
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nepségsorozatba. Az eseményeket az
örmény parókián szervezett, jól sikerült szeretetvendégség követte, ahol
igazi élménybeszámolónak lehettünk
tanúi.
Az örmények ezúttal is bebizonyították, hogy egységes, jól összeforrott
közösséget alkotnak, még akkor is, ha
évente csak egyetlen alkalommal sikerül összegyűlniük.
(Szabadság)

Dr. Issekutz Sarolta átadja könyvét Szakács
Endre plébánosnak a Világosító Szent
Gergely búcsú utáni szeretetvendégségen.
Középen Lengyel Zsuzsa

Zarándokok a templom előtt
15
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Dr. Benedek Katalin

A színvonal kötelez…

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves isme- líteni e kisebbségnek egyik meghatárorősök, barátok, rokonok! Örülök, hogy zó, minőségi jellemzőjét: s ez az értékismét köszönthetem önöket, ahogyan teremtés.
ezt megtettem már 1998-ban és 2000- Az évszázadok folyamán hazánkban
ben. Annál is inkább, mert az a téma, magyarörménnyé vált örménység intelami észrevétlenül itt lebeg körülöttünk, ligenciájával, fogékonyságával egy kesnagyon is lényeges! Saját, magyarör- keny mezsgyén egyensúlyozott. Eredeti
mény közösségünket, a szűkebben vett kultúráját úgy őrizte meg, hogy általa
helyit és a tágan értelmezett magyaror- ugyanakkor a befogadó ország is gazszági közösséget érinti. Ne feledjük: az dagodott.
Örmény Kulturális Hét eseményeinek Számtalan jeles személy tevékenysége
keretében „Örmény gyökerű képzőmű- bizonyítja, hogy tudásukat, rátermetvészek” címen láthatunk itt kiállítást.
tségüket kamatoztatva a magyarság
Ám, kezdjük kissé korábbról:
nemzetalkotó erejévé váltak.
A több mint 300 éve sorsközösségben, A színvonal kötelez. Ez a látszólag egyrokoni közösségben élő magyarör- szerű, mindennapi kijelentés azonban
mények egyedülállóan értékes és sok- súlyos gondokat takar.
színű kultúrát teremtettek. Sajátságos A színvonal kötelez… ha egy kisebb
tény, hogy ahol őseink – tehát az Aniból vagy nagyobb közösség szem előtt tartszármazó örmények megjelentek
árván, nyelv és
haza nélkül,
néhány
évszázad alatt is
konkrét jelzőnyomot hagytak.
Most hadd ne
foglalkozzam
a népcsoport
beilleszkedésével, egyedi
vonásaival, lényegesnek tartom megem-- Gross Arnold: Csendélet a műteremben
16
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ja a színvonalat,
ha lényegesnek
tartja,
hogy
felfelé
húzó,
elgondolkodtató műveket bocsásson ki önmagából, akkor
megbecsüli önmagát.
Ez érvényes a
természettudományos tudományos igényű
értekezéstől
kezdve az irodalmi megnyilvánulásokon át
a képzőművé- Gyulai Líviusz: Teázás a Topkapiban – litográfia
szetig mindenütt!
Ezúttal, lévén szó kiállítás megnyitásáA jelen kiállításon a következőt látjuk:
ról, maradjunk a képzőművészetnél, Bocsák Krisztina olajképeket állít ki,
ezen belül a magyarországi, még pon- látjuk például szülőföldjéről a Máratosabban a magyarörmény képzőművé- marosi templom című képet, kötődését
szeknél.
jelzi az Örmény szemek.
Sarokkőnek, kiinduló pontnak tartha- Losonczi Lilla figyelmét, képzelőeretunk egy nevet: Hollósy Simon festésze- jét a természet és a történelmi emlékek
te nemzeti kincs, az összmagyar festé- értelmezése ragadja meg. Ecsmiadzin
szet egyik magaslata, és megújítója. vagy Örmény rekviem című képeiről
Mindannyian tudjuk, hogy nem mindig eszünkbe jut, hogy 1999-es kiállítása
lehet a legmagasabb szintet elvárni, tud- megnyitóján Hernádi Gyula így zárta
juk, hogy nem mindenki zseni. Nem le- méltatását: „Losonczi Lilla tudja, mi a
het, nem is kell.
haza. Pontosan tudja. Ezek a tájak, ezek
De a színvonal kötelez: ha az ember a házsorok a pusztulás ellen létező halegy bizonyos gondolkodási szintnél hatatlanság időben mérhető, de időtlen
alább adja, akkor hiába nevezi magát bizonyítékai.”
valamely közösséghez közelálló mű- Gopcsa Paula többféle technikát alvésznek. Akkor nem művész, mert nem kalmaz. Bemutatott munkái arról szólábrázol, nem gondolkodik, és nem gon- nak, hogy az őszinte, személyes éldolkodtat.
mény tükrözésére ma is van igény.
17
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Elsősorban posztimpresszionista hagyo- szinte megfogalmazhatatlan veszélyemányainkra alapoz. Elsősorban a szo- ket, problémákat tükröznek. A képeken
rosan vett örmény témájú Ararát képre alkalmazott színek szinte nem is színegondolok. Monotípiája, a Szent György sítenek, csupán érezhetőbbé teszik az
régi miniatúrák rajzvilágát idézi, míg a alakzatokat.
magyarörmény közösség életében oly Megdöbbenünk a Démon című képe
nagy szerepet játszó Kádár Dániel port- előtt, amelyen hatalmasra növekszik
ré realisztikus vonásokkal örökíti meg a címadó rémség… de igencsak érdea régóta elhunyt apát-plébános egyé- mes megszemlélnünk azt is, amint egy
niségét.
törött alak küszködik önmagával, kőGajzágó Donáta gyakorta mutat be tömbök szorításában, vagyis: Emlékek
bankjegy-szerű ábrázolásokat. Itt is közt…
láthatunk ilyet, amely a Lánchidat mu- Jankovics Marcellről igen nehéz úgy
tatja és többféle asszociációt kelt. Más, beszélni, mint par excellence képzővalósághű ábrázolásai, mint például a művészről. Nem mintha kevesebb lenfelröppenő madár – nevezzük sirálynak ne, hanem, mert alapvetően más. Végül
– ugyancsak azt jelzi, hogy az ábrázo- is a képzőművészet egészen különleges
lásmód képzettársításokat kelt, ezáltal ágának is mondhatjuk a sok-sok grafiválik többé, mint
önmagában
az
ábrázolt látvány.
Ugyanez állítható a
kávéscsészére szegezett revolverről
is: van benne valami irodalmi. Nekem például Franz
Kafka.
Fábián Gyöngyvér
csupa feszült érzelem. Kompozíciói
egyszerűek, talán
éppen ezért feszültséggel teltek.
Az emberi alak rajzi megfogalmazása uralkodik képein. A védtelen magányosságban ös�- Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról III. ének
szekuporodó alakjai Mindig tovább
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kai munkával készülő animációs filmeket. Ez a különleges terület igen kifejező, jó értelemben leegyszerűsített képi
megközelítést követel. A képek ugyanis mozogni fognak, az alkotó művésznek pedig hosszú képsorokon át a „figurában kell maradnia” – ahogyan azt
a rajzfilmes szakmában mondják.
Az itt kiállított művek témája a magyar
mondavilág. Közismert, vagy annak
vélt alakokat, jeleneteket látunk tiszta,
érthető megfogalmazásban. Jankovics
Marcell kerüli a félreérthető túlábrázolást, a sallangokat – bizonyos, hogy
ez nem csak az előbb említett technikai
előéletéből származik.
Gyulai Líviuszról tudjuk, hogy büszke
baróti, azaz háromszéki születésére. Itt
kultúrtörténeti kalandozásaiból látunk
kevéske ízelítőt. Grafikai ötletei egyszerre érzelmesek és humorosak. Történelmiek és szabad képzettársításokon
alapulnak. Folyamatosan és tudatosan
idézi a barokk megközelítést, amelyben ugyancsak tudatosan némi manierizmus vegyül. Litográfiái mesélnek,
a szó legjobb értelmében: kultúrtörténeti érzékkel, tudással, összegzéssel
tudunk vele teázni a Topkapi Szerájban, vagy bekukkanthatunk a nagymamák tengerpartjára, ahol léptennyomon történik valami: az egyik
nagymama éppen a fürdőkabin előtt
igazgatja hamiskás, kedvesen csíkos,
ám oly erkölcsös dresszét, miközben
nagypapának már csak a feje látszik ki
a homokba ásottság alól… a másik oldalon ugyancsak életvidám kelletéssel
vonul egy másik nagymama…
Robinson Crusoe-ról, aki elszánt szi-

getlakóként markolja muskétáját, már
nem is beszélve…
Ha az előbb Gyulai Líviusszal kapcsolatban a jóízű mesélést említettem,
akkor mit mondhatnék Gross Arnold
képeiről?
Arni bácsi hálistennek régóta már,
hogy őszinte, felszabadító meséivel
ébren tartja lelkünk simábbik felét
és folyvást olyan tájképeket mutat
nekünk, amelyek hívogatnak. Ránézünk Gross Arnold kertjeire és érezzük, tudjuk, hogy oda, azon az ösvényen el kell menni.
Rézkarcon hív minket Tordára, hív
Pomázra és azonnal látjuk, hogy oda
valóban érdemes elmenni. Arra a
Tordára és arra a Pomázra, amelyet ő
ábrázol.
A műfaj valóságos megújítója. Örüljünk tehát annak, hogy kedves, mindentudó mesélőként ő a lélek meséinek szép, múlhatatlan, belső világába
hívogat. Személyes élményként, tőle
hallott ars poeticája szerint: „Annyi
baj, gond, bánat és szörnyűség vesz
körül minket a világban, hogy azt
nem szabad még a művészetbe is beengedni.”
Ezzel a hitvallással és képeinek segítségével vigyük tovább mindannyian
azt is, amivel mondandómat kezdtem:
a színvonal kötelez.
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
2008 rendezvénysorozaton április 17én az „Örmény gyökerű képzőművészek tárlata” – kiállítás megnyitóján,
Budapesten, a Magyarok Háza Bartók
termében)
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Ajtony Gábor & Ajtony Zsuzsa

Gyökerek és hajtások:
csíki örmény családok múltja és jelene
(2. rész)

A Császár család
Első letelepedési helyük Kézdivásárhely (Kanta) volt, innen költöztek
Szépvízre. Eredeti nevük Chonthikar volt,
ami Száva Tibor szerint „király”-t, „császár”-t jelentett. A szépvízi letelepedés
után kezdték a Zakariás nevet is használni
egyik ősük keresztneve után. A Császár név
Szépvízen is és Gyergyószentmiklóson is
megjelenik az 1700-as évek végén, de valószínűleg maradtak Kantán is, a fennmaradt adatok szerint.
A városunkban élő Császár család őse Császár Károly volt, aki Gyergyószárhegyen született, több székelyföldi
településen élt családjával, amelyben 4
gyermek született: Katalin, Jenő, József
és Jolán. Ők és gyerekeik itt éltek és alapítottak családot. Jenő gyermekei Klára és
Jenő, József utódai Károly és József, Jolánnak 3 lánya van: Katalin, Éva és Anikó.
Katalin Magyarországon él, Éva és Anikó
családjaikkal itthon.
Császár Károly egyik testvére Császár
Jolán, aki tanárnő volt, a múlt század elején a csíkszeredai Polgári Leányiskolában
e sorok írója édesanyjának volt a tanára, az
I. világháború előtt.
A Dajbukát család
Egyik ágának eredeti neve Agopsa
volt. Szépvízről származnak. Jelentős
személyiségek voltak: Dajbukát Gerő és
Dr. Dajbukát Jenő. Dajbukát Dávidnak 7
leánya volt, ezek közül Anna él itt lánya
20
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családjával. Unokáik szellemi foglalkozásúak.
A Dobribán család
A II. világháború utáni időkben élt itt
Dobribán László ügyvéd, a 68-as megyésítéskor Dobribán Gábor telepedett le családjával, Gyergyószentmiklósról. Banktisztviselőként dolgozott nyugdíjazásáig.
A Fejér család
Csíkszépvízről származik, ahol az
anyakönyvekben még Péter Gergelyé családnéven szerepelnek az 1760-as bejegyzésekben. A Csíkszeredában élő utódok
Fejér István és Fejér Miklós leszármazottai. Fejér István és Antalffy Katalin házas-
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ságából 14 gyermek született. A fiúk közül
Csíkszeredában Fejér Antal (1854–1915)
és Fejér Sándor(1858–1931) éltek.
Fejér Antal Csíkszépvízen született 1854 szeptember 17-én Fejér István
és Antalffy Katalin hatodik gyermekeként. Elemi iskoláit Csíkszépvízen és
Csíksomlyón, a középiskola alsó osztályait a csíksomlyói róm. Kat. Főgimnáziumban, a felsőbb osztályokat pedig
Kolozsváron a piaristáknál végezte, ott
is értettségizett 1874 júniusában. Felsőbb
tanulmányait 1874–78 között a kolozsvári
m. kir. Ferencz József Tudományegyetem
Jog és Államtudományi Karán végezte.
1878-ban államvizsgázott, 1880-ban pedig
a jogtudományok doktorává avatták. Kolozsváron, Marosvásárhelyen nyert ügyvédi gyakorlatot, az oklevél megszerzése
után Csíkszeredában nyitott ügyvédi irodát
1882. május 1-én. „E perctől fogva szakadatlanul ügyvédi gyakorlatot folytatok”,
írja önéletrajzában. Igen gazdag közéleti,
társadalmi és vallási tevékenysége volt,
így a somlyói ferencrendiek fősyndikusa,
a Szent Szilveszter-rend lovagja és az Országgyűlés 1901–1905 közötti ülésszakán
a csíkkarcfalvi választókerületet képviselte. „Deák Ferenc elveit vallottam”, mondja.
1913-ban királyi tanácsossá nevezték ki.
1884-ben házasságot kötött a csíkszépvízi Száva Margittal, akivel „csendes
és boldog családi életet éltek”, mely házasságból 10 gyermek született. 1915-ben
halt meg, a csíksomlyói kegytemplom
kriptájában van eltemetve. Gyermekei
közül Gábor az I. vh.-ban hősi halált halt,
másik három fiú: Kálmán, György és Emil
Magyarországra távozott. Albert nevű fia,
aki az aktív katonai pályát választotta, nem

tett esküt az új hatalomnak és ezért a civil
életben kellett megélhetését biztosítania.
Egyetlen lánya, Dóra, az én nagymamám
volt.
Testvérei közül megemlítendők:
Dr. Fejér Sándor ügyvéd
Az I. világháború előtt a közigazgatásban dolgozott és ő volt az 1920-as
uralomváltás előtt Csíkvármegye utolsó
alispánja. Családot itt alapított, felesége a
csíkszépvízi Száva Katalin. Három lánya
(Erzsébet, Mária és Ella) és egy fia (Béla)
volt. A változás után az új hatalomnak
nem tett esküt, előbb jogászként dolgozott,
majd fiával együtt kereskedelmi tevékenységet folytatott.
Dr. Fejér Gerő, kanonok 1869 jan.
1.-én Szépvízen született Fejér István és
Antalffy Katalin 12. gyermekeként. Elemi iskoláit szülőfalujában, a gimnázium
6. osztályát Csíksomlyón, a VII. És VIII.
osztályt Gyulafehérváron végezte, majd
a Budapesti Papnevelő Intézet hallgatója
lett. 1891. július 15-én szentelték pappá
Gyulafehérváron. 19 évig a gyulafehérvári gimnázium vallástanára volt és jelentős
poziciókat töltott be Majláth püspök mellett, majd a fiúnevelő intézet igazgatója
lett. Papi, nevelői, oktatói munkája mellett
számottevő irodalmi tevékenységet is kifejtett, közel 50 verse jelent meg, prózai
írásai mintegy 25 folyóiratban láttak napvilágot, szentbeszédei pedig szépszámú
hallgatóság előtt váltak ismertté. Örmény
tárgyú versfordításai a Szongott Kristóf
által szerkesztett Armenia c. folyóiratban
jelentek meg. Élete utolsó éveit Szépvízen
töltötte és itt is halt meg 1958-ban. Emlékét márványtábla őrzi a volt és mostanra
újjáépült örmény parókia falán.
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Fejér Emanuel – Manó
Ő az említett házaspár harmadik gyermeke, született Csíkszépvízen 1849. február 17 – meghalt Sepsiszentgyörgyön
1910 október 17-én. Tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes. Sepsiszentgyörgy
hitközösségének 23 évig volt lelkipásztora. 1872-ben szentelték pappá. Előbb
Marosvásárhelyen, majd 7 évig Kolozsváron volt káplán, későbbi püspöke
Lönhárt Ferenc oldalán. 1888-ban került
Sepsiszentgyörgyre, 1891-ben kerületi
alesperes, majd 1908-ban tiszteletbeli kanonok lett a szentgyörgyiek Manó bácsija.
Számos egyházi írása jelent meg a korabeli egyházi lapokban. Nevéhez fűződik a
sepsiszentgyörgyi Szent József templom
megnagyítása (1902), az általa megújított
templomban helyezték nyugalomra, ahol
sírját márványtábla őrzi.
Dr. Fejér Dávid
Baróton született 1851-ben. Szülei
Fejér János és Császár Anna. Középiskoláit Csíksomlyón. Székelyudvarhelyen
végezte, itt is érettségizett 1870-ben. Beiratkozott a budapesti orvosi egyetemre,
de Bécsben avatták doktorrá. Gyakran
megfordult nagybátyja, Császár József
gyergyószárhelyi otthonában. Kiváló tanulmányi eredményei miatt a kolozsvári
egyetemre hívják tanársegédnek, ebben a
minőségében 4 évig dolgozik. 1879-ben
Ditró község meghívja orvosnak, miközben borszéki fürdőorvosi feladatokat is
ellát. 1883-ban Gyergyószentmiklós hívja
meg orvosnak. Itt is éli le életének nagy
részét, több mint 35 évet. Ezalatt igen gazdag orvosi, tudományos, népnevelői és
szervezői tevékenységet folytatott. Arra
törekedett, hogy a lakosság egészségügyi
22

viszonyain elemi szinten javítson. Kertjében nevelt és ápolt rózsák eladásából származó bevételéből egy általa szervezett alapítványon keresztül szegény sorsú betegein segített. Orvosi szakcikkeiben időszerű
egészségügyi problémákkal foglalkozott.
Jutott ideje arra is, hogy az Erdélyi Kárpát Egyesület természetjárást népszerűsítő
munkájában is részt vegyen. 1916-ban halt
meg Gyergyószentmiklóson, ott is temették el. A város utcát és kórházat nevezett el
róla, szobrot állíttatott az emlékének.
A Fejér család másik ága ugyancsak
Csíkszépvízről származik. Ők a Fejér
Miklós utódai: Mária, Miklós és István,
akik a város iparosításakor kerültek ide:
Fejér László már 1952-ben letelepedett
Csíkszeredában, ő előbb kereskedő, majd
kisiparos lett. Beszélte az örmény nyelvet,
mert pár évig a bécsi mechitaristáknál tanult. Gyermekei Gábor és Beáta.
A Kabdebó család
Marosvásárhelyről származik. 1948-tól
Csíkszentgyörgyön élnek, ahol Kabdebó
András jegyző, majd főkönyvelő volt.
Édesanyja Fülöp Terézia tanítónő. 2 fiúk
van, Csaba (1951) és András (1954).
Utóbbi Csíkszentgyörgyön született, de
az iparosítás korszakában Csíkszeredába
költözött, itt alapított családot. Fia Lóránd
(1979). Csabának 2 lánya van, Zsuzsanna
(1976) és Ildikó (198o).
A Keresztes család
Az eredeti névvel kapcsolatosan itt is
megoszlanak a vélemények. Szongott
szerint a Kehes-ből lehet levezetni, Tarisznyás Márton szerint pedig a Keresztes
a Kristóf magyar fordítása, mely a görög
Krisztiánosz magyar megfelelője (azaz
„Krisztus hordozója”). Az 1700-as évek-

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. július – augusztus

Örmény kultúra hete 2008
ből származó szamosújvári és erzsébetvárosi anyakönyvekben már szerepelnek
Keresztes nevűek. A gyergyószentmiklósi
templomtemetőben több sírfelirat is jelzi,
hogy alattuk Keresztes nevű örmények
hamvai nyugosznak. Városunkban Keresztes Antal állatorvos leszármazottai
éltek: Keresztes Sándor, Keresztes Gábor,
Keresztes János és Keresztes Ilona. Ma
élő utódaik: Keresztes Gábor és családja.
A Keresztes Ilona utódai között szerepel
Beczásy György orvos és Beczásy Antal
festőművész.
A Mánya család
Ősei Moldvából költöztek előbb
Csíkszépvízre, onnan pedig Csíkrákosra, ahol főleg állathízlalással és mészárossággal foglalkoztak. A család eredeti
neve a „Manuk” volt. A Mánya név az
1700-as években jelent meg az anyakönyvekben. A Csíkszeredában élő leszármazottak a sok ős közül Mánya
Lászlóra emlékeznek, az ő unokájának a
város központjában volt szép lakóháza.
Az utódok Rákosról és Szépvízről rajzottak ki belföldre és külföldre egyaránt.
A városban napjainkban Mánya Gabriella, özv. Bogos Sándorné, Mánya Béla
és Mánya Laura élnek. Gabriellának két
gyermeke van, Zsolt és Zsuzsa, Béla
gyermekei Szilárd és Loránd.
A Nuridzsány család
Szamosújvárról származik. Nuridzsány
Márton (1878 Szamosújvár). Felesége
Azbej Katalin. Az 1900-as évek elején
családot alapított és családjával Csíkszeredában telepedett le. Jómódú kereskedő
volt. 3 fia született: József, Márton és Andor. Márton és Andor családjaikkal szintén
itt éltek a városban. Márton leánya Beáta,

Andornak gyermekei Éva és András. Beáta és András családja szintén a városban él.
Éva Magyarországra költözött.
A Pototzky család
A Pototzkyak Lengyelországból származnak. A 16–17. század folyamán telepedtek Erdélybe. Híres kereskedők,
iparosok, mezőgazdasági és erdős területek tulajdonosai lesznek. Pototzky Alajos és neje utódai közül kiemelhető Jakab
Ödönné született Pototzky Irma. Pototzky
József (1905–1988) kereskedéssel foglalkozott. Ugyancsak ehhez a családhoz tartozott Pototzky Kristóf, aki I. világháborús
sebesült volt, dohányáruda tulajdonos lett,
fia Ödön Alajos (1922–2003) tisztviselő
szintén itt élt családjával, leánya Mária
családjával a városban lakik.
A színészet, mindennemű művészet,
a futball és a sport pártolójaként ismert
Pototzky Pál (1868–1945) három házzal is
rendelkezett a Petőfi utcában. Öt gyermeke volt: Gyula, Jenő, Pál, Olga és Irma.
A városban még élő leszármazottak közül jelenleg csak két család viseli a Potozky
nevet: a nyugdíjas Pototzky László (1940),
ifj. Pototzky László (1966) és családja.
Csíkszeredában laknak és férjeik nevét
viselik: Mezei Irma, született Pototzky,
Bokor Katalin, született Pototzky, néhai Pototzky Ödön második felesége
Czintos Sarolta, Keszler Magdolna, született Karda, Karda Kázmér (1913–2002) és
Pototzky Irma (1914–1993) lánya.
(Elhangzott az Örmény Kultúra
Hete 2008 rendezvénysorozaton április 19-én a „335 éve Magyarhonban”
– erdélyi örmény közösségek konferenciáján, a Ferencvárosi Művelődési
Központban)
Folytatjuk
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Bálintné Kovács Júlia

Örménymagyarok Mátyás király szülővárosában
Kincses Kolozsváron és környékén, a reneszánsz év jegyében
(2., befejező rész)

Azt már Szongott Kristóftól is tudjuk,
hogy milyen nagy összeggel támogatták
az első magyar állandó kőszínház felépítését Kolozsváron a szamosújvári örmények is, hát még a kolozsváriak, de a
nagyközönség előtt kevésbé ismert tény,
hogy az 1816-ban született Korbuly
Bogdán földbirtokos évtizedekig volt a
kolozsvári Nemzeti Színház intendánsa,
ami azt jelenti, hogy anyagilag támogatta a Társulatot, és arról is gondoskodott,
hogy állandó páholyt vásároljanak a tehetős örmény családok.
Magyar nemesi
előnevet -Lompérdi- és címert
csak 1879-ben
szerzett feleségével, Bogdánffy Margittal és Géza fiával, valamint Ida
lányával egütt.
Valószínű nemLomperdi Károly Bogdán csak intendánsi
színházi intendáns
érdemeiért kapta, a nemességet, hanem vejének nagybarcsai Barcsay Domonkos főrendi házi
tagnak a közbenjárására.
Barcsai Domonkos nagy heccmájszter
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Bálintné Kovács Júlia előadása elhangzott 2008.
április 19-én, a „335 éve Magyar-honban” –
erdélyi örmény közösségek kon-ferenciáján, a
Ferencvárosi Művelődési Központban

volt az apósa pénzén, nagy anyósbos�szantó, számos anakdota maradt fenn
viselt dolgairól.
Valamennyien a kolozsvári Házsongárdi
temetőben lévő kriptában alusszák örök
álmukat, a Donogán kripta szomszédságában.
Ezúttal egy kevésbé ismert adatot ismertetek.
A kolozsvári Sétatér kialakításának történetét Kőváry László az örményeket
nagyra becsülő, - számukat az 1842-es
statisztikájában 10 000-re tevő - jeles
történész, egyben „sétatéri igazgató”
tette közzé 1886-ban, „A kolozsvári Sétatér keletkezése és fejlődése”címmel.
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Ebből megtudjuk, hogy 1837-ben a város
lakossága afölötti örömében, hogy Ferdinánd főhercegnek nem sikerült a főkormányszéket áthelyeznie Szebenbe, bált
kívánt rendezni, ám a bál elmaradt (vagy
a nagyböjtre való tekintettel, vagy azért,
mert a város figyelmeztetést kapott, hogy
ne ünnepeljen), és a költségekre begyűlt
összeget a város felajánlotta egy sétahely
alapítására. A polgárság szép összegekkel
járult hozzá a reménylett bál költségeihez, majd a sétahely kialakításához. Néhány név az adakozók közül: Pattantyus
Antal, Nuridsány Antal, a Meskó család
és még sokan mások.
Arról is tudunk, hogy a tíz évig Kolozsváron élő, és különböző heti és napilapokat szerkesztő Petelei István milyen
vehemesen harcolt Kolozsvár modern
arculatának megteremtéséért, és az Erdélyi Irodalmi Társaság megalakításáért, amit 1888-ban el is ért.
2006. február 22-én a kolozsvári Bánffy
palota egyik legszebb termében 150-nél
is többen méltattuk őt is és Kolozsvár
másik nagy örménymagyarját Merza
Gyulát is a Mátyás Napok keretében az
„Arménia ünnepén”.
Most mégis ki szeretném egészíteni azt
a méltatást.
Szentimrei Jenőt, jeles erdélyi publicistánkat idézem, aki 1935-ben a kolozsvári „Ellenzék” hasábjain „Mikszáth és
Petelei” címen, az akkor 25 éve elhunyt
írókra emlékezett.

„…e huszonöt évből az utolsó tizenötben külön csoda is történik. Megvalósul
Petelei álma, Erdélyben irodalmi élet
sarjad ki a szinte semmiből.
Nekünk nincs semmi kifogásunk Mikszáth nagyságával szemben. (…) Azért
sem tudjuk felelősségre vonni, mint
mostani szemmel magyarországi méltatói teszik, hogy látta és nem mutatta,
vagy látta, de nem akarta észrevenni
nemzete vak rohanását a nagy örvény
felé.
De amilyen jellemző Mikszáth az akkori és egy kicsit mindenkori Magyarországra, olyan élesen jellemző Petelei
István az akkori és egy kicsit mindenkori Erdélyre.
Mikszáth a jó cimbora, a mulató pajtás,
a kedves cinkos, az értelmes kártyapartner, a jóízű csevegő, aki lenézi kicsit a lenézendőket és tiszteletteljesen
megvicceli a társadalmi rétegződésben
fölötte uralkodókat. Petelei azonban
felfele leckéztet, és lefele szánakozik.
Petelei az első magyar polgár-író, aki
a polgárral egy hús és egy vér. A pékkel, az asztalossal, a nyugdíjassal, a
kistisztviselővel, a szatóccsal: a kenyerét nehéz robotban kereső kisemberrel,
akinek a tisztes mesterség állította ki a
nemeslevelét.
(…)A megcsúfoltakkal és megalázottakkal szolidáris ez az erdélyi író, nem
a csúfolkodókkal és kedélyeskedőkkel. Akik a maguk önérzetére ször25

2008. július – augusztus

Erdélyi Örmény Gyökerek

Örmény kultúra hete 2008

Petelei István író

nyen
érzékenyek, de mintha
hiányozna belőlük alegelemibb
tapintat, mikor
a mások önérzetének tiszteletben tartásáról
van szó. Különösen olyanokkal szemben, akik- nem
üthetnek vissza.

Mi mindig kisemberek voltunk itt Erdélyben, szikárak, fájdalmat és szenvedést kutató szeműek, hogyha már
segíteni nem tudunk, legalább osztozni
igyekezünk kicsiny testvéreink kis és
nagy fájdalmaiban. A gondtalan jókedvet nem a mi hegyeink közé plántálta el
a sors. Olyan jó a magunk baját feledni
és együtt nevetni a nevettető Mikszáthtal. Kell nekünk ez az író, mint sebre a
hűsítő ír. De a mienk, a belőlünk kinőtt,
a velünk együtt érző, a minket igazán
megértő és megmutatni tudó író mégis
Petelei István volt és marad. Aki éppen
azért nagy, amiért és amiben mi olyan
szegények és kicsinyek vagyunk. Mikszáthhoz mulatni megyünk, ha kedvünk
szottyan, de Peteleihez tanulni járunk,
mert úgy érezzük, hogy henye és haszontalan tanulók voltunk, akik még
mindig nem tanultunk eleget. Ezért
bűnhödünk.”
26

De térjünk vissza a 19. századvégi Kolozsvárra, ahol lapot szerkesztett és
adott ki az ugyancsak örménymagyar
K. Papp Miklós, aki könnyed stílusú tárcáival, történelmi tárgyú ismertetőivel
nyerte meg olvasóit.
A neves újságíró 2000 Ft alapítványt
tett abból a célból, hogy szegénysorsú
diákoktat segítsen a beinduló Egyetemen.
Itt kell szót ejtenem a Korbuly
család Kolozsváron élő másik ágáról, mert
jelentős szerepet játszodtak a
polgárosuló város életében. Az
1812-ben született apa Korbuly K. Papp Miklós
Gergely a Ko- szerkesztő
lozsvári Takarékpénztár R. T. alapító
igazgatója volt, felesége is híres család
lánya, Vikol Anna.
Kilenc gyermekük közül Irma lányuk
először Tauffer Ferenczhez ment nőül,
majd ennek korai halála után Petelei
István felesége lett, József nevű fiuk az
irodalomnak szenteli életét.
Korbuly József hírlapíró, színműíró,
szerkesztő, lapalapító, Petőfi kutató...
Élet és Irodalom címen is indított lapot,
erről írtam már a Füzetekben színdarabjairól is. Petőfi múzeumot szervez,
támogatja az ifjú tehetségeket, köztük
Kovács Dezsőt, a Református Kollégi-
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És szóljunk a 20. századról is. A Kolozsváron született, de emigrációba kényszerült
neves író Cs. Szabó László „a nyomozás”
című könyvében (Utitárs kiadó, Oslo-Bécs,
1966) így vall szülővárosáról a Lázrózsák
című 1954-ben írott versében (illetve prózájában – lásd 55. oldal).
Nem véletlen, hogy negyven év távlatából
is örmény nevek jutnak eszébe Cs. Szabó
Lászlónak, ha Kolozsvárra gondol, hiszen
Merza Gyula szerint a 20. század eleji Kolozsváron 1000 örmény gyökerű polgár
élt.
Ezt bizonyítja a Kolozsvári Mátyás Király
Naptár az 1910-ik közönséges évre Tiszti
címtárral.
Ebből a címtárból természetesen kevés kivétellel csak az apai ágon örménygyökerű
tisztviselőket ismerhetjük fel, de ez is sokatmondó.
Kolozsvár sz. kir város Tanácsa 1910-ben:
polgármester helyettes Vikol Kálmán, egyben Ő az árvaszék elnöke, valamint az Erdélyi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának egyik tagja
a 4 közül. (Felesége Kabdebo Irma.)
Tiszti főügyész Óvári Elemér dr. ügyvéd.
Az ő édesanyja Vikol Polixénia. (1944-ben
az egész családot kiirtják…)
A Rendőrség kötelékében találjuk kerületi kapitányi beosztásban ifj. Czetz Jánost,
aki valószínűleg a Czetz féle temetkezési
vállalkozó családjához tartozhatott, a híres
Rhédey ház földszintjén volt az üzletük.
Ebben a házban lakott Issekutz Hugó egyetemi tanár is a családjával.
Adótiszt volt Szenkovics Jenő, számgyakornok Keresztes József. (Lehet, hogy miután
kitanulta az adózás fortélyait ő működtette
28
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a kávéházat a Szentegyház utcában, a mai
Agapé szállodával-vendéglővel szemben.
A névsor hosszú, most nincsen idő mindet
felsorolni, de idézek még néhány jellemző
adatot, amely magyarázatát adhatja miért
nevezték a kolozsvári törvényszéket „Örményszék”-nek. A Vármegye királyi ítélőtáblájának tagja dr. Ákontz János, ítélőtáblai bírák: dr. Issekutz Gyula, irodaigazgatók
Csákány István, Móricz Márton , Begidsán
Tivadar.
Ügyvédi kamara: Tiszteletbeli elnök: Dobál Antal. Titkár: Papp József dr. Pénztárnok: Novák István dr., kolozsvári tagok:
Bogdán Péter dr., Dobál Antal dr., Dobál
Ferenc dr., Gabányi Imre dr., Gajzágó Miklós dr., Lászlóffy István dr., Lengyel Kristóf
dr., Lukácsi József dr., Novák István dr.,
Ötvös Lajos dr., Óvári Elemér dr., Tutsek
Sándor dr., Zabulik László dr.
Most pedig a kolozsvári műemlék épületek
listájából idézek, és a Főtéren lévő valaha
örmény tulajdonű házakból néhányat be is
mutatok.
Vertán ház
Unió utca 15.
Merza-ház
Unió utca 23.
Dobál-ház
Király utca 19.,
Deák Ferenc u. 4.
Korbuly-ház
Minorita utca 21.
Csiki-ház
Minorita utca 18.
Pattantyus-ház
Minorita utca 33.
Szábel aggmenház Vár utca 8.
(Keresztes Zoltán után nemrégen írt róla
Murádin János Kristóf fiatal történész,
Jenő fia)
Bogdánffy-ház
Avram Iancu 1.
(„ Az öreg házzal szemben állott a régi
emeletes sarokház, melyhez ma a Vargák
egykori bástyája is tartozik. Bogdánffy Antal kereskedő (1758-1841) csak 1811-ben

vette meg a várostól. Ő építtette oda azt az
emeletes házat, melyben a régi Kolozsvár
nem egy kedves érdekes bálja zajlott le, főleg addig, míg el nem készült a városi Vigadó (Redut)” Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Kriterion Bukarest,
1982.)
Simai ház
Főtér 3.

A szakirodalom a városháza utáni épületet
említi Simai-házként, a telekkönyv felvételekor, 1869-ben a 3. sz. volt a „Simai
Lukáts” tulajdona, utána Incze Miklós dr.
háza következett (4 sz.) majd Ákontz Istváné, amelynek feliratából tudjuk, hogy
korábban a Filstch Lőrincé volt.
Filstich-Ákontz-ház Főtér 5.
Pataki –Wolff –ház
Főtér 6.
(Ugyanis Pataki Dániel főorvos házát utóbb
Wolff János gyógyszerész vette meg.)
Tauffer-ház
Főtér 18.
Jósika-Vikol-ház
Egyetem u. 6.
Zárszavam a bizakodásé. Ma is vannak
reneszánsz ember örménymagyarok Kolozsváron. Talán a Murádin Családot említeném legelőször, mert remélem, Kristóf
elkötelezi magát a kutatásra. Ott a Jakabffy
alapítvány, akikkel Kovács Bálintnak is jó
kapcsolatai vannak, de ott van helyi magyar TV igazgatója Kostyák Alpár, akire
mindig számíthatunk, akárcsak a Kirkósa
lányokra és Családjaikra, és ott vagyunk
még sokan mások.

MÁTYÁS MÉG VIGYÁZ KOLOZSVÁRRA!
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Képes visszapillantás

Az április 17-i sajtótájékoztatón a Magyarok
Háza Bartók termében Szongoth Gábor,
Szenttamásy Katalin,
dr. Issekutz Sarolta és
Heim Pál

Április 21-én a Pestújhelyi
Közösségi Házban Katona
Tamás történész előadást tart
az Örmény Genocídium 93.
évfordulója alkalmából rendezett emlékműsoron
Április 23-án a Magyar Kultúra Alapítvány Dísztermében
Alex Száva: Ó barátom – Ov paregam
erdélyi örmény népdalok – CD lemez
bemutató hangversenyén a zenekar:
Csörsz Rumen István, Száva Alex és
Móser Ádám
30
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Április 23-án a Magyar
Kultúra Alapítvány Dísztermében dr. Issekutz Sarolta
bemutatja Beder Tibor írót
és Megidézett múlt című
könyvét

Április 24-én Budapesten, a Március
15-e téren Anahit
Tovmassian virágot
helyez el az Örmény
Köztársaság Nagykövetsége nevében az
örmény Keresztkőnél

Dr. Issekutz Sarolta, a Fővárosi
Örmény Önkormányzat elnöke,
és Heim Pál elnökhelyettes
főhajtása az örmény Keresztkőnél
31
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Lászlóffy Aladár

A Muszadag negyven megtestesülése

Az Úrnak negyven napra volt szüksége
a Vízözön felduzzasztásához. A török leszámolásnak negyven napra volt szüksége néhány hegyi falu hirosimájához. Az
egész önmagává tornyosulva Muszadag
jelképrendszerévé tapad. Muszadagnak
immár a negyvenes a legkisebb közös
többszöröse. Mindezt magával ragadja
egy többszáz esztendős mítoszba, mely
tovább osztható a maga szerepkörei szerint. Igen, itt szerepkörök vannak. Pontosan körülírva. Hála az ideológiáknak,
a politikai élet mocskos működésének
hála. Oly korban élünk, ahol minden
mindennel összefügg, egy kettészakadt
magyar faluvég mitikus ázsiákra rímel.
Egy kettészakadt magyar falu éppen úgy
megtestesíti a mitikus örményírtást, mint
a török birodalom mára földre szakadt

hamvai. Így függ össze Bornemissza
Gergő és Tibet, Kína és a Héttoronyba
zárt fenyegető végzet. Egy kettészakadt,
sokbaszakadt, többször megszakadt történelem fonja a hálóját, szövi a forgatókönyvét egy nép köré, több nép köré,
több táj köré, mivelhogy határozott szerepkörök vannak. Ezen a világon sehol
nem egyetlen nép vérébe csobbant bele
a fasizmus medvetalpa, a kommunizmus medvetalpa, a szuronyos katonák
medvetalpa. A szerepkörök pedig sehol meg nem szakadnak, méghogyha
mára, az új évezred elejére felhangzik
is erőtlenül a kiáltás: hagyják a dagadt
hazát másra, engem az élő embert vigyenek fel a padlásra. De a pincében
vagy a padláson, a világ tetején, vagy
a selyemút boldog oázisaiban ugyanott
lyukadunk ki. A sorssal nem lehet a végtelenségig bujócskázni,
mert hát miért is szól
a harang? Mi meddig
belügy? És honnan
kezdve az emberiség
sorskérdése, külügye?
Hol kezdődik a tabu
még a legeslegújabb
felmelegedett
időrendszerben is. Amikor a gazdasági érdek
felülmúlja az emberi
Április 24-én az Örmény Genocídium emlékestjén az Uránia jogokat. Ott mindig
Filmszínház színpadán Harmath Kálmán, Wertán Zsoltné, megszólal a csengő,
a kolomp, a jó pászZakariás Enikő és Lászlóffy Aladár Kossuth-díjas író
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tor hangja és harangja, avagy ki megy
vissza az elveszett juhokért Qumránba,
Tibetbe, Rómába, a Muszadagra. A jó
pásztor nem hagyhatja Magyarországot, 56-ot, Tibetet, mert az elfelejtett
vagy elfojtott kiáltás időnként körbefut
a világon. Az Európai Unió megint túl
keveset fog, miközben úgy érzi, hogy
többet markol. Itáliában most 148 párt
áll a startnál. Valaha elég volt egyetlen
légió. Minél nagyobbat akar fogni az új
világ, annál kevesebbet ment meg. Végül a jut is–marad is gesztusok végén
a gyökereket engedi ki a kézből, hogy
újabb szélrohamok, barbár betörések
kergethessék fel a fára, a Muszadagra.
Termopülé, Csernobil, a lélek Sztálingrádjai, a lélek Hitlergrádjai, a roncsolódó
önfeladó derivátumok nem veszik észre,
hogy nem egyenletes emberkeveréket,
hanem rabszolgatömeget alakítanak engedelemből. Ezért soha nem egy Törökországgal áll szemben a Muszadag, nem
egy szovjet géppuskával Magyarország,
nem egy Tibettel Kína. Az ember az
egyetlen önpusztító lény a fajok túlélésre berendezett nagy eleven forgatagában. Ehhez az etikus kiváltsághoz éppen
az értelme segítette hozzá, amennyiben
intézményesítette az önpusztítást: önvédelemből. Az emberi nem érdekében az
egyedek ellen emelt kritériumokkal. Különben mi lett volna végig az irtók keze
ügyében? Egyre ravaszabb és hatékonyabb törvények lépnek fel egymás ellen, csupa nemes és pozitív céllal. Elhárítandó egy már nem a természet, hanem
önmaga felől is fenyegető veszélyt. Ám
egyre jobban belefeledkezve, elsodródva az eredeti állapottól. Mindent ki kel-

lett próbálni önpusztításra is. Jogot, vallást, ideológiát, kultúrát, nyelvet. Igazság úgysem lesz soha. Káin elég nyíltan
küldte fel Ábelt a Muszadagra. „Afrika
anyánk, szeretnénk tudni, hogy vagy?”
kérdi az Amerikába hurcolt ükunoka.
És majd a Földről is egyre inkább ilyen
távlatból lehet nosztalgiázni. Közben
a horvát főúr mellett két örmény főúr
is felkiáltott: „Ne bántsd a magyart!”
Igazság pedig úgysem lesz, fakad ki a
világháborúkat, világfogolytáborokat,
világmuszadagokat átélt vidéki rokonom, a kisebbségi lét veteránja. S mi az
igazság? Sóhajtom mélabúsan, ami ebben a kontextusban csak helyeslésnek,
rábólintásnak, záróakkordnak készül.
Dehogyis számít válaszra. De éppen
ettől, ahogy ott ülünk, mint obsitosok
a nagyabonyi kocsmában már negyven
éve, négyezer éve, megkérdezheti valaki, hogy aki erősebb ne engedje bántani a gyengébbet, mert nem engedi az
Isten, az ENSZ, valaki Muszadag fölött.
De nem vagyok annyira borúlátó, hogy
ilyesmivel átkozódjam, se annyira optimista, hogy higgyek az emberekben,
Jézusok és Beethovenek után, Bolyaik és Einsteinek ismeretében. Az lesz,
amíg lehet, ami volt. Nem leszünk híjával se katarzisnak, se kiontott vérnek.
A jóízű éldegélés következik ezután is.
Himnikus. Ocsmány. Emberi. Milyen
csodálatos azoknak, akik éppen soron
következnek.
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
április 24-i Örmény Genocídium emléknapon tartott megemlékezésen az
Uránia Filmszínházban)
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Éljen a Szabadság!

Az Örmény Kultúra Hete rendezvénysorozaton 2008. április 22-én mutatta
be a Budapesti Kamaraszínház Ericsson
Stúdió Nelly Shahnazaryan Keresztút
című darabját.
Május 26-án ismét játszották a darabot,
amelyet a bemutatótól nagy érdeklődés
kísért.
A Keresztút hősei igazi vesztesek. A
rendszerváltozás vesztesei. A régi-új
világ gátlástalan urai: a legalizált privatizációban meggazdagodott tolvajok
és erkölcstelen senkiháziak csürhéje a
tovább masírozni akaró birodalom bakancs-szögei. De hát az széthullott: az
a birodalom, lesz-e új? Jereván körterét
új tankok övezik. „Védik” e lelakott,

nyomorba döntött szegény kis országot. Elvtársak már nincsenek, igaz, urak
még úgysem.
De új a bank és új a tank. A hős férje hazájából menekül Oroszországba. Halott
anyja kutyák martaléka lett volna, ha
menye, Teréz el nem temeti. Kölcsönpénzből, saját házában.
Mi vár még ránk és Rátok, Teréz, ott a
„messziségben”? Miben bízhatsz, kinek
hihetsz Teréz, te Örmény Anyácska?
Népedben és önmagadban, azt mondom
én. Higgy népednek ősi erkölcsében,
múltjában és jövőjében!
Szegény, szegény Teréz!			
Szőke István
rendező

A Keresztútról

A monodráma főszereplője:
Várady Mária színművész
Fotó: Harry Balabanian
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Az Örmény Kultúra Hete adott lehetőséget a
Nelly Shahnazaryan Keresztút című monodrámájának bemutatására. A kortárs jereváni
örmény szerző életünk sebeit nyitja föl; azért,
hogy meggyógyítson bennünket. „Emberi, nagyon is emberi” mű, melynek felfedezésében
segített Szőke István rendező, Jászay-díjas művész, Kerényi József díszlettervező, Kossuth-díjas művész, Fekete Mária jelmeztervező. Kitűnő
partnert kaptam a rendezőasszisztens Máté Krisztián személyében, aki a „túli világ” felől érkezik
a nagyon is reális örmény kis házba.
Öröm számomra, hogy ezzel az anyaggal foglalkozhattam, a sors kijelölte számomra ezt az utat
– Keresztutat, és én járhattam ezen az úton.
Ezúton mondunk köszönetet az előadás minden
támogatójának!
Várady Mária
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Dukai Ditta

Az örmények mindennapi kenyere: a lavas1
(1. rész)

Aki ma Örményországba utazik, és ott
lehetősége nyílik bepillantani a falusi
élet mindennapjaiba, bizonyára elgondolkodik azon, miként maradhatott fenn
hathétezer éven keresztül egy-egy olyan
archaikus eljárás, mint a szőlőmustnak
a lábbal való kitaposása a kamra földjén, a magvaknak kőedényben, kővel
való törése, vagy akár a földbeépített
agyagtűzhelyekben a kenyérsütés. Ezek
az eljárások már az előtt ismertek voltak
Kis-Ázsia keleti felén, hogy az armeni
törzs Kr. e. 1200 körül letelepedett, és
bekapcsolódott az akkor már évezredek óta virágzó elő-ázsiai kultúrába.
Az örmény nép egyike azon népeknek,
amelyek ezt a kultúrát átörökítették.
Írásom mégsem azt kutatja, hogy ez
miképpen volt lehetséges, nem a korai
időszak gyakorlatával foglalkozik, hanem azt mutatja be, hogy a 19-20. századi örmény népi gyakorlatban hogyan
őrződött meg a Gábori Miklós ősrégész
által találóan „élő régészetnek” nevezett
lepénykenyér, a lavas készítése. Milyen
örmény vonásokkal jellemezhetjük a
kenyeret övező tiszteletet és a hozzá fűződő szokások, hiedelmek rendszerét?2
Régészeti leletek tanúsága szerint a
Kr. e. 9-4. évezredben Elő-Ázsia népei kezdték el elsőként termeszteni és
nemesíteni a búzaféléket (közönséges
búza, alakor, tönke) és az árpát. A térség
jelenlegi népeinek táplálkozáskultúrájában ez a vezető szerep a gabonamagvak
előkészítésének sokféleségében és a kenyérfajták gazdag választékában tükröződik. A gabonaételek régi hagyományát
az örmény nyelv hac szavának három fő

jelentése őrzi. A szót napjainkban leszűkült jelentésében leginkább „kenyér” értelemben használják. A régi nyelvben és
a nyelvjárásokban azonban a hac szóval
jelölik az emberiség fő eledelét, a gabonaféléket is, valamint azok minden feldolgozott és feldolgozatlan formáját: a
kalászt, a gabonamagvakat, a lisztet és a
tésztát. Legrégebbi jelentése még ennél
is szélesebb volt: „eledelt, ételt” jelölt.
Ez él tovább az „enni” ige hac utel alakjában, és a „fogadás, bankett” örmény
megfelelőjében, a hackerujt szóban
(szó szerinti jelentése: „ételevés”).3Az
örmények legfontosabb gabonaféléje a
búza, az árpa és a köles volt. Amerika
felfedezése után elsősorban a hegyvidékeken a kukorica is meghonosodott, de
a táplálkozáskultúrában betöltött szerepe máig eltörpül a gabonafélék mellett.
A kenyeret búzából és árpából sütötték.
Búzája minden évben azonban csak a
gazdagabb örmény családoknak volt, a
szegényeknek meg kellett elégedniük
a köles vagy árpakenyérrel. A liszthez
kevert főtt burgonyával készült kenyereket az örmény közvélemény nem becsüli sokra.4 Inkább a mindennapokat
gyakran megzavaró háborúk, a portyázó
hadak fosztogatásai, a messzi vidékekre
történő áttelepítések magyarázzák, hogy
termékeny években is burgonyával kellett kiegészíteni kenyerüket.
A 19-20, századi örmény népi gyakorlatban alapvetően kétfajta kenyeret sütöttek: néhány milliméter vékonyságú
lavast és pár centiméter magasságú
lepénykenyeret. E két kenyérfajtát a
magyar szakirodalom egységesen a „le35
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pénykenyér” elnevezéssel illeti. Ezek
közös tulajdonsága, hogy lapos, eredetileg erjesztetlen kenyerek. A természeti adottságok és a tüzelőberendezések
típusa határozta meg, hogy a 19-20.
századra melyik kenyérfajta vált uralkodóvá az egyes vidékeken. A Grúziával
határos, erdőkben gazdag területeken
(Lorri, Tavus megye) a különféle erjesztett és erjesztetlen kenyereket (purrni,
cakulik, matnakas) kemencében sütötték. Az örmény nyelvterület nagyobb
részén azonban lavast sütöttek. Nem véletlen tehát, hogy a lavas a legismertebb
és legkedveltebb örmény kenyérféle,
s mára az ország turisztikai szimbólumává vált immár. Az örmény lavas 2-3
mm vékony, ovális alakú lepény, szélessége 50-60 cm, hosszúsága elérheti az
egy métert is, súlya negyed kilónál nem
több. Ilyen formájú kenyereket kizárólag tonírban sütnek.5
A tonír
A tonír földbevájt, 40-60 cm széles és
másfél méter mély, agyagból készült
tűzhely. A Kaukázustól délre elterülő
hegyvidéken a Kr. e. 3-2. évezredből
(bronzkori Licsaseni kultúra) származó
tonírok igazolják a lavas készítésének
évezredes múltját.6 A középkori örmény
városok (Artasat, Dvin) régészeti lelőhelyein talált tonírok arra utalnak, hogy
az örmények a középkoron keresztül
megőrizve örökítették át a gyakorlatot.7
A tonír a hagyományos örmény lakóház központi lakószobájának, az úgynevezett tonírháznak (tonratun) vagy
füstösháznak (ckhatun) a közepén helyezkedett el. Felette a füstlyukat gerendavázas kupolaszerkezettel alakították
ki a szoba tetőszerkezetében. Később a
paraszti lakóház növekedésével a tonír
és vele együtt a kenyérsütés külön bejá36
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ratú tonírházba került, amely nem funkcionált többé lakószobaként. Ma sok helyen a tonírt az udvaron találjuk, a ház
vagy a kerítés fala mellé épített tető alatt
kialakított tágas kenyérsütő helyen.
A 19. század végén a tonír készítése specialista asszonyok feladata volt. Agyagból és homokból formázták meg a tonír
testét, amelyet több gyűrűből állítottak
össze. Fizetségképpen néhány zsák búzát kaptak. Ez a gyakorlat változatlan
formában az 1970-es évekig fennmaradt Örményország agyagban gazdag
területein. Az Osakan és Jeghegnadzor
környéki tonírkészítő asszonyok, akik
30-40 éve saját tonírjukat még maguk
készítették, az agyagba kecske szőrét is
beledolgozták, hogy az agyag összeálljon, és égetéskor ne repedjen meg. Az
agyagtestet a gödörben készítették el
több nap alatt, mert meg kellett várni,
hogy az alsóbb gyűrűk megszikkadjanak. A formázás puszta kézzel történt,
az agyag felületének elsimítására kerekre hajlított vesszőt vagy nagyobbacska
sima, kerek kavicsot használtak. A kiégetéskor fával vagy szárított marhatrágyával nagy tüzet raktak az agyagedényben
és körülötte. A tonír fedésére gyakran
díszes agyag- vagy fémfedő szolgált;
korábban nem volt füstelvezetése, föld
alatt kiépített kéményt csak a 20. században kapott. Napjainkban, ahogy a
régi tonírok elrongálódnak, felújításukhoz már nem tonírkészítő asszonyokat
hívnak: az 1960-70-as évektől kezdve
előregyártott agyagtesteket vesznek, és
azokat helyezik el a régi tonír helyére.
A századforduló éveiben még szokás
volt, hogy a pap szenteltvízzel áldotta meg az elkészült tonírt. Karabahban
mézet is kent a falára. A szokásban a
megszentelés nemcsak a létrehozott új
tüzelő számára ad védelmet, hanem az
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örmény néphit földben tanyázó gonosz
szellemeitől is megóvja a földbe ültetett
tonírt. A 20. század második felében a
vallásos szokások már elhalványultak
az új torúr avatásán, de a nap kiemelt
ünnepi jelentősége megmaradt. Jelpine
faluban nagy mulatságot rendeztek aznap, rendszerint 10–12 gatát sütöttek, és
a kötelező bőségbiztosító jókívánságok
sem maradhattak el.
Napjainkra már alig maradt nyoma a
tűzhely – s így a tonír – kitüntetett tiszteletének, amelynek – feltehetően a közeli
tűzkultusz hatására – még a századforduló éveiben is gyönyörű példáit lehetett
megfigyelni az örmény néphitben. A 20.
század végén élő hagyományként számoltak be arról, hogy egyes falvakban
az ifjú párt a falu egy-egy nagy becsben
tartott családjának házában a tonír előtt
adták össze. Ezek a tonírok a közösség
számára is szent helynek számítottak,
mert a legtöbb esetben nem volt templom a faluban. Az esküvői szertartást akkor is a tonír körül tarthatták, ha aznap
halotti szertartást végeztek a templomban; ha az összeházasulandók özvegyek
voltak, vagy valamelyikük még nem lépett az eladókorúak sorába; illetve ha a
menyasszony már nem volt szűz. Néhol
(például Vaszpurakan tartományban – a
Van-tó és az Urmia-tó között) keresztelőt is tartottak a tonír körül.” Általánosan elterjedt volt az a szokás, hogy a
menyasszony nemcsak szüleitől búcsúzott el, hanem a tonírt háromszor vagy
hétszer körbejárva, majd megcsókolva,
szimbolikusan a szülői háztól is búcsút
vett. A vőlegény házában ugyanez a
jelenet megismétlődött, de már a vőlegénnyel együtt, és az új családba történő befogadás jele volt. A tonír szentségét igazolja az a szokás is, amit Taron
vidékén (történeti-néprajzi tájegység a
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Van-tó nyugati partján) jegyeztek le a
századforduló éveiben: ha az asszonynak sok teje volt, akkor hitük szerint a
felesleget csak a tonír hamujába fejhette
le, máskülönben elapadt volna a teje.
A tonír előnye más ’sütőalkalmatosságokkal szemben az, hogy fűtése nagyon
olcsó: a régi falusi háztartásokban mindenhol előforduló szárított marhatrágyával, vagy az erdőn gyűjtött rőzsével, de
általában minden, a háztartásban kidobásra szánt, elégethető anyaggal tüzelhetnek benne. Tűzifára jóformán nincs
is szükség, ami megmagyarázhatja a
tonír széles körű elterjedését az erdős
területekben szegény Örményországban. A tonír működési elve a boglyakemencéhez hasonlóan abban áll, hogy
nagy lánggal égő tüzet raknak benne, és
amikor a tüzelő elégett, a tonír fala jól
felforrósodott, akkor kezdik el a lavas
sütését.
Kenyérsütés
A kenyérsütés a ház legidősebb asszonyának a feladata volt, és menyei kötelesek voltak neki segíteni, hiszen az
örmény nagycsaládi rendszerben a család összefogását és a háztartás vezetését
egy személyben a nagyanya irányította.
A lavas sütését egyedül asszonyok végezték, és a legtöbb helyen a sütés ideje
alatt férfiember nem is jöhetett a tonír
közelébe. De csecsemő, terhes vagy
tisztátalan asszony sem lehetett jelen.
Azt mondták, a kenyér ilyenkor állandóan a tonírba esik.
Ideális kenyérsütő asszonynak az egészséges, férjes, sok gyermekes asszonyt
tartották. A hagyományos népi gondolkodásnak megfelelően ugyanis a hasonló hasonlót hoz létre, vagyis a készítő
egészsége és termékenysége átszáll a
kenyerekre is, és onnan a kenyeret fo37
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gyasztókra. Ha a mindennapos kenyérsütésnél minden feltételt nem is tudtak
betartani, arra ügyeltek, hogy a kiemelt
jelentőséggel bíró ünnepnapokon csakis
ideális körülmények között sütött kenyér kerüljön az asztalra.
Ezzel szemben a temetés alkalmával a
rokonok és részvétüket leróni érkező látogatók számára készített temetési ételeket (ezek összefoglaló neve: hogehac,
szó szerinti jelentése: „lélek-étel”, mivel a halott lelkének szánták), és köztük
a lavast kifejezetten özvegyasszonyoknak, vagy néhol férfiaknak kellett készíteniük.” Ennek magyarázata abban
a régi világban általánosan elterjedt jelenségben rejlik, miszerint a túlvilághoz
kapcsolódó szokásokban az e világi előírásoknak éppen az ellentéte válik normaadóvá, és ez is érvényesül.
A gonosz távoltartása céljából a dagasztás során többször is keresztet vetettek:
Dzsavakhkban (történeti-néprajzi tájegység a mai Grúzia délnyugati részén)
a meleg vízre, a megszitált lisztre is.
Szinte minden vidéken a dagasztás végeztével úgy rajzoltak keresztet, hogy
nyomot hagyjon a tészta közepén. A
lavast búza vagy árpalisztből víz, só
és kovász vagy élesztő hozzáadásával
a ház legidősebb asszonya dagasztotta.
Ma már alig emlékeznek arra, hogy a
lavas tésztáját valamikor kelesztő anyag
nélkül sütötték volna, de a néprajzi szakirodalom és a korai gyűjtések tanúsága
szerint a lepénykenyerekhez hasonlóan
a lavas is kelesztetlen volt egykor. Valószínűleg azért is nyújtották lapszerűen
vékonyra, hogy a tömör tészta megfelelően átsüljön. Napjainkban kelesztetlen
lavast csak rituális célra készítenek: a
halottkultuszban kap szerepet.
A kovász használata az örmény nyelvterületen eltérő volt: egyes helyeken gyak38
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ran odaadták annak, aki éppen kenyeret
sütött, és sütésnél mástól kértek, másutt
(pl. Dzsavakhkban) nem volt szabad kiadni a házból, nehogy a ház szerencséjét elvigye. Szintén az ártó szellemektől
való félelem volt az oka annak, hogy
éjjel nem rázták ki az udvaron a kenyérabroszt sem.
A lavas sütése a ház nőtagjainak munkamegosztással való együtt dolgozását
követelte meg. A nagycsaládi rendszerben évszázadok alatt kikristályosodott
munkavégzés legideálisabb formáját
Harutjunov és Mökrtumjan ismertette.
A hatékonyság szempontjából legjobb
volt, ha hét asszony dolgozott együtt.
Munkájuknak szabályozott ütemben
kellett folynia, nagy gyakorlatot és odafigyelést igényelt. A munka szerveződését és ütemét egy lavas sülésének ideje
határozta meg, ami kb. 30-35 másodperc.
Az első asszony, az osztó (1) hasította
ki a kenyértésztából az egy lavashoz
szükséges mennyiséget, amit az első pár
nyújtó asszony (2, 3) egyikének adott. A
másik asszonynak tíz másodperc elteltével adta oda a második adagot. Az első
pár nyújtónak fejenként 20 másodperc
ideje volt a nyújtásra. A tésztát mintegy
egy centiméter vastagságúra nyújtották
ki, és a lavas végső nagyságának mindössze egyharmadára. Majd a tésztát tíz
másodperces eltéréssel adták át a következő nyújtóasszony-pár (4, 5) egyikének. ők már vékonyabbra nyújtották,
a végső nagyságnak kétharmadára. A
hatodik asszonynak mindig tíz másodperce maradt, hogy a tésztát a levegőben két kézzel megforgatva egészen elvékonyítsa, és rádobja a batatra. A batat
a lavas nagyságával megegyező méretű,
vesszőből font ovális alap, rongyokkal
betekerve - sütési segédeszköz: ennek
segítségével csapták a lavas tésztáját a
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tonír falára. Egyszerre három lavas sült
a tonírban, és a sütőaszszony , amint az
egyik megsült, egy horgas végű hosszú
vassal kikapta, és rögtön dobta is a tonír
falára a következő lavast. (lásd ábra)
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hívják meg (az új faluba csak a fiatalabb
nemzedék költözött, akinek már nem
volt módja a hagyományos technikák
elsajátítására) - a sütőasszony lavast kap
fizetségül. Három-négy fő részvétele

A lavasok átadásának menete
A másodpercek azt az időpontot jelölik, amikor a lavas az adott személyhez kerül.
1. osztó, 2-5. nyújtók, 6. levegőben nyújtó, 7. sütőasszony.
Jóllehet a lavas sütése máig az egyik
legmeghatározóbb eseménynek számít az örményországi falvak életében,
az imént felvázolt munkaszervezéssel
nem találkozunk. Mivel a nagycsaládi rendszer már felbomlott, csak a ház
legidősebb asszonya és annak menye,
esetleg a még férjhez nem ment idősebb
lányai vesznek részt a sütésben, illetve
nagyobb adag sütése esetén a másutt élő
rokonok vagy szomszédok közül hívnak segítő asszonyokat. A 20. századból
vannak már adataink falusi kenyérsütő
asszonyokról, akik főleg a gazdagabb
családok számára készítettek lavast.
Napjainkban elsősorban a szocialista
faluszervezések idején alapított falvakban elterjedt jelenség, hogy a sütésre a
falu valamelyik elismert sütőasszonyát

esetén csak egy-egy nyújtó asszony dolgozik. Az osztóra sincsen szükség, mert
sütés előtt a tésztából zsemle nagyságú
adagokat készítenek. A tészta levegőben való nyújtását pedig a sütőasszony
is elvégezheti. Ezáltal azonban nemcsak
a munka lassul le, hanem az így készített lavas minőségéből is veszít, hiszen
kevesebb ideig nyújtják, finomítják a
tésztát. Előfordul, hogy a tonírban egyszerre nem három, hanem csak egy-két
lavast sütnek, ám ez kevésbé hatékony,
hiszen a tonír időközben kihűl.
A nyújtóasszonyok a tésztát a földön
ülve, kerek vagy négyszögletes alacsony asztalon nyújtják ki. Egyes területeken (például Jeghegnadzor környékén) a másodszori nyújtáshoz speciális
vékony sodrófát (okhlav) használnak
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(1,5–2 cm átmérőjű), mert így finomabbra és egyenletesen vékonyra tudják azt kinyújtani. A módszer hatékonyságát igazolja, hogy a keskeny sodrófa
elterjedésének határvonala egyre terjed
észak felé. A sütőasszony szintén a földön ül, de lábai a tonír előtt lévő 40-50
cm mély, kisebb lyukban vannak. Ezt
a második lyukat az 1960-as években
kezdték a tonír mellé készíteni, Örményország-szerte, a munka kényelmesebb végzése érdekében.
Bár a sütőasszony egyik kezében a horgas végű hosszú vassal, másik kezében
a batattal látszólag mechanikus munkát
végez, mégis rá hárul a legnagyobb felelősség, hiszen ő határozza még a munka ritmusát, a lavasok megsülésének
megfelelően. Emellett feladata nagy
gyakorlottságot és ügyességet követel,
ezért munkája presztízsértékkel bír.
Nem véletlen tehát, hogy mindig a ház
legidősebb asszonya végzi ezt a munkát, aki a kenyérsütésnél is, mint az élet
minden területén irányítja menyeit. Az
osztó munkája csak a felvázolt szigorú
munkafolyamatban volt fontos, hiszen
nemcsak megfelelő ütemben kellett
a tésztaadagokat osztania, hanem jó
szemmértékkel arra is ügyelnie kellett,
hogy az adagok pontosan ugyanakkorák
legyenek. Ha ugyanis az asszonyok valamelyike hosszabb ideig dolgozott, az
egész folyamat felborulhatott.
Ha véletlenül a tonírba esett a lavas,
gyorsan kikapták, nehogy megégjen, és
a potyafalatot leső gyermekeknek adták.
Egyes helyeken külön elnevezéssel illették a tonírba esett, és a hamuban formátlanul megsült tésztát: ez volt a kut
vagy kutana.” Másutt viszont balszerencsét sejtettek a tonírba eső lavas mögött: azt tartották, hogy akkor meg fog
halni valaki a családból (Vaszpurakan).
40

Erdélyi Örmény Gyökerek

Ha pedig a lavas a tonírban kiszakadt,
Dzsavakhkban azt mondták, hogy
„rossz száj nyílt meg” - vagyis újabb
rossz nyelv akadt a faluban.
A lavassütés igazi ünnepszámba ment.
A közös munkavégzés alkalmával az
asszonyok szabadon megvitathatták
ügyes-bajos dolgaikat, tréfálkozhattak,
történeteket mesélhettek. Nincs ez másképp ma sem. Az igazán nagy odafigyelést igénylő és fárasztó munka mindig jó
hangulatban telik. A tonír mellett elhaladó, mint régen, mais illendően köszönti
a lavassütő asszonyokat, akik sajttal,
friss lavassal, íróval látják vendégül.
Ha a lavassütés után a tonír még meleg,
néhány lepénykenyeret is sütnek benne.
ősszel szárításra szánt gyümölcsöket
engednek bele. A gyümölcsöket rövid
időre a tonírba tett kén füstjén hagyják,
hogy a napon történő aszalás során színüket megtartsák, és ne penészedjenek
meg. Khorovacot (vasnyársra tűzött
húsdarabokat, zöldségeket) is szoktak
utána sütni, vagy ételt főznek benne,
hiszen a kenyérsütés napja a hétköznapok sorából mindig kiemelkedett: ezen a
napon az asztalt is gazdagabban terítik
meg a családi vacsorához.
Népes és tehetős családokban szinte
mindennap sütöttek lavast. Ezért mondják még mais a gazdag családokra, hogy
„Minden nap meleg kenyeret esznek.”
Az általános gyakorlat szerint azonban
nyáron hetente, kéthetente, télen pedig
havonta sütöttek kenyeret. A mai Örményország síkvidéki területein (Ararat,
Armavir, Aragacotn megyékben) a nyári
30-40 °C fokos forróság miatt havonta
kerül sor a kenyérsütésre. Egy alkalommal egy zsák lisztből (50 kg) dagasztanak tésztát, de januárra-februárra ennek
2-3-szorosát sütik, hogy télen ne kelljen
a mínusz 20-30 °C fokos hidegben a
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nyitott tonírházban dolgozniuk. Ezért a
tél előtti kenyérsütés két napig is eltarthat. Idejét már hónapokkal előtte meghatározzák, nagy izgalommal várják, és
kétségkívül még vidámabb hangulatban
telik.
A lavas gyorsan megszárad, így szárítva tárolják. Sütés után néhány órára
a földre terített vászonlepedőkön vagy
rudakon lógatva kint hagyják az udvaron, hogy teljesen megszáradjon. Utána
szellőjárta, hűvös helyiségben felakasztott kenyértartókra teszik, védve a rágcsálók ellen. Más vidékeken kenyértartó szekrényekben vagy ágyon, ládán
– vászonterítőkkel letakarva – tartják.
A felfüggesztett kenyértartót archaikusabb megoldásnak tekinthetjük, míg
napjainkban az utóbbi tárolási módok
az elterjedtebbek. A szárított lavasra
étkezés előtt vizet fröcskölnek, amely
így néhány perc alatt visszanyeri eredeti
friss, puha, rugalmas állapotát.
Fogyasztásakor kisebb darabokat törnek
a lavasból, vagy néhány lapot egymásra
téve összehajtanak, és késsel 10-15 cmes csíkokra vágnak. Az így kapott darabokba sajtot, zöldségeket, felvágottat,
savanyúságot tekernek. Ez a bördudzs
vagy dur, a lavas fogyasztásának a legismertebb módja, amit reggelire, vacsorára, de fogadásokon is előszeretettel
fogyasztanak. A kenyérszelettel vagy
akár a szendviccsel szembeni előnye,
hogy zárt, semmi sem esik ki belőle,
így hosszú útra is könnyebben elvihető.
A lavas tányérként is szolgálhat: az áldozati húst vagy khorovacot még mais
egész lavasba csomagolva viszik a rokonoknak, szomszédoknak kóstolóba.
Régen a zsírral átitatódott részét nem
feltétlenül ették meg, hanem a marháknak adták. A száraz lavast előszeretettel
aprítják bele levesekbe, a kevésbé híg
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ételeket pedig kanál helyett egyszerűen
csak lavassal eszik.
A kenyeret természetesen nem mindig
és mindenhol sütötték házilag. Az örmény városokban már a 9-13. században kenyérsütő mesterek készítették a
különféle kenyereket. Vásárlóik körébe
elsősorban a munkabérben dolgozó szegény munkások és a család nélkül élők
tartoztak. A 10–11. századi királyi székhelyen, Aniban a monda szerint egész
éjjel meleg kenyeret árultak. A városba
ugyanis rendszerint éjjel érkeztek meg
a vándorok, utazók és kereskedők. Az
örmény vendégszeretet pedig nem engedhette meg, hogy akár egy vendég is
éhesen hajtsa álomra a fejét. A kenyérvásárlás tehát megszokott jelenség volt,
de nem terjedt ki a társadalom minden
rétegére.
Ma az élelmiszerüzleteket ellátó néhány
nagy lavasgyártó üzem mellett sorra
nyílnak a helyi igényeket kiszolgáló
kisebb lavassütő vállalkozások, ahol a
mennyiségre való termelést szem előtt
tartva természetesen nem tonírban készül a lavas. Az utóbbi húsz évben a
nehéz életkörülmények enyhítésére a
házhoz járó specialista asszonyok mellett olyan vállalkozó kedvű asszonyok
is megjelentek, akik nemcsak a helybelieket látják el lavassal, hanem Jereván és a nagyobb városok piacait is. ők
már felhagytak a tonírral, és – jóllehet
háztartásukra nézve igen megterhelő
költségekkel járt – az üzlet érdekében
elektromos lavassütő-gépre ruháztak
be. Úgy vélik, a városi lakosság növekedése és a hagyományos termékek iránti
igény biztosítja a keresletet. Megállapíthatjuk tehát, hogy a lavas tradicionális,
azaz tonírban való sütése csak eredeti
formájában, a családi önellátást célzó
kenyérsütés esetében maradt fenn élő
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Gondolatok az örmény liturgiából
„…Hősök vezére, új mártíromság koszorúját hordó,
vértezve lelked fényes fegyverével minden halállal szemben,
ó, Vardan dalia, ki megszalasztottad az ellent,
s rózsa-véreddel fontál koszorút templomod fölé.”
(Részlet a „Szent Vardanról…” c. énekből, Schütz Ödön fordítása.)
Az utolsó sorban egy szójátékot találunk: „rózsa-véreddel” a Vardan név
alapszava a ’vard’: rózsa. Van egy ünnepnév is, mely e szóhoz kötődik:
Vartavar = a rózsák ünnepe. Megfelel az úrszínváltozás ünnepének (mely
eredetileg az örmény naptárban a pünkösd utáni 7. Vasárnap, nálunk: aug.6.).
Ősi alapokon nyárünnepnek is mondhatnánk, melynek idején Szent Vardan is
lehet védelmezőnk!
Dr. Sasvári László





hagyományként. Ma még nem pusztán a
turistalátványosságok körébe tartozó jelenség - ám, hogy meddig maradhat így,
az csak a háztartások gazdasági helyzetének a függvénye, ugyanis éppen azokban a hagyományos szemléletű örmény
családokban kezdenek lavassütő-gépet
vásárolni, ahol a családi összetartozást
és az idősek, illetve az asszonyok munkájának megkönnyítését tartják szem
előtt.
JEGYZETEK
1. A tanulmány az Örményország-Magyarország
Kulturális és Együttműködési Társaságban végzett
önkéntes munkám részeként született. Tanácsaikért
és önzetlen segítségükért köszönetet szeretnék mondani Szuren Hobosijannak (Örmény Tudományos
Akadémia Régészeti és Néprajzi Intézet), Asztghik
Iszrajeljannak (Örmény Állami Történeti Múzeum),
Haszmik Harutjunjannak (Jereváni Allami Egyetem)
és Zorik Caturjannak (Örmény Allami Néprajzi Múzeum). Külön köszönet illeti az örmény falusi as�szonyokat.
2. Értékes forrást jelentettek az örmény nyelvterület
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különböző vidékein a Genocídium előtt végzett néprajzi gyűjtések. A 20. századi gyakorlatot a szakirodalom és saját gyűjtéseim segítségével ismertetem.
3. Acsarjan, h. 1977. 64; Aghajan, B. 1976, 850851; Iszrajeljan, A. 2000, 306. 4. Harutjunov, A. Mökrtumjan, J. 2004, 200.
5 A környező népek a lavashoz hasonló vékony
kenyereket általában felforrósított kövön sütik,
ezért méretük és formájuk is eltérő. A kövön vagy
vaslemezen való sütést az örmények is ismerik, elsősorban a hegyvidékek pásztorszállásain jellemző,
és nem lavast, hanem vastagabb lepénykenyereket
sütnek rajta.
6. A kenyérsütő tonírokon kívül vasolvasztó tonírokat
is találtak. Arusztamova, E. 1980, 324; Bdojan, V.
1978, 200.
7. A földbe vagy a föld felszínére épített tűzhelyek,
amelyek tonírral közös tulajdonsága, hogy testük
egy nagy agyagedény, Indiától kezdve Közép- és
Kis-Ázsián át Görögországig megtalálhatók. Bennük azonban legtöbbször 15-20 cm átmérőjű, pár cm
vastagságú kerek kenyereket sütnek.

(Megjelent: Látó – Szépirodalmi folyóirat 2008 április)
Folytatjuk
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Kínában varázsszó az olimpia

A szamosújvári sportdiplomata

Soha nem hangsúlyozta ki, hogy apai ágon örmény vér folyik az ereiben, de az
örmény kultúrát, történelmet, az örmény nép szenvedését becsüli. Mindig magyarnak vallotta magát. Negyvenkilenc éve dolgozik a sportban, amint mondta, ezért az országért mindent megtett, megtesz és meg kíván tenni a jövőben is.
Kolumbia és Kína között, Budapesten a Magyar Sportok Házában az örmény
sportról, az örmény és a magyar olimpiai szereplés esélyeiről is beszélgettem
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjával, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség
elnökével, az AGFIS alelnökével, a Magyar Olimpiai Akadémia elnökével, Dr.
Aján Tamással.
– A pekingi olimpia előtt bizonyára so- – Gyermekkorában szeretett sportolni?
kan kérdezték már a magyarok esélyei- – Édesanyám bátyja a KAC-nak, a koről, de eddig talán senki sem az örmény lozsvári labdarúgó csapatnak kiváló jó
sportolók esélyeiről! Egy kiváló újság- játékosa volt, ő adta az első lökést. Már
író kollégám hívta fel a figyelmem arra, általános iskolás koromban megőrültem
hogy Szamosújváron született. Kérem, az a sporttért, gimnazista koromban egyesélyek latolgatása előtt meséljen csa- szerre két-három sportágat űztem. Az
ládjáról, életéről!
ötvenes évek elején még nem speciali– Az Aján család 1632-ig fel tudta fel- zálódtak az emberek egy-egy sportágra,
tárni erdélyi örmény kapcsolatait. A egyszerre voltam tornász, atléta és úszó.
szamosújvári nagytemplomban meg- Életem első nagy sportközvetítését
vannak a keresztlevelek. A templomot a 1948-ban a rádión keresztül, Szepesitől
család ma is amennyire tudjuk, a lehe- hallottam Papp Laci londoni mérkőzétőségeihez képest segíti. A szamosújvári seit. Ez adta nekem a végső ihletet, a
temetőben ott áll az Aján család sírboltja, sport felé.
az Alexa családé mellett. Szamosújvárról – Hogy alakult az élete?
gyermekkoromban átköltöztünk Kolozs- – Az orvosi egyetemre ötször jelentvárra. Édesapám ott volt bankigazgató. keztem, elsősorban politikai okok miatt
Munka után gyakran vártuk őt a Mátyás nem vettek föl. Ötödik alkalommal már
szobornál, egy nagyon szép parkban. két helyre lehetett beadni a jelentkezést.
Szép gyermekkorom volt. A háború A TF-re rögtön fölvettek. Kiváló évfokezdete után átjöttünk Magyarországra, lyamba jártam, tanított Kerezsi Endre,
a front közeledtével tovább mentünk a világ egyik legnagyobb torna szakAusztriába. Édesanyám a legkisebb hú- embere, aki megteremtette a testnevelés
gomat ott szülte meg, így Mitterdorfnál szakterminológiáját, Bácsalmási Péter,
utolértek minket a szovjet csapatok, vis�- a kiváló atléta, Zarándi László, a kitűnő
szafordítottak, így jöttünk Budapestre. A futó, Koltai Jenő, a kiváló gerelyhajító,
ciszterekhez jártam iskolába, bátyám a mesteredző, aki olimpiai bajnokokat
Mátyás gimnáziumba, nővérem a Szent nevelt. Évfolyamunk úgynevezett reMargit Gimnáziumba járt.
formévfolyam volt. Testnevelőnek ké43
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szültünk, tanári szakra jártunk, de művészettörténetből is kellett vizsgáznunk,
egy Műszaki Egyetemi tanár pedig differenciál számítást, matematikát tanított. Kiváló évfolyamtársaim is voltak,
megemlítem Vigh Lászlót, aki Magyar
Zoltánnak volt az edzője. Sajnos már
nagyon sokan elmentek közülünk.
– Melyik sportág vonzotta?
– Tornásztam. A TF-re történt felvételem és az érettségim közötti időszakot
a 4. számú Szívsebészeti Klinikán töltöttem el a Városmajor utcában. Kemény öt évet végigdolgoztam Kudász
professzor közelében, mivel készültem
az orvostudományi egyetemre. Munka
után átsétáltam a Pasaréti útra, a Vasas
edzőtermében hetente ötször edzettem.
– Sportolóként, tanárként vagy a sportban kezdett el dolgozni?
– Amint a TF-et elvégeztem, a XVIII.
kerületi Oktatási Osztályon kaptam állást. Közben Csanádi Árpád, a MOB
főtitkára, az OTSH elnökhelyettese,
és Páder János főosztályvezető, a két
fantasztikus felkészültségű sportszakember, meghívtak az Országos Testnevelési és Sport Hivatalba dolgozni,
a módszertani osztályra 1965. április
15-én kerültem. A válogatottakkal kapcsolatos felkészülés módszertani kérdéseit bízták rám, és az összes edzőtábort.
Hozzám tartozott Tata, Dunavarsány és
a többi létesítmény Magyarországon,
így a Népstadion is.
– Mi volt az első emlékezetes munkája?
– Papp Lacit akkor hívták vissza a profi mérkőzéséről. Nem volt semmiféle
edzői papírja. Csanádi Árpád „kicsinek”
hívott. Azt mondta: „Kicsi, rendezd el!”
Akkor is papírhoz rögzítettek mindent,
ki lehet edző, ki nem.
– Szórakozásra is jutott idő?
44
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– Louis Armstrong koncertjére meg
kellett találnom a helyet. Bécsből repült
át egy IL 18-assal a népstadioni koncertre. Engem külön meghívatott, és mivel
nekem a zene a hobbim, óriási élményt
jelentett Louis Armstrongot idehozni és
hallgatni.
– A sporthivatalban mely sportágakkal
tartotta a kapcsolatot?
– Hárman voltunk a csoportban, a
másik két kiváló idősebb kollégám hál
Istennek még él. Olyan emberekkel kerültem kapcsolatba, akikre mindenki, a
mai sport is felnéz. A válogatott kereteknél találkoztam Matura Mihállyal, a
Magyar Birkózó Szövetség vezetőedzőjével, aki óriási tudású ember volt, emlékversenyt neveztek el róla, vagy Énekes Árpáddal, aki ökölvívásban tette le
névjegyét. A sporthivatalban a nehéz
atlétikai sportágakat kaptam meg, – a
sportágak edzés- és felkészülés-módszertani kérdéseivel foglalkoztam –, a
birkózást, az ökölvívást, a cselgáncsot,
a súlyemelést és a vívást.
– A vívást?
– Az akkori szovjet módszer a vívást
is a küzdősportok közé sorolta. Vívást
Bay Béla dr., Kovács Pál, Gerevich Aladár neve fémjelezte. Fantasztikus volt
ezekkel az emberekkel, illetve a sportolókkal találkozni. Tőlük lehetett tanulni,
ők voltak az élet kovácsai, a sportág legnagyobb alakjai. Velük is dolgoztam. A
tornászokkal ugyancsak mindig jó kapcsolatom volt, mint egykori tornásznak.
(Amikor meghívtak a sporthivatalba a
sportolást abbahagytam.)
– Hogyan került a súlyemelőkhöz?
– A súlyemelésnél kiváló társaság volt,
Veres Győző, Tóth Géza, Földi Imre,
Nemessányi Árpád, vagy Nagy Róbert,
mind óriási egyéniségek, de belháború
folyt. A sporthivatal elnöke, Egri Gyula
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és Csanádi Árpád szakmai elnökhelyettes kerestek valakit, aki a súlyemelő szövetségen belül az ellentéteket megpróbálja rendezni, még az 1968-as olimpia
előtt, mert az érmek akkor is kellettek.
Mivel edzésmódszertannal foglalkoztam és a súlyemelés is hozzám tartozott,
rám gondoltak. Ez 1967-ben decemberében történt. Nem akartam elvállalni,
nagyon szerettem a munkám, de a mexikói olimpiáig elvállaltam. Akkoriban
nem választott elnökség volt, hanem
felkért elnökség, és így 1968. január elsejétől a Magyar Súlyemelő Szövetség
főtitkáraként dolgoztam. Egy nagyon jó
elnökséget sikerült összehoznunk, akik
valóban szívügyüknek tekintették a
súlyemelést, és segítették a munkámat.
– Sikerült egységet teremtenie?
– Az olimpia csak ősszel volt, de közel
kerültem a súlyemelő társasághoz, mind
a két tábornak megtaláltam a hangját,
együtt tudtunk dolgozni. Közben a nemzetközi súlyemelő szövetség is kezdett
bevonni különböző feladatokba, többek
között az Európai Szövetség megalapításába. Az alapszabályt velem csináltatták meg.
– Kiutazott a mexikói olimpiára is?
– Nem, mivel frissen voltam kinevezve. Két edzőt vittek ki, az egyik félnek
és a másiknak is az edzőjét, akik nem
egymás tenyeréből ettek, de egységes
csapat utazott ki hét versenyzővel. Jó
eredmények születtek, Földi Imre ezüstérmet, Bakos Karcsi harmadik helyet
szerzett.
– Sokat számítottak ezek az eredmények?
– Bevontak különböző nemzetközi eseményekbe, feladatokba, 1969-től próbáltam az egységet erősíteni a nemzetközi szövetségen belül is. Megalakult az
Európai Szövetség, ahol hivatalosan al-
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elnöknek választottak, mert a munkámra
épült az egész szövetség. Az NDK-ban
készítettem elő az Európa Alapszabályt,
amikor a Nemzetközi Szövetség főtitkára a brit Oscar State volt. Nemzetközileg kelet és nyugat között is meg tudtam
találni azt az egyensúlyt, mint a magyar
súlyemelésben itthon. Együtt dolgoztam
spanyollal, franciával, brittel, szovjettel,
mégis sikerült egyensúlyt teremteni.
– Milyen nyelven kommunikált?
– Angolul és oroszul. Ezt az emberek
értékelték. Így végül nem mentem vis�sza a módszertani osztályra. Időközben,
1976-ban megválasztottak a Nemzetközi Szövetség főtitkárává, négy jelölt
közül. A legerősebb ellenfelem Oscar
State volt, aki 1960-tól volt a szövetség
főtitkára. 1976-tól nemzetközi főtitkárként is dolgoztam és a magyar szövetség
főtitkáraként is. A Magyar Súlyemelő
Szövetség főtitkáraként munkálkodtam
1983 novemberéig, amikor is kineveztek a sporthivatal elnökhelyettesének,
tehát miniszterhelyettesnek. A főtitkári
poszt helyett felajánlották a sporthivatal
elnökhelyettesi tisztségét, Csanádi Árpád helyét, aki 1983 márciusában meghalt. Az ő szobáját kaptam meg a Hold
utcában.
– Számos nemzetközi sportdiplomáciai
tisztséget is betölt…
– A sporthivatal 1983-tól megteremtette azokat a feltételeket, hogy a
nemzetközi munkámat is tudtam végezni. 1989-ben megalakult az önálló
Magyar Olimpiai Bizottság. Akkor
megválasztottak a Magyar Olimpiai
Bizottság főtitkárának, amiről 2005
novemberében nem lemondtam, hanem visszaléptem a főtitkárságtól. Ma
teljes egészében a nemzetközi munkára koncentrálok, ahol 1976-tól 2000ig voltam a Nemzetközi Súlyemelő
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Szövetség főtitkára. 2000-ben megpályáztam az elnökséget, és a főtitkárságot átváltottam elnöki tisztségre,
azóta a nemzetközi szövetség elnöke
vagyok. Mellette 2000-ben NOB-tag
(Nemzetközi Olimpiai Bizottság –
szerk.) lettem, a nyári olimpia sportágak elnökségének tagja, a WADA, a
Nemzetközi Anti dopping Bizottság
elnökségének vagyok tagja. A Magyar
Olimpiai Akadémia elnöki tisztségét
is betöltöm, és a jereváni egyetem
díszdoktora is vagyok.
– Bejárta a világot, de járt-e Örményországban?
– Először a szovjet időszakban voltam Örményországban, ahol úgynevezett Barátság Kupát, Drúzsba Kupát rendeztek. A Szovjet Súlyemelő
Szövetség elnöke egy nagyon magas
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rangú tábornok volt, komoly úriember
már megjelenésre is, de minden köztársaságnak megvolt a súlyemelő szövetségi elnöke. Az örmény súlyemelő
szövetségnek Garus Karapetyan volt
az elnöke, aki az örmény gazdasági
minisztériumnak volt a miniszter-helyettese. Élt-halt a súlyemelésért.
– Ismer örmény sportolót is?
– Egy majd két méter magas, hatalmas erős ember, Sergo Ambarcumyan
1937-ben először állított fel világrekordot a párizsi világbajnokságon
súlyemelésben. Sztálin úgy köszöntötte, hogy amikor megérkezett, egy
nagy ZIL autót ajándékozott neki, ami
azért érdekes, mert ő ezzel a ZIL-lel
1975-ben Jerevánból átvitt Szocsiba,
feleségemmel együtt, mert családilag
is nagyon jóba lettünk.

Örmény olimpikonok
Örmény származású nyári olimpiai bajnokok Szovjetunió, Független
Államok Közössége, illetve Oroszország színeiben:
1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hrant Shahinyan (1923–1996) – XV. Helsinki 1952, torna
Albert Azaryan (1929) – XVI. Melbourne 1956 és XVII. Róma 1960, gyűrű
Vladimir Jengibaryan (1932) – XVI. Melbourne 1956, boksz
Igor Novikov (1929) – XVI. Melbourne 1956, XVII. Róma 1960, XVIII.
Tokió 1964 (csapatban), öttusa
Faina Melnik (1945) – XX. München 1972, diszkoszvetés
Yurik Vardanyan (1956) – XXII. Moszkva 1980, súlyemelés
Eduard Azaryan (1958) – XXII. Moszkva 1980, torna
Hoksen Mirzoyan (1961) – XXIV. Szöul 1988, súlyemelés
Levon Julfalakyan (1964) – XXIV. Szöul 1988, birkózás
Israiy Militosyan (1968) – XXV. Barcelona 1992, súlyemelés
Mnatsakan Iskandaryan (1967) – XXV. Barcelona 1992, birkózás
Hrachya Petikyan (1960) – XXV. Barcelona 1992, lövészet
Armen Nazaryan (1974) – XXVI. Atlanta 1996, birkózás

A tizenhárom sportoló tizenhat aranyérmet szerzett.
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– Milyen kapcsolatban áll ma az ör- – Az örmény fiatalok feltűnően tehetmény sporttal?
ségesek a sportban. Az örmény embe– Többször jártam Örményországban, rek nagyon szeretik a sportot, értik és
utoljára 2008 májusában, Bécsből késő mindent megtesznek érte. Elsősorban
éjjel indultam, hajnalban érkeztem Je- birkózásban, súlyemelésben, ökölvívásrevánba. A sportminiszter hívott meg, ban, cselgáncsban és vívásban kiválóak.
mint a Nemzetközi Súlyemelő Szövet- Gagic Tsarukyan úgy szeretné az elnöki
ség elnökét. Óriási a változás. Amikor periódust befejezni, hogy olimpiai érelőször jártam Örményországban a meket akar az asztalra tenni.
függetlenné válása után, a szívem majd – Milyen volt az örmény sportolók komeghasadt. Általában azon mérhető le rábbi nemzetközi szereplése?
egy ország fejlődése, hogy az építke- – Vannak örmény olimpiai bajnokok,
zések mennyire haladnak. Jerevánban világbajnokok, Európa-bajnokok, így
álltak a daruk, éveken át be nem indí- Yurik Vardanyan, aki Örményország
tották, a házak éveken keresztül
üresen, úgy, ahogy otthagyták.
Szomorú, milyen állapotok
voltak. Három éve óriási a változás. Tavaly az államelnök fogadott, most az Örmény Olimpiai Bizottság elnöke, Gagic
Tsarukyan is, aki kiváló üzletember, imádja Örményországot
és a sportot. A világhírű örmény
konyakgyár tulajdonosa is. Voltam abban a konyakgyárban a
szovjet fennhatóság alatt, voltam örmény fennhatóság alatt, a
nehéz időkben, és voltam most.
A különbség: egy lepusztuló kis
parasztgazdasággal szemben
egy francia pezsgőgyár. Megindult az élet, az örmények komoly gazdasági sikereket érnek
el. Tsarukyan óriási pénzt költ a
sportra, ösztöndíjakat ad, sportiskolákat létesít, edzőtáborokat
finanszíroz. Legutóbb csak néhány órát voltam Jerevánban,
az olimpiai előkészületeket beszéltük meg, másnap hajnalban Yurik Vardanyan – Moszkva olimpiai bajnoka a
már tovább mentem Pekingbe. 222,5 kg-os nyomásgyakorlattal, középsúlyban
– Az örmények mennyire várják (82,5 kg) a világon elsőként érte el a 400 kg-os
álomhatárt
az olimpiát?
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függetlenné válása óta Los Angelesben él, vagy Yurik Sarkisyan, aki most
Ausztráliában él. Kiváló sportemberek
ontották az olimpiai arany-, ezüst- és
bronzérmeket, Európa-bajnoki-, és
világbajnoki érmeket. Például Igor
Ter Ovenesyan távolugró, vagy Igor
Novikov öttusázó, de a birkózók, ökölvívók között is számos örmény olimpikon volt. Volt olyan időszak, amikor
a szovjet súlyemelő válogatott hetven
százaléka örményekből állt. Súlyemelésben most is kiválóak az eredményeik,
Caliban, az ifjúsági világbajnokságon
tizenegy aranyérmet nyertek.
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– A Kolumbiában látott világverseny
alapján Pekingben melyik örmény
súlyemelő szerezhet olimpiai érmet?
– Arik Mirzoyant ismerem 12 éves
kora óta, tehetséges, Kolumbiában
ezüstérmet nyert a világbajnokságon.
Az örmény súlyemelők öt fővel vehetnek részt az olimpián, (a férfiaknál
maximum hat vehet részt, Magyarországot egy súlyemelő képviseli – a
szerk.), plusz a lányok egy fővel kvalifikáltak. Hogy ki megy ki Pekingbe,
azt az Örmény Súlyemelő Szövetség
dönti el, de bárki szerezhet érmet…
– Májusban járt Pekingben, milyennek látja az olimpia városát?
– Eddigi legszebb két
Az Örmény Olimpiai Bizottság 1990-ben alakult, nyári olimpiám az 1988as szöuli és a 2000-es
1993-ban újjáalakult. 2008-ban M. Gagic Tsarukyan sydney-i olimpia volt,
elnök és M. Armen Grigoryan főtitkár vezeti a csapatot a kínai olimpia ezekkel
Pekingbe.
fog vetekedni. Peking
Örményország 1996-tól szerepel a nyári olimpiai nagyon-nagy olimpiát
fog rendezni, 10 500
játékokon.
sportoló versenyez 28
Örményország olimpiai szereplése
sportágban,
mintegy
XXVI. Atlanta 1996: 1 arany-, 1 ezüstérem,
5500 vezető lesz jelen.
2 ötödik-, 2 hatodik, 3 hetedik-, 2 nyolcadik hely,
Jegyet már nem le32 olimpiai pont
het kapni. Az olimpia
XXVII. Sydney 2000: 1 bronzérem, 3 ötödik,
szó varázsszó Kínában, mindent megnyit
1 hatodik-, 2 hetedik hely, 25 olimpiai pont
és mindent az olimpia
XXVIII. Athén 2004: 2 negyedik-, 1 ötödik-,
érdekében tesznek. Az
2 hetedik, 3 nyolcadik hely, 18 olimpiai pont
olimpia mindent jelent,
Örmény érmesek:
mozgósította az egész
Aranyérem:
országot, a kínai emAghasi Manukyan (Atlanta: birkózás)
berek ezért élnek, ezért
Ezüstérem:
csinálnak mindent. Fölmerül a kérdés: ha elmúArayik Gevorgyan (Atlanta: birkózás)
lik az olimpia mi lesz,
Bronzérem:
milyen varázsszó? Kína
Arsen Melikyan (Sydney: súlyemelés)
meg fogja találni min–b–
dig a varázsszót… Most

Örmény olimpiai szereplés
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Egy igazán friss felvétel a kolumbiai világbajnokságról, balról-jobbra: Harry
Tchobanian bíró, Arik Mirzoyan súlyemelő, júniusban ezüstérmet nyert Caliban a
világbajnokságon, Dr. Aján Tamás, Samvel Katchaturyan örmény sportminiszter,
egykori súlyemelő, Hoksen Mirzoyan szöuli olimpiai bajnok súlyemelő, Arik apja,
és Némethné Móra Anikó, aki 31 éve munkatársa dr. Aján Tamásnak
érvényesül az 1,3 milliárd lélekszámú
országban a hármas jelszó: a sport, a
kultúra és a nyitottság-együttműködés. Ennek a szellemében csinálnak
mindent. Kína nagy eredményeket
fog sportban is elérni, mint rendező
ország szeretné megmutatni, mit tud.
A megnyitó ünnepség próbái titokban
zajlanak, de már az előkészületek is
látványosak.
– A végére maradt az a kérdés, amivel kezdtem, milyen magyar olimpiai
szereplést, hány érmet vár?
– Általában a fele valósul meg, mint
amit az ember számol, mert más versenyző, más ország csapata is ér-

met akar nyerni. A magyar sport ma
12–14 aranyéremre lenne képes. Ha
ezt megfelezem, akkor hat-hét aranyéremre esélyesek vagyunk, de lesz
hat-hét ezüst és bronzérem is. Ös�szességében 18–22 éremmel számolok. Várok három aranyérmet a kajak-kenusoktól, a vívóktól legalább
egyet, az öttusázóktól legalább egyet,
a vízilabdázóktól, a fiúktól vagy a lányoktól legalább egyet, további érmeket várok az úszóktól, az ökölvívóktól, a birkózóktól és jó eredményt
atlétikában.
– Úgy legyen!
Béres L. Attila
49

2008. július – augusztus

Könyvajánló
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Börtönnapló

A sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó Múltidéző sorozatában Puskás Attila szerkesztésében és jegyzeteivel jelent meg édesapja, néhai Puskás Lajos Börtönnaplója. A kéziratot Forró Eszter gondozta, az 1945-től élete végéig megfigyelt,
üldözött és börtönviselt férfiú egyéniségére utaló puritán borítót Kisgyörgy
Tamás tervezte.
A könyv törzsanyaga a már említett való szabadulása után is állandó államBörtönnapló, amely önmagában is — biztonsági megfigyelés alatt tartják.
keresem a találó szót — megrendítő A könyv hátborzongató hatását végül
olvasmány, de ennek izgalmas voltát is az apjáért rajongó fiú — a szintén
fokozzák azok a kiegészítő megjegy- börtönviselt Puskás Attila — jegyzetei
zések, magyarázó szövegek és láb- fokozzák, amelyekből a Puskás Lajost
jegyzetek, amelyeket a szerkesztő fűz élete hosszán körüldongó ügynök-besúhozzá. A naplóíráshoz szükséges esz- gók undorító hitványsága tárul elénk. A
közöket — papír, írószer — Puskás La- szerkesztő külön érdeme, hogy szokatjos felesége juttatja be a szamosújvári lan aprólékossággal a titkos dossziékban
lágerbörtönbe, mégpedig úgy, hogy fellelhető dokumentumokból kihámozaz elemózsiás kosár fülét, amelyben za az ügynökök kilétét, sőt, azt is felfea váltó fehérneműt is beküldte, s a dezi, hogy volt köztük kettős ügynök is,
szennyest kihozatta, vászonnal bete- aki egyrészt jelentette a szekuritáténak
kerte, ez alatt lapult befelé menet az a Börtönnapló meglétét, s másrészt a
üres papírtekercs, kifelé a teleírt papír, börtönviselt Puskás Lajossal egy olyan
amelyet otthon lemásoltak, és bizton- „változatot” készített, amely ártalmatságosnak vélt helyre rejtettek. 1947-et lannak tűnt, s az eredeti helyett ez került
írunk, a kommunista hatalom erősza- a biztonságiak kezébe.
kos kiépítésének időszakát, amikor A kötet a törzsanyagon kívül tartalmazmég a börtönviszonyok nem torzultak za az ugyancsak börtönben fogalmazott
a későbbi horrorisztikus fázisba, ahol Lágeristák kiskátéját, amely a láger műés amikor az ilyesmi elképzelhetetlen ködésének parodisztikus megjelenítése
lett volna.
több fejezetben. Olvasható még Kovács
Puskás Lajost a Magyar Népközösség Ferenc kisesszéje — Sorok a Börtönnapjogutódjaként 1941-ben megalakult Tí- lót írt Puskás tanár úrról —, s az erdélyi
zes Szervezet volt kolozsvári elnöke- magyar sors megjelenítésével fokozzák
ként tartóztatják le, miután Erdély egé- a könyv olvasmányosságát Kiss Jenő (A
szének Romániához csatolását követő- Fordító) és Kakassy Endre (Versrészlet)
en a szervezetet az új hatalom magyar Puskás Lajosnak dedikált — a diktatúra
kémszervezetnek minősíti. Nem tetszik éveiben kéziratban maradt — versei.
a hatalomnak Puskás Lajos cserkész- Az utolsó, Dossziék fejezet válogatott
mozgalomban vállalt szerepe, a moldvai dokumentumokat tartalmaz Puskás Lacsángókkal kiépített s a magyarországi jos több ezer oldalas, négykötetes szekapcsolatai sem, ezért a börtönlágerből kus iratcsomójából. Ezek megfejtése
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révén nyomon követhetjük, amint a represszív hatalom a Kárpát-medence magyarságának prominens képviselőit látókörében tartja, besúgatja, bebörtönzi, csapdákba csalja, s talán a hitvány
emberek kontrasztja miatt azzal a kellemes érzéssel teszi le az ember a bor-



zalmaknak ezt a könyvét, hogy több,
személyesen is vagy irodalomból ismert
személyiség emberi arca, karakánsága,
nemzeti és hitbéli elkötelezettsége markánsan rajzolódik ki.



Sylvester Lajos (Háromszék)



Közös történeteink

Érdekfeszítő előadáson vehettünk
részt a brassói Reménység Házában a
legújabb örmény tárgyú könyv bemutatóján.
Több erdélyi város és egy sikeres budapesti előadás után hozzánk is eljött
Gazdovits Miklós, az utóbbi években
ismertté vált örménység kutató.
A Kriterion Kiadónál megjelent könyve
Az erdélyi örmények története felvázolja már az ősrégi kaukázusi együttlét
lehetőségeit. A „turáni mezőkről”, vagy
akár a Magna Hungária őshazából vándorolva a magyar törzsek szomszédsági kapcsolatba kerülhettek örmény
népcsoportokkal. Ilyen történésekről
írtak már Szongott Kristóf, még előtte Lukácsy Kristóf műveikben. Nem
elhanyagolható az a több száz örmény
eredetű szó, ami bekerült a magyar
nyelvbe. Egyik érdekesség a csavargó
szavunk, amiből lett a csavaros észjárás
és gépelemek megnevezése, sőt a Csavar családnév is létezik.
A magyar vándortörzsek és az örmény
etnikum közti kapcsolat már létezett
Levédiában, később Etelközben. Árpád
vezér fejedelemmé választása során a
„vérszerződés” ceremóniája is ősrégi
örmény vezérválasztási szokás.
A honfoglalás után Pannóniában segítették a kereszténység elterjedését.
Esztergomban létrejött a hajdani „Vil-

la Ermeni”, illetve az Örmény falu városrész. 1241-ben a tatárjárás idején az
örmény település meggyengült, sokat
szenvedett. Az akkori Magyarország
más vidékein is éltek örmények. Ezt
bizonyítják a kívülről kerek, belülről
hatkarélyos templomok és azokat díszítő domborművek. Fennmaradt és megtekinthető a kiszombori rotunda (Makó
környékén), a karcsai körtemplom
(Bodrogköz), Gerény, stb. Erdélyben
először a vörörtoronyi szoros bejáratánál a Szeben melletti Talmácson épült
kolostor és létesült örmény püspökség.
A középkori krónikák Terra Armenorum
de Transilvaniae, vagyis Örmények
földjéről beszélnek. Keletkezése és eltűnése a történészek vitatémája.
Az erdélyi örmények tömegesen legnagyobbrészt Apafi Mihály fejedelem idejében menekültek Moldvából, 1672-ben
letelepülési engedélyt kaptak, városokat
alapítottak. Ez a korszak napjainkig egy
újabb előadás témája lehetne.
Kívánunk további sikeres kutatómunkát
Gazdovits Miklós úrnak. Ilyen népszerűsítő tudományos művekkel nemcsak
az örmény, hanem a romániai magyar
kultúra is gazdagodik. Ezáltal gazdagodhatna az összmagyar kultúra is, kellő ráfigyeléssel.
Budai-Merza Pál
(Brassó)
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Murádin László

Pusztakamarás, Vajdakamarás

A két Kolozs megyei települést, a két Kamarás-t – Pusztakamarást, Vajdakamarást
– a Sütő András 80. születésnapján tartott
ünnepségről szóló híradás juttatta eszembe.
Mint ismeretes, Kolozsvártól keletre két
Kamarás nevű falunk van. Nevük a mezőségi sóbányákkal, sókitermeléssel és
sókereskedelemmel kapcsolatos. Itt székelt
ugyanis a hajdani sókamra, a régi sómonopólium hivatala. Akkoriban mindkettő
kamarás hely volt. Első írásos adata mindkét településnek pusztán erre a tényre utal:
1325: Kamaras, 1312: Kamaras. Két falut
összekeverni sohasem volt tanácsos, éppen
ezért a két azonos falunév már igen régen
megkülönböztető jelzőt kapott. Már 1421ben feltűnik a Pusztakamarás, illetőleg
1467-ben a Waydakamarás név. A Pusztaelőnév a falu elnéptelenedésére utalt, a Vajda- pedig arra, hogy a sómonopóliumhoz
kötött, fontos település a XV. században a
moldvai vajdák tulajdona volt.
A kamarás közszavunk a latin eredetű kamara szónak –s képzős származéka. A ka-

Helyreigazítás



mara eredetileg „királyi kincstár”, illetőleg
a „kincstár közigazgatási szerve” jelentésű.
Ebből alakult ki a tágabb, az „állami javak
vagyonkezelő hatóság” jelentés. Ennek élén
az Árpád-korban és később a kamarás állt.
A kamarás tehát kezdetben a pénzverés,
a bányabér és a kincstári nyereség ügyeit
intéző főtisztviselő volt. A hajdani tisztség
fontossága következtében a kamarás szó
méltóságot jelző, puszta címmé alakult. A
kamarás cím így lett a királyi udvartartás
egyik méltósága, udvari rang, amelyet a király vagy a császár adományozott meghatározott származású és vagyoni feltételeket
betöltő nemeseknek. A királyi kamarás címet viselte az olyan előkelő nemes is, aki a
király személye körül teljesített szolgálatot.
Ez a méltóság a pápai udvarban is divatos
volt. Pápai kamarás az, aki a pápa által az
egyház szolgálatában szerzett érdemeiért
kamarási címet kapott. Ezek között nemcsak papok, hanem világiak is lehettek.
(Megjelent: Szabadság – Nyelvművelés
2007. június 23.)





Vikol Erzsébet nem Kolozsvár, hanem Kézdivásárhely. Édesapám odavaló, de jelenleg
Vikol név alatt senki nem él a városban. Anyai nagynéném ikerlányai Kovács nevezetűek,
ők képviselik a nagy Vikol családot jelenleg Kolozsváron. A másik, hogy a megemlékezésen a család meglepetésként a közönségnek egy három generációs fellépést mutatott be.
Zenélt Vikol András, Vikol Kálmán fia, ifj. Vikol Kálmán zenetanár az unoka, aki a pesti
örménynapokon is közreműködött és énekelt a dédunoka, Füleki Zsófia. Tehát Kovács
Máriának nincs köze a családhoz, ő egy véndiák volt, aki megemlékezett szintén… El se
hisztitek mennyien várják az örmény lapot és mennyire szeretik. Nagyon a mienk és igen
értékes.
Vikol Erzsébet (Kézdivásárhely)
(Szerk. megj.: A helyreigazítás a májusi lapszám 34. oldalán található Vikol Kálmán
zenetanár emlékplakettje c. cikkét igazítja helyre maga a cikk írója)
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Időszámítás

Amióta ember él a földön szüksége volt arra, hogy számon tartsa az idő múlását. Minden időszámítás elemei: a nap, a hét a hónap, az év és a kor.
Naptárak

Aszerint, hogy a naptár alapja a tropikus napév-e vagy a holdév, beszélhetünk naptárról (solaris), vagy holdnaptárról (lunaris). A mi naptárunk
tulajdonképpen a kettő kiegyenlítése,
vagyis luni solaris naptár.
a.: a legősibb naptár, a római naptár
304 napos volt.
b.: Numa éve – négyéves ciklus- ös�szege 1465 nap. Érvényben volt Rómában. Numac Pompiliustól – Julius
Cézárig ( Kr. e. 46-ig).
c.: Julián naptár – Kr. e. 46. január 1-én lépett életbe, és a következő
módosítást tartalmazza. Az év hét 31
napos, négy 30 napos (április, június,
szeptember, november), és egy 28 napos (február) hónapot tartalmazott, ami
365 nap, és ez azóta is így maradt.
Az év kezdetét január 1-re helyezte,
mert addig is ettől a naptól számították a konzulok idejét.
De az év valamivel több 365 napnál. A
fennmaradt időből négyévenként egy
nap jön ki. Ez a szökőnap. Másfélezer
évig nem nyúltak ehhez a naptárhoz, és
a keleti egyházak egy része még mindig
ezt használja.
d.: Gregorián (Gergely naptár – Calendárium Gregorianum, stilus norus = új
naptár) Caesar 365,25 napnak tekintette
a napévet, s ezért iktatta be minden negyedik évbe a szökőnapot. A napév valódi tartalma azonban csak 3655,2422
nap, vagyis 11 perccel és 9 másodperc-

cel kevesebb. Így a föld 11 perccel és
9 másodperccel „előrébb” járt, mint
amennyit a naptár mutatott. Ez a hátramaradás 128 évenként 1 nap különbséget eredményez. A naptárreformot XIII.
Gergely pápa (1572–1585) hajtotta
végre és róla nevezték el GREGORIÁN
naptárnak. Így 1582. október 4, csütörtök után október 15-öt pénteket kellett
írni. A bulla évében tehát a naptár 10
nappal volt hátra maradva, ezért:
– Az Erdélyi Fejedelemségben 1590.
		 december 15-ről december 24-re,
– Magyarországban 1587. október
		 22-ről október 31-re,
– a Német Római Birodalomban és
		 annak katolikus államaiban 1584.
		 október 6-ról október 15-re ugrottak.
– a Protestáns Államokban 1700
		 utolsó 11 napját ugrották át.
– Romániában 1919. április 1-ről
		 ugrottak április 13-ra.
A Gregorián naptár tökéletesebb, mint a
Julián naptár. De ez sem teljesen pontos,
mert az év időtartama 365,2425 nap, vagyis 24 másodperccel hosszabb a trópusi
évnél, ami egy új naptár-kiegészítést tesz
szükségessé.
A föld és a hold mozgására használt számok
csak a mindennapi használatra alkalmasak.
A csillagászok és űrkutatók ennél sokkal
pontosabb számításokat használnak.
A korok

Az éra az időszámítás kiindulópontját
jelenti. Európában kiindulópontjuk szerint a következő érákat ismerjük.
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1. Bizánci időszámítás – a világ teremtésének dátuma – Kr. e. 5509.
szeptember 1-én. A bizánci évkezdet is
szeptember 1-én volt. Naptára Julianus
naptár.
2. Zsidó időszámítás – a naptár is a teremtésből indul ki. E napot Kr. u. 344ben Hillel há Nászi számította ki: 344től 216 menton ciklust számított vissza,
216x19 – 344 = 3760. Így évkezdetnek
Kr. e. 3760. október 6-án vasárnap este
11 óra 11 perc és 20 másodpercet jelölte meg. Szerinte ekkor hangzottak el a
teremtő szavak: Jöni or vájjöhi or - legyen világosság és lőn világosság.
3. Olimpia évei – a mai Olympia mint
helység néhány száz lakosú kis község.
Itt őrzik Zeusz szentéjének romjait, akinek tiszteletére négyévenként játékokat
tartottak. Kr. e. a VIII. sz.-ban rendszeressé váltak e rendezvények, mígnem
Kr. u. 394-ben Nagy I. Theodosziusz
bizánci császár pogánynak nyilvánította, és betiltatta. 1896-ban az Olimpiai
Játékokat újraindították – az első Athénban volt –, és az idei év is olimpiai év,
zajlanak Pekingben a nemes sportversenyek.
4. Róma alapításának éve – már a régiek is vitatták, M. Terencius Varro Kr.
e. 116–27. közötti időt jelöli meg, M.
Portius Cato Kr. e. 752. április 21-et jelöli meg.
5. Keresztény éra – Kr. e.– Kr. u.
6. Mohamed futásának éve – 622. július
16-án menekült híveivel Mekkából Medinába. A muzulmán időszámítás kiindulópontja. A muzulmán vallás és a muzulmán államok hivatalos időszámítása.
7. Birodalom érája – fasiszta éra: 1922.
október 28-án Benito Mussolini bevonul Rómába.
8. Örmény időszámítás – polgári év és
naptár – szent év és naptár
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Manapság az Örmény Köztársaságban
két naptárat használnak: a Gregoriánt,
mint az Örmény állam hivatalos naptárát és az örmény vallási naptárat. Ez
nem egyezik sem a Julianus sem a Gregorián naptárral. A régi örmény naptárakból indulva saját számítási alapokon
működik.
Az örmény nemzeti egyház 1924.
január 1-től vezette be a Gregorián
naptárat V. Kevork katholikosz 1923.
október 6-án, 349. szám alatt kiadott
enciklikája alapján. Ennek ellenére
a grúziai, új-nahicseváni, észak kaukázusi, asztrahányi, dél oroszországi
és görögországi püspökségek a helyi
szokásnak megfelelően még mindig a
régi Julianus naptárat használják.
A Gregorián naptárra való áttérés után
az örmény egyház nem módosította az
551. július 12-én bevezetett liturgikus
naptárát, vagy az örmény (egyházi)
vallási hagyományokat. Más keresztény naptárakban (a húsvéthoz tartozók kivételével) az ünnepek napja
rögzített, de az örmény naptárban az
ünnepek változó dátumokra esnek.
Pontos dátumúak: karácsony (december 24.), vízkereszt (január 6.), körülmetélés (január 13.), Jézus templomban való bemutatásának ünnepe
(február 14.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (április 7.), Szűz Mária
születése (szeptember 8.) Szűz Mária
bemutatása (november 21.) és Szűz
Mária szeplőtelen fogantatása (december 9.).
A többi ünnepnapra minden évben új
naptárat bocsátanak ki, melyben megjelölik a következő évben esedékes
ünnepek dátumát.
Az örmény liturgikus naptár alapja a
húsvét, mely a március 22–április 25.
közötti időszakra esik. Ettől függően
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az ünnepek napjai és dátumai 3 csoportra oszlanak:
Úr ünnepei = 136 nap, Szentek ünnepei
= 112 nap, és Böjti napok = 117 nap.
A.: Az Úr ünnepei közé tartoznak azok
az események, amelyek Jézus Krisztus
és Szűz Mária földi életéhez, a Szent
Kereszthez és a Szent Egyházhoz tartoznak.
B.: Az összesen 400 Szent ünnepe három csoportra oszlik: Bibliai Szentek, az
Egyetemes Keresztény Egyház Szentjei
valamint az Örmény Nemzeti Egyház
saját Szentjei (több mint 60).



C.: A böjti napok közül legfontosabbak
a húsvét előtti nagyböjt (7 hét), a karácsony előtti böjt, Szűz Mária menybemenetele előtti böjt, Világosító Szent
Gergely, Szent Jakab, stb. böjtjei (hétfő–péntek).
Az Új Örmény Vallási Naptár és a
Gregorián naptár alapján 2008. augusztus 23-án az örmény nép és állam
létezésének 4500. évfordulóját ünnepli, illetve 4501. születésnapját.
(Kr. e. 2492 + Kr. u. 2008 = 4500. Ez három „Hajk ciklust” és 120 évet jelent.)
(Kolozsvár)





„Mindaz, ami ezer éven át történt velünk, s amit szeretnénk a sorsharag számlájára írni, a mi tökéletlenségünk bűne.”
Ady Endre
(Folytatás a 28. oldalról)
Cs. Szabó László írása:
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Szerkesztői gondolatok

A hazánkban élő örmény gyökerűek létszáma kb. 15–20 ezer fő, csaknem száz
százalékban erdélyi örmény. Örmény
gyökerű magyarok, akik már elveszítették örmény nyelvüket, s bár magyar
anyanyelvűek, de örmény gyökereikre
büszkék. Az Erdélyben 1672-től zárt
kolóniákban élt örménység főleg a Trianoni békediktátummal megcsonkított
Magyarország területeinek elvesztése
után kezdett igazán szétszóródni. A folyamatot felgyorsította a II. világháború és az utána következő évtizedek
politikai és gazdasági körülményei. Az
erdélyi magyarörmények számottevő
része települt csonka Magyarországra, s
jelentős hányada Budapesten él. A történelmi örménység tehát magyar anyanyelvű Magyarországon és a Romániához tartozó Erdély területén egyaránt.
Vallása többségében Rómával egyesült
örmény szertartású katolikus, azaz örmény katolikus, illetve római katolikus
és református.
Az erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező közösség jelentős hányada Budapesten él, 1920-ban létrehozta Örmény
Katolikus Egyházközségét, majd egyesületét, amelyet az 1950-es évek politikája megszüntetett. A Budapesti Örmény
Katolikus Lelkészség és temploma ma
Budapest XI. ker. Orlay u. 6. szám alatt
áll az örmény katolikus hívek rendelkezésére. 1997-ben létrejött az Erdélyi
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
mely összefogja az erdélyi örmény származású közösség tagjait. Célja az identitásőrzés, az örmény kultúra és hagyományok ápolása, az örmény szertartású
római katolikus vallás megőrzése.
Az Egyesület 1997-ben indította útnak
az Erdélyi Örmény Múzeum sorozatot
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Dr. Issekutz Sarolta:
Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
(Erdélyi Örmény Múzeum 11.,
Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület, Budapest 2008)

azzal a céllal, hogy örmény múltunk
emlékeit, kultúráját, hagyományait
megmentse az utókor számára. Ez a 11.
kötet a gasztronómiáé.
Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy
összegyűjtöm az erdélyi örmények
gasztronómiai hagyományait. Munkám
közben rájöttem, nem elég csak a recepteket közreadni. Meg kell ismertetni
az Olvasóval az erdélyi örmény néptöredéket is – történelmével, kultúrájával
és hagyományaival együtt –, amely az
egyetemes magyar kultúra, azaz mindannyiunk számára megőrizte többek
között étkezési szokásait, receptjeit is.
A leírtakat érdemes összehasonlítani az
örményországi étkezési szokásokkal,
így együtt látjuk a hasonlóságokat és különbözőségeket, amelyek összefüggnek
a megtett út távolságával és az elszakadás több évszázados múltjával. Emiatt
került a címbe az „erdélyi” és „örmény”
jelző, és persze a „fűszerezve” szó.

Erdélyi Örmény Gyökerek

Az Issekutz családunkban Édesanyám
volt az első, nem örmény származású asszony, aki korábban nem is tudta,
hogy örmény származásúak is élnek Erdélyben. Utólag derült ki számára, hogy
számtalan ismerős, barát, szomszéd,
osztálytárs, tanárnő vérében örmény vér
is csörgedez. De érthető, hiszen ugyanúgy beépültek az örmény gyökerűek
az erdélyi társadalomba a hosszú évszázadok során, mint ahogy az örmény
konyha beépült az erdélyi konyhába. Ha
fellapozzuk a régi vagy újabb, erdélyi
vagy magyarországi szakácskönyveket,
mindig találunk nevesített örmény receptet, de olyanokat is, amelyeknél már
nem jelzik, hogy örmény receptek, de
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mi örmény gyökerűek tudjuk, azok. Mi,
akik kíváncsian kutatjuk gyökereinket,
hagyományainkat, természetesen már
behatóbban foglalkozunk a folyamattal
is. Boldogan elmondhatjuk, hogy az Erdélybe való betelepüléstől számított 335
év után is élnek még örmény gyökerűek Erdélyben és Magyarországon, akik
tovább viszik ezt a sajátságos kultúrát,
köztük az étkezési kultúrát, és a hagyományokat.
Székely Édesanyám és erdélyi örmény
Édesapám emlékére ajánlom ezt a
könyvet gyermekeimnek és születendő
unokáimnak.
Budapest, 2008. március
Dr. Issekutz Sarolta

Dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha fűszerezve c.
könyv receptjei

A II. kerület Napja keretében bemutatkozott a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Millenárison, az Ízek utcája Örmény sátornál, ahol Dr.
Issekutz Sarolta az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyvéből készült
ételeket is megkóstolhatták a látogatók. Az ételek receptje a könyvből:
MUSZAKA (57. oldal)
Hozzávalók: 50 dkg darált sertéshús,
1 fej hagyma, 50 dkg padlizsán, 50
dkg burgonya, 2-3 paradicsom, tejföl,
só, bors, kevés liszt, olaj
Elkészítése: A húst sóval, borssal,
hagymával megdinszteljük. A burgonyát héjában megfőzzük, ha kihűlt,
vékony karikára vágjuk.
A padlizsánt nyersen meghámozzuk,
fél cm karikára vágjuk, besózzuk,
majd fél óra állás után lecsepegtetjük,
lisztben megforgatva olajban kisütjük.
Az egészet rétegesen összerakjuk, paradicsomkarikákat is teszünk belé, és
tejföllel meglocsoljuk. Sütőben összerotyogtatjuk.

TÚRÓS BÉLES (76. oldal)
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 30 dkg lisztből
hajtogatott tészta
Töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 0,5 l tej,
egy borospohár gríz, 3 tojás, 25 dkg cukor, citrom, mazsola
Elkészítése: A liszt kétharmadából sós,
ecetes vízzel rétes tésztát készítünk. A
liszt egyharmadát a vajjal összegyúrjuk és
a kinyújtott réteslapra ráhelyezzük, összehajtjuk. Rögtön kinyújtjuk és két irányból
feltekerjük. Kettévágjuk, két lapot nyújtunk belőle.
Töltelék készítése: A tejben a grízt megfőzzük, kihűtjük, majd összekeverjük a
tehéntúróval, 3 tojás sárgával, a cukorral
és a 3 tojás felvert habjával, citrommal és
mazsolával.
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Örmény-magyar gyermekrovat
(17–18. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről,
Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép
történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk.
Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és
büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik.
De még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is
folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor
addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila,
str. Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

II. Árdávászd király (Kr. e. 55–34.)

Krisztus előtt 55-ben Nagy Tigránt
fia, a költő és filozófus Árdávászd
követte a trónon. Ebben az időben a
pártusok hadat üzentek a rómaiaknak.
A rómaiak csapatát Crasszusz vezette. Árdávászd a rómaiak barátja és
szövetségese volt, és 30 000 örmény
harcossal segítette Crasszusz csapatát.
A bölcs Árdávászd azt tanácsolta a római hadvezérnek, hogy Örményország
területén, és ne Szíriában támadja meg
az ellenséget. A szíriai sivatagban a
pártus lovagság jobban kiismeri magát, és könnyebben győzelmet arathat.
Crasszusz azonban nem hallgatott az
örmény királyra, sőt, még árulónak is
nevezte. Árdávászdnak azonban igaza
lett. A pártusok legyőzték a rómaiak
csapatát, és a vesztes Crasszuszt le58

fejezték. Árdávászd kiábrándult a rómaiakból, inkább békét kötött a pártusokkal, és leánytestvérét pártus trónörököshöz adta feleségül. A pompás
esküvő előtt Crasszusz fejét kitűzték
Árdávászd királyi udvarának színpadára, a nép pedig megünnepelte a pártusokkal kötött szövetséget.
A szerencse napja azonban nem sokáig ragyogott Árdávászd felett. A rómaiak Antóniuszt küldték a pártusok
ellen, hogy megbosszulja Crasszuszt.
Antóniusz azonban gyenge hadvezér
volt, és vereséget szenvedett a pártusoktól. Visszavonult, de beleszeretett
Kleopátrába, Egyiptom királynőjébe.
Kleopátra teljesen hatalmába kerítette
Antóniuszt, és azt akarta elérni, hogy az
örmények elismerjék Egyiptom király-
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nőjét. Antóniusz barátságot színlelve
meghívta az örmény királyt és családját Egyiptomba. Itt azonban elfogták, és
börtönbe vetették őket.
Árdávászd a fogságban színdarabokat
írt, amik sajnos elvesztek. Egy napon,
amikor Egyiptom királynője egy pompás ünnepséget szervezett, Árdávászdot
és családját kiengedték a börtönből, és
megparancsolták nekik, hogy elismerjék

Kleopátra fennhatóságát. Ezt Árdávászd
határozottan visszautasította. A dühös
Kleopátra ekkor megparancsolta, hogy
fejezzék le Árdávászd királyt. Így hiúsult meg Kleopátra álma, hogy hatalmába kerítse Örményországot.

A rómaiak mindent megtettek annak
érdekében, hogy megőrizzék hatalmukat Örményország fölött. Az örmények
azonban azt kívánták, hogy az Ársákuni
dinasztiából választott királyuk legyen.
Róma Corbulon generálist küldte Örményországba, aki elfoglalta Dáront és
Tigránágerd környékét, majd Árdászcsiád
alá érkezett és felégette ezt a szép várost.
A pártusok az örmények segítségére siettek, és főhadiszállásukat Hrándia vára
mellett, Khárpert közelében állították
fel. Corbulon felfogta a helyzet komolyságát, és maga helyett Pétusz hadvezért

küldte a csatába, akit a pártusok legyőztek és fogságba ejtettek. Róma ekkor elfogadta, hogy Örményország királyává
a pártus származúsú I. Tirdátot koronázzák, azzal a feltétellel, hogy a koronát
Rómától kapja. Tirdát elfogadta a feltételt, és családjával, valamint 3000 emberből álló kíséretével Rómába utazott.
Néró császár nagy pompával megkoronázta Örményország királyát, aki dicsőségesen tért vissza hazájába.

Milyen cselhez folyamodott Kleopátra, hogy hatalmát kiterjessze Örményországra?

I. Tirdát király (Kr. u. 65–75.)

II. kerület
Napja



Mit jelentettet az, hogy Rómában koronázták meg Örményország királyát?





A Millenárison az ízek
utcájában június 14-én,
dr. Issekutz Sarolta Erdélyi örmény konyha,
fűszerezve c. könyvéből recepteket olvasott
fel Flórián Antal színművész. Az örmény
sátornál megkóstolt, a
könyvből választott két
étel receptje az 57. oldalon.
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II. kerület Napja

Nagy érdeklődés kísérte az Ízek utcája örmény gasztronómiai bemutatót idén is a Millenárison, június 14-én. Az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyv bemutatójával
dr. Issekutz Sarolta, a könyv szerkesztője és Flórián Antal színművész nagy sikert aratott, amelyet a könyvben szereplő receptek közül választott ételek kóstolója követett. A
programot Száva Alex: Oh barátom, ov paregam c. erdélyi örmény népzene lemezének
számai tették igazán hangulatossá.
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. III. emelet 338-339, telefon: 332-1791 – Sárkány Annamária
titkárságvezető, félfogadás szerda 16–18., csütörtök 10 – 12. óráig)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
a Ferencvárosi-, és a XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Főszerkesztő: Béres L. Attila
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401
Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
XII. évfolyam 139. szám

2008. 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 Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából
„Mennyei Király!
Add nekem országodat,
amelyet szeretteidnek ígértél!
És erősítsd meg szívemet,
hogy gyűlöljem a bűnöket,
egyedül téged szeressen
és a te akaratodat cselekedje!
(És irgalmazz…)”
A keleti egyházakban az egyházi év szeptemberben kezdődik, s egy újabbal közelebb vagyunk Isten országához. Isten iránti szeretetre és akaratának a teljesítésére
– mint jó feltételre az új egyházi év elején – buzdít Szent Nerszesz imádsága!
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Béres L. Attila

Élménybeszámolók szóban, filmen és dián

A júliusi klubnapot a Ferencvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
rendezte a Magyarok Háza Bartók termében. Budapesttől 770 km-re vonatozott
Szenttamássy Katalin elnök és férje, Dr. Specziár Attila. Az általuk bemutatott
Őrház az ezeréves határon (készítette: Budakeszi Kultúra Alapítvány) c.
dokumentumfilm a gyimesbükki vasúti őrházhoz történt vonatutazást és az
őrház felújításának történetét örökítette meg. Az örmény kapcsolat: Zakariás
István csikszépvizi örmény gyökerű vállalkozó újította fel a gyimesbükki
vasúti őrházat, amiről beszámolt a Duna Televízió A székely gyors c. filmje is.
A témához kapcsolódott Sebő Ödön A halálraítélt zászlóalj című könyvének
bemutatója, amelyet Dr. Specziár Attila ajánlott jó szívvel. A műszaki gondok,
sikertelen hang beállítás ellenére azoknak is újat jelentett mindkét film, akik
már jártak a helyszínen.
Szenttamássy Katalin elöljáróban el- gyimesbükki
mondta, hogy a dokumentumfilm „egy tanár, és a
21. századi mese” is lehetne. Mert egy- gyimesbükki
szer volt, hol nem volt, az Óperenciás önkormánytengeren is túl, a nagy Magyarország zat figyelmélegkeletibb csücskében áll egy vas- be ajánlotta.
úti őrház, amelyet 1897-ben építettek A baráti tárGyimesbükkön. Az őrház az elmúlt év- saság alapíttizedek alatt csak pusztult, de arra járt ványt hozott
egy jó tündér, aki meghallott és teljesí- létre – a Butett három kívánságot: az őrház újuljon dakeszi Kulmeg, a környezete is, és menjen arra egy túra Alapít- Szenttamássy Katalin
magyar vonat.
vány elnöke
A két dokumentumfilm bemutatta, hogy Hidas Mátyás – az őrház helyreállításámennyi küzdelem, fáradság kellett a ra. A rendbehozatalhoz sokan hozzájátündér kívánságának teljesítéséhez: harc rultak, a helyiek részéről Bilibók Ágosaz elemekkel, az idővel, a román hivata- ton nyugdíjas vasúti tiszt, az őrházban
lokkal, paragrafusokkal.
megnyitott vasúttörténeti kiállítás gazA film előtörténete, hogy egy budakeszi dája, valamint az önkormányzat elnöke,
baráti társaság, Bánkuti Ákos, Herein Görbe Vilmos polgármester.
Gyula, Herein István, Mayer Gábor és Komoly anyagi erőfeszítéssel, energiaSzász Károly (az ÁPV Rt. volt igazgatója, bedobással, a csíksomlyói búcsút követő
aki „saját magát verte meg baseball ütő- vasárnapra, Pünkösd vasárnapra, az őrvel”) egyszer kirándult Gyimesbükkön. ház és a környezete, a Tatros folyópart, a
Látták a lepusztult őrházat, amelyet a XVII. században épült Rákóczi-vár mai
román vasút eladott egy román vas- romjaihoz vezető lépcsősor rendben elutasnak, akitől megvette Deáky András készült, átadták a közönségnek. Ehhez
2
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társult a Kárpát-Európa Utazási Iroda,
akik a vasúti őrházhoz megszervezték
a vonatutazást. Magyar mozdony 1944
augusztusa óta Erdély földjére nem gördült, csak tehervonat (Nagyváradig).
Magyar mozdony, magyar vasúti kocsikkal Gyimesbükkig vitte az utasokat.
(A film minderről beszámolt, az utazás
élményeit is megosztotta a nézőkkel.)
Már az utazás megszervezése sok izgalmat, utánajárást igényelt. Még a
magyar-román határon is sokan féltek,
hogy nem engedik át a vonatot.
A Duna tévé adott hírt arról, hogy különvonatot indítanak a gyimesbükki
őrházhoz és a csíksomlyói búcsúra. Két
kocsival többet kapcsoltak a vonatra, de
kétszer olyan hosszú szerelvény is megtelt volna, ha a mozdony bírja.
Az élménybeszámoló az utazás részleteivel is foglalkozott. A Pulman-kocsik
elé méltóságosan, kürtölve begördült,
beúszott a Keleti pályaudvar csarnokába a magyar vasúttörténet kultikus mozdonya, egy 017-es NOHAB típusú svéd
diesel-mozdony. Vörös csillag helyett
koronás címer díszítette az elején és a
végén is. Taps és a boldogságtól könny-

A júliusi klub közönsége
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A felújított gyimesbükki vasúti őrház

be lábadt szemek, és óriási sajtóérdeklődés – Duna tévé, Hír televízió, m1
tv, az írott sajtó képviselői és a fotósok
hada – fogadta. A szerelvényen utazott
többek között Pálffy István is a magyar
televíziótól.
A vasút szerelmesei Magyarországon
végig kint álltak és fotózták a mozdonyt
és az egész szerelvényt. A határon mindenkiben torok szorító érzés, szorongás
volt, mert elmondták az utazás szervezői, rettenetesen sok akadályt gördítettek a román hatóságok. Kívánalmaik
teljesítése nem várt kiadásokat okozott,
például annak a román bizottságnak az
ittléte, akinek a magyar
mozdony minden csapszegét meg kellett vizsgálnia...
De a határon tovább engedték a szerelvényt, és
onnan az út diadalmenetnek tűnt. Nagyváradon
zászlót lobogtatva, transzparenssel várták a magyarok a vonatot, együtt integetett és tapsolt a vonaton
és az állomáson mindenki.
Román rendőr, mint égen a
csillag, minden állomáson
és minden vasúti kereszte3
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ződésben. Az atrocitástól akartak megvédeni? Székelyföldön? Kolozsváron
is sokan voltak kint a pályaudvaron.
Gyergyószárhegyen szorult el igazán a
torka mindenkinek, az első szinte színmagyar településen. Az állomás peronján a plébános körül Gyergyószárhegy
népe várta a vonatot. Ettől kezdve mind
az öt megálláskor énekkar, ünnepi beszédek, székely viseletben lányok és
fiúk, pogácsa, kürtös kalács (az utolsón,
Csíkszentdomonkoson rezesbanda is)
fogadta az utasokat. Boldogok voltak az
érkezők, boldogabbak az állomásokon
várakozók. Csíksomlyói búcsú misére
szombaton zuhogó esőben zarándokolt
a szerelvény népe is.
Vasárnap kisütött a nap, gyönyörű időben érkezett a vonat Gyimesbükkre.
Szabadtéren közös szentmisét mondott
Salamon József gyimesbükki plébános,
a dévai Böjte Csaba ferences atya, aki
Gyimesbükkön, ugyanezen a napon
egy új gyermekmentő házat is átadott.
Az egybegyűltek felavatták Pfaff Ferenc, MÁV egykori főépítészének emléktábláját, aki a gyimesbükki vasútállomást is tervezte. Az ünnepség az
őrháznál folytatódott. A helyi önkormányzat, a szervezők és a Budakeszi
Kultúra Alapítvány 2008. május 11-én
ünnepélyesen felavatta az őrházat és
környezetét. Miközben a többezres
tömeg fennhangon imádkozta a Miatyánkot, aprókat füttyentve, méltóságteljesen begördült az őrházhoz a
Budapestről két nappal korábban indult magyar címeres mozdony.
Egyszeri és megismételhetetlen élményben volt része a vonaton utazóknak is.
Bár a szervezők fogadkoztak, jövőre
megismétlik az utat, de első út csak
egyszer van.
4
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A gyimesbükki vasúti őrház történetét,
felújítását és a különvonat utazási élményeit osztotta meg a nézőkkel először a
Duna televízió filmje, majd a Budakeszi
Kultúra Alapítvány dokumentumfilmje
is, amelyet DVD-n is megörökítettek.
A vasúti őrházhoz kapcsolódó, a könyvesboltokból eltűnt könyvet jelentetett meg ismét
a
Budakeszi
Kultúra Alapítvány 2008 pünkösdjére. Dr.
Specziár Attila
meleg szavakkal hívta fel a
figyelmet Sebő
Ödön katona- Dr. Specziár Attila
tiszt könyvére. A halálraítélt zászlóalj, a Gyimesi
szorosban, a Gyimesbükki őrháznál
1944. augusztus 28-a és szeptember
20-a között lezajlott hősies védekezés
harcainak, a bekerítésből való bravúros
kitörésnek állít emléket. A gyimesbükki
helyőrség parancsnoka zászlóaljával
tartotta a frontot, majd rábízott katonáit
a szovjet erőkkel állandó harcban állva
a Kárpátokban, Észak-Erdélyen, Szlovákián át Németországig, az amerikai
hadifogságig vitte.
A júliusi klubest végén Dr. Issekutz
Sarolta elnök ismertette a nyárvégi és
az őszi programokat, amelyek meghívója a füzetekben olvasható. Az elnökasszony tolmácsolt egy kérést is:
Hollósy Simon, a Nagybányai művésztelep megalapítója unokaöccse, Mály
József (1860–1901) – aki ugyancsak
alapító tag – festőművész életét dolgozta fel Dr. Gulyás Gizella. A kutatás során kiderült, hogy kevés festménye maradt fenn a közgyűjteményekben, ezért
magángyűjtőknél, családtagoknál lévő
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képeket szeretné felkutatni és számba
venni, hogy a gyűjteményről összefüggő kiadvány jelenhessen meg. Ezért
keressük a Mály család tagjait, illetve a
rokon családokat, hogy a művészettörténet számára teljes képet lehessen adni
e jelentős festőművészről.
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Folyamatosan bővül a családkutatással
foglalkozó kiállítás is, amely nemcsak
a családtagok, hanem az egész erdélyi
örmény közösség számára is fontos,
hogy megmaradjon. Várjuk a további
okiratmásolatokat, fotókat, újságcikkeket stb.

Augusztusban a Fővárosi Örmény Önkormányzat volt a klubest házigazdája,
az est háziasszonya pedig dr. Issekutz Sarolta. A rekkenő hőség ellenére sokan
látták Dukai Ditta etnológus vetítettképes előadását, amelyet az örmény gyümölcskultúráról tartott.
Az örmény gyümölcskultúráról elsőként
a gránátalma, majd a sárgabarack és a
szőlő, a finom örmény bor jut eszünkbe.
A fiatal etnológus tavalyi örményországi
útjáról beszélt, összefoglalta tapasztalatait, amit ösztöndíjasként látott, hallott,
olvasott, ami terítékre került. Keresett

Dr. Issekutz Sarolta (balra) és Dukai Ditta

és talált közös pontokat a magyar, az
erdélyi és az örmény kultúrák között.
Emelte az előadás színvonalát a témához kapcsolódó történelmi áttekintés, a
borkultúra több ezer évre visszanyúló
történetét szemléltető Kr. e. XXII. századból való rituális kehely ábrájának
bemutatása, a kódexek gyűjteményéből
átvett rajzok, az örmény helyszíneken
készített diaképek, köztük templomok
díszítéseként kőből kifaragott gyümölcsábrázolások vetítése is.

Dukai Dittának sikerült lefestenie Örményországot, az örmény embereket is.
Egyedülálló lányként másfél hónap alatt
gyűjtötte az anyagot az Ararat déli lejtőin elterülő falvakban, a török határ közelében is. Eleinte a helybéliek idegenkedtek tőle: „Egy nő mit keres egyedül
a faluban?”, vonakodtak a fényképezéstől, de ahogy egyre jobban beszélte az
örmény nyelvet, közelebb került a falusi
családokhoz, így megismerhette az ősi
ételkészítés, főzés, sütés, aszalás, stb.,
folyamatait is.
A diaképek és az előadás elénk tárta
az örményországi népi gondolatvilágot, a népszokásokat és étkezési szokásokat, az örmény kultúrát, a földek
megművelésének módját, az Örményországban őshonos gyümölcsfákat, a
gyümölcs lavas készítését, az aszalást, a gyümölcsökből készült ősi és
mai örmény ételkülönlegességeket, a
hagyományos és a mai örmény gyümölcsételek készítésének folyamatait,
titkait is.
A számos hozzászólás, kérdés mutatta,
hogy az előadás elérte célját, sikerült
felkelteni az érdeklődést az örmény
gyümölcskultúra iránt.
Dukai Ditta előadását októberi számunkban olvashatják.
5
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Antonia Arslan: Pacsirtavár
(Regényrészlet 2.)

Óráról órára, napról napra többet és többet kellett elviselniük, a gonosz, természete szerint kíméletlenül felszámolta az
emberi különbségeket, a már alig vánszorgó nők, gyermekek és vének egyre
éhesebben és ösztövérebben fogadták a
mindennapi szörnyűségeket, egyre nagyobb büntetésnek bizonyult az életben
maradás, ők mégis ellenszegültek, mert
ha maradék erejükből sikerült legyűrniük a halált, azzal újabb erőt merítettek az
elkövetkezendő csatákhoz.
A kurd csapatok egyre többször ütöttek rajtuk, a harmadik alkalommal magukkal vitték a szép mosólányokat is,
meg a négy szekeret, s amikor Szurpuhi,
a nyolcadik napon ökölbe szorított kézzel elátkozta őket, az egyik zaptijé, hogy
elhallgattassa, egy hatalmas kővel szétlapította a fejét, majd komótosan rátelepedett.
Ennyi idő alatt azonban már
Hripszime is felépült a gyermekágyból,
hogy lássa meghalni újszülött gyermekét,
akit egy bajonettre nyársalva emeltek az
ég felé, mint valami trófeát, a legyőzöttek iránt érzett undor és megvetés borzasztó címerét. De Hripszime lehunyta
hamuszürke szemét, és már látta is az ő
Vartanjának parányi lelkét, amint tétován
megsuhogtatja angyalszárnyait, és imádkozott hozzá, hogy tekintsen le odafentről, ahol nincs éhezés és fájdalom, tekintsen le erre a leprás, vigasztalan földre, és
viselje gondját neki.
Imája pedig meghallgattatott, mert
Hripszime életben maradt, semmi másra
nem gondolt végig, csak a férjére, akivel sok évvel azután ismét találkozott,
és újabb gyermekeket hozott a világra.
6

(Az összes mese közül, amikre a kislány
emlékszik, egyedül ennek jó a vége, na és
persze a Musza Daghénak, amelyet egy
szuszra olvasott el tizennégy évesen).
Egyre többet kegyetlenkedtek a
zaptijék, naponta megmotozták őket a
rejtett pénzek és ékszerek után kutatva
– az örmények mesés vagyonát akarták,
amiről a mai napig fabuláznak egész
Anatóliában, s a pásztorok cifrábbnál cifrább történeteket adnak elő. Előbb a kávéjukat vették el, aztán a pénzüket, végül
az ékszereket, abban a sorrendben, ahogy
megtalálták őket, a hajfonatokban, vagy
göncökbe csavarva a szoknyák alatt.
Leöldösték a gyermekeket, az asszonyokat meggyalázták, a hajadonokat és
a kislányokat pedig magukkal vitték a
messzi háremekbe. Az öregek, ha nem
az éhségtől vagy a végelgyengüléstől
pusztultak el, akkor beleaszalódott a
szívük ebbe a durvaságba, elemésztette
őket a szomorúság. Aztán, amikor már
minden elkobozható kincset lefoglaltak,
a megmaradt apróságokra vetették magukat, elvették a serpenyőiket, fedőiket,
a szerencsétlen, kiapadt tejű kecskéket,
Veron teasüteményeit, letépték a sátorponyvákat, de elszedték tőlük még a kalapjaikat is.
Néhanap, mintha kóbor kutyákat hergeltek volna, odavetettek nekik egy-egy
karéj kenyeret, vagy, ha forráshoz értek,
megengedték, hogy igyanak pár korty vizet, de akkor is csak a lovaik után ihattak,
négykézlábra ereszkedve, s közben harsány kotkodácsolással vagy gágogással
szórakoztatta magát a lovascsapat, amikor pedig az unaloműzéshez már ez sem
volt elég, némelyiküket tarkón szúrták,
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hadd lássák, még mindig vörösre festi-e
a vér a vizet.
Az örmény asszonyok országról országra vonszolták magukat, félmeztelenül, koszosan, betegen, éhesen, a sivatagi verőfénytől félig-meddig megvakulva,
csatakos hajfonatukat a szutyok tartotta
össze, ruhájuk, már ami megmaradt belőle, cafatokban lógott rajtuk, s a fejükön kalap helyett a cafatokból leszakadó
rongyokat viseltek. Minden város, amin
áthaladtak, kirekesztette őket, mintha
leprások lettek volna vagy pestisesek,
s ha a kimerültségtől a földre rogytak,
hosszú percekig feküdtek elterülve, mert
nem tudták eldönteni, hogy lesz-e erejük
felállni újra, vagy talán az elveszettnek
hitt életösztönüktől hajtva a földből merítettek új erőt. És ha mégis felálltak, a
rettenet bűvöletében folytatták ezt a vég
nélküli, reménytelen küzdelmet, amelynek sem célja, sem miértje nem volt, hacsak az állati szükség nem számít célnak,
hogy este, mint a szukák, végre a kölykeik mellett aludhassanak el.
A kényszermenetelés során Susanig
az életben maradás esélyeit latolgatja
megszállottan, gondolatai azonban egy
helyben topognak, vagy körbejárva az
eleve kizárható esélyeket, nem vezetnek
sehova. Érdes, feldagadt keze önkéntelenül is a zsebébe csúszik folyton, és az
ujjai önálló életre kelve eszelősen tapogatják a drágaköveket. Ugyanoda lyukad
ki mindig, és da capo, végeérhetetlenül.
Minden este újra és újraszámolja tébolyodottan a hozzátartozóit, a legfontosabb, hogy a kislányokat közrevegye
Azniv, Veron és Arakszi, no meg ügyelnie kell Nevartra is, aki néma döbbenettel, szemrehányó arckifejezéssel csoszog
a sorban, őket okolva ezért a sorsában
bekövetkezett hihetetlen fordulatért, ami
elragadta tőle, a bölcs és gondos feleség-
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től, kilenc gyermek szülőanyjától a tisztességes, nyugalmas halálhoz és a pompázatos temetéshez való jogát.
Erről a pompázatos temetésről beszél magában folyton, leírja minden apró
részletét, micsoda iszonytató irónia, tekintete pedig egyre zavarosabbá válik, és
egy idő után már senkit nem ismer meg
maga körül. Valami szilaj, sötét erő szállja meg nemcsak az elméjét, de a testét is,
az tolja, taszítja előre az úton, az himbálja a még mindig hájtól remegő végtagjait, mert enni, mióta elindultak, alig evett.
Egyedül Veront tűri meg a közelében,
aki, ha eljön az este, nedves zsebkendővel megtörli az ajkát, és egy kicsit foglalkozik vele.
Kibontott fehér haja, amit korábban
nagy gonddal minden nap kifésült, most
kócosan terül el a hátán, s ha belekap a
szél, a porral és a zörgő levelekkel együtt
félelmetes bogárrajok szállnak ki belőle. Összepréselt állkapoccsal, fogcsikorgatva elharapott szitkokat sziszeg, s
megvastagodott nyála felhabzik a szája
szögletében. Nevart, az oktondi, néha
epéskedő, de zömében életvidám Nevart,
aki a világ legfinomabb lekvárját és teasüteményeit csinálta, most, mint egy
Erinnüsz vagy hajlott hátú, bomlott fúria,
feltartóztathatatlanul halad előre, félig
hunyt, ijesztő szeme a láthatár végtelenébe réved, s vonszolja magával nemcsak
az út rátapadó porát, de az örmény as�szonysorsot is, amelyről már egyikőjük
sem vesz tudomást, annyira lealacsonyította őket a rettegés.
Még a zaptijék sem mernek hozzáérni, balszerencsét hoz, suttogják babonásan.
Egy sejtelmes, mindent felkavaró
fuvallat hívó szavára tűnik el váratlanul
az egyik júniusi éjszakán, a fennsíkon
átcikázó vakító fény csábítására, azon az
7
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éjen ennek tövében vacogtak összebújva,
és elindul a tűzhely felé, elindul, hogy
visszataláljon az otthon melegéhez.
Egyedül Henriette látta őt útra kelni,
egyedül ő látta a fényt is mindnyájuk közül, Henriette azonban nem beszél. Vis�sza se néz Nevart, elszántan vonszolja
magát, s megkérgesedett szívéről minden
lépésére letöredezik egy-egy vardarab, a
talpa felvérzik a vastag koszréteg alatt,
de őt ez már aligha érdekli, megy előre,
a maga után hagyott vérnyomok pedig,
ha fel is fedeznék őket, másokat végképp
nem érdekelnek.
Minden egyes lépésére megnyílik a
szíve, mígnem kitárul egészen, és ebben
a tágasságban megadatik neki, egyedül
csak neki, a kishitű Nevartnak a várva
várt találkozás, hogy őáltala és őbenne
egy egész nép áldozzon Isten előtt, s ettől
Isten annyira meghatódik, hogy elsírja
magát, záporozó könnyei pedig nemcsak
őt váltják meg, de vele együtt tisztulnak
az unokák, a leányai és az irigykedve csodált Susanig is. Sose fogja viszontlátni a
fiait, Rupent és Zarehet, nem fogja megismerni a szépséges menyeit, sem a távoli
országokat, Jervantot pedig, Iszkuhi fiát,
aki azért hagyta el őket, hogy ne kelljen
egy új anyát megszoknia, nem fogja újra
magához ölelni.
De minden úgy van jól, ahogy van, Isten megbocsátott, és Nevart továbbhalad
a fény felé. Nemsokára Hamparcummal
lesz megint, és jó lesz már a második hely
is a sorban, mert pontosan tudja és kénytelen beletörődni, hogy Hamparcum igazi asszonya a ragyogó szépségű Iszkuhi.
– Te összeméred magad egy tizenkilenc évessel? – kérdezi végül önmagától.
– Öreg vagy már, szutykos, és annyira,
de annyira fáradt – aztán összecsuklik,
mint akibe a villám csapott bele, és az
ösvényre zuhan.
8
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Egy ökörhajcsár talál rá a következő
hajnalon. Irgalmas emberhez illőn gyorsan elhessegeti a kövér és oszladozó test
láttán érzett undorát, és mikor meggyőződik róla, hogy senki nem látja, a közeli
csermely mellé temeti. Még egy imát is
mormol érte, mert mégiscsak szent az Isten, és az is marad mindörökre.
Nevarthoz hasonlóan apránként
minden öreg eltünedezik a sorból, egész
egyszerűen lemaradnak, amikor megállnak pihenni egy kicsit. Senki nem
keresi őket, senki nem noszogatja, hogy
folytassák. Van, hogy már ott a sorban
leszúrják őket, ha egy-egy zaptijét megszáll a könyörület, de többnyire ők maguk adják fel, tudván, hogy senki nem
fog visszafordulni értük. Végighasalnak
a földön, hozzáragadnak mozdulatlanul,
mintha ez volna számukra az egyetlen
örökkévaló, s mintha ezt akarnák strázsálni, mögöttük pedig kivont karddal,
láthatatlanul, egy angyal áll. De amint
leszáll az éjszaka, a környező falvak
nyomorult viskóiból egyszeriben kimerészkednek a férfiak és asszonyok,
előjönnek mindazok, akik látják a haragvó angyalokat, akik félik a dühödt
haragjukat, odalopóznak az utakon
fekvő rongykupacokhoz, és lábukkal
kelet felé, hogy meghallják majd a testnek feltámadását hirdető harsonákat,
az utolsó ítélet sejtelmes anasztaszisz
ton nekronját, titokban eltemetik őket.
Ha már az élőket nem segíthetik, sem
vízzel, sem pedig az eleveneknek kijáró mindennapi kenyérrel, segítik hát
a holtakat, hogy megváltást hozzanak
mindnyájukra, s a tehetetlenség bűne
alól egyszer s mindenkorra feloldozzák.
Aztán ugyanolyan észrevétlenül, ahogy
jöttek, visszatérnek a mindennapjaikhoz.
Fordította: Király Kinga Júlia
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Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
(25. rész)

4.2 Moldován Ilona a Jánosé
Elemi iskoláit Magyarláposon végzi, utána Szatmáron a Zárdában tanul még négy
évig, majd otthon marad, szüleinek segédkezik az üzletben. 1944 végén férjhez
megy Cséki Tibor dési adóhivatali tisztviselőhöz, és Désre költözik. A házasság
rövid ideig tart, a férj „kiszállásra” utazik,
ahonnan nem tér vissza.
A házasságból egy gyermek született, János, aki villanyszerelői képesítést szerzett.
Szívbetegsége sajnos korán elvitte, 1987ben hunyt el.
4.3 Moldován Lajos a Jánosé, vagyis jómagam.
1927. január 27-én születtem Erzsébetbányán. Szüleim, sőt, nagyszüleim is kereskedők voltak. Az elemi 4 osztályát Magyarláposon végeztem a Róm. Kat. Elemi
iskolában, a középiskolát Kolozsváron, a
Piarista Gimnáziumban, ez családi hagyomány volt a láposi Moldovánoknál. Következett 2 év katonaság. Leszerelésem
után Szatmárra kerültem, itt élt a bágyám,
aki állást szerzett a megyei „Állattenyésztő” vállalatnál, itt kaptam munkát, mint
építész, és közben elvégeztem egy két
éves mezőgazdasági építészeti technikumot.
1953-ban megnősültem, feleségem Gyüre
Sára volt, akivel 50 évig éltünk boldog
házaséletet. 1961-ben munkahelyet cseréltem, a Mondiala készruhagyárban kaptam technikusi állást, majd a karbantartási
osztály vezetője lettem nyugdíjazásomig,
1987-ig. Egyetlen fiunk van, Lajos, aki
1991 óta Németországban él feleségével
és az én egyetlen unokámmal, Eszterrel,

aki egy bécsi egyetem dramaturgiai szakán tanul. A világ legaranyosabb unokája!
Négy testvér közül már csak én vagyok az
élők sorában.
4.4. Moldován László a Jánosé
Szatmáron végzi a kereskedelmi középiskolát, innen a Segesvári Nemzeti Bankba
kap kihelyezést, és ott is dolgozik 1991ig, amikor is családjával – feleségével,
valamint Éva és Klára lányával –, Németországba telepszik át. 2001-ben hirtelen
elhunyt.
5. Moldován Anna gyermektelenül halt
el.
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6. Moldován Péter nem érte meg a felnőtt
kort.
Ezzel befejeződik Moldován Lajos saját
családjáról szóló írása, de engedtessék
meg nekem, hogy a következőkben újra a
Voith családról is szóljak, annál is inkább,
mert mindaz, amit Moldován Lajostól az
alábbiakban megtudunk, kapcsolódik ahhoz az íráshoz, ami az Osztián család egy
ágáról szól, és ami újabb bizonyítéka annak, hogy az örmény gyökerűek keresték
egymás társaságát, és sokáig egymás között házasodtak – komáskodtak.
„A Voith és a Moldován család közötti
rokoni kapcsolatot mindkét család fennen
hangoztatta, és ez valószínű, hogy a régi,
korábbi kapcsolatokból eredhet, mert az
én nagyapám M.Láposra kerülése után
semmiféle rokonság nem alakult ki a két
család között, még csak sógorság-komaság sem” – írja egyik levelében Moldován
Lajos, majd így folytatja.
„Az én tudomásom szerint id. Voith József
és felesége 0sztián Berta már, mint házaspár érkezett M.Láposra, ahol házat építettek a mai főtér közepén, méreteire nézve
igen tágasat: hét lakószoba, gyógyszertári
helyiség, egy fürdőszoba, egy konyha,
pince, stb., a mellékelt adásvételi szerződés szerint. A Voith házaspárnak három
fiú gyermeke születik.
1. Voith György 1925-ben, gépészmérnöki diploma birtokában a Ganz gépgyárban
helyezkedik el, de itt csak pár évet tölt,
majd megnősül, és felesége révén, komoly beosztású állást kap a Csepeli vagon
és gépgyárban. Rövidesen egyik gyáregység főmérnöke lesz, ahonnan az út a gyáregység igazgatói székéhez vezet. Évente
hazajárt M.Láposra szülői látogatásra.
2. Voith Pál (Palci) először a jogászsággal
próbálkozik, de abbahagyja a tanulást, és
tehetségét kamatoztatni a képzőművészetekhez pártol. Oltárképeket fest a környék
10
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templomainak, 1937–38-ban megformálja M.Lápos első és talán utolsó szabadtéri
szobrát. Bronzba öntés után felállították a
főtéren, a görög katolikus templom előtt.
A szobor egy kitárt szárnyú sast ábrázol.
1940-ben Budapestre költözik, a háborút
túléli, de utána vándorútra kelt, valahová
Európában.
3. ifj. Voith József (Zsizsa) gyógyszerész
diplomával a zsebében megnősül, egy
brassói évfolyamtársát veszi feleségül,
kinek szülei szintén gyógyszerészek, és
Brassóba költözik. József nevű fiuk születik, III. Vojth József, aki folytatja elődei
mesterségét, remélhetőleg a visszakapott
gyógyszertárban.
És most néhány szó a magyarláposi Voith
házzal kapcsolatban.
1939-ben az idős házaspár úgy határoz,
hogy mert fiaik más vidéken keresik boldogulásukat, ők korukra való tekintettel
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értékesítik a házat, és Brassóba költöznek
Zsizsához. A házat 400 000 lejre értékelik,
és felajánlják apámnak. Az üzlet létrejön,
és megegyeznek végül is 359 000 leiben a
szerződés szerint, ami 1939. május 22-én
köttetik meg. A költözéssel nem sietnek,
apám nem sietteti, hiszen számára ez csak
befektetés volt. 1940. augusztus 30-án
megszületik a Bécsi döntés, és a két öreget
választás elé állítja: mennek Romániába,
vagy maradnak? Maradtak. Felvettek egy
Nagy József nevű gyógyszerészt segítségnek, és a Voith patika tovább működött.
A lakásra bérleti szerződést kötöttek, szobánként 10 pengő értékben! (Ennyi pénzt
egy jó katholikus vasárnapi perselypénzre
szán.) Eltelt 4 „magyar év” és következett
1945. Az új rendszer képviselői szemet
vetettek az épületre, párt székházat kívántak belőle csinálni. Hogy a két öregnek
ne essék bántódása, amikor már menthe-
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tetlennek látszott a kiköltöztetés, Mascan
Gheorghe , a Tulics Irénke férje jött egy
javaslattal apámnak: tessék Józsi bácsiékkal egy öröklakhatási szerződést kötni, én
telekönyvezem, és a két öreget már nem
tehetik ki a lakásból! És megköttetett a
szerződés.
Hát így segít egyik örmény a másikon!
1948 őszén csak elmentek az öregek Brassóba meghalni.
Amikor 1992-ben eladtuk a Voith féle
házat, és átiratásra elmentünk a közjegyzőhöz, az felhívta a figyelmünket, hogy
az átírást nem tudja elvégezni, csak akkor, ha a telekkönyvi lapban szereplő
„öröklakhatási”szerződést bírói úton
megszüntetjük, vagy megszerezzük a két
haszonélvező halotti bizonyítványát.
Más megoldás nincs, mint elutazni Brassóba! Menet közben úgy döntöttem,
hogy ott nem a városházára megyek,
hanem inkább a Róm. Kat. parókiát keresem fel.
Brassói állomás, telefonpalota, a parókiák
címe a telefonkönyvből. Három van belőlük Brassóban. Taxi. 1. parókia: Eredmény
– háromórai lapozgatás után – nulla. A 2.
parókián ugyanaz ismétlődik. 3. parókia:
A plébános úrnak elmondom jövetelem
célját, és azt, hogy a másik két parókián
már voltam. „Kiről is van szó?” Mondom
a neveket: Voith József és Osztián Berta, és
megkérdem: a plébános úr Kapnikbányán
született? „Igen!” – volt a válasz. És a
kolozsvári Piarista Gimnáziumban végzett, és az internátusban lakott? „Igen.”
– mondta. – „Ön honnan tudja? Kicsoda
Ön?” Mondom a nevem: Moldován Lajos vagyok. „Nem emlékszem a névre…”
És ha azt mondom, hogy Tapír…” Hát Te
vagy az! Nem ismertelek meg.”
Miután „kiörültük” magunkat, azt mondja
a plébános úr:
Folytatás a 13. oldalon
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület őszi kulturális programajánlata
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az alábbi programokra:

2008. szeptember 18-án 17 óra Fővárosi Örmény Klub
(Magyarok Háza, Budapest V. ker., Semmelweis u. 1-3., I. emeleti Bartók terem)
Műsor: Kedves nők, napok, virágok (Kiadó: Zakariás Enikő, Budapest 2008)
Zakariás Enikő könyv- és virágbemutatója
Közreműködik: Puskás Eszter énekművész
Könyvvásár
Rendezi: Józsefvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat







Szeptember 19-én 17 órától Második Vidám Örmény Est a Tabánban
Irodalmi, zenei és gasztronómiai csemege
Közreműködnek: Várady Mária és Flórián Antal színművész,
Juhász Endre a Makám együttes tagja (duduk, oboa, furulya, bombárd)
Bevezetőt mond:
Sediánszky János a Budavári Önkormányzat alpolgármestere
Helyszín: Tabáni Terasz Étterem Kávéház Borpince (Budapest I., Apród u. 10.)







Szeptember 21-én 16 óra 30 perctől Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú
az Örmény Katolikus Templomban (1114 Budapest XI., Orlay u. 6.).
A magyar nyelvű örmény katolikus szentmisét
Fülöp Ákos adminisztrátor celebrálja
Agape (szeretetvendégség)
Szeretettel várja a híveket
Ákos atya és a Gondnokság







Szeptember 23-án, kedden 17 órakor Ecsmiadzin kincsei c. fotókiállítás nyílik a
Marczibányi téri Művelődési Központ M Galériájában. (Budapest II., Marczibányi
tér 5.) Kulturális műsor és örmény gasztronómiai bemutató színesíti az estet.
A kiállítást megnyitja dr. Issekutz Sarolta elnök
A kiállítás október 5. napjáig tekinthető meg a Művelődési Központ
nyitva tartása szerint
A kiállítást rendezi: Budapest Főváros II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
12
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület őszi kulturális programajánlata

Szeptember 30-án 18 órakor Erdélyi örmények c. festménykiállítás,
könyv- és lemezbemutató
A XII. ker. Örmény Kisebbségi Önkormányzat a XII. Művelődési Központ Kupolatermében (Budapest XII., Csörsz u. 18.) három erdélyi örmény gyökerű
kortárs művészt mutat be.
Ispánki Dávid önkormányzati képviselő, festőművész kiállításának
ünnepélyes megnyitását zenés-irodalmi esttel, könyvbemutatóval köti össze.
A nemrég megjelent „Örmények” c. antológiából
Várady Mária színművésznő ad elő részleteket,
Szilvay Ingrid zongoraművésznő
pedig saját CD-jéről játszik válogatott műveket.
A kiállítás fővédnöke: Lovas Pál alpolgármester
A kiállítás október 3-ig tekinthető meg







Október 2-án, csütörtökön 17 órakor Aradi Vértanúk emlékünnepség
a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében (Bp. V. Városház u. 9-11. I. emelet).
Az estet megnyitja: dr. Issekutz Sarolta elnök
Emlékbeszédet tart: Dr. Bona Gábor hadtörténész
Műsor: Devich Trió ünnepi hangversenye
Közreműködik: Sudár Annamária színművésznő
Koszorúzás Kiss Ernő és Lázár Vilmos kopjafájánál (a helyszínen)
Kiállítás az Aradi 13 emlékére
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Folytatás a 11. oldalról





„Nnna, visszaadom a kölcsönt, gyere
velem!” Kimegyünk a parókiáról, átmegyünk a szomszéd házba, becsenget. Kijön
egy 55–60 év körüli férfi, és barátságosan
köszönti a plébánost, ő meg bemutat minket egymásnak: Moldován úr Szatmárról,
III. Voith József Brassóból.
Így találkoztam a Voith unokával, aki másolatokat készített a nagyszülők halotti bizonyítványáról, akik Brassóban hunytak
el, az ötvenes években.



A kérdés az: hogy lehet Láposon sírhelyük
és fakeresztjük? ( Így jelent meg a Füzetek
2007. februári számában, a 24. oldalon.)
(A szerkesztő megjegyzése: a brassói plébános úr, Szirmay Béla rendszeresen kapja a füzeteket, reméljük, örömöt szerzünk
neki is e régi találkozás felelevenítésével.)
A kapcsolattartás rovatunkban rövidesen
részleteket közlünk kedves leveleiből.
Tisztelettel
Bálintné Kovács Júlia
Folytatjuk
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Erzsébetváros 2008. augusztus 15.
Az örmény katolikus nagytemplom
Nagyboldogasszonynapi búcsúja minden évben nagy esemény a város és
környéke számára. A templom oldalkápolnájában emlékkiállítás várta az érdeklődőket, sajnos csak román nyelven.
A tablók a város örmény alapításáról, az
itt élő örmény gyökerű családokról, a
templomról és egyéb műtárgyakról tájékoztatták a látogatót. Néhány szép, régi
örmény katolikus miseruha, valamint
vitrinben néhány műtárgy is látható
volt. Zsúfolásig megtelt idén is a hatalmas templom. Budapestről, Bukarestből, az erdélyi örmény településekről
sok zarándok érkezett. A búcsú szentmisén 11 pap működött közre. Eljött e pa-

Dr. Jakubinyi György érsek, az erdélyi örmény katolikusok apostoli kormányzója

Zsúfolásig az erzsébetvárosi örmény katolikus nagytemplom
14
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mindenki igyekezett
egy szál szentelt virágot hazavinni családja számára.
Szeretetvendégség és
beszélgetés zárta a
búcsút. Természetesen mód volt arra is,
hogy az ősöket meglátogassuk az örmény
katolikus temetőben
és megbeszéljük az
örmény
közösség
gondjait, feladatait.
Tájékoztatást
kaptunk arról is, hogy a
nagytemplom felújítására 200 ezer Euro
pályázati támogatás
érkezett, melyből a teljes tetőszerkezet
és tetőcserép kicserélésre került, és elkészült a teljes ereszcsatornázás is. További pályázati pénzek várhatóak, mel�lyel sikerül megmenteni e csodálatos
műemlékünket.
I.S.

rányi örmény katolikus közösséghez Dr.
Jakubinyi György érsek, az erdélyi örmény katolikusok apostoli kormányzója
is. Az ünnepi szentmisét Szakács Endre
örmény katolikus vikárius celebrálta,
mint mindig, most is magyar nyelven.
A szamosújvári örmény katolikus egyházi kórus örmény
és magyar szent
énekeket énekelt a
tőlük megszokott
magas színvonalon.
A város főterét megkerülő körmenetben
elől a fehérruhás
kislányok
után
ugyancsak fehér ruhában 4 lány vitte
a fehérbe öltöztetett Mária szobrot,
utánuk a kórus, a
papság és az éneklő zarándokok. A
szentmisét követő Körmenet, Mária vivők az erzsébetvárosi Nagyboldogasszony
virágszentelés után búcsún
15
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Ajtony Gábor & Ajtony Zsuzsa

Gyökerek és hajtások:
csíki örmény családok múltja és jelene
(3., befejező rész)

A Száva család
Egy másik népes család a Száva család,
amely ugyancsak Csíkszépvízről származik. Dr. Száva Tibor a „Csíkszépvízi Száva
család” c. munkájában foglalkozik a család történetével. Ebben részletesen leírja
az örmény családok letelepedését (1672)
és a későbbiekben az innen való kirajzást. Szerinte a család őse Sahag (Isáák)
Mádzunéncz volt (1685–1771). A szépvízi ág alapítói az öt Isáák testvér volt. Ezt a
nevet 1760-ban Száva névre változtatták,
hogy megkönnyítsék az ingatlan-vásárlás
jogi feltételeit. A betelepülést követő negyedik generáció kezdett kirajzani a környékre és távolabbi vidékekre, manapság
a világ sok országában élnek Száva-leszármazottak. A Csíkszeredába települők
közül megemlítendők a következők:
Száva Lukács (1836–1917). Csíkszépvízen született, nejével a csíktaplocai ág
alapítója volt. Építészként nevéhez fűződik az első csíkszeredai kórház építése,
családi háza ma is áll többszöri tulajdonosváltás után. Első felesége Fejér Teréz,
gyermekük Mária és édesanyja a csíkszeredai templomkertben vannak eltemetve.
Második felesége Mánya Veronika volt.
Ebből a házasságból 9 gyermekük született, de csak 3 élte meg a felnőttkort:
Borbála (Blanka), József és Lukács. Blanka leánya Julianna (Judit) volt, aki Dr.
Hirsch Hugó sebész-főorvos felesége lett.
Mindketten a 20. sz.-i szeredai társadal16

mi és kulturális életben jelentős szerepet
töltöttek be.
Száva Katalin (1870–1941), Csíkmadarason született, férjhez ment Dr. Fejér
Sándor szolgabíróhoz. 4 gyermekük született: Erzsébet, Mária, Gabriella és Béla.
Mária és Gabriella Magyarországra mentek férjhez, Erzsébet és Béla itthon maradtak a múlt század 70-es évekig, akkor az
osztályharc kegyetlenségei és megromlott
egészségi állapotuk miatt kitelepedtek
unokaöccsük, Krall Györgyhöz Debrecenbe. Ott is vannak eltemetve.
Száva Antal törvényszéki bíró (1870–
1965). Madarason született, de élete nagy
részét Csíkszeredában élte le. Felesége
Fejér Ilona. Gyermekeik Antal és János.
Előbbi, Antal jogász, később kényszerből
könyvelő lett, 3 fia volt: Antal, István és
János. A másik fiú János-Zoltán a neves
marosvásárhelyi orvosprofesszor volt,
aki gyermek- és ifjúkorát élte a városban, majd az orvosi egyetem elvégzése
után különböző erdélyi városokban, majd
végül haláláig Marosvásárhelyen élt és
nagyszerű szakmai eredményeket ért el.
Dr. Száva István ügyvéd (1886–1919).
Szépvízen született, de a jogi kar elvégzése után Csíkban telepszik le. 1912-ben
nősül, a kézdivásárhelyi Szentpétery
Klárát veszi feleségül. Klára (Cuncika)
gyermekük született, aki édesapját nem is
ismerhette meg, mert Száva István 1914
elején kikerül az orosz frontra, fogságba
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esik és Krasznojarszkban a csehek hazafias szervezkedése ürügyén kivégezték (ld.
Markovics Rodion: Szibériai garnizon)
Száva Dezső (1907–1975). Száva Lukács
és Balázs Teréz fia. Kereskedői tevékenységet folytatott a háború előtt, a változás
után ugyancsak a kereskedelemben felügyelőként dolgozott a városban, ahol
családot alapított. Leánya Zsófia a Szentháromság Alapítvány alapító tagja.
Dr. Száva Edit orvos (sz. 1953). Száva
Antal tanár és Bartók Sarolta gyermeke. Az egyetem elvégzése után férjével
Csíkszeredában telepedett le, gyermekorvosként dolgozik, férje Dr. Bustya Attila.
Gyermekeik: Noémi, Katalin és Attila.
Száva András (1906–1977). Erzsébetvárosban született, jogtudományi egyetemet
végzett. Több erdélyi városban működött,
végül városunkban telepedett le családjával. Felesége Fazakas Éva, gyermekei István és Péter-Gábor. Utóbbi Németországba távozott, ott evangélikus lelkészként
dolgozik.
A Szentpétery család
Szongott Kristóf szerint a család először
Lázár néven szerepel. Az utódok szerint
(Szentpétery Tibor) 4 ága volt a családnak, melynek ősei Moldvából jöttek, először Besztercén, majd innen Ebesfalván
– Erzsébetvároson – telepedtek le. A négy
ág a következő: a nemesi ág (Szentpétery
István), Szacharadz, Flukusz, Bor. Csíkszeredában két helyről, Erzsébetvárosról
és Kézdivásárhelyről (Kanta) telepedtek
le. Az erzsébetvárosi ágról Szentpétery
Viktort (1917–1996) említjük meg. 1952ben települt be Szépvízről, majd véglegesen 1960-ban költözött a városba. Első
házasságából (Sz. Máriával) két gyerme-

ke született: László és Viktor. Második
házasságából (neje Margit) ugyancsak két
fiú származik: István és András. Előbbi
a városban él családjával. András pedig
Magyarországra költözött.
A kézdivásárhelyi ág képviselője Dr.
Szentpétery Bálint és családja volt, felesége Zakariás Katalin. Gyermekei Klára,
Erzsébet, László és Bálint. Klára első férje
Dr. Száva István, Erzsébet pedig férjezett
Tódor Jánosné. László és Bálint nőtlenek
voltak.
A Szekula család
Ugyancsak Gyergyószentmiklósról telepedtek át az 1968-as megyésítéskor, de
az 1800-as években Szépvízen is éltek.
A család őse Kukula Gábor volt. A fia
Szekula Zakariás, akinek 7 gyermeke közül Márton és Márta (Szakács Lászlóné)
éltek, ill. élnek ma is.
A Zakariás család
A család eredeti neve körül megoszlanak
a vélemények. Van, aki a ZachnovszkiZachno-névből eredezteti, mások a
Chontikhar nevet említik. A Chontikharból
lettek a Császárok, míg a Zachno Zakariástól származók felvették az ős keresztnevét, a „Zakariást”. Így két ágon
folytatódott a családok története. A most
Csíkszeredában élő utódok szerint az őseik a kézdivásárhelyi Kantából telepedtek
Szépvízre. Innen a családok kirajzottak
Gyergyószentmiklósra és Csíkszeredába.
Jeles képviselőik ügyvédek, mérnökök és
bank szakemberek lettek. Megemlítendő
a múlt századból Zakariás Jenő és Zakariás Manó ügyvédek, Zakariás Gyula erdőmérnök. Jelenleg Zakariás László geológus, Zakariás Miklós technikus, Zakariás
István mérnök-vállalkozó élnek itt.
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Egy másik ág a Szépvízen élő Zakariás
Péter bácsi utódai: Zakariás Péter és Zakariás Magdolna, a fent említett Zakariás
László felesége, 2, ill. 3 lányuk van.
A harmadik ág a néhai Zakariás Andor
gyermekei és unokái, Miklós, Antónia. 2
testvérük a 80-as, 90-es években halt meg.
A negyedik Zakariás Lajos családja. Édesapja Zakariás György Gyímesbükkben
volt kereskedő, 4 gyermek közül Lajos
költözött a városba 1970-ben. Neki két
gyermeke volt, Tünde és Zsolt. Ez utóbbi
él itt, felesége Mincsor Katalin, gyermekeik Anna és Dorottya.
A Zárug család
Tarisznyás Márton szerint az örmény
„dzárug”-ból (öreg) alakult a név. Az
ősök Gyergyószentmiklóson éltek, innen
rajzottak ki. A család Csíkszeredába származott tagja Zárug Aladár kereskedő volt,
aki a múlt század 70-es éveiben telepedett
le a már itt élő lányánál, Lenkénél (Szabó
Béláné), nyugdíjasként 20 évig élt családjával városunkban. Lenkének 2 lánya van,
Lenke és Emőke, szintén itt élnek családjaikkal.
Zárug Miklós mérnök szintén az iparfejlesztés alkalmával jött a városba, itt alapított családot (Felesége Dajbukát Dávid
unokája).
Rövid ideig az 5o-es években Zárug István, a híres sportember is itt élt, majd Kolozsvárra távozott.
Végül megemlítjük, hogy városunkban
élt, de az idők folyamán kihaltak a következő örmény származású családok:
Gajzágó, Merza, Verzár és Waitsuk.
Összefoglalás
Dolgozatunk a teljesség igénye nélkül
megpróbálta bemutatni a Csíkszeredában
18

élt és mai élő örmény származású családokat a rendelkezésre álló adatok alapján.
Természetesen ezeknek az adatoknak a további begyűjtése és a még élő családtagok
részletesebb közlése felbátorít arra, hogy
további kutatásokat végezzünk, melyek
újabb adatokhoz vezetnek majd. Ezek az
utánunk jövő generációknak támpontul
szolgálhatnak.
Itt kell köszönetet mondanunk az előadás
lehetőségéért, ugyanakkor hálás köszönettel tartozunk azoknak, akik a családfák
kölcsönzésével és szóbeli adatközléssel
segítették munkánkat és hozzájárultak
ezen előadás megszületéséhez.
Forrásanyag:
– A csíki örmény családok személyes közlései.
– Dr. Hovhannesian Eghia: Hazai örmények a nemzet szolgálatában. 1940.
– Dr. Száva I. Sándor: Szépvízi magyarörmények nyomában. Bécs, 2003.
– Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények
története. Kriterion 2006.
– Gudemus János: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, Budapest, 2000.
– Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény
családok genealógiája. Szamosújvár,
1898.
– Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti
néprajza. Kriterion 1982.
– Tófalvi Zoltán: Egy kisebbség kisebbségei. Erdély kövei. Erdélyi Könyv Egylet,
Stockholm, 1997.
(Elhangzott az Örmény Kultúra Hete
2008 rendezvénysorozaton április 19-én
a „335 éve Magyarhonban” – erdélyi
örmény közösségek konferenciáján, a Ferencvárosi Művelődési Központban)
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Marosszéki örmények találkozója Gernyeszegen
vők családi kapcsolatainak sokrétűségét jelzi az
is, hogy az alábbi örmény
családnevek merültek fel
a bemutatkozások során:
Ávéd, Kroján, Zakariás,
Bogdánffy, Gogomán, Lázár, Szarukán, Temesváry,
Dániel, Csiky, Török, Petelei, Jeremiás, Szabó,
Mélik, Danczkai Pattantyús Ábrahám, Patrubány,
Száva, Kovrig, Molnár,
Korbuly, Lázár, Eránosz,
Megyesi, Szenkovics, Nits,
Szentpétery, Duha, Mánya, Kopacz, Persián,
Emlékbeszéd és koszorúzás a marosvásárhelyi katolikus
Lukácsffy, Osztián, Tolotemetőben Petelei István író síremlékénél
kán, Issekutz, MásviláAugusztus 11-én, hétfőn du. 16 órakor gi, Zachariás, Fejér, Kirkósa, Nyegrutz,
találkozott az Erdélyi Örmény Gyökerek Szongott, Esztegár, Flórián, Burján, Ábbarangoló csoportja a marosvásárhelyi rahám, Aján, Papp, Kabdebó, Dobribán,
örményekkel a katolikus temetőnél. A Burnáz, Lukács, a teljesség igénye nélkül.
Petelei rokonság emlékbeszéde után meg- Megállapodtunk abban, hogy több szemékoszorúztuk Petelei István (1852–1910) lyes találkozót szervezünk a jövőben, hogy
író sírját. A szép temetőben számos híres a szétszakadt közösségek ismét eggyé
erdélyi örmény család kriptája, síremléke válhassanak. Várjuk a közösség tagjainak
található.
jelentkezését, gyökerei kutatásának eredSokan csatlakoztak hozzánk 18 órakor a ményeit, melynek szívesen adunk helyet a
Bolyaiak szobránál, és együtt mentünk füzetek hasábjain is.
busszal a gernyeszegi Grand Lion szálloda A finom vacsorával és a marosvásárhekonferencia termébe. Közel 90-en jöttünk lyiek, valamint a Benkő-Módos-Kovács
össze Dr. Puskás Attila jó szervezésének családok által szállított remek borral fűköszönhetően. Az esten részt vett Kilyén szerezett találkozónk nagyon jól sikerült.
Ilka színművésznő is, aki kis műsorral ked- Köszönet érte Dr. Puskás Attilának és
veskedett az egybegyűlteknek. A találkozó szervezőtársainak, Kilyén Ilkának, a fenti
célja a közösségi tagok megismerkedé- családoknak és a Fővárosi Örmény Önse volt, így a résztvevők bemutatkozása, kormányzatnak.
gyökereik ismertetése tette izgalmassá az
Dr. Issekutz Sarolta
estet. Több résztvevő távoli rokont is talált
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
a jelenlévők között. A találkozón résztveEgyesület elnöke
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A Vaskaputól Marosszéken át
Erdély kapujáig

Elindultam szép hazámból
Híres kis Magyarországból…

Valamikor a legyöngült szervezet erősítésére az orvos levegőváltozást írt elő.
Mai állapotunkban igencsak ajánlott, hogy a tiszta levegőt elődeink nyomán,
gyökereinknél keressük a lélek nyugalmának visszaszerzésére. Az Erdélyi Örmény Gyökerek vezetői olyan látvány- és élménytúrát szerveztek számunkra,
amely ismét egy évre feltöltődést adott mindnyájunk számára.

szarkofág ma már üres, csak picinyke
csontszilánkokat tartalmazó ereklyetartó emlékeztet a velencei szerzetesből
magyarrá lett vértanúra. Bánáti utunk
következő állomása Nagyszentmiklós
volt. Világhírű szülöttjére, Bartók Bélára szülőháza előtt emlékeztünk. A városban ugyan szép bronz szoborral tisztelték meg a zeneszerzőt, de a szülőháza
utcáját visszakeresztelték egy honi muzsikus nevére.
A termékeny bánáti síkságon Temesvárra igyekeztünk. Nem véletlenül tartották
a várost a Balkán felöl érkezők a Bánát
fővárosának, Nyugat kapujának. Története során gazdasági, ipari, közigazgatási és kulturális központ volt a Béga

Kiszombor körtemplom
Az első élmény még Magyarországon ért bennünket, a Makóhoz közeli
Kiszombor Árpád-kori, örmény vonatkozásokat is mutató körtemplománál,
ahol a középkori építők kezük munkájával dicsérték az Urat. A határ túlsó oldalán, a Szent István király által
alapított püspökség helyén, Csanádon,
Gellért püspök csontmaradványait őrző
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Baross Gábor munkálatairól, akik az első szabályozási tervet megalkották és
végrehajtották, hogy a meder szikláinak robbantásával kimélyítsék a vízi utat,
megkönnyítendő a hajózást,
vagy másnap, amikor a KisKazán folytatását, a NagyKazán medencét a parton autóbusszal közelítettük meg,
egészen Szentlászlóváráig,
ahol megemlékeztünk a
Galambóc várát ostromló
Zsigmond királyról és az őt
mentő Rozgonyi Cicelléről.
A Kazán szoros fölött a hegymászó csapat
A második szabályozási terv
csatorna mentén fekvő város. A török 1960-as években kezdődött, amikor
hódoltság után megindult a lakosság Orsovától keletre, a Vaskapu völgyében
migrációja, kialakult a magyar, szerb, épített völgyzáró gáttal mintegy 35 m-el
sváb, román, zsidó együttélés. A város megemelték a vízszintet, így a hajóút
nagy fiai között találjuk Hunyadi Jánost veszélytelenné vált. Igaz, így több település – köztük a régi Orsova és Jókai
és a legutóbbi időkből Tőkés Lászlót.
A városnézés után hosszú út állt előt- regényéből ismert Ada Kaleh sziget is
tünk. A Temes folyó forrásvidéke felé, víz alá került, Kossuth Lajos 1849-es
elérve a hegyeket és a vízválasztót, a dél menekülésének és a korona menekítéfelé futó Cserna patakkal együtt érkez- sének nyomaival együtt. A Vaskapui
tünk Orsovára. A torkolatnál kitárult a ág végén a hatalmas vízmennyiséget a
panoráma, előttünk volt a Duna hatal- gátban lévő 68 turbina alakítja át elektmas víztömege, magas hegyekkel ko- romos energiává.
szorúzva. Dunaorbágyi szállásunk ablakaiból is a széles
víztükröt láttuk. Ez a látvány
minden nap lenyűgözött, különösen, amikor a következő
napokban hol a vízről, hol a
parton futó útról gyönyörködtünk benne. Nem lehet
eldönteni, melyik élmény
volt nagyobb, ladikkal végigmenni a Kis-Kazán medencéjében a felduzzasztott
Dunán, ahol megemlékeztünk Széchenyi, Vásárhelyi, Nagyszeben főterén a zarándokok
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Mikházán a Ferences kolostor templomában a Tündérkert Alapítvány pártfogoltjai

Az Al-Dunai kirándulások után a 19.
század divatos fürdőhelyét látogattuk
meg, Herkulesfürdőt, ahol a melegvizes
forrásokat már a római légió katonái is
felkeresték. A felkapott fürdőhely ma is
fontos gyógyüdülő, kár, hogy az egységes építésű és hangulatú helységet modern toronyszállókkal tűzdelték meg,
illúzióromboló módon.
A nagyszerű tájélmények után indultunk az érzelmi élményeket nyújtó
marosszéki tájak felé. Első megállónk
a Hunyadi-család központi birtokánál,
Vajdahunyadon volt. A várkápolnában
Arany János balladái idézték a hely
szellemét. Továbbhaladva megemlékeztünk Hunyadi Jánosnak az erdélyi

Sütő András sírjánál Marosvásárhelyen a
református temetőben
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Kenyérmezőnél a törökök feletti győzelméről, a piski csata örmény hőséről
Czetz Jánosról, aki alkalmas időben érkezve csapatával segítette Bem apót a
híd védelmében.
Nagyszeben felé sorra elhaladtunk a
Királyföldre telepített szászok néhány
erődtemploma mellett. A szászok fővárosában, Szebenben megnéztük az
evangélikus püspöki templom nagyszerű szentélyfreskóján Zsigmond császár
képét, aki magyar öltözetben, magyar
szereplők közt látható. A Bruckentál
Múzeum képtárában sokáig időztünk
volna, hiszen olyan kincsei vannak,
mint egy-egy Rembradt, Rubens, Van
Dyck, Memling kép. Körbejártunk a
főtéren, aztán elindultunk Gernyeszeg
felé, második szállásunkra.
Ezen a vidéken fogadtak csak igazán
meleg szeretettel. Erdélyben nem csak
turisták vagyunk, hanem szívbéli barátoknak, testvéreknek tekintenek bennünket a szállodában, az utcákon. Mindenütt
simogató szavakkal fogadnak ismeretlenek is, amint meghallják, hogy „odaátról” jöttünk. Meglátogattuk Gernyeszeg
és Sáromberke szép Teleki kastélyait.
Az igazi élményeket a következő napokban éltük át. Mikházán, a dombok
közt megbújó kis faluban két szegedi iskolanővér apáca olyan missziós munkát
végez, amelyre hazánkban is nem egy
helyen szükség lenne. A Kodály-módszerrel, ének-zene tanítással képezik a
környék tehetséges gyermekeit és a Tündérkert Alapítvány segítségével küldik
tovább felsőbb iskolákba őket. Az 500
éves kolostor templomában – amelynek
egykori polihisztor apátja, Kájoni János
korának és vidékének népdalait is gyűjtötte – a gyerekek színvonalas hangversenyt adtak, többszólamú énekekkel,
furulya kísérettel.
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Tancsi református templom

A másik szívbemarkoló élmény Jobbágytelkén ért bennünket. Éppen a Lőrinc-napi fogadalmi búcsú napján érkeztünk a vasárnapi misére. A néhány 100
évvel korábbi ígéretüket megtartva, az
énekes nagymisét a jégverés elkerülése érdekében ajánlják Szent Lőrincnek.
Könny szökött sokunk szemébe, amikor a népviseletes, fehér „harisnyás” 12
ministráns és a papok bevonulása után
megkezdődött a mise, a szomszéd falvak papjai koncelebrálásával. A szertartás természetesen a Székely himnusz
éneklésével ért véget.
A mise után ugyanezek a legénykék
leánycsoporttal kiegészülve fergeteges
jobbágytelki táncokat mutattak be, majd

Jobbágytelke, néptánc bemutató
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az énekükbe, táncukba bevonták a vendégeket is. Nagyszerű hangulatban ért
véget a testvéri találkozó.
Az utolsó napokban szovátai fürdést is
beiktattak a szervezők. Majd fölkerestük
Marosvásárhelyen a temetőben Bolyai
Farkas és János, valamint a fájdalmas
emlékeket keltő Sütő András kopjafájás
sírját. A Szózat éneklésével és koszorúzással búcsúztunk, majd a vásárhelyi
örményekkel találkozva fölkerestük
az örmény sírokat is. Megkoszorúztuk
Petelei István magyarörmény író sírját,
amelynél a leszármazottak rövid emlékbeszédet tartottak. Este a marosszéki
örményekkel szíves beszélgetés zajlott

Petelei István író rokonsága a síremléknél
a marosvásárhelyi katolikus temetőben

a gernyeszegi szállodában. Először a
„Nefelejcs” cigány táncegyüttes szórakoztatta a vendégeket, majd a műsor
komolyabb részében a marosvásárhelyi
Killyén Ilka színművésznő népdalaiban
és Wass Albert egyik novellájának részletében gyönyörködhettünk. A vendégek
és az útitársak (közel 90 fő) kölcsönös
bemutatkozása során újabb rokoni kapcsolatokra derült fény. A baráti, rokoni
kapcsolatok elmélyítése a találkozó után
is folytatódni fog.
Az utolsó nap a Mezőség közepén található Tancs falu 13. századi templomának
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A Kiss Stúdió Színház előadásán Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos színművészek

Erdélyi Örmény Gyökerek

János festett az 1670-es években. A tiszteletes a falu csaknem 90 százalékos cigány
közösségét nevelgeti, tanítgatja, a magyar
kisebbséggel teljes egyetértésben.
Az erdélyi utat hagyományosan Erdély
Kapujánál, Nagyváradon fejeztük be, a
Kiss Stúdió Színház előadásával. Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos művészházaspár - mint mindig - nagyon nívós,
ezúttal vidám műsorral ajándékozta
meg a csoportunkat: Karinthy, Molnár,
Zilahi és Wass Albert műveiből válogatva, régi slágerekkel színesítve.
Sok szép élménnyel gazdagodva tértünk
vissza Budapestre.

festett kazettás mennyezetét és a falu tiszteletes urának áldozatos munkáját ismertük meg. A kazettás mennyezet egyike 2008. augusztus 6–12.
a legrégebbi erdélyieknek, melyet Ilyés
Marschall Katalin
Az útvonal
Budapest
Kiszombor
Csanád
Nagyszentmiklós
Temesvár
Dunaorbágy
Kis-Kazán medence
Nagy-Kazán medence
– Szentlászló vár
Vaskapu
Herkulesfürdő
Vajdahunyad
Piski
Kenyérmező
Nagyszeben
Sáromberke
Gernyeszeg
Mikháza
Jobbágytelke
Szováta
Marosvásárhely
Szászrégen
Tancs
Nagyvárad
Nagyváradon Szent László szobránál a búcsúzó barangoló
Budapest
csapat
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Dukai Ditta

Az örmények mindennapi kenyere: a lavas1
(2. rész)

A mindennapi kenyér szentsége
Az emberiség a legfőbb táplálékául
szolgáló kenyeret szentként tisztelte.
A kenyér felé irányuló, kultúrák feletti tisztelet alapja a búzamagból fakad,
amely élet- és termékenységjelkép. Erre
épült rá a keresztény népeknél szentségjellege, amikor a kenyér Krisztus testének jelképévé vált. A népi gondolatvilág
sajátossága, hogy a pogány és a keresztény elemek egymástól olykor elválaszthatatlanul élnek együtt a szokásokban, a
néphit különféle megnyilvánulásaiban,
vagy akár a folklóralkotásokban.
A fáradságos munkával készített, és a
felsőbb hatalmak akaratától függő kenyeret megbecsülték, készítésénél és
fogyasztásánál is tisztelettel övezték,
állandó védelmet kértek rá: a kereszt
jelével illették. A termés és a kenyér
bőségének biztosítására, amire az év
során több alkalom is adódott, szigorúan ügyeltek. Az örmény apostoli egyházban szokásos karácsonyi (január
6-án) és húsvéti házáldásnál például az
Ecsmiadzin és Sirak környéki falvakban a pap elé kovászt és gabonát tettek,
amikor az Evangélium olvasásába kezdett. A kenyér felé irányuló tisztelet és
alázat számos szép örmény szokásban
maradt fenn, olykor a mai napig. Az
idősek étkezés előtt a kenyeret homlokukhoz emelve, alázattal köszönik meg
Isten adományát. Ha a kenyér leesik,
azonnal felveszik, bocsánatot kérnek
tőle, és megcsókolják, mert az örmény
néphit szerint az ártó szellemek a földön
tanyáznak. Ha az utcán látnak kenyeret
a földön, felveszik, és magas helyre te-

szik, nehogy valami kár érje, vagy, hogy
a madarak megtalálják.
Számos nép vendégfogadási szokáskörében megtalálható a vendég kenyérrel
és sóval való kínálása. Ez a rituálé az
örményeknél is él, a szokást szólás is
őrzi: „Kenyér és só, a szív nyitott.” A
néphit szerint nemcsak vendégszeretetük kifejezése volt, hanem egyben az ártó
szellemek elleni védekezést is szolgálta.
A só tisztító ereje köztudott – a kenyér
pedig szent, ennélfogva általa vendégül
látni valakit a legnemesebb gesztusnak
számít, ugyanakkor a gonosz ellen is
hatásos.
A lavas szentségként való tisztelete más
kenyérfélékhez képest erősebb és mélyebb gyökerű. A tonír megszenteléséről, amely tulajdonképpen a benne készített kenyerek és ételek védelmére is
szolgál, már volt szó. Ha az asztalra fel
nem vágott lavast tesznek, akkor abból
csak kézzel tépnek, késsel nem szabad
megsérteni. Bűnnek számít, ha a lavast
visszájával felfelé teszik az asztalra. A
kenyér egyetlen morzsáját sem hagyják
veszendőbe menni: falun a lavas maradékát megszárították, és a marhákkal,
tyúkokkal etették meg, de kutyának,
disznónak nem adtak belőle. Ezekkel a
tilalmakkal a szentség megsértését igyekeztek elkerülni.
Szintén a kenyér szentség-jellegével
hozható összefüggésbe, hogy a régi
időkben a kenyérrel tettek esküt. Ennek
a szokásnak az emlékét máig megőrizte az örmény nyelv néhány kifejezése:
„Kenyér a tanúm, hogy...”, „Vakítson
meg a kenyér (ha nem mondok igazat)”.
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Az örmények is „kenyeret törnek”, ha
a barátságot megszakítják. A rokonságot közösen elfogyasztott kenyérrel
pecsételték meg: a századforduló tájékán Bulanökhben (történeti megye a
Van-tótól északnyugatra) szokás volt,
hogy az eljegyzés után néhány nappala
vőlegény apja rokonaival és barátaival
jövendő nászának házába ment. Miután
a pap jelenlétében kijelentették, hogy
egymás leányával és fiával meg vannak elégedve, közösen elfogyasztottak
néhány lavast, és a vőlegénynek meg
a menyasszonynak is küldtek belőle. A
szokás neve kenyérfelezés.” A Van-tó
nyugati oldalán, Taron vidékén pedig kenyértépésnek hívták ezt a szokást: a pap
három lavast tett egymásra, amelyeket
a vőlegény, illetve a menyasszony apja
egymással szemben megfogtak. Miután
megerősítették szándékukat, a pap megáldotta őket, és széttépték a lavasokat. A
vőlegény apja a kezében maradt részt igyekezett minél nagyobbat leszakítani
- hazavitte, a menyasszony apjánál maradt részt pedig közösen elfogyasztották. Az örményeknél a kenyér szimbolikus megosztása tehát az egymás iránt
érzett feltétlen bizalom jele,” amelyet
egyes kiemelt életszakaszokban, mint
amilyen az esküvő is, az egyház jelenléte is szentesít.
A rontáselhárító szokásokban a kenyér
szintúgy szentsége révén kap szerepet.
Általában a gyermekágyas asszony
párnája alá nemcsak tőrt, hanem ostyát
vagy kenyeret is tettek, rontáselhárítás
céljából. Ugyanezt a célt szolgálta a
bölcsőbe tett kenyér. Amikor az újszülött csecsemőt először az utcára vitték,
mellére szintén kenyeret tettek.
A kelesztetlen kenyerekhez a tisztaság
fogalma társul, ezért minden kultúrkörben különleges erőt tulajdonítanak
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nekik, nagyobb szerephez jutnak a
szertartások alkalmával. A keresztény
szimbolikában például az ostya az örök
élet jelképeként testesíti meg a kenyér
szentségét. Az örmény apostoli egyház
az ostyán kívül egy másik szent kenyeret is használ: az élesztő és só nélküli,
nagyon vékony lavast, amelyet a szentmisén megáldanak, és a mise végeztével a hívők között szétosztanak. Ennek
neve maszunk, masz, vagyis „rész”. A
misén részt nem vett családtagoknak is
ebből visznek haza, hogy így részesüljenek annak szentségéből. Eme tanulmány tárgyától messze eltér az örmény
népi kultúra azon mágikus erővel bíró
kenyereinek bemutatása, amelyeket
szertartásos körülmények között egyes
ünnepek alkalmával és az emberélet
fordulóin sütöttek. Ezen rituális kenyerek és kenyértésztából készült figurák
neve és formája tájegységenként eltérő – ez már önmagában is fényt vet az
örmény népi kultúra gazdag és szerteágazó hagyományaira. Fontos azonban
megjegyezni e tanulmányban is, hogy
ezek a kenyerek mindig élesztő nélkül
készültek.
A kovász megismerésével az emberiség ízletesebb, nagyobb mennyiségben
fogyasztható kenyeret tudott készíteni.
A kelesztett kenyér azonban elvesztette eredendő tisztaságát. Ezért kíséri a
hétköznapi kenyérsütést számos rontás
elleni praktika és tilalom. A különböző
népeknél bőven akadnak példák az első
bevetett kenyér megjelölésére, a többitől való pozitív megkülönböztetésére.
Számos vidéken ma is őrzik azt a szokást az örmény falusi nép körében, hogy
az első megsült lavast feláldozzák. Régen a tonír fölötti füstlyukon dobták ki.
Ugyanis ha az első lavast elfogyasztják,
a néphiedelem szerint meghal a család-
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apa. Sok helyen ez a tilalom kiterjed az
első hét lavasra. Más vidékeken egyéb
tilalmak kapcsolódnak az első lavashoz:
például a család legidősebb fiának kellett megennie, hogy hamar megházasodjon (Areni faluban, Vajoc Dzor megye).
Az esküvőre sütött első lavast szintén
nem fogyasztották el, hanem például
Vajoc Dzor megyében megőrizték, és
amikor a menyasszony a vőlegénnyel
megérkezett a vőlegényes házhoz, ezt
a lavast adták neki oda, hogy törje bele
egy tányérba, majd szórja le a földre.
Aztán seprűt adtak a kezébe, hogy jósolhassanak asszonyi szerepkörére: ha
befelé seperte a kenyérdarabokat, akkor
szerencsét, de ha kifelé sepert, akkor
rosszat hozhatott a ház népére.
A kenyérrel történő adakozás ugyancsak ebbe a gondolatkörbe tartozik. A
termést veszélyeztető természeti csapásokat minden kultúrában az istenek
haragjának tekintették. A keresztény
örmények jégeső vagy tartós aszály esetén kenyeret vagy áldozati húst osztottak szét a szegények között. Új-Bajazet
megyében (a mai Gegharkunik megye)
amikor a kenyérsütő asszony kivette a
tonírból az első lavast, keresztet vetett
rá, és odaadta, hogy vigyék ki az utcára,
és az első szembejövőnek adják oda –
mivel a hiedelem szerint jócselekedetüket az Isten megjutalmazza, és a rossz
szellemeket jóvá változtatja. Több vidéken is bevett szokás volt, hogy a télire
sütött lavasból hét darabot szétosztottak
az utcán elhaladók, vagy a szegények
között. Ezekben a példákban Isten bocsánatáért vagy védelmének elnyeréséért hoznak áldozatot. A mai örmény
falvakban az egyik legszélesebb körben
gyakorolt szokás, hogy kóstolót visznek
a szomszédoknak azokból az ételekből,
amelyeket valamilyen kiemelkedő alka-
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lomra készítenek. A kenyérsütés is ilyen
kiemelt jelentőségű eseménynek számít. A lavas szétosztását általában valamelyik gyermekre bízzák, aki szétosztja
a szomszédok között a kezébe nyomott
lavasokat (eredetileg „hét helyre” vitte). A szokáshoz fűzött mai magyarázat
azonban eltérő: ha valamit készítünk,
akkor abból meg kell ajándékoznunk
másokat, hogy ők is részesüljenek örömünkben.
A következő hiedelem is azt a megállapítást támasztja alá, hogy a tilalmakkal, a rontáselhárító cselekedetekkel, a
kenyér feláldozásával az új eljáráshoz,
a kelesztéshez kapcsolódó kezdeti bizonytalanságot akarták eloszlatni.” Az
örmények lelket tulajdonítottak a kovásznak: amikor a ház védőangyala
kopogtat az ajtón, a kovász lelke megy
ajtót nyitni – tartották Dzsavakhkban.
A hiedelem szerint sütés előtt, amikor
keresztet vetnek rá, a kovász lelke hétszer száll el Jeruzsálembe, és csókolja
meg a Szent Sírt, majd visszatér. A lélekhittel összefüggő hiedelemben tehát
eleve a kovászt látják el a kereszténység
jelével, hogy a vele készült kenyérnek
védelmet biztosítsanak.
JEGYZETEK
1. A tanulmány az Örményország-Magyarország
Kulturális és Együttműködési Társaságban végzett
önkéntes munkám részeként született. Tanácsaikért
és önzetlen segítségükért köszönetet szeretnék mondani Szuren Hobosijannak (Örmény Tudományos
Akadémia Régészeti és Néprajzi Intézet), Asztghik
Iszrajeljannak (Örmény Állami Történeti Múzeum),
Haszmik Harutjunjannak (Jereváni Allami Egyetem) és Zorik Caturjannak (Örmény Allami Néprajzi Múzeum). Külön köszönet illeti az örmény falusi
asszonyokat.

(Megjelent: Látó – Szépirodalmi folyóirat 2008 április)
Folytatjuk
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Bálintné Kovács Júlia rovata

Olvasói levelek, kapcsolattartás

Tisztelt EÖGYKE Szerkesztőség!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2007. szeptemberi számában* megemlékeztek a Szábel családról. Ezzel kapcsolatban megemlítem, hogy dédapám Szábel Alajos 1828-ban született Kolozsváron, és 1900-ban halt meg Nagyváradon, magyar
királyi pénzügyi számtiszt volt. Apja Szábel Mihály, anyja Cabdebó Katalin.
A szabadságharc alatt Bem seregében harcolt, tüzér volt. A vízaknai csatában megsebesült, fél lábát amputálták. 1865-ben, 37 éves korában megnősült, felesége bécsi
születésű osztrák lány volt, Schwartz Laura Franciska. Az ő leszármazottja vagyok,
egyedül viseltem a Szábel nevet, mivel fivérem, Szábel Rudolf 25 éves korában,
hadifogságban meghalt.
Mellékelem Szábel Mihály kolozsvári kereskedő és polgár ükapám Szomorú Jelentését, amely szerint Kolozsváron 1833. március 18-án hunyt el, életének 33., házassága 11. évében, négy gyermekét hagyva árván. A katolikus egyház szertartása szerint március 20-án helyezték örök nyugalomba a római katolikus egyház szertartása
szerint a kolozsvári köztemetőben. Sasadi Lajosné Szábel Éva (1921) Budapest

*(Szerk. megjegyzés: Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2007. szeptember 21. old. Murádin János
Kristóf: Hat elaggott férfiaknak…)

Kedves Julika!
...A napokban a fiam kapott egy könyvet mely a kolozsvári Kriterionnál jelent meg:
Aranyos-vidék magyarsága címen.
...A könyvet lapozgatva egy olyan részére bukkantam, hogy nem is lapoztam tovább,
míg az egész hétoldalas cikket figyelmesen végig nem olvastam: „Örménymagyar
családok Aranyos-vidéken” Számomra nagyon érdekes cikk volt, sok újat tudtam
meg belőle, többek között arra is rájöttem, hogy két osztálytársam a Piarista Gimnáziumból szintén örménymagyarok voltak: Darkó László és Keszy-Harmath János.
Én annak idején csak azt tudtam, hogy a családjuk az akkori Dél-Erdélyben, Tordán
él, de azt nem tudtam, hogy örmény származásúak. Pedig ha visszagondolok, Darkó
Laci jó barna bőrű volt, rajta látszott a származás. Ugyanilyen volt az első Szatmárnémeti munkahelyem üzemvezetője: Betegh Gábor is. Érdekes, hogy ezek a származásra utaló jelek Arcszín, orr formája, szemek állása, stb., mennyire átütnek és
néha generációk múlva jelennek meg, még ha az illetőben aránylag kevés is %-ban
az örmény vér. Például a legfiatalabb unokám egy örmény szépség, Édesapám néhány nővéréhez hasonlít, de hát ők tiszta örmények voltak, az unokámban viszont
csak 12,5 % örmény vér van. És érdekes mód, nagyon öntudatos és büszke örmény
származására, Filológusként (francia–angol nyelvtanár) megpróbálta az örmény
ÁBC- és nyelvet tanulni, de ez nem ment. Viszont internet kapcsolatban van egy örményországi lánnyal, egy isztambuli örmény újságíróval és egy szíriai örménnyel.
Köszönöm Neked, hogy segítesz ébren tartanod bennem is az Örmény öntudatot,
áldjon meg érte az Isten.
Szeretettel üdvözöl:
Tata (Vákár István)
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Válasz Gazdovits Miklós „neheztelő” levelére

Mindenekelőtt leszögezem, hogy a mulasztásért, amely miatt a Sáska Pál neve alatt
a július–augusztusi összevont számban megjelent írás Ön szerint „értelmiségi lopás”-nak minősül, teljes mértékben engem terhel a felelősség.
Sáska Pál megbecsült tagja nemcsak közösségünknek, hanem a nagy múltú Erdélyi
Kárpát Egyesületnek is, és szabályosan járt el, mikor a legjobb indulattal adta át –
kérésemre – „tudománynépszerűsítő” írásait, de beszélgetésre nem volt idő, mert
kórházba kellett sietnem.
Az egyik írás – 6 oldal, számítógépről kinyomtatva – Jókai Mór idézettel indul:
„Nekünk, magyaroknak fölöttébb üdvös a velünk élő különféle népfajoknak egyediségével részletesen megismerkedni: másrészt a kerek földnek mind a nálunknál
nagyobb, előrehaladottabb, mind a kisebb és elmaradottabb nemzetei világába bepillantani. Ez tanít meg bennünket saját érdekünknek helyes megbecsülésére, feltár
előttünk sok reánk váró feladatot, s megszüntet sok előítéletet.”
Sáska Pál azt is megjegyzi, hogy ismereteinket időnként fel kell frissíteni, nehogy
feledésbe merüljenek. Fejezetcímei: Kik az örmények, Armenopolis – Szamosújvár,
Az örmény vallás, Világosító Szent Gergely, Erdélyi örmény iskolák, Örmény Múzeum Egyesület (ÖME), Magyarörmény családok.
A dolgozat végén pedig ott a forrásmegjelölés:
Gazdovits Miklós: Az erdélyi örmények története című műből kivonatolta Sáska Pál
A másik írás, amely kézzel, nyomtatott betűvel írott, nagyon jól olvasható szöveg
fénymásolata, az Időszámítás címet viseli, és a végén ez áll: Összeállította Sáska Pál.
Az én hibám, hogy noha Gazdovits Miklós megajándékozott engem könyve 7. számozott példányával, nem olvastam minden fejezetét, és arra sem figyeltem, hogy
Sáska Pál a másik írásában jelezte a forrást, ami nyilvánvalóan az „időszámítás”
fejezetre is érvényes, hiszen „összeállította” nem „írta”.
Minden érintettől töredelmesen bocsánatot kér, és ezután igyekszik figyelmesebb,
körültekintőbb lenni
Bálintné Kovács Júlia







Vákár Tibor Ybl-díjas építész
emlékkiállítása
A 100 éve született Vákár Tibor Ybl-díjas építész emlékkiállítását 2008. július 24-én nyitotta meg Vadász György
Ybl-díjas építész az Örökség Galériában (Budapest I.
Táncsics Mihály u. 1.).
Köszöntőt mondott Dr. Mezős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke.
A kiállítást a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Építészeti Múzeum rendezte.
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Három rendezvény Gyergyószentmiklóson

1. Családfák és az örmény eredet
maztam, ez a könyv szerintem újabb és
2008. május 13-án, kedden 18 órától zaj- kibővítettebb kiadásokat is meg fog érni,
lott le Dr. Száva Tibor Bécsben élő család- és forrásmunka lesz sokak számára.
fakutató “Gyergyói- és Szépvízi Magyar- 2. Kitekintés az Ázsiai diaszpórára
örmények Nyomában” című könyvének A véletlen és a Kulcsár Béla Művelődési
bemutatója.
Központ igazgatójának közbenjárása kellett
Rokaly József nyugdíjas történelemtanár ahhoz, hogy egy érdekes távoli vendéggel
mutatta be a könyvet, aki ugyanúgy, mint ismerkedtessük meg 2008. június 30-án az
a szerző, Gyergyócsomafalva szülötte. Az örmény közösséget. Hrair Topouchian úr
előadáson elhangzott a Száva család Bejrútban született, jelenleg Szaúd Arábitermékeny jelenában él, egy olyan viléte Székelyföldön, „A hagyomány nem más, mint a
lágot hozott közelebb,
amellett hogy or- megújított múlt.”
amelytől
minket,
Csóri Sándor erdélyi örmény-mavosokat, tanárokat
adott ez a család
gyarokat 7–800 év,
a közösségnek már több mint száz éve, különböző saját történelmi múlt választ el.
Gyergyócsomafalva templomának építé- Előadásának három része: nagyszüleinek
se is egy Száva felmenőhöz köthető.
az Örményországból való elmenekülése,
A könyvet nagy várakozás és aktív ku- az identitás megőrzésének lehetőségei az
tatómunka előzte meg, amelyben sok arab világban, illetve a közösség fennmagyergyói is becsatlakozott, akik hol tele- radásának lehetőségei voltak. Második
fonon, hol interneten küldték el az egyre generációs menekültként is él az emléke
bővülő és kiszélesedő örmény családfá- a kitelepítésnek, a történelmi igazság hirkat. A kutató több évtizedes munkájának detése és átadása egyik generációtól a máeredményét láthatjuk az igényes nyomdai siknak, ilyen értelemben kötelesség.
szerkesztésben megjelent könyvben. A Az identitás megőrzése minket jobban
szépen csoportosított családnevek, és a érdekel bárkinél, a résztvevők is erre kérleszármazottak között mindenki elsősor- deztek rá, a vallás, a hagyományok és a
ban saját felmenőit kutatta, így Dr. Száva nyelv megtartása és ápolása Hraih úr szeelévülhetetlen érdeme hogy újra felélesz- rint ennek a záloga. Érdekes számunkra
tette a kíváncsiságot, hogy mindenki saját az, ahogyan megvallotta identitását: abból
felmenőivel, örmény eredetével és szár- indult ki, hogy az örménység eleve egy
mazásával foglalkozzon.
istenfélő, szorgalmas, békeszerető és jótAz identitás megőrzésének, a hagyomá- akaró nemzetet jelent, az alap a keresznyok ápolásának és Istennek tetsző val- ténység és így egyértelmű, hogy ez értéket
lásos élet megélésének az alapja a család, jelent, ennek a megtartása a legfontosabb.
ilyen értelemben a család az örmény iden- Így fogalmazott: „mohamedán örmények
titásunk megőrzése szempontjából mes�- pedig nincsenek”.
sze túlmutat a társadalom alapsejtjének A közösség bármilyen formában szerveszerepén. Megmaradásunk alapsejtjei.
ződik is, de intézményrendszert kell alAhogy a családfakutatónak megfogal- kosson saját magának. Politikailag eltérő
30

Erdélyi Örmény Gyökerek

megoldást kínál a három működő párt a
közösségi boldogulás útjára, de a polgárháború, vagy más kihívások egységbe kovácsolták akkor, amikor ezt a történelmi
helyzet megkívánta.
A rendezvény művészi értékű plakátját
Buslig Barna készítette el.
3. Egy elfelejtett örmény-székely történelmi egyéniség: Dr. Urmánczy Nándor
Ha valaki Maroshévízen jár és a település nevében „hé-víz” termálfürdőt, illetve a mai „hideg-fürdőt” meglátogatja,
ne felejtse el hogy ez valamikor a híres
Urmánczy család tulajdonában volt. Arra
hogy mire képes az alkotó szellem szép
példa Dr. Urmánczy Nándor élete, akiről
a maroshévízi Czirják Károly történész új
könyve „Dr. Urmánczy Nándor élete és
munkássága” szól.
A könyvet 2008. július 10-én Dr. BecsekGarda Dezső történész mutatta be, méltatva helytörténeti munkáiért a szerzőt, aki
íme nem tudott volna teljes képet adni a
település történelmi múltjáról anélkül,
hogy az örménység nagy személyiségeivel ne szembesült volna.
Dr. Urmánczy Nándor újságot alapított,
aktív politikai szerepet vállalt fel, tevékenyen hozzájárult a székely-körvasút
létrehozásához, az első világháború után
az ereklyés országzászló visszaállítására
(amelyet 1945-ben a szovjet megszállók
megsemmisítettek és jelenleg a „szovjet
hősök szobra” áll a helyén) és a magyar
megmaradási mozgalmak létrehozásának
szentelte idejét. Még életében átélhette
Észak-Erdély visszacsatolását. Otthonában Maroshévízen halt meg.
Az elfelejtett örmény-székely egyéniségről szóló könyv memento, emlékeztetve hogy az örmény és a magyar közösség történelmi sorsa mily szorosan
összefonódott.
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És végezetül azok neve, akik a rendezvények megszervezésében sokat tettek:
Buslig Barna, Fehér Csongor és Ilyés
Imre. Köszönet nekik, valamint köszönet,
a ProArt galériának, amely helyet ad rendezvényeinknek.
Madaras Szilárd
Görög Joachim társaság elnöke







Menyházán (Erdély), Seprősi Czárán
Gyula utolsó lakhelyén, a villa D-Ny-i
falán található 60x80 cm-es vörös márványtáblán olvasható, hogy ebben az
épületben élt Seprősi Czárán Gyula. Az
épület volt és jelenlegi tulajdonosai kegyelettel őrzik e márványtáblát.
Dr. Zielinski Róbert
Arad
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Százéves születésnap
Erdélyben, Kis-Küküllő megyében a ko- vélben elrendelte, hogy építsenek új, nagy
rábbi Ebesfalva nevü település 1726-ban templomot, amelyet csak 1768-ban tudtak
Erzsébetváros nevet kapott, később szabad elkezdeni építeni, saját költségükön.
királyi várossá vált.
A hatalmas templom 7 oltárral 1791-re ké1689-ben Potoczki Márton lelkész veze- szült el, ekkor fel is szentelték. Tornyának
tésével húsz örmény család költözik be gömbjeibe helyezték a kiváltságleveleket,
Gyergyóból Ebesfalvára az Apafi fejede- köztük II. Józsefét is, amelyben 1785-ben
lem kastélya mellé, akik nemcsak adó- az örmény polgárokat magyar hazafiakká
kedvezményt, hanem lakóház építési en- fogadta és nyilvános hivatalokra alkalgedélyt is kaptak. 1696-ba már tanácsot és mazhatóknak minősítette, majd 1786-ban
Zakariás András személyében bírót is vá- szabad királyi kereskedővárosi rangra
laszthattak. 1723-ban már 80 örmény ház emelte a várost.
épült fel és elkezdték építeni a kőtemplo- Ávédik Lukács esperes, a magyar nyelvű
mukat is Zakariás János főbíró idejében. örmény egyházi irodalom jeles művelője,
Dániel Mihály lelkész és Issekutz Miklós 1896-ban megírta Erzsébetváros monogfőbíró alatt 1733-ban III. Károly királytól ráfiáját.
önkormányzattal bíró
mezővárosi
kiváltságot kaptak. Dániel
főbíró idejében, 1746ban pecsétet kértek a
város részére, melyet
Mária Terézia egy
kiváltságlevelében
engedélyezett azzal,
hogy Szent Erzsébet
(Árpádházi II. András
magyar király leánya)
képe legyen a pecséten Özv. Zakariás Sándorné Ágoston Anna 100. születésnapján
kivésve. Erzsébetváros
pecsétje: Árpádházi Szent Erzsébet fején Özv. Zakariás Sándorné Ágoston Anna
királyi koronával, felette kereszt, baljában 1908. augusztus 7-én született Dunakirályi jogarral, jobb kezével pénzt nyújt a pentelén, de 8 napos korában a szülők
lába előtt térdelő nincsteleneknek.
visszamentek Erzsébetvárosba, ahonnan a
Dániel esperes ideje alatt 1757-ben beve- székely származású mesterember édesapa
zetik a Gergely naptár használatát, addig származott. Anna a ferencrendi apácákhoz
a juliánusi szerint éltek, tehát január 6-án járt iskolába, majd női szabó mesterséget
ünnepelték a karácsonyt.
tanult az erzsébetvárosi férfi és női szalon
Issekutz Auxent főbíró alatt 1758-ban varrodájában.
megvásárolták 60 ezer Ft-ért az ebesfalvi 18 éves korában női szabó mestervizsgát
uradalmat. Mária Terézia a kiváltságle- tett.
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volt Zakariás Sándor János, akinek
egyetlen gyermeke
Zakariás Sándor
József.)
A hétvégeken a
család visszajárt
Erzsébetvárosba a
rokonokhoz, barátokhoz. Így ismerte meg a szép 17
éves Annát, akivel
1927-ben házasságot kötött. Az ifjú
pár Medgyesre költözött, ahol 1927ben megszületett
egyetlen gyermeA százéves Zakariásné, valamint lánya és dédunokája
kük Zakariás Anna.
A mai napon 5 geZakariás Sándor József (Segesvár 1903 – neráció ünnepli együtt nagy szeretettel
Budapest 1979) 16 éves koráig Erzsébet- Zakariás Sándorné Ágoston Anna üknagyvároson élt szüleivel, itt járt gimnáziumba. mama 100. éves születésnapját számos roEkkor édesapját, Zakariás Sándor Jánost kon, barát és ismerős körében. Még sokáig
Medgyesre helyezték szolgabírónak, így a éljen jó egészségben szeretett családja köcsalád átköltözött Medgyesre. Itt végezte rében.
a Német Nyelvi Kereskedelmi Iskolát. (A
Dr. Issekutz Sarolta
póduszpárti Zakariás József közjegyző –
(Elhangzott 2008. augusztus 3-án
neje Szultán Rozália – 6 gyermeke egyike
Kispesten a Halászkert Étteremben)







Sikeres könyvbemutató

Kézdivásárhelyen, a céhes városban Salamon Ferenc, a Vigadó Művelődési
Ház igazgatója mutatta be a nagyszámú
érdeklődő előtt Dávid Imre nyugdíjas
kémiatanár, magyarörmény származású
kézdivásárhelyi lakos könyvét, melynek
címe Kézdivásárhely élete-lakói-emlékek.
A bemutató után a szerző keresetlen
szavakkal elmondta, mi indította arra,
hogy megírja művet. Ő maga sem tudja

hová besorolni a könyvét, így írja: „én
úgy gondolom, a memoriale és a dokumentáció szintjén álló prózai munka”.
Akik ismerik a mi szép városunkat, vagy
érdeklődnek iránta, nagy haszonnal fogják majd forgatni.
A bemutató végén a szerző dedikált nagyszámú közönségének.
Vikol Erzsébet
Kézdivásárhely
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Felnőtt mesék

Ritkán esik meg, hogy egy fiatal magyar író magára vonja a világirodalomban
járatos véleményformálók kitüntető érdeklődését. A 80-as évek erdélyi diktatúráját különleges módon feldolgozó, lassan 27 nyelvre lefordított A fehér király alkotójával, Dragomán Györggyel beszélgettünk.
– Marosvásárhelyen született. Mióta él következő véres eseményeket már innen
Magyarországon?
követte. Mit érzett akkor?
– Tizenöt évesen, 1988. szeptember 17- – Amikor eljöttünk, már számítottunk
én települtünk át a családommal, egy arra, hogy valami lassan történni fog, hihárom éven át tartó bürokratikus pro- szen a környező országokban megmutatcedúrát követően. Mivel a szüleimet a kozó enyhülés valamelyest begyűrűzött
nyolcvanas évekre teljesen ellehetetlení- Romániába is. Én, sokunkkal együtt vétették – tanárként már nem kaptak állást, gig azt hittem, hogy az átmenet is majd
apámat többször kihallgatták, olykor ugyanolyan békés lesz. Kettős volt az érházkutatást is tartottak nálunk –, szá- zés, hiszen egyrészt a mi otthonunkról is
munkra akkor már nem nagyon volt más volt szó, másrészt valahogy mégsem, himegoldás.
szen addigra már elvágtunk minden köte– Az anyaországban mik voltak az első ta- léket. A marosvásárhelyi pogrom nagyon
pasztalatai?
sokkoló volt, mert a
– Akármilyen furgyerekkorom nagy
Dragomán György
csán is hangzik,
részében nem volíró, műfordító
nekem itt teljes
tak ilyen durva etvolt a szabadság. 1973-ban született Marosvásárhelyen. nikai konfliktusok.
Egy olyan elnyomó 1988 óta él Magyarországon, a szom- Erdélyben sokáig
országból jöttem, bathelyi gimnazista éveket követően működtek ugyanis
ahol bármikor tör- az ELTE angol szakán diplomázott. A a toleranciára és az
ténhetett bármi. Itt Bródy-, Déry Tibor- és József Attila-dí- elfogadásra épülő
viszont nem kellett jas írónak két regénye jelent meg eddig, évszázados hagyoaz iskolában félni, a A pusztítás könyve és A fehér király, mányok.
tanárokkal lehetett utóbbit A New York Times, a Washing- – Ön Erdélyt és
emberi hangon be- ton Post és A Frankfurter Allgemeine Ze- Magyarországot is
szélni. Érdekes volt itung is méltatta. Nős, felesége Szabó T. otthonának tekinti.
az első és utolsó Anna költő, gyermekeik Gábor és Pál.
Hol lett író?
november 7-i ün– Attól függ, mit nenepség is, hiszen mindenki tudta a szovjet vezünk íróságnak. Ott írtam az első novelhimnuszt csak én nem. A román kommu- lámat 13 éves koromban, de itt publikáltam
nizmus erősen nacionalista volt, oroszul először, jóval később. Egyszer csak igen
senki nem beszélt, így én, aki elviekben erős képeket láttam, amit le kellett írnom.
egy nagyobb diktatúrából érkeztem, nem
– Ez egyfajta technika?
ismertem sem a cirill betűket és persze a – Igen az. Magam sem értem, hogyan, de
himnuszt sem.
azóta is mindig ez történik. Általában igen
– A Romániában nem sokkal később be- plasztikus képeket látok, amiből lassan
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összeáll az egész történet vagy fordítva: nyult ahhoz, hogy kiadói szempontból is
ha tudom, hogy írni akarok valamiről, a elkezdjenek érdeklődni a regény iránt.
gondolkodás során megjelennek a képek. – A mű helyszíne egy „fiktív” Erdély, a
A történetek így kényszerítik ki magukat. történelmi hűség igénye nélkül.
Fehér király esetében egy gyerekhangot – Ez elsősorban regény, nem történelemhallottam, az egész egy abszurd mondattal könyv. A narrátor pedig egy 11 éves gyekezdődött. Egy román kapus azt mondta rek, minden tudásom kizárólag az övé,
egyszer egy interezért hiba lett volna
júban: „Nekünk,
történelmi hűségre
kapusoknak
azt A fehér király bestseller való törekvés az
tanácsolták, hogy
könyv lett Ausztriában érzelmi-indulati
kerüljük a kapcsoszempontok valólatot a labdával.” Drogomán György A fehér király című sághű ábrázolása
Ez annyira képte- regénye, amely a szerző saját élményei helyett. Ez a fiú rálenség volt, amit alapján arról szól, milyen volt Ceausescu adásul igen félénk,
csak egy gyerek Romániájában felnőni, vezeti az osztrák elhisz bármit, amit
tud komolyan ven- bestsellerlistát. A regényt eddig húsz csak
suttognak,
ni, és elmondani nyelvre fordították le, s szerepelt A New amire nincs bizoúgy, hogy ne érez- York Times könyvajánlójában is.
nyíték. A legjobb
(Megjelent: Budapesti 7 nap példa erre a törtézük őrültségnek.
2008. július 10.) net
Ez a mondat szólalt
vezérfonala,
meg aztán a fejemaz apa elhurcolása
ben Dzsátá, a főszereplő hangján.
egy Duna-csatorna melletti munkatábor– Az megszokott, hogy a német nyelvterü- ba. Egyáltalán nem biztos, hogy a 80-as
leteken ismerik a magyar irodalmat, de években ott valóban léteztek ilyen tábohogyan sikerült Amerikába is betörnie?
rok. Dobrudzsában, vagy máshol igen, de
– Németországban a kiadók komolyan ott nem feltétlenül. Az én szempontomfigyelik más népek irodalmát is, s ehhez ból azonban csak az a lényeg, hogy minnagyon jó műfordítóik vannak, ami ugye denki azt hitte. A kisfiú féligazságokból
a dolog kulcsa. Amerikába viszont rend- felépülő fiktív világképe így egyáltalán
hagyó úton jutottak el az írásaim. Egy nem azonos a történelmi hűséggel, ezért
nagyon tehetséges műfordító barátom, ez nem is kérhető számon rajta. Érdekes
Olchváry Pál lelkesedésből és szeretetből viszont, hogy az idő és helyszín behalefordította a regény néhány fejezetét, amit tárolására mekkora a kritikusi-olvasói
elküldtünk az öt legnagyobb amerikai iro- igény. Németországban például az egyik
dalmi lapnak. A Paris Review válaszolt, novellában megemlített atomreaktor-balsőt leközöltek egy fejezetet is. Kétszere- eset kapcsán azt írták a borítóra, hogy
sen is boldog voltam, mert ez volt az a lap, Románia, a Csernobil éve. Ám az elvétve
ami elsőként közölt írást Beckett-től, aki- előforduló utalások ellenére sem a helynek én régóta nagy rajongója vagyok. Az- szín, sem az időpont nem ennyire konkóta is valami isteni csodaként tekintek erre rét. Volt, akinek a bulgáriai gyermekkorát
a fordulatra, mert az évente beküldött 20 idézte a hangulat, de említhetnénk Szerezer kéziratból mindössze nyolc jelenik biát, a Felvidéket vagy bármely kétnyelmeg nyomtatásban. Ez elegendőnek bizo- vű országot is.
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– Mennyire önéletrajzi mű mégis a Fehér
király?
– A néhányszor elhangzó becenevemen,
a jelentés nélküli se nem román, se nem
magyar Dzsatán kívül nagyon kevés benne az önéletrajzi elem. Nyilván mindegyik
novellának van valamilyen valós magja,
de szerencsére ez mégsem az én életem, az
ennél jóval könnyebb volt. Például a nagyapám nem volt párttitkár, hanem múzeumigazgató, és apámat sem vitték el másfél
évre, csak egy napra.
– A novellák mindegyike a brutalitás köré
épül. Ez írható csupán a diktatúra számlájára, vagy a gyermekek világa eleve ilyen?
– A gyerekek világa mindenképpen egy agresszív világ. Szerintem hiba ezt idealizálni,
ha az ember elmegy a játszótérre vagy az
óvodába, elég sok durvasággal találkozik.
A diktatúra ehhez még egy plusz, hiszen
már a retorika szintjén is elég erősen egy
rejtett agresszióról szól, gondoljunk csak
például a békeharc fogalmára. Ez az elfojtott durvaság pedig egyre lejjebb és lejjebb
szivárog, és legalul, a gyerekek szintjén
törhet leginkább a felszínre. S a háborús játékokban egy ponton veszélyes valósággá
válhat a helyzet. Mondhatni, a könyvem
végig ezen a határmezsgyén játszódik. A
másik ok a szerkezetből adódik, a gyermek
érdeklődése mentén az elbeszélt másfél
évből csak a kalandos jeleneteket látjuk, az
érdektelen hétköznapokat nem. A kalandok
pedig az erőszakhoz kapcsolhatók.
– A fikció és a valóság viszonyát több helyen is átlépi a mű.
– Igen, ha valaki úgy akarja olvasni, akkor tekinthető ez a regény egy kelet- vagy
közép-európai gótikus fantasynak is. A
történetek nagy részében a gyermek belép
valami titkos helyre, átlép egy határt, behatol valahová. Ezek talán nem is konkrét,
hanem belső, lelki utak, amelyek megteremtésével a külső nyomás elől menekül
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a saját világába. Mint ahogy a címe is ezt
sugallja, a könyv lehetne mese is, egy fiú
meséje, akinek a szűrőjén máshogy mennek át a dolgok. Nem biztos például, hogy
egy féllábú ember részegen valóban be tud
lökni egy égő lakókocsit a tóba, de a kisfiú
számára ez tényleg megtörtént.
– A regényben tudatosan kerüli az etnikai
konfliktusokat. Az ön gyermekkorában
mennyire voltak ezek jellemzőek?
– Nagyon kevéssé. Az ember persze már
óvodáskorában pontosan tudta, mit jelent
magyarnak lenni, és azt is, hogy ennek
vannak bizonyos következményei, mégsem ez volt a meghatározó. A verekedések
során például az utca két oldala, és nem
két nemzetiség harcolt. Az iskola volt az
egyetlen hely, ahol az összeütközések etnikai alapon történtek. Emellett az is igaz,
hogy a régi rendszerben valószínűleg nem
lehettem volna főállású író. Késő gyermekkoromban, a 80-as évek második felében
volt egy váltás, amikor nagyjából román
nyelvű lett az oktatás és a magyar könyvek már nem nagyon jutottak át a határon.
Teljes abszurdumként még a KISZ lapját,
a Magyar Ifjúságot is elkobozta tőlünk
román szocialista belügyi rendőrség. Mivel nem tudtuk, hogyan él más, nem tűnt
a helyzet abnormálisnak. Engem azóta is
csak a belső szabadság, és megteremtésének lehetősége érdekel.
– Felesége költő, ön író, két kisgyermekük
van. Alkotnak-e nekik saját mítoszokat?
– Mesélünk persze, főként általunk kitalált történeteket, bár már a srácok is gyakran beleszólnak a történetek alakulásába.
Szeretnék majd egy mesekönyvet is írni,
és most is egy olyan regényen dolgozom,
amelyben egy kisfiú szemével nézem majd
a világot. A Mesék a Palotából szintén
amolyan felnőttmese lesz majd.
Farkas Anita
(Megjelent: Demokrata – 2008. július 16.)
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Elment a szamosújvári örmények krónikása

Erdélyben, egy nagy múltú örmény kisvárosban, Szamosújváron született Murádin
Antal, 1928. június 21-én, örmény kereskedő harmadik fiaként.
Fiatal évei nagy részét a Kandia városnegyedben lévő Martinutzi Várban (jelenleg
börtön) töltötte. Ott játszottak a város gyermekei ahol valamikor Rózsa Sándor raboskodott, s mivel az akkori börtönigazgató
is örmény családba nősült,
megengedte nekik a bejárást
a Várba.
Iskoláit is Szamosújváron
végezte, 1947-ben a Kereskedelmi Gimnáziumban
maturált.
Első munkahelye a helyi
Kisipari Szövetkezet volt,
itt a Tervosztály vezetője
lett, majd nyugdíjazásáig
(1988) a szamosújvári Vasipari Gyár Külkereskedelmi
Osztályának volt a főnöke.
A gyárnak egy részlegében
kézi perzsaszőnyegeket készítettek. Itt volt
alkalmazásban a Törökországból elmenekült szamosújvári örmények foglalkoztatására, akik szebbnél-szebb sajáttervezésű
szőnyegeikkel ellátták a külföldi megrendelőket.
Nyugdíjazása után sokat tevékenykedett az
örmény egyházban.
Felleltározta az örmény egyház könyvtárát, mely nagyon értékes örmény nyelvű
könyveket tartalmaz, és évszázadokra vis�szamenőleg rendezte a rendszerváltás után
visszakapott örmény születési és halálozási nyilvántartást. Részt vett a híres Rubens
kép visszahozatalának eseményeiben. Arról
a festményről van szó, amelyet a város ör-

ményei még a XVIII. században kaptak, és
amely a templomuk dísze volt. Ezt a képet
hosszú, kalandos távollét után 1999 Karácsony estéjén sikerült a régi helyére visszaállítani, több örmény társa segítségével.
Az örmény egyház krónikásaként örömmel
mesélt a templomlátogatóknak, naponta
többször is, ha hívták.
Mindenkinek segített az örmény családfák
összeállításában. Az 1700as évekig vezette vissza a
saját családfáját is.
56 évet élt boldog házasságban, két lánya van, Éva
és Enikő, akik a 90-es években telepedtek le Magyarországon, Esztergomban.
Ő, és a felesége is áttelepült
2000-ben.
Nagyon szerette egyetlen
unokáját, Évit, és örült elért
eredményeinek.
Istennek tetsző, templombajáró, hívő ember volt.
Amíg betegsége engedte, Esztergomban is
részt vett a szentmisén.
Mint gyermek, sokat ministrált, részt vett
a körmenetekben és soha nem hiányzott a
lábmosásról sem.
Nyolcvanadik születésnapja előtt három
héttel, 2008. 04. 23-án, szólította magához
az Úr. Temetése Esztergomban volt 2008.
06. 02-án, amikor szülővárosában is megkondultak a harangok mind a három templomban (örmény, katolikus és református).
Ő most is ott van mindenki szívében, s
ha rá gondolnak, mindenkire mosolyog
és segít.
Esztergom–Kertváros, 2008. július 16.
Murádin Antalné

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Örmény-magyar gyermekrovat
(19. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!

2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény
őseink történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről, Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok
szép történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is
őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk.
Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és
büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik.
De még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is
folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor
addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila, str.
Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

Szánádrug király és leánya, Szántukhd (Kr. e. 75–110.)

Tirdát királyt Szánádrug követte a
trónon. Uralkodása idején jutott el
Örményországba is Jézus Krisztus
tanítása Tádé apostol predikációja révén. A király Edesszában találkozott
Tádé apostollal, és annyira meghatotta az apostol tanítása, hogy keresztény lett. Tádé apostol ellátogatott
Árdászcsiádba is, ami akkor Örményország fővárosa volt. Hazatérte után
azonban a nemesektől való félelmében
megtagadta a kereszténységet. Tádé
apostolnak azonban sikerült meg-

nyernie Krisztus tanításának a király
leányát, Szántukhdot. Apja, a király
mindent megtett, hogy a királykisas�szony megtagadja hitét, de ő szívét és
szüzességét már Jézusnak szentelte,
és szembeszállt apjával. A király erre
megölette, Tádé apostollal együtt.

Az örmény egyház első vértanúja
Szántukhd, aki életét is képes volt feláldozni Jézus Krisztusért.
Ki az örmény egyház első vértanúja,
és kinek a hatására lett keresztény?

„Mindennek tetszeni lehetetlen, akarni együgyűség.”
Örmény közmondás
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Kettős könyvbemutató a Liteában

Az örmény kultúra hetének felvezetéseként kettős könyvbemutatóra invitálta
a történelem és a művészetek iránt érdeklődő könyvbarátokat a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat. A Litea Könyvszalonban megtartott zenés
irodalmi esten Benedek Katalint és Dávid Csabát nemrégiben megjelent köteteiről Kürthy András faggatta.
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkor- Katalin pedig a tudós muzeológus szemmányzat megalakulása óta feladatának te- üvegén át szemléli a világot.
kinti a művészetek támogatását, s lehetősé- Dávid Csaba könyve a magyarok számára
geihez mérten igyekszik hozzájárulni ahhoz, oly kedves Krakkóba kalauzol, megismerhogy az arra érdemes munkák könyv alak- tet a város és szülötte, a méltatlanul kevés
ban is megjelenjenek. Dávid Csaba, Város figyelmet kapó festő, költő és színházi
és költője, illetve Benedek Katalin, Művé- ember Stanislaw Wyspianski történetével.
szek és Alkotások I–II. kötete ennek az ön- Bemutatja a lengyel történelem nagyrészt
kéntes vállalásnak köszönhetően egy olyan Krakkóhoz kapcsolódó legfontosabb eseidőszakban kerülhetnek az olvasók kezébe, ményeit, azokat a történeteket, melyek
amikor az Wyspianski műveiben is megjelennek. Meértékek el- sélve tanít és tanítva mesél, láttat és elgonlehetetle- dolkoztat, miközben emléket állít Krakkó
nítésének, alapításának hétszázötvenedik, és költője
a kultúra halálának századik évfordulójára.
genocídi- Míg Dávid Csaba munkájában jól körülhau m á n a k tárolható a hely és az idő, Benedek Katalin
lehetünk kötete sokkal szélesebb perspektívát ölel
tanúi em- fel. A Művészetek és Alkotások második
lékeztetett részében tizenhat év húsz írása kapott heDr. Benedek Katalin és Dávid Csaba
a jelenkor lyet. Múltunk értékeinek ismerete nélkül
viszonyaira rövid köszöntőjében Bakó An- nem lehet jelenünk sem, vallja a szerző, aki
namária a Litea háziasszonya.
most bemutatott munkájával megmutatja,
Bár teljesen más műfajt képviselnek, a két mennyire keveset tudunk saját dolgainkról
kötet mégis számos ponton kapcsolódik – hangsúlyozta Kürthy András. Elfeledett
egymáshoz, hiszen a két szerző részt vett alkotókat, rejtőzködő értékeket mutat be
egymás könyvének szerkesztésében, for- a kötet, melyben Benedek Katalin arra fimálásában. Ennél is fontosabb azonban az gyelmeztet, hogy hagyományaink, eleink
a szellemiség és értékorientáltság, ami Be- örökségének ápolása a legfontosabb érnedek Katalint és Dávid Csabát összeköti. tékmentés. Teszi mindezt szórakoztatva, a
A múlt tisztelete, esztétikai és etikai hitval- szakmaiságot sem nélkülöző formában.
lásuk alapozza meg azt a szellemi közössé- Az est folyamán Bardócz Orsolya tolmáget, ami legfrissebb munkáikban is tetten csolásában Benedek Elek megzenésített
érhető – mutatott rá a szerzők egymáshoz meséi szórakoztatták a közönséget, míg
fűződő viszonyára Kürthy András. Mind- Dávid Csaba könyvéből Merza Krisztina
ketten a hagyományok őrzői, még akkor olvasott fel részleteket.
K.A.
is, ha Dávid Csaba az irodalmár, Benedek
(Megjelent: Magyar Nemzet 2008. V. 23.)
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Hat örmény bronz, Magyarország 21.
Elégedett lehet Gagic Tsarukyan, az Örmény Olimpiai Bizottság elnöke, és M. Armen
Grigoryan főtitkár az örmény sportolók pekingi olimpiai szereplésével. Bár arany-, és
ezüstérmet nem sikerült nyerni, hat örmény bronzéremmel gyarapodott a dicsőséglista.
Örményország Atlanta, azaz 1996 óta összesen 1 arany-, 1 ezüst-, és a pekingivel együtt 7
bronzérmet gyűjtött. A pekingi hat érem kétszer annyi, mint azt megelőzően nyert atlantai
és sydneyi olimpiai érem összesen, (Athénben nem sikerült érmet szerezni).
Az örmény emberek a hagyományos sportágakban, a súlyemelésben, birkózásban, ökölvívásban vártak kiemelkedő teljesítményt, és nem csalódtak.
Az öt örmény férfi súlyemelő közül három érmet nyert, a 62–69 kg-os kategóriában a 20
éves Tigran Gevorg Martiroszjan 338 kg-os, (153, 185), a 77–85 kg-osok között bátyja, a
25 éves Tigran Varban Martiroszjan 380 kg-os (177, 203), a 69–77 kg-os súlycsoportban
a 25 éves Gevorg Davtyan 360 kg-os teljesítménnyel léphetett fel a dobogóra. Két bronzérem született birkózásban, kötöttfogásban az 55 kg-os kategóriában a 24 éves, 1 m 58
cm-re nőtt Roman Amojan, ugyancsak kötöttfogásban a 96–120 kg-osok között pedig a 28
éves, 1,95 m magas Jurij Patrikejev nyakába akasztottak bronzmedált. A hatodik bronzérmet az ökölvívó Hrachik Javakján szerezte könnyűsúlyban.
A XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon 302 versenyszámban 87 ország szerzett érmet, Örményország a 79. helyen végzett az éremtáblázaton 204 nemzet versenyében.
Magyarország 3 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzéremmel a 21. Aranyérmes: Vajda Attila kenu
C-1 1000 m, Janics Natasa, Kovács Katalin kajak K-2 500 m, és a férfi vízilabda válogatott. Ezüstérmes: Cseh László 200 m és 400 m vegyesúszás, 200 m pillangó úszás, női
kajak négyes: Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Janics Natasa K-4 1000
m, Fodor Zoltán kötöttfogású birkózás 84 kg. Bronzérmes: Mincza-Nébald Ildikó női párbajtőr, Kozmann György, Kiss Tamás C-2 1000 m.
(Béres)
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. III. emelet 338-339, telefon: 332-1791 – Sárkány Annamária
titkárságvezető, félfogadás szerda 16–18., csütörtök 10 – 12. óráig)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
a Ferencvárosi-, és a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Főszerkesztő: Béres L. Attila
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401
Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
XII. évfolyam 140. szám

2008. október

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 Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából
„Teremtményeid gondviselője!
Oltalmazd kereszted jelével
lelkemet és testemet
a bűnök tévelyétől
és az ördög kísértéseitől.
És a gonosz emberektől
és minden lelki és testi veszedelemtől!
(És irgalmazz…)”
A keresztfelmagasztalás ünnepi időben vagyunk, hisz a vasárnapokat most, mint
keresztfelmagasztalás utániakat tartja számon az örmény naptár! Az örmények
körében levő jellemző kereszttiszteletet erősíti meg bennünk Szent Nerszesz
imádsága!
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Béres L. Attila

Formabontó könyv- és virág bemutató

A Fővárosi Örmény Klub szeptemberi klubdélutánján, amelyet a Józsefvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezett a Magyarok Házában, dr.
Issekutz Sarolta, a Fővárosi Örmény Klub háziasszonya köszöntötte a megjelenteket. Többen voltak, akik ezen a klubesten találtak egymásra, mint például egy Svájcban és egy Kanadában élő, de közös erdélyi örmény felmenőt
felmutató magyar család. (A rokonok a füzetekből tudtak meg információkat
a családjukról.) Zakariás Enikő könyv- és virágbemutatója előtt tomboláért
állt sorba a közönség, amíg a sor fogyott, a háziasszony az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület őszi kulturális programajánlójára hívta fel a
figyelmet (lásd szeptemberi szám 12–13. oldal).

A könyv- és virágbemutatót
Puskás Eszter éneke nyitotta meg, majd dr. Issekutz
Sarolta beszélgetett az első
könyves Zakariás Enikővel, a Józsefvárosi Örmény
Kisebbségi Önkormányzat
elnök-asszonyával, aki a
Bródy Sándor utcai virágkötészetéről is ismert. A klubestre elhozott csodálatos virágkölteményeit a programismertető alatt megvásárolt
tombolajegyekkel lehetett Zakariás Enikő (baloldalt) és dr. Issekutz Sarolta, a
megnyerni a műsor végén. klubest háziasszonya
Zakariás Enikő könyve saját kiadásban jelent meg Kedves nők, szakmát, a díjakat nyert virágkötőket
napok, virágok címmel. Mint virágkö- is. A szerző ragaszkodott a zöld betűktőnek, és mint virágot kapó nőnek nem höz, az illusztrációként használt fényesett nehezére a fogalmazás, hiszen már képmontázsokhoz, a matt papírhoz. A
gyermekkorában szeretett írni, a korral formabontó tördelés Kállay-Dabrowsky
pedig csak erősödött benne az íráskény- Zsolt munkája. Aki kinyitja, bármely olszer. Könyvének megírásában az a szán- dalán talál benne tanácsot: Márai Sándor
dék vezette, hogy minél többször, minél gondolatait az életről, vagy hogyan kell
több virágot vegyenek, kapjanak a há- virágot ültetni, kezelni, milyen virággal
ziasszonyok a szépen terített asztalra, a illik köszönteni a nőket névnapjukon,
sütemény mellé. A könyv tankönyv és milyen virágot illik adni a férfiaknak.
illemkódex is, és ismerteti a virágkötő A könyv segítséget nyújt a névnapok
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schlumbergerát…
négyféle színben
is. Fehér, pink,
piros, rózsaszín.
Híresen szép virág
karácsonykor az
azalea...”
Számos kérdés,
hozzászólás következett, a krizantémtól a muskátliig, a gránátalmától
a viráglocsolásig.
Megtudtuk azt is,
hogy ősi hagyomány, szokás, hogy
az erdélyi örmények hozzátartozójuk sírjához páros
számú virágot visznek.
Puskás Eszter virágéneke zárta a programot.
A tombolasorsoláson közel húsz nyertes
örülhetett a csodálatos virágkölteményeknek.
A könyvdedikálás hosszú sorát kiváróknak is maradt Keszy Harmath Enikő
finomságaiból a „terülj-terülj asztalkámnál”.

ünnepléséhez, megkönnyíti a virágválasztást, hasznos tanácsokkal látja el az
olvasót, hogyan ápolják a virágokat…
kapcsolataikat.
Azoknak, akik nem tudják megvásárolni a könyvet, Zakariás Enikő felolvasta
a karácsonyi ünnepi asztalra szánt ajánlatait, tanácsait, gondolatait. Helyszűke
miatt részleteket idézünk:
„Karácsony este, a lehető legszebb alkalom, amikor virágot vihetünk haza, vagy
a háziasszonynak. Vihetünk
cserepes virágot, vágott virágot, vágott virágból csokrot,
kompozíciót. Csak élő legyen!
Ne használjunk műanyag,
arannyal átszőtt, türkiz boát,
műanyagból készült, fémnek
látszó harangot… Sokan vásárolnak aurocariát karácsonyfának, ezt a szép, büszke
fenyőfélét is feldíszíthetjük, és
évről évre megmarad, kellemes fenyőillata van… Cserepes virágot is szoktak ajándékba adni, szép fehér cikláment, karácsonyi kaktuszt, Keszy Harmath Enikő és a finomságok
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Látogatóban a szamosújvári örmény
katolikus plébánián

A romániai örmények ősei a Kaszpi- és a Fekete-tenger közötti hegyvidéken
éltek, de mivel a 13. századi török és tatár támadások következtében megszűnt
önálló nemzeti királyságuk és sorozatosan természeti csapások sújtották őket,
a legtöbben menekülni kényszerültek. Kezdetben az Észak-Kaukázusban és
a Krím-félszigeten kerestek menedéket, majd onnan több mint negyvenezer
család áttelepedett Lengyelország területére. Lengyelországból egy részük Bukovina és Moldva felé indult, mindenütt virágzó településeket hozva létre.

A szamosújvári örmény katolikus székesegyház a 24 ezer lakosú város főterén áll

1654-ben a vallási üldözések elől
kezdtek átszivárogni Erdélybe, ekkor
Gyergyószentmiklóson és Erzsébetvárosban telepedett meg néhány család,
ám a legtöbben visszatértek Moldvába,
hiszen birtokaik, anyagi javaik ottmaradtak. 1672-ben I. Apafi Mihály a török
háborúktól legyengült kereskedelmi élet
4

fellendítése céljával jóváhagyta 3000 örmény család erdélyi fejedelemség területére való betelepülését. Eleinte Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson,
Görgényszentimrén, Felfaluban, Besztercén, Gyulafehérváron, Bátoson,
Csíksomlyón, Petelén és Szépvizen éltek. Egyházi vezetőjük Minasz püspök
volt.1684-ben a római tanulmányokat
végzett Oxendius Verzarius az Erdélybe
bevándorolt keleti örmény apostoli vallású örményeket a Római Katolikus Egyház mellé állította – ezzel megszületett
az örmény katolikus felekezet. Minasz
halála után a Szentszék Oxendiust püspökké nevezte ki, aki az általa alapított
városban, Szamosújváron működött.
A latinul Armenopolisnak, örményül
Hayakhagakhnak nevezett, párhuzamos és merőleges utcákkal kialakított
Szamosújvár az erdélyi örmények fővárosa volt. A város tervezésével egy
időben kezdődött meg az örmény templomok építése – 1723-ban készült el a
Simay család által építtetett Salamontemplom, majd 1802-ben a hatalmas
méretű, késői barokk stílusjegyeket őrző
örmény katolikus székesegyház.
Az 1927. május 10-én a Szentszék és a
román kormány között kötött konkordátumnak megfelelően a pápa apostoli
kormányzót nevezett ki az erdélyi ör-
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főterét ékesítő barokk
székesegyház. Az ünnep
jelentőségéről, s az azt
előkészítő helyi hívek
életéről Szakács Endre
plébános-általános helynököt kérdeztük:
– Szinte mindegyik apostoli és örmény katolikus
templomban megtalálható az az oltárkép,
amelyik a III. Tirdát
örmény királyt és családját megkeresztelő Világosító Szent Gergely
püspököt ábrázolja. Ezzel a keresztséggel az
Szakács Endre atya örmény liturgikus ruhában a 2008.
augusztus 15-i erzsébetvárosi Nagyboldogasszony napi bú- örmény nép hivatalosan
is felvette a kereszténycsún
séget, állama így a föld
mények élére – Koghian Izsák, Lengyel első keresztény állama lett Kr. u. 301Zoltán, Márton Áron után ma Jakubinyi ben. Vallásuknak döntő szerepe volt
György gyulafehérvári érsek az erdé- (és van) identitásuk megtartásában – ez
lyi örmények kormányzója. Általános hangsúlyozottabb a diaszpórában élő örhelynöke Szakács Endre szamosújvári mény közösségek esetében. Így magától
plébános, aki – egyedüliként Erdélyben értetődő, hogy szentmisével kezdődik
– örmény katolikus szertartás szerint az ünneplésünk. Megható, hogy ilyenis végezheti az egyházi szertartásokat. kor megtelnek a székesegyház padjai,
Birítuális jogát a Szentszéktől kapta hiszen a mindössze 120 lelket számláló
közösségünk már nem tudja igazán „be2006-ban.
A szamosújvári örmények minden évben népesíteni” e hatalmas templomot. Az
a pünkösd utáni negyedik szombaton ünnep előkészítéséhez viszont e kicsiny
ülik legkiemelkedőbb egyházi ünnepü- közösség apraja-nagyja hozzájárul: a
ket, ezen egyházalapító püspöküket, Vi- közel 300 vendég számára jellegzetes
lágosító Szent Gergelyt ünneplik. Erre örmény hurutos levest (angadzsaburt)
az alkalomra több száz, Szamosújvárról főznek, melynek hússal töltött tésztáját
és más erdélyi településről külföldre (a „fülecskéket”) napokkal korábban
elszármazott örmény katolikus látogat elkészítik. A vendégeket a plébánia
„haza” az örmény „fővárosba”, ahol – a nagytermében, illetve a tágas pinceheszentmisén túl – plébániai agapéval és lyiségben ültetik asztalhoz, ezek kitakakülönféle kulturális programokkal fo- rítását, feldíszítését, s – természetesen
– a templom rendbetételét is a hívek
gadják őket a helyiek.
Az előző évek hagyománya idén sem végzik. Nemcsak a vendégek, de a helytört meg, június 7-én újra megtelt a város béliek számára is mindig élmény a szé5
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kesegyház lelkes kórusának szereplése;
az örmény rítusban bemutatott szentmise keretében orgonával kísért örmény
nyelvű egyházi énekeket énekelnek.
– Milyen kiemelkedő vendégei voltak
az idei ünnepeknek?
– Öröm volt számomra, hogy templombúcsúnkon mind a négy erdélyi örmény
katolikus közösség – a szamosújvárin
túl: Csíkszépvíz, Gyergyószentmiklós
és Erzsébetváros – megbízott plébánosa jelen volt. Az ünnepi szentbeszédet Babota Tibor erzsébetvárosi plébános mondta. Mindegyik közösség
képviseletében érkeztek vendégek –
Gyergyószentmiklósról például ismét
eljöttek és a liturgián ünnepi díszbe öltöztek az ún. „vörösköpönyegesek”.
Ebben az esztendőben is lélekemelő
volt az örmény származású, kolozsvári
Kirkósa Júlia, illetve a marosvásárhelyi
Molnár Mária operaénekesnők művészi produkciója. Világi tisztségviselők
is megtisztelték ünnepünket: Bukarestből a Romániai Örmény Szövetség
elnöke, Varujan Vosganian, jelenlegi
romániai gazdasági- és pénzügyminiszter, Budapestről a Magyarországi Országos Örmény Önkormányzat elnöke,
Szárkiszián Ádám és a Fővárosi Ör-



mény Önkormányzat elnöke, Issekutz
Sarolta jött el.
Az ünnep alkalmából városunk művészeti galériájában Avanesian Alex és
Balbanian Harutjun budapesti örmények
képeiből Örményország múltja és jelene
címmel fotókiállítást szerveztünk.
– Mindössze százhúsz tagú helyi közösségről hallva önkéntelenül is adódik
a kérdés: milyen jövő mutatkozik számukra?
– Bár a létszámot illetően valóban kevesen vagyunk, a vasárnapi szentmisék
látogatottsága átlagon felüli, s a közösség tagjainak egymással törődése is
példaértékű. A kapcsolattartást erősítik
a vasárnapi szentmisék utáni, teázásikávézási lehetőséget is nyújtó plébániai
együttlétek. Ezek keretében megemlékezünk a hét fontosabb eseményeiről,
az elhunyt vagy éppen valamilyen ünnepet ülő tagokról. A szamosújvári kis
örmény közösség „ereje” tehát éppen a
minőségében van – remélem, hogy erről
még egy ideig szólhatunk. A magam részéről nagyon hálás vagyok azért, hogy
lelkipásztoruk lehetek.
jm
(Megjelent: Keresztény Élet
2008. június 29.)





Teréz napi búcsú
Október 11-én féltizenegykor a VI. kerületi Önkormányzat Dísztermében (1068
Budapest, Eötvös u. 3.) a kerület névadója, Avilai Szent Teréz (1515–1582)
tiszteletére rendezett Teréz napi búcsú
örmény délelőttjén Wertán Zsoltné a
Terézvárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke mond köszöntőt.
Moderátor: Kopeczky Lajos. A Duo6

Fresco magyar-örmény zongoramuzsikát játszik Gyertyánffy Matild, Vertán
Nina, Szenkovics Gyula, Visky János és
Kazacsa Tibor műveiből, Bagi-Fiatal
Lilla és Fancsali János előadásában.
Gamenczy Eduárd Holddal takarózni c.
verseskötetének bemutatója után ételbemutató, majd az Ararat c. film vetítése
szerepel a programban.
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Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos

Adatok a magyarláposi örménymagyarokról
(26. rész)

Besenszkyek
Két Besenszky család élt Magyarláposon, Besenszky Antalé és Besenszky Béláé. Mindkét család középbirtokos volt, és
mindkét családfő amatőr vadász, amit a vadászkalap viselésével is bizonyítottak.
Besenszky Antal háza a Lápos folyó partján volt, az akkori „strandnak” nevezett
területtel szemben, ahol a víz mélysége elérte, vagy talán meg is haladta az egy métert. Én, mint 9–10 éves ifjú „fehérelefánt”
minőségben kísértem el az akkor 20 éves
Moldován Micut, unokanővéremet, a későbbi Fischer Jóska édesanyját a strandra,
mert hát „mit szól a világ”, ha egy leány
férfi kíséret nélkül megy a strandra?
Itt ismertem meg az ifjú Besenszky Antalt, aki akkor már joghallgató volt Kolozsváron.
Besenszky Béla, a fiatalabb testvér a
Borkuti úton lakott, egy impozáns udvarházban, amelynek nagy terasza volt, és a
teraszon úgy, hogy az utcáról is látható volt
az akkor divatos vesszőből font bútorzat
díszelgett.
A Borkuti utat ma már Nagybányai útnak nevezik, „Borkuti” azért volt, mert a
Besenszky kúria után tért le egy út Sztojka
fürdő felé, ahol palackozták a sztojkai ásványvizet is.
Béla bácsiékat gyakran meglátogattuk
ifj. Moldován Tivadarral, mert „Dadi”
jó barátságban volt Béla bácsival. Rend-



szerint Angela néni, meg a lánya Angika
fogadott, mert Béla bácsi csak később érkezett haza a földekről. Az ilyen látogatások alkalmával nekem kijárt a tejeskávé,
a felnőttek feketekávét ittak. Angikának
volt egy öccse, valószínűleg az a „Jancsi”
akiről Breuer Erzsike tesz említést, mert az
öcs tőlem idősebb volt, mivel már gimnáziumban járt, így vele személyesen soha nem
találkoztam.
Angika 1942–43-ban férjhez ment egy
járásbíróhoz, és mivel 1945 után a férje elvesztette láposi állását, elköltöztek
Szatmárra. Mindketten az 50-es évek elején a volt „Princ” (?) gyárban dolgoztak,
a férj jogtanácsos volt, Angika a pénzügyi
osztályon kapott állást.
Az államosítás 1948-ban mindkét családot
tönkre tette, elvette földjeiket és házaikat is.
Antal és felesége Kolozsvárra költözött a
fiukhoz, Antihoz, míg Béla bácsit a szíve
vitte el rövidesen. A felesége Angela néni
a lányukhoz költözött Szatmárra, és itt is
halt meg.
1952-ben én az utcán találkoztam Angikával, leszólítottam, örültünk egymásnak.
A következő évben egy gyűlés alkalmával
kerestem a gyárban, de az ottani kollega
azt mondta, hogy elköltöztek Nagyváradra,
mert a férjének a szülői háza megürült.
Találkozásunkkor az öcséről nem esett szó.





Folytatjuk

Kisebbségekért Díjat vett át a Téka Alapítvány augusztus 20-án, Budapesten!
A Kisebbségekért Díjat azok a külhoni magyarok vagy szervezetek kapták
meg, akik munkásságukkal nagyban hozzájárultak a nemzeti identitás, a magyar kultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez.
(2008 Téka Művelődési és Oktatási Központ – 2008. szeptember 12.)
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és barangoló csoportja
szívből gratulál Dr. Szarka György, „Gyuri bácsi” honismereti vezetőnknek –
akivel 12 éve barangolunk – a 2008. szeptember 20-án
a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében átvett
Magyar Örökség díjhoz.
DR. SZARKA GYÖRGY
csordultig volt a szívünk. Mindig
többet kaptunk, mint amennyit
mi adhattunk. Rá kellett jönnünk,
hogy mi szorulunk rá az ő segítségükre, az ő magyarság-tudatukra
az ő vendégszerető, őszinte tartásukra.
Dr. Szarka György kolozsvári
obsitos geológus, hivatásos természetjáró – aki egy bányaszerencsétlenségből felépülve kezdte el honismereti munkáját – utazásaink alatt folyamatosan mesélt. Történelem, irodalom, néprajz,
zene, szokások, a múlt és a jelen összefüggései... minden helyet kapott a buszban
töltött órák alatt kialakult „honismereti
műhely” munkájában. A hely szellemét
idéző versekkel, a tájba illő zenével és a
résztvevők személyes véleményével színesítve. Mivel ösvény szinten ismeri Erdélyt,
utazásaink a túra és kultúra, képletesen a
kappanháj és a „hungaropesszimizmus”
elleni harc jegyében teltek. A felfedezés

Itt én kevertem színt a virágoknak,
s ezek a felhőlépő sziklák az én álmaim;
mikor nagyot nevettem, eltanulta a hegyipatak;
ha elfáradtam, pázsiton terítettem szét,
teremni tanítottam a földet, suttogni az esőt,
békére az embereket.
Ez a táj ébredő öntudattal
Enyémnek vallja magát.
(Szilágyi Domokos: Szülőföld)
Nemzetünk megmaradása szempontjából
döntő fontosságú az elszakított területeken élők egymásra találása.
Ezért a célért dolgozik Dr. Szarka György,
„Gyuri bácsi”, aki sok-sok éve építi és vezeti az Erdély-járó honismereti utazásokat.
S közben felébreszti a kis erdélyi falvak
lakosaiban az önismeretet, táplálja az önbecsülést, építésre, szépítésre, kultúrájuk
és hagyományaik megőrzésére sarkallja
őket. Mindezen túl támogatja az erdélyi
színjátszást, felmérhetetlen segítséget
nyújt Böjte atya árváinak, a templomépítőknek, és a tehetséggondozó Tündérkert
Alapítványnak.
Az 1990-es évek elején indult el a „zászlóshajó”, 40–45 lelkes, kíváncsi magyar
emberrel, – akik azóta is Gyuri bácsival
járjuk Erdélyt – akkoriban a sikertelen
rendszerváltás miatt keserű lélekkel, de
tele jó szándékkal. Szerettünk volna segíteni erdélyi testvéreinknek, áttörni a falat, amit a történelem emelt közénk. Meg
akartuk ismerni kultúránknak azt a részét,
amelyet Erdély őriz.
Valahányszor hazatértünk egy-egy útról,
8

A Magyar Örökség díj kitüntetettjei. Az
első sorban jobbról a harmadik Dr. Szarka György

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Dr. Szarka György (baloldalt)
átveszi a Magyar Örökség díjat

örömével ismerkedtünk a Kárpátok bérceivel, az alig járható utakon megközelíthető
falusi templomokkal, amelyek szenzációs
freskókat, kincseket őriznek.
Kedves, igyekvő vendéglátó családokat ismertünk meg – akikkel ma is barátságban
vagyunk – akiket Gyuri bácsi bíztatott,
tanított meg sok mindenre: hogy komfortosabbá tegyék otthonukat, készítsenek
helyi specialitásokat, népművészetük tárgyait állítsák ki, tájegységük táncait, dalait gyűjtsék és mutassák be a csoportoknak.
Ösztönözte a falusi turizmust, egy-egy helyi tanár, vagy pap segítségével. Ma már
turisták ezrei által látogatott települések
köszönhetik neki az indulást.
Dr. Szarka György által 2007 Pünkösdje
óta vezetett újabb program, a Futásfalvától induló gyalogos zarándoklat Szűz Mária kegyhelyeken keresztül a csíksomlyói
Babba Máriához. A zarándoklaton lelkész
is megy a csoporttal, s az éppen útba eső
erdőben, réten vagy kicsi templomban
tartott misén felkészülhetünk, megerősödhetünk és megtisztulhatunk. Az út során
a természet harmóniája is elmélyíti a kegyelmi állapotot. A mély lelki megújulás
és a test gyengeségei fölött aratott győze-
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lem érzése feledteti a kényelmetlenséget
és a fáradalmakat. Győz a tudat, hogy tartozunk életünk ajándékáért Istennek és a
Nemzetnek.
Gyuri bácsi fáradhatatlan és nem adja fel.
Székelyföldi otthonában várja, hogy újabb
baráti társaságokat vigyen magyartól magyarig térben és lélekben.
„A hegyek, akik küldtek,
megtanítottak,
szeressem a friss levegőt,
fejem fölött a magasságot;
vigyáznom kell a világra,
hogy bajod ne essék,
s hogy ne feledjék szemünket a színek
s a polifóniát a sárgarigók.”
(Szilágyi Domokos: Szülőföld)
Előhang
vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim és őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
(Kányádi Sándor,1982)
Budapest, 2008. szeptember
Császár Angela
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Nővérem regénye

Antonia Arslan: Pacsirtavár

Történetesen június 13-án, pénteken íródnak e sorok. A néhány évvel keletkezése
után most magyarul is megjelent regény
(Mentor Kiadó, Marosvásárhely), a La
Masseria Delle Allodole második mondatában épp ez a dátum szerepel, mint a
történetmondó névnapja (Szent Antal ünnepe, így Antonia-nap is). Erre a névre
és erre a napra nem kapnám fel a fejem.
De a harmadik mondatban azt a személynevet olvasom, melyet a közelmúltban
Magyarországon talán csak apám viselt;
s a Pacsirtavár szövegét az a dátum köti
magához, mely történelmi messzesége ellenére egész életembe belehangzott. Olyan
a könyv, mintha tizenegy esztendővel idősebb nővérem írta volna.
A személynév: Jervant. Apám régiesebb
átírással, Yervant alakban használta. Örmény keresztnév. Szongott Kristóf A magyarhoni örmény családok genealógiája
(1898) című munkájának a hazai örmények finevei lajstromában nem szerepel, tehát ritka lehetett. Igaz, családom apai ágát
nem nemzedékek óta itt élő magyarhoni
örmények alkották, hanem Isztambulból
az 1800-as évek legvégén elszármazottak.
Elmenekültek. Őket a dédapa bölcsessége, pénze és szerencséje még 1895 táján,
az első tömeges mészárlások idején kisgyermekként útnak indította bolgár, magyar, itáliai, német települések – iskolák,
egyetemek – irányába. Mi lett az otthon
maradottakkal később…? Erről a családi
krónika, mely Magyarországon kb. 1910től íródik, hallgat (legalábbis az én hiányos
ismereteim szerint).
Később: 1915. április 24-én, az örmény
holokauszt napján; azokban a véres, gyilkos, elüldöző időkben. Antonia Arslan
10

(1938-ban született olasz irodalomprofesszor) a viszonylag későn tudatosított
arméniai eredet nyomába szegődve saját
családtörténete egy részének szükségképp
némileg elemelt, de erősen önéletrajzi feldolgozását az iszonyatos nap köré szervezte. A mű sokkal nagyobb időegységet
fog át – az előzményeket és a következményeket tekintve is –, maga az elbeszélő
alakmás igazi szereplőként nincs, nem is
lehet jelen az eseményekben, azaz utóidejű narratív omnipotenciájára kell bíznia
magát, ám minden mozzanatot a török örményirtás rémtettéhez köt.
A családhistória előadása néhány szerkezeti bizonytalanságával jelzi, hogy Arslan
jócskán a hatvanadik életév felett mutatkozott be a nagyepikához forduló szépíróként.
A terjedelmes Prológus fölösleges előzetes
betekintést enged a família elolaszosodott
ágának életébe, főleg a történetmondó önazonosítása, gyermeki énjének beléptetése
érdekében. E fogás áldozatokkal jár. Például a sok nyelven – és mindegyiken ros�szul – beszélő Henriette néni, illetve majd
a csak férfiakat elpusztító vérengzés láttán
az anyanyelvén örökre megnémuló kislány
figurája a gyengébb ábrázolói effektus felől vetül egymásra. Általában is a mesélő
túl gyakran jeleníti meg magát és tudásának teljességével kapcsolatos (természetesen indokolt) kételyeit: a modern regény
jó tanulójaként tördeli a textus linearitását.
Amit veszít a réven, visszanyeri a vámon:
az énnel a különben is vállalt, erős líraiság
felfokozódik. Király Kinga Júlia egy-két
szóválasztást nem számítva mesteri fordítása a költőiséget a borzalmak lefestésében
is megőrzi. A gyengéd, meghitt, családias
című Pacsirtavár (az otthoni azilumról, a

Erdélyi Örmény Gyökerek

szétvágott-vert fészekről van szó) gyönyörű, ahogy csak a legádázabb csataképek,
a gyilkosság-piktúra remekei lehetnek
gyönyörűek. (Paolo és Vittorio Taviani
2007-ben filmet forgatott a könyv alapján.
A mozgókép-ecsettel ők is a tömeggyilkosság feldúló, intő szépségét keresték: a
freccsenő vér lesújtó esztétikumát, a török
kardtól agyonsebzett, csonka, sugarasan
elrendezett holttestek virágfej-szirmosságát a szabad ég alatti, a békét szimbolizáló
lak előtti térségen. Az írói szándéktól nem
függetlenül egy konkrét népirtást mint
modellt iktattak a 20. század poklába.)
Az első rész a Szempad bácsikám, a második a Susanig címet viseli. A két (egy férfi
és egy női) személynév strukturálisan és a
regényidő terében is pontosan jelöli pusztulás és túlélés tartalmait. Mégis inkább a
két fivér, Jervant (az idősebb) és Szempad
(a fiatalabb: Jervant sok testvére közül „az
egyetlen igazi öccse”) neve emblematikus.
Az időben Olaszországba került, megbecsült és gazdag orvos, valamint a szülőföldjén maradt, ugyancsak minőségi
egzisztenciájú és közszeretetnek örvendő
patikus foglalkozása szerint is az összetartozást jelképezi. Ha a népirtás központi
tényét elfeledhetnénk, a regényt Jervant és
Szempad meghiúsult találkozásvágyának
történeteként értelmezhetnénk (a két cselekményhelyszín váltakoztatása feszült-finom ritmust eredményez). A báty romantikusan látványos, a szeretetet ajándékozó
pazarlásban is kifejező hazalátogatást tervez, az öcs a gyerekeit küldené testvére és
Velence oltalma alá – tanulni, felcseperedni. A család érzelmi (részleges) újraegyesülése az I. világháború kitörése, a török
politikai fejlemények és az előre eltervelt
pogrom miatt nem következhet be, illetve
a Jervant-nemzedékből csak a nőknek marad rá esélyük.
Valószínűsíthető, hogy Franz Werfel A
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Musza Dagh negyven napja című nevezetes műve mint „minta” Antonia Arslanra is
hatott. Mégsem gondolnánk, hogy a török
nép bemutatásának e keretek közt lehetséges árnyaltsága (a minden egyedében bűnös többségi nép képzetének elutasítása) a
hetvenöt éve íródott, áthallásosan a zsidó
sorsot jósló regényből eredne. A figurateremtő érzékenység és beleérzés, az extenzív tárgyi-környezeti hitelesség, az örmények iránt mély elköteleződést, de nem
elfogultságot hordozó történet kitűnő íróra
vall. Nem csupán a világ nem kevés népének 2005-ben (a vérengzés kilencvenedik
évfordulóján) feltámadt érdeklődése, lelkifurdalása vagy szolidaritása magyarázza,
hogy a Pacsirtavárat igen hamar lefordították idegen nyelvekre.
Jervant a könyvben Antonia nagyapja – az örményül már egy szót sem tudó
másik Yervant az apám. Kettejük – a névrokonok – sorsa egy tágas generációval
elcsúszik, s persze radikálisan különbözik.
Mégsem vélem indokolatlan befogadói
gesztusnak, hogy a szubjektivitását vállaló Arslant helyettem, nekem – és minden,
az igaztalanságot és erőszakot elutasító
lélekhez szóló „nővéremnek” nevezem.
A mozgalmas cselekményű, néprajzilag is
színes szövegszövetbe ágyazott adatokat,
leírásokat böngészve nagyapám (Yervant
apja), Hovhannesian Eghia (1885–1948)
Armenia népe (1934) című könyvét is
felütöm. A Musa-Dagh 40 napja fejezet
lapjain (az ő ortográfiájával) szóba hozza az áldozatok sorában Varuzsán Dániel
költőt (Daniel Varuzsan/Varujan személye
Arslan regényétől sem független), s egy
bizonyos Pürad Szempadot. Megtudom-e
valaha, hogy e Szempad azonos-e Antonia
Arslan regényhősével – nagyapja öccsével
–, a mártír patikussal…?
Tarján Tamás
(Megjelent: Új Könyvpiac 2008. július)
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Dukai Ditta

Gyümölcskultúra az Ararát tövében
„A föld a jóra: jóval válaszol,
a rosszra: rosszal, a hanyagságra: hanyagsággal,
a törődésre: terméssel, a verejtékre: bőséggel.”
(Parujr Szevak )

Falusi földművelő család sarjaként Parujr
Szevak (1924–1971) mindennap megélhette a becsülettel végzett munka örömét,
s talán gyermekkorában gyökeredzhetett
meg benne e parasztemberek bölcsességét
idéző gondolat, hogy aztán hazáját is fiúi
szeretettel ölelhesse át költeményeiben.
Egy helyütt Örményországot a gyümölcsök tárházának nevezi: a falusi borospincék, a bársonyos őszibarack és az artasati
feketeszemű szőlő képe idéződik fel képzeletében, amikor hazájáról beszél.
Vajon honnan, miből fakad az a tisztelet, amellyel nemcsak a költők, hanem az
egész nép az örmény gyümölcsöket övezi
– olykor elfogultan, de mindig őszintén?
Mi a mezőgazdasági s életmódbeli alapja
annak, hogy a sárgabarack, a gránátalma,
az örmény bor az országot képviselő jelképpé válhatott? Milyen előzményei vannak az örmény gyümölcskultúrának, és
hogyan jellemezhető ma? Ezek azok a kérdések, amelyekre rövid összefoglalónkban
választ keresünk.
Az Ararát-síkság – „az ország éléstára”

Az Ararát-síkság a földtörténeti újkorban
keletkezett félsivatagos medence (800–
1000 m tengerszint feletti magasságban),
amelyet az Ararát lankáit északról és
észak-keletről szegélyező Araksz folyó
és jelenleg a rajta futó török-örmény határ
oszt ketté. A síkság az ország egyik legrégebbi múltra visszatekintő szőlő- és gyümölcstermesztő területe – választásunkat
12

ez a tény
indokolja. A
napsütéses,
forró nyár
kedvező a
gyümölcstermesztéséhez, de
a kultúrtáj
kialakításához – a köves sivatag
megműveléséhez – meg- Dukai Ditta
lehetősen nagy emberi erőbefektetésre
volt szükség.
Noé első szőlőtőkéjének elültetése óta
hosszú idő telt el, és manapság elsősorban az utóbbi ötven-százötven év vívmányaira gondolunk, amikor az Ararátsíkságot „az ország éléstáraként” emlegetjük. Abban, hogy a síkság – Szjunik
megyével együtt – az egész országot képes legyen ellátni zöldséggel, gyümölc�csel és szőlővel, tulajdonképpen az orosz
illetve szocialista kormányzat minden
bizonnyal hátrányokkal is járó ténykedése játszik szerepet: az olykor erőszakos
népességbetelepítések, a természeti táj
szennyeződéséhez vezető iparosítás és a
monokultúrás gyümölcstermesztés kialakítása járult hozzá ahhoz, hogy a síkság
– Jereván kereskedelmi és ipari központ
vonzáskörzetében – a fent említett megtisztelő címet elnyerje.
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Előtörténet
Az örmény gyümölcskultúra ugyanakkor
kétség kívül közvetlenül gyökeredzik abban a növénytermesztési és – nemesítési
hullámban, amely Kis-Ázsiában a Kr. e.
VI–V. évezredben bontakozott ki. A régészeti leletekként előkerült fém- és agyagedények valamint a magleletek tanúsága
szerint a térségben élő népek rituális életében nagy szerepe volt a bornak. A győzelmet megünneplő szertartásos lakomákon
az uralkodók díszes serlegből elfogyasztott
borral mondtak köszönetet a felsőbb hatalmaknak. A halotti szertartásokon a hamvakat ezüst vagy arany serlegbe öntött borban
oldották fel. A Licsaseni és Lorri Berdi
kultúrák (Kr. e. XV–XIV. sz.) sírjaiból
nagy mennyiségben előkerült finomművű
ékszerek (arany- és ezüstfüggők, medálok)
szinte kizárólagosan csak szőlőfürtöt vagy
gránátalmát ábrázolnak.
A késő bronzkorban (Kr. e. II évezred vége)
a mai Örményország területén, az Ararátsíkságon alakult ki az a
jelentős földműves központ, amelynek öntözési
rendszere
arról árulkodik, hogy az
itt élő népek,
a fent idézett
mottónk szellemiségében
éltek együtt a
Harci jeleneteket ábrázoló természettel.
ezüst serleg. Hátoldalán
egy szertartásos lakoma A kiterjedt
jelenete látható, ahol az gabonatáburalkodó borral ad hálát lákat és szőlőskerteket az
a győzelemért.
A Karasambi királyi sír le- Aragac-hegy
lete, Kr. e. XXII–XXI. sz.
déli lejtőin
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létrehozott vízgyűjtő- és vízvezetékrendszer segítségével öntözték. A hegy természetes és mesterségesen kialakított kisebb
medencéiben gyűjtötték össze a tavaszi
esőzések és hóolvadások vizét, amit a szárazabb időszakokban csatornákon vezettek
le a földekhez és a kertekhez. Az öntözésre
tehát nem a természetben megtalálható élővizeket használták.
Ezzel szemben a Kr. e. IX–VII. században virágzó Urartu Birodalom a folyók
vizeit aknázta ki kiterjedt területének vízellátásához. Az örmények ezt az öntözési
rendszert örökölték, és folytatták egészen
a XX. századig, olyannyira, hogy a történelem különböző korszakaiban újra és újra
felújították az urartui időkből származó
vízvezetékeket.
Az Ararát-síksági virágzó gyümölcs- és
szőlőtermesztésről az Urartu Birodalom
idejéből már több adattal rendelkezünk. Az
ékírásos feliratok segítségével évre pontosan nyomon követhetjük az uralkodók
kert- és vízvezeték-építési tevékenységét.
A Jereván területén található Karmir Blur
erődjében talált magleletek alapján pedig
kiderült, hogy szőlőt, kékszilvát, almát,
meggyet, birsalmát, diót, gránátalmát,
őszibarackot és dinnyét termesztettek a
birodalom itt élő lakosai. A szőlőmagok
igen nagy formai hasonlóságot mutatnak
az Ararát-síkságon máig termesztett helyi
fajtákkal (Voszkehat v. Khardzsi, Garran
Dmak, Mszkhali, Ararati v. Khacsabas).
Akár a termesztett fajtákat, akár a borkészítés eljárásait figyelembe véve, három évezred alatt a szőlő- és borkultúra alig ment át
lényegi változáson az örmény területen.
Archaikus szőlőművelési rendszer
A szőlőművelés itt bemutatandó hagyományos formája egészen az 1930-as években
kezdődő általános kollektivizálásig egyedüli szőlőművelési gyakorlatként virág-
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A dombhátas (t’mbajin) rendszerű kertművelés két alaptípusa.
a – az árok a dombok között hullámvonalban kanyarog;
b – a kert felső részén kialakított főárokból
nyílnak a mellékárkok.
(In: BDOJAN, V. 1972. 132.)

zott a szőlőművelő területeken (a keleti
örmény területen: az Ararát-síkságon és
Dél-Örményországban Meghri vidékén).
A „dombhátas rendszerű” szőlőművelés
a hagyományos öntözőrendszere alapult,
amelynek lényege, hogy a fővízvezetékből
fastruktúrához hasonlóan ágaznak szét a
kisebb csatornák, amelyek a vizet szállítják
a falvakba, onnan tovább a határba és végül
minden egyes földterülethez. A „dombhátas rendszerű” szőlőművelés nevét onnan
kapta, hogy a szőlőtábla szélességében
dombhátakat vagy összefüggő dombhátrendszert hoznak létre, amelyek között az
árkok útját úgy alakítják ki, hogy minden
a dombhátakra ültetett tőkét elláthassanak
vízzel. A dombhátak magassága kb. egy
méter, szélességük 1,5-2,5 méter. A szőlőskert kialakítása három-négy évet vett
igénybe, de csak a hatodik-hetedik évtől
minősült kertnek (ajgi), amikor a szőlő is
termőre fordult, és rendes termést hozott.
A kertet évente kétszer-négyszer öntözték
sok vízzel. Ilyenkor a dombhátak felszív14
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ták a vizet, és hónapokig magukban tartották. Ez a művelési mód természetesen
a hagyományos helyi fajták számára volt
előnyös, amelyeknek vesszőit hosszúra
hagyták, így tőkéjük megerősödött, lombozatuk pedig szétterült a dombhátak tetején.
Amikor a termés el kezdett érni, a hosszú
vesszőket Y alakú ágasfákkal támasztották
alá. A művelési rendszer több előnnyel is
járt. Egyrészt a szétterül lombozat árnyékban tartotta a tőkét, ami a forró nyár alatt,
amikor a kipárolgás igen magas, nagyon
fontos tényező. Másrészt nagyobb felületen érte a napsugár a szőlőt, így szinte
mindegyik fürtöt egész nap süthette a nap.
Harmadrészt az alacsony feltámasztásnak
köszönhetően a szőlőfürtök közel maradtak a talajhoz, így még a naplemente után
is továbbérlelődhettek a föld melegében.
A kollektivizálás során monokultúrákat
hoztak létre, és átalakították a régi szőlőskerteket. Az 1960-as évekre az egész országban általános lett a gépekkel könnyebben megművelhető kordonos szőlőművelés. Az áttérés azonban szükségszerűen
vonta maga után a fajtaváltást: a szétterülő
helyi fajtákat végleg kiszorították az új,
fagytűrő fajták.
Ezt megelőzően viszont az örmény falvakban egy igen gazdaságos és a természeti
feltételeket figyelembe vevő szőlőművelési eljárás honosodott meg. A falusiak
szerint ennek a művelési rendszernek, a
hagyományos fajtáknak, no meg az „örmény napsugárnak” köszönhető, hogy
szőlőik és boraik édesek, illatosak és zamatosak. A jó örmény borra azt mondják,
hogy „olyan, mint a szent olaj” (merron).
A merront negyven különböző virágból hét
évente csak egyszer készítik a szerzetesek
Ecsmiadzinban, az örmény egyház székhelyén. A bor a szent olajhoz hasonlóan tisztán magában forr ki: forrását ember nem
segíti tűzzel.
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A termékenység jelképe: a gyümölcs
A kereszténység előtti örmény hitvilágban az évkezdet augusztusra, a gyümölcsök érésének időszakára esett. (Ez volt
a zarándoklatokkal, vigasságokkal folyó
Navaszard ünnepe, amely a kereszténység felvételét követően átkerült november
közepére.) Az Újév istenében, Amanorban
az „új gyümölcs hozóját” tisztelték. Az
sem véletlen, hogy Vanatur – a vendégül
látás istensége – Amanor istenség édestestvére az örmény mitológiában. Hiszen
az örmény mentalitás máig elevenen élő
szemlélete szerint javainkat nemcsak attól
való félelmünkben kell megosztani másokkal, nehogy irigy rosszakarókat szerezzünk
magunknak, hanem a megtermelt javaink
felett való együttörülés éppen olyan fontos
és termékeny a léleknek. Azt mondhatjuk
tehát, hogy az örmény világképben az újév
a gyümölcsáldással vagyis a termékenység
képzetével szorosan összetartozott.
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A régi örmény hitvilágból azonban talán
még elevenebben maradt fenn Anahitnak,
a termékenység és az anyaság istenasszonyának emléke. A kereszténység felvételét
követően Anna illetve Szűz Mária alakja
fonódott össze Anahitéval. Ezt látszik igazolni az is, hogy a mai Örményország két
fő gyümölcstermesztő területén jóval nagyobb arányban állnak Szűz Mária tiszteletére szentelt templomok, kápolnák, mint
a szőlő- és gyümölcstermesztésre alkalmatlan hegyvidéki területeken. E két eltérő
természeti adottságokkal bíró terület azonban szoros kapcsolatban állt egymással: a
zarándokutakon kívül fontos kereskedelmi
szálak is összekötötték őket. A családi fogyasztáson túl feleslegként termelt illetve
előállított termékeket szamáron és lovon
szállították hosszú, keskeny hegyi utakon
férfiak, asszonyok, hogy még a tél beköszöntése előtt olyan terményre cseréljék,
ami náluk nem terem meg.
Gyümölcsfeldolgozás

Az örmény táplálkozáskultúra egyik jellemző sajátossága a télire felhalmozott
élelmiszerek különösen nagy mennyisége. A régtől fennmaradt szokás alapját
az időjárási viszonyokban kereshetjük: a
kis-ázsiai hegyvidéken a tél meglehetősen
hideg, a vidéket magas hó fedi, és teljességgel lehetetlen élelemhez jutni. Az egyedüli élelemforrást a kamrákban, pincékben
felhalmozott élelmiszerek jelentették. Ezek
elkészítése a falusi asszonyokra hárult,
akiknek – csak úgy régen, mint ma – elsődleges kötelességük, hogy családjuk jólétéről gondoskodjanak. A téli készletben
mindig volt lavas, szárított vagy jughban1

Kenyeres szekrényben felaggatott alanifüzérek, alattuk lavas. Osakan, 2006

1 Az örmény konyha zsiradékként a jught használja, amelyet úgy készítenek, hogy a vajat két hétig
sóban állni hagyják, majd lassú tűzön felforralják. A
tetején képződött sötét sárga jught edényekbe teszik,
és hagyják megdermedni. Ez egyben a vaj tartósításának módja.
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eltett hús, szárított sajt, vermelt, savanyított
és szárított zöldség illetve különféle vadnövények, fűfélék, aszalt gyümölcs és dosab.
A bor- és pálinkamennyiségről a férfiak
gondoskodtak.
Az örmény orvoslás évszázadokon keresztül előkelő helyet foglalt el a tudomány között, és szinte alig különült el
a népi gyógyászattól. Talán ennek köszönhető, hogy a tanultabb, olvasottabb
örmény emberek nagy figyelmet fordítanak arra, hogy egészségesen táplálkozzanak. A nyers gyümölcsök például télen
sem hiányozhatnak a család asztaláról.
Vidékünkön napjainkban télire nyers állapotban szőlőt, almát, birsalmát, körtét,
diót és gránátalmát tesznek el. A hagyományos fehér téli szőlőfajtákat (amelyek
a XXI. század elejére szintén kiveszőben vannak) bojtorjánból, kenderből,
cirokból készült ágasfákra aggatják, és
felfüggesztik a kamrában – 30-50 ágasfa is lóg egy-egy család kamrájában. A
körtét egyenként vagy sorban egymás
után spárgára fűzve lógatják fel. Ezekkel
a felfüggesztéses megoldásokkal ott is a
rágcsálók károkozását szeretnék elkerülni. A birsalmák és a téli almák kosarakban, ládákban várják a tél végét.
A téli élelmiszerkészletben a nyersen tárolt gyümölcsöknél jóval jelentékenyebb
mennyiséget képeznek manapság a tartósítással eltett gyümölcsök és édességek. A
gyümölcsök tartósításának öt módja közül: aszalás, főzés, gőzölés (sterilizáslás),
cukorral történő konzerválás és savanyítás, ez utóbbit kivéve mindegyik gyakorlatban van napjaink örmény falusi és
városi háztartásaiban. Közülük azonban
csak három: az aszalás, a főzés és a savanyítás tekinthető hagyományos gyümölcstartósító eljárásnak. Az érdekesség
kedvéért jegyezzük meg, hogy a gyümölcsök savanyítása a XX. század első évti16
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zedeiben még élő gyakorlat volt például
a derszimi örmények körében, ahol külön
a vadalmát és vadkörtét illetve egyéb bogyós vadgyümölcsöket enyhén sós vízben
savanyították.2
Az Ararát-síkság falvaiban régen két gyümölcsöt aszaltak nagy mennyiségben: a
szőlőt és a sárgabarackot. A természeti
adottságok kihasználásán alapuló hagyományos és máig kizárólagos technika a
napon történő aszalás. Az örmény nyelv
(akárcsak a magyar) különbséget tesz a
mazsola és más aszalt gyümölcsök elnevezése között: a mazsola cs’amics’, az aszalt
gyümölcsök összefoglaló neve pedig cs’ir.
„Annyira kellett megaszalni, hogy a fürtöt
megráztuk, és a szemek lepotyogtak…”
A mazsola (cs’amics’) készítéséhez a Szőlőszentelés ünnepe után láthattak hozzá. A
Szőlőszentelést (Khaghoghorhnek’) Szűz
Mária mennybevételének napjához (augusztus 15.) legközelebb eső vasárnap tartják az örmény egyházban. A régi öregek a
meg nem szentelt szőlőből nem ettek, és a
mazsola készítésével is megvárták a Szőlőszentelés ünnepét, amikor a szentmisére
kosarakban, tálakban vitték a megszentelendő szőlőt, amelyből aztán kötelezően
jutott az otthon maradottaknak is.
A hagyományos mazsolaszőlő a magtalan
és korán érő K’ismis, amelyet a szeptemberi erős napsugár aszal mazsolává. Szintén
kedvelt mazsolaszőlő az Icaptuk, amelynek nagy, hosszúkás szemei húsosak, és
magja kicsi. A visszaemlékezések szerint
a legrégebbi időkben a szőlősben aszalták a szőlőt. A dombhátak tetején sima,
megtisztított területet hoztak létre, ahova
sorba kiteregették a fürtöket, amelyeket
négy-öt nap múlva egyszer megforgattak,
és egy-két hét múlva már a megaszalódott
2 Haladzsjan, G. 1973. 241.
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mazsolát vihették haza. A mazsola behozásának külön napja volt, előre készültek
rá, akárcsak a szüretre. A fürtöket otthon
szemezték le, mosták meg, majd lepedőkön teljesen szárazra szárították. A szőlőt
tehát semmilyen előkészítő eljárásnak nem
vetették alá.
A szőlőskertek kollektivizálása (az 1930as évek folyamán) és a kordonos művelési
rendszer általános bevezetése (az 1950-es
években) vetett véget a szőlőskerti aszalásnak, és megerősítette a ház lapos tetején, a balkonon való aszalás korábban
is ismert gyakorlatát. Ekkor nemcsak az
aszalás helyében, hanem a módjában is
lényegi változás következett be: a szőlőfürtöket rendszerint valamilyen előkészítő eljárásnak vetik alá, amely az aszalódás
meggyorsítását (a szőlőszem héjának elvékonyítása céljábólk hamus vagy meszes
vízbe mártják) illetve a mazsola tartósságát, szépségét, ellenálló-képességét (kén
füstjén megfüstölik) segíti elő.
„Egész télen az aszalt barack volt az eledelünk. Megtömtük a zsebeinket, úgy mentünk az iskolába.”
A sárgabarackot régen szintén a keményre döngölt szérűn, kint a határbéli gyümölcsösben vagy szőlőskertben
aszalták. A teljesen keményre aszalt sárgabarack hazaszállítása és megmosása
szintén a szürethez hasonlatos ünnepnap
volt. Nagy teknőkben, sós és mentás vízben mosták meg a több tízkilónyi barackot, amit aztán vászonlepedőkre terítve a
balkonon, a lapos háztetőkőn szárítottak
meg. Egyes helyi fajták gyümölcsét nem
is szedik le, hanem a fán hagyják, vagy
leesve a fűben aszalódik meg. Utána a
férgek ellen jól besózva, lezárt üvegekben tárolják, és csak a fogyasztás előtt
mossák meg alaposan. A lapos háztető-

2008. október

kön száradó tisztára mosott búza vagy az
ott aszalódó gyümölcsök hozzátartoztak
a régi nyári faluképhez.
Az örmények számára az elsődleges téli
vitaminforrást az aszalt gyümölcs jelenti. Még ma is előfordul, hogy az orvosok
aszalt sárgabarackot „írnak fel” a szívbetegeknek. A kemény aszalványokból készített böjti ételek azonban különös ízhatásuk
miatt a mai fiatalság körében kevésbé
kedveltek, csak a régi öregek fogyasztják
még mindig szívesen a főtt aszalt barackot dinsztelt hagymával, főtt burgonyával,
sóskával, gabonamagvakkal vagy tojásrántottával összekeverve. Az aszalt ringló
a húsos ételek (tolma, levesek) savanyító
ízesítőszere.
Az aszalás gyakorlatában és az aszalványok
minőségében az egyik döntő fordulatot az
1930-as évektől a mezőgazdaságban elterjedő kén hozta. A falusi asszonyok is gyorsan megtanulták, hogy a kénpor füstjére
tett nyers gyümölcsök nem barnulnak meg
az aszalás során, és a pondrók, férgek sem
támadják meg az aszalványt a tárolás idején. Az esztétikailag szebb kén-sárga aszalt
barackokból viszont nem készíthetők el a
hagyományos böjti ételek, az egészségre
inkább ártalmasak, mint gyógyító erejűek,
és a barack elveszti édes-napfény ízét.
„Úgy mondják: az őszibarack átadja az
ízét a cukornak és a diónak.”
Az örmény nemzeti édességek sorába
tartozó alanit csak a hegyvidékek diótermő lankáin települt falvakban készítik. A
cukros dióval töltött, aszalt (kimagozott)
őszibarack elkészítése nagy szakértelmet
és türelmet kíván, mégis akár 100-150 darabot is készítenek az ősz folyamán, és a
külföldre szakadt rokonoknak küldött csomagokból sem hiányozhat az otthoni nyár
édes ízét őrző gyümölcskészítmény.
17
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„Az öregek a savanyú lavast a torkukra
is kötötték, és úgy aludtak, reggelre meggyógyultak.”
Az örmények lakta vidékeken a
gyümölcslavas (mrgajin lavas, pasztegh
vagy lavasa) a lekvár elődje. A fában szegény területen ugyanis nincsen mód az órák
hosszát tartó lekvárfőzésre (a tartósítószerek előtt csak a keményre sűrített lekvár állt
el), és magától értetődik, hogy a forró nap
erejét kihasználva mintegy „megaszalják a
lekvárt”. Az Ararát-síkságon hagyományosan sárgabarackból vagy ringlóból készül.
A kimagozott, (cukor nélkül) felfőzött gyümölcsmasszát vászonruhára, fém tálcára
öntik és napon megszárítják. Elnevezését
az örmény lepénykenyérrel, a lavassal való
formai hasonlósága révén kapta.
A ringlóból készült savanyú lavas gyógyhatása nemcsak az idézett formában érvényesült, hanem hasfájásra, torokgyulladásra is
fogyasztották a téli hónapokban. Az aszalt
ringlóhoz hasonlóan a húsos ételek savanyítására szolgál. Ugyanakkor jellemző,
hogy ma egyre inkább csemegének, édességnek szánják, ezért sok helyen cukorral
készítik – gyógyító hatásának kárára.

„Mi idősek dosabon nőttünk fel.”
A dosab (mat’) szőlőmustból vagy egyéb
édes gyümölcs (fehéreper, gránátalma,
csipkebogyó, füge) kisajtolt levéből készült sűrűre főzött szirup. Az örmény szőlőtermő tájak falusi háztartásaiban még a
XX. század közepén is korsószámra készítették a szőlődosabot (egy télre 20-50
liternyit) az édes fehér csemegeszőlőkből.
A must ülepítésére illetve savtartalmának
csökkentésére finom szemcsés, világos
szürke földet, az ún. „dosabföldet” használnak, amely 50%-ban meszet tartalmaz.
(A meszet a borászatban szintén a savtartalom csökkentésére használják.) A főzés
rézüstben szabadtűzön és állandó kever18
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getés mellett órák hosszat tart, hogy végül
a kezdeti mennyiség egy negyedére vagy
egy tizedére sűrített mézhez hasonló sötétbarna, sötétbordó szirupot kapjanak.
A szőlő- vagy gyümölcsszirupok készítése az egész kis-ázsiai térségben elterjedt
tartósítási mód volt (nem mondható tehát
kizárólagos örmény jelenségnek – ahogy a
dosab elnevezés is arab eredetű), és kelet
felé a Balkánon át egészen a Kárpát-medencéig eljutott. A magyarok a török hódoltság idején ismerkedtek meg készítésével (Tolna, Baranya, Somogy megyékben),
ezért hazánkban elterjedt elnevezései a török bekmez szóból eredeztethetők: pekmez,
pökméz, peszmeg, de mustmézként is ismeretes. Az egzotikumok felé nyitott XVIII.
századi Nyugat-Európa szintén felfedezte
a szőlőszirupban rejlő erőket, és a mindent
beolvasztó Amerikai Egyesült Államokban
a XX. század első felében gyáripari előállítása is megindult.
A tiszta szőlő- és gyümölcscukor-tartalmú
dosabot reggelente, vagy egy kis rosszullét
esetén megelőzésre isszák – immunerősítő
hatása tudományosan igazolt. A cukor előtt
a szőlőtermő területeken a dosab egyet jelentett a hegyvidékeken termelt mézzel (a
hasonlóság összetevőik szinte százalékra
egyező voltát is jelenti). A téli, kora tavaszi
böjtös időszakban édesítő- illetve tartósítószerként használták: friss hóval, lavassal,
joghurttal (macun) ették, gabonakásákat
édesítettek vele, kedvelt volt vajjal összekeverve, sőt tojásrántotta tetejére is tették.
Az elmúlt ötven-hetven évben jelentősen
csökkent a dosab mennyisége A középkorú vagy fiatalabb korosztály a gyorsabb
elkészítés érdekében cukorral készíti a
szőlődosabot, hiszen cukorral ugyanan�nyi mustmennyiségből több dosab készíthető (50 liter mustból pl. 20 liter dosab),
másrészt a mai kevésbé édes szőlőfajták
igénylik a cukrot – nemcsak a kellemes íz,
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hanem a megsavanyodás elkerülése végett
is. Viszont mindig ügyelnek arra, hogy a
gyógyszernek készülő dosabba cukrot ne
tegyenek, hiszen az csak tisztán fejti ki jótékony hatását.
A szőlődosab készítésének időpontja egybeesik néhány késői gyümölcs és édes
zöldség érésével, mint amilyen a birs, a
késői körte, az őszibarack, a nagy szemű,
fehér szőlő, a ringló, a padlizsán, a sütőtök.
Egyfajta tartósítási mód volt, hogy a félig
főtt szőlődosabba (kiszadosab) az említet
gyümölcsöket, zöldségeket beledarabolták,
és együtt főzték vele. Közülük a puhábbakat, mint a dinnyefélék, a tök, előtte meszes
vízben áztatták, hogy ne főjenek szét.
„Azt az asszonyt, aki kivirágzott
szudzsukhot tudott készíteni, azt még
jobban tisztelték.”
A szudzsukh az egyik legkedveltebb téli
édesség, és talán az egyedüli, amelyben a
szőlődosab használata máig megmaradt. A
félig felfőzött dosabból liszttel besűrített és
fahéjjal, szegfűszeggel ízesített masszát készítenek. Ezt a masszát cérnára felfűzött diófüzérekre öntik, és szellős, árnyékos helyen
megszárítják. Így mind színre, mind alakra
kolbászhoz hasonló hosszú rudakat kapnak

Száradó szudzsukhok a pincében. Osakan
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– ezért lett a neve szudzsukh (a török eredetű szó jelentése: „kolbász”). Készítését a
dosabhoz hasonlóan Kis-Ázsia és a Balkán
minden szőlőtermesztő népe ismeri.
Ma már nagyon gyakran cukrot is kevernek a masszához, hogy az egyre kevesebb
mennyiségben készülő dosabbal takarékoskodjanak. A cukorral készített szudzsukh
puhább és világosbarna színű, míg a hagyományos: kemény, sötét és fényes. De
vajon hova tűntek a jó szudzsukh készítői,
akiknek valaha bizony kijárt a tisztelet: „Ha
tiszta dosabból készült a szudzsukh, akkor
a megszáradás után a külső részén világos szép színű édes virágocska fejlődik…
Azt mondjuk: a szudzsukh kivirágzott. Ez
a legszebb. Azt az asszonyt, aki kivirágzott
szudzsukhot tudott készíteni, azt még jobban tisztelték.”3
A cukor
A cukor elterjedése, az 1960-as évektől
kezdve az életszínvonal javulásával, a szőlők kollektivizálásával és a dosab készítésének korlátozásával, valamint a népszerűsítő szakácskönyvek és az új háziasszonyi
ideált közvetítő újságok terjesztésével függ
össze. Az 1920-30-as évekre is még úgy
emlékeznek vissza az adatközlők, hogy a
cukor elterjedése a falusi háztartásokban
nem volt általános, inkább csak élvezeti cikk volt. A gyümölcslavas, a dosab és
szudzsukh példáin is láthattuk, hogy a cukor a hagyományos eljárásokba is befurakodik, és a készítmények egyik legfontosabb funkcióját: gyógyító tulajdonságukat
veszélyezteti.
A cukor önmagában csak nagyon sűrű cukorszirup esetén válik tartósítószerré. Ilyen
a saját levében és csak cukor hozzáadásával felfőzött gyümölcsből készülő muraba.
3 Onik Mkörtcs’jan, szül. 1935, Osakan. A nép
nyelvén a kiváló fehér szőlőcukorra utal a „kivirágzik” kifejezés.
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Aszalt és kandírozott gyümölcsök a piaci
standon. Jereván, 2006

Ilyenek a kandírozott gyümölcsök (c’ukat),
amelyek kiszorítani látszanak a hagyományos aszalványokat. Egyéb esetekben a
cukor kiegészül más konzerváló eljárásokkal, mint a sterilizálás (kompótok) vagy az
üvegek hermetikus módon történő lezárása
(lekvárok, szörpök, gyümölcslevek). Mivel
Örményországba az 1960-as években forgalomba került, és hamarosan széles körben
elterjedt egy olyan kézi eszköz, amelynek
segítségével hermetikusan képesek a befőttesüvegeket lezárni, a különböző kémiai
tartósítószerek (szalicil, nátriumbenzoát)
nincsenek jelen az örmény konyhában. Ez
az eszköz ma minden háztartásban megtalálható, és igazi „házi konzervgyárak”
létrejöttét eredményezte – ez a képzetünk
támad ugyanis, ha meghalljuk, hogy egy
átlagos három generációs családban évi
300-400 darab 1-3 literes üveggel tesznek
el savanyúságot, előkészített zöldségételeket és különösen a fent említett gyümölcsbefőtteket. Ezzel a mennyiséggel a család
és a vendégek szükségleteit egészen tavaszig, a cseresznye éréséig képesek ellátni.
Az egész éves munka gyümölcsét Újévkor
és a böjti időszakban élvezik – ahogy némi
öniróniával vegyült humorral megjegyezték egyszer: „Egész évben azért dolgozunk,
hogy három hónapig nyugodtan üljünk, és
együnk!”4 Miként a föld szeretete, a vele
4 Jerazik Nazarjan (szül. 1934, Jelp’ine) középkorú
lánya, Szurenavan
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való törődés bőséges terméssel válaszol,
úgy az asszonyi munkák rendjében a föld
gyümölcseinek értő, a hagyományokon
alapuló feldolgozása meghozza a család
számára a jólétet, egy-egy édes pillanatot
a fagyos télben, amihez hasonló apró örömöket talán a mai túltengő világunkba is
érdemes lenne jobban értékelnünk.
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Ha Te vagy az Atyánk

2008. október

Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Mond Uram örökké, miért tusakodunk?
Miért rántunk gyilkot édes testvérünkre,
Gyűlölettel nézve a saját vérünkre?
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Mond Uram, miért van, hogy nem talál a szavunk?
Miért örülünk, ha édes testvérünk sír,
Hogyha a nyomortól vánszorogni sem bír?
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Egymásra titokban miért ármánykodunk?
Miért fáj a fogunk a más vagyonára
Miért öntünk olajat az ördög parázsára?
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Egymással örökké, mond miért harcolunk?
Ha megdörren a fegyver, mennyi árva marad,
Hány ártatlan szájából esik ki a falat?
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Sokszor ártatlant is orrozva miért marunk?
Hogyha utunkba áll, öl a titkos méreg,
Hogy tud lenni ember ily nyomorult féreg?
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Ó add Uram Isten, leljük meg önmagunk,
Ne tanítsuk egymást égő gyűlöletre,
Melyik bírja tovább, azon versenyezve.
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Hő imát rebegjen, s ne átkot az ajkunk,
Ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal
S akkor bánatunk is elpárolog hamar.
Ha Te vagy az Atyánk s mi testvérek vagyunk
Szeressük hát egymást, épp úgy mint önmagunk.
Szeressük hát egymást, hagyta ránk az Úr,
S boldog nemzet lesz, ha e tűz lángra gyúl.
Küldte: Rózsa Gáspár plébános (Deményháza, Maros megye)
Elhangzott Jobbágytelkén a falunap alkalmából 2008. augusztus 10-én.
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Kozma Huba

Pongrátz Ödön
1. rész

Pongrátz Ödön a könyvborítón

A nótás kapitány gáláns kalandjából született Lengyel Anna csak élete végén –
immáron Amerikában – vallotta meg fiának, Ödönnek élete nagy titkát. Igaz, ezt
már sokan tudták az erdélyi városban: a
Pongrátz-fivéreket azért nevezték „fajfiúknak” Szamosújváron, mert az örmény
településen akkor főhadnagyként szolgáló Fráter Loránd anyai ágon az angol
királyi házzal volt rokon. Ezzel a cinkos
22

félmosollyal érzékeltették: tudunk, amit
tudunk. Hogy a főhadnagy és Lengyel
Ödönné Donovák Rebeka regényes, sok
népszerű nótát termő szerelmét még a
magtalan férj rokonsága is támogatta,
mert így juttathatták örököshöz a nagy tekintélyű és – vagyonú örmény családot.
A második háború utolsó esztendejében
a népes Pongrátz-család Magyarországra
költözött, itt, Soroksáron érte őket a forradalom, s mind a hat fiú – de kiváltképp
Gergely, Ernő, Ödön és Kristóf (akit
rejtélyes okokból Bandira keresztelt át
a család) – részt vett huszadik századi
történelmünk legjelentősebb eseményében, az ötvenhatos forradalomban és
szabadságharcban. A ma már legendákkal övezett Corvin köz főparancsnokává Pongrátz Gergelyt választották, de a
helyszínt Ödön és Bandi találták meg, s
jelentős szerepük volt abban is, hogy a
mindennapok lőszer–élelem-utánpótlása
és a jókedvű fegyelem ott folyamatos
volt. A tárgyalások zömét Ernőre és
Ödönre bízták a Corvin köziek, így aztán
érthető, hogy a szabadságharc leverése
után a megtorlás elől a teljes családnak
nyugatra kellett menekülnie.
Ötvenhat hősei lassan mind elmennek
közülünk. Az életben maradottak, a kivégzésektől megmenekülők már mind
távozóban, az egykori legendás pesti
srácok is közelítenek hetvenedik életévükhöz. A Corvin köz főparancsnoka tavaly halt meg, s az ő halála után
bátyja, Pongrátz Ödön vette föl az öc�cse kezéből kiesett lyukas zászlót, hazaköltözött Amerikából, és most már
ő fogadja a Kiskunmajsai Ötvenhatos
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Múzeum látogatóit és a nyári diáktáborok résztvevőit.
Az ő életét bemutató Pongrátz Ödön című
könyvből olvashatnak most Önök részleteket. A népes Pongrátz-család gúlájának
tartóemberét mutatja be ez a megjelenés
előtt álló kiadvány. A címszereplő ötvenhatban már harminchárom éves volt, s
ennek is tulajdoníthatóan a higgadtságot,
a mértéktartást képviselte azokban a heves vérmérsékletű napokban. Nagy idők
nagy tanúja ő. Nemzeti értéket mentünk,
ha mellételepedve meghallgatjuk, s magunkban elraktározzuk élményeit, gondolatait, következtetéseit.

A kályhától indultunk
A földrengés alatt megrepedt az egyik
falunk, és oda, a sérült fal mellé cserépkályhát akartunk rakni. A forradalom
napján, október 23-án már éppen a tetejét tapasztottuk a kályhának, én éppen az
asztalra tett széken álltam, amikor halljuk, hogy a rádióban megtiltják a gyülekezést. Édesanyámnak odaszóltam, hogy
hangosítsa fel a rádiót, s akkor már azt
hallottuk, amint Piros László feloldotta
a tilalmat. De közben Ernő is telefonált
a Parlamentből, hogy mondjuk meg a
feleségének, aki Erzsébeten lakott, hogy
későn fog ma hazamenni, mert tárgyal. A
Gerő-beszéd előtt megint telefonált, hogy
most már ne várjuk haza, és ezt mondjuk
meg a feleségének is, mert egész éjjel
tárgyal a Parlamentben. Ő úgy került oda
– mint megtudtuk később –, hogy a tüntetés engedélyezésének hírére elindult,
hogy ő is részt vegyen az eseményekben.
Csatlakozott a tömeghez, és végül kikötött a Parlament főkapujánál, legalább
háromezer ember társaságában. A tömeg
Nagy Imrét követelte, a kapunál lévők
pedig a bejutást követelve skandálták: –
Nyissák ki! Nyissák ki! Végül az egyik
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parlamenti alkalmazott kinyitja a kaput,
s kérdi: – Mit akarnak? – Nagy Imrével
akarunk beszélni. – Ő nincs bent, de Erdei elvtárs kész fogadni önöket. – Mindenki Veres Péterre és Déry Tiborra
nézett, hiszen ők lettek volna hivatottak
a tárgyalásra, az Erdei Ferenccel való
találkozásra. – Péter bácsi! Tibor bácsi!
Ti tudjátok legjobban, hogy mit akar a
nép! Ernő elmondása szerint Veres Péter
erre így válaszolt hozzá fordulva: – Jó
gondolat. Te menjél be! És ha veled szóba állnak, mondd meg nekünk, s akkor
majd mi is bemegyünk. Így is történt,
öcsém egész éjjel bent volt a Parlamentben, s a későbbiek során Déry Tiborék is
utánuk mentek.
A sokszor és sokak által elmesélt történet
közismert: Nagy Imrét behívták otthonról, és ő nem nagy tájékozottságról téve
tanúbizonyságot, elvtársaknak szólította a Kossuth téren várakozó embereket,
akik kifütyülték őt ezért. Bent az Országházban folyamatosan tartottak a tárgyalások, de az egész épületben nem volt
magnetofon, ezért aztán felmerült, hogy
a Rádióból kell hozni egyet. Igen ám, de
nem volt önként vállalkozó, végül Ernő
ment el az egyik parlamenti és rádiós belépővel rendelkező alkalmazottal a magnetofonért. A Rádió ostromlott várhoz
hasonlított, mikor odaértek. A hivatalos
belépő segítségével könnyen bejutottak az épületbe, ahonnan könnyfakasztó
bombákat dobáltak ki, de a tüntetők vis�szadobálták azokat. Hatalmas volt a füst
és pánik. Ráadásul megérkeztek a tankok
– mint később kiderült – Solymosi János
alezredes vezetésével –, lőszer nélkül.
De térjünk vissza a (cserép)kályhához!
Mi ezekben az órákban cserépkályha-készítéssel vagyunk elfoglalva Soroksáron,
és hallgatjuk Bandi öcsémmel a Gerőbeszédet. Imperialista ügynököknek,
23
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csőcseléknek nevezte Gerő a tüntetőket, édesanyám kezében egy fedő van,
azt törölgeti, és többször is elmondja: –
Meglátjátok, fiúk, itt a világ vége! Mert
ez a rossz helyzetfelismerésről árulkodó
beszéd olaj volt a tűzre, és már lehetett
is hallani a rádión keresztül a lövéseket. Lehúztam az agyagot a kezemről,
leléptem az asztalról, és azt mondtam
az öcsémnek: – Gyere, Bandi, most már
ránk is szükség van. Drága édesanyánk
letérdelt elénk: – Ne menjetek! Már
ketten ott vannak a testvéreitek közül!
Ne menjetek, drága gyerekeim, maradjatok! Bandi kezében egy báránybőr
kucsma volt, és azt úgy vágta a földhöz,
hogy az legalább egy méter magasra
felugrott, és hatalmasat durrant. – Mi
lenne ebből az országból – tört ki belőle
az addig visszafojtott indulat –, ha most
minden édesanya odaállna az ajtó elé,
és nem engedné a fiait vagy a férjét odamenni, ahol rájuk pedig szükség van?!
– Szegény édesanyánk hol sírt, hol zokogott, végül megcsókolt bennünket:
– Talán édesapátok is úgy döntene ott
a mennyországban, hogy menjetek. Így
aztán elindultunk Bandival. Két szomszéd gyerek is csatlakozott hozzánk, és
amikor a jéggyár elé értünk, jött egy
élelmiszert szállító teherautó, és az felvett bennünket. A Lámpagyár előtt tíztizenkét gyerek megállított bennünket,
leszálltunk. Bandinál ott volt édesapánk
régi pisztolya, és azt az öreg kapuőrre fogta: – Nyisd ki a kaput, mert be
akarunk menni fegyverekért! Az öreg
esküdözött, hogy ott nincs semmiféle
fegyver. Pedig mindenki tudta a városban, hogy a Lámpagyárban fegyvereket
gyártanak. Mikor Bandi azt a lehetőséget is megcsillantotta a kapuőr előtt,
hogy ő lehet ennek a forradalomnak az
első mártírja, kinyílt a kapu, kitéptük a
24
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telefonzsinórt a falból, és elkezdtük keresni a fegyvereket.
Végül egy kis fiatal tanonclány megmutatta a fegyverek rejtekhelyét, rengeteg
karabélyt és lőszert találtunk ott a gyárban. Nemsokára megérkezett egy üres
teherautó, arra fölszálltunk mindannyian,
hogy a Rádióhoz menjünk. Éjjel tizenegy-tizenkét óra volt ekkor. Bementünk
a városba, és hallottuk, hogy a rendőrök
jelentős része – némi meggyőzés vagy
kényszer hatására – átállt a felkelők
mellé. A nyolcadik vagy a kilencedik
felkelőkkel és fegyverekkel megrakott
teherautóra mi is felszálltunk Bandi
öcsémmel. A Móricz Zsigmond körtérre
vitt bennünket a jó sorsunk és a teherautó. Az a hír járta, hogy onnan jönnek
majd az oroszok a belvárosba. A körtéren volt egy építkezési bódé, amelyben
szerszámokat és állványokat tartottak,
azokat a Fehérvári út torkolatába vittük,
majd az egyik garázsból benzineshordókat szereztünk, s azok tartalmát az úttestre locsoltuk. Nem sokkal korábban egy
beszkártost, aki munkába ment, lebeszéltük szándékáról, s ha már nem megyek
munkába – mondta –, nektek adom az
uzsonnámat. Megettük a zsemlyét és a
tepertőt, és a zacskót, amibe a gondos
feleség csomagolta az elemózsiát, Bandi
zsebre vágta. Mikor hallottuk jönni a tankokat, megvártuk a hatalmas lámpákkal
világító harckocsikat. Csikorogva jöttek
ezek a szörnyetegek, Bandi egy fa mögött állt, és amikor nyolc-tíz méterre értek hozzánk a tankok, meggyújtotta öngyújtójával a zsíros zacskót, és beledobta
az olajos sárba. Még most is a fülemben
van, amint az a benzinnel kevert sár lángra lobbant: vvvu! Legalább másfél méter
magas lángok kavarogtak ott az utcán az
egyik járdától a másikig. Az első harckocsi lefékezett, a másik elfordult, végül
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nagy nehezen megálltak, végül mind a
tizenhárom monstrum megfutamodott a
lángok elől. Bandi találékonyságát már
gyerekkorában megcsodáltuk, ez jellemezte őt a forradalom idején végig, ez a
menekülésünk során is, de Amerikában a
vadászatok és a halászatok során ugyancsak. A legnagyobb zűrzavarban is világos fejjel mindig a legjobb megoldást
választotta a lehetségesek közül.
Nyolcan-tízen fegyverrel a kezünkben
mentünk tovább Pest irányába, és közben azt a hírt hallottuk, hogy diákokat
vittek be a közeli rendőrkapitányságra.
Elindultunk, hogy kiszabadítsuk őket,
de kiderült, hogy vaklárma volt az egész
híresztelés, folytattuk hát utunkat tovább
át a hídon a Boráros térre. Ekkor már
október 24-e volt, éppen virradt. A téren
újabb fegyveresekkel találkoztunk, és
együtt mentünk tovább a körúton. Amikor a Tűzoltó utca sarkára érkeztünk, láttuk, hogy jön egy személykocsi, és amikor a puskás gyerekek eléálltak, a kocsi
gyorsan kikerülte őket, és gázt adva, továbbment. Ezt látva, megállítottuk a továbbmenő autót, igazoltattuk a bent ülőket, valamelyik húsüzem személyautója
volt ez a sietős kocsi, a főnökasszonyt
vitte munkába. – Ma menjen gyalog!
– szólította fel az utast kiszállásra Bandi, elvette a kocsi kulcsát, és birtokba
vettük a járművet. Alighogy ez az eset
megtörtént, újabb autók jöttek, legalább
hárman, diplomáciai rendszámmal, de
eszeveszett iramban. Ahogy elszáguldottak mellettünk, láttuk, hogy egy orosz
magas rangú tiszt ül az egyik autóban, és
mikor továbbhaladtak, kihajolt az egyik
katonatiszt az ablakon, és egy sorozatot
adott le a tömegre. Több halott és még
több sebesült esett áldozatául a szovjet
autók ámokfutásának. A sebesülteket a
Kilián laktanyába és a távolabbi kliniká-
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ba szállítottuk. Ekkor kezdtük használni
a benzines üvegeket. Jött három-négy
tank, hátuk megett pedig két páncélautó. Amikor az utolsó autó odaérkezett a
közelünkbe az Üllői út kereszteződésétől
nem messze, az egyik ház balkonján álló
mesterlövész a második páncélautó jobb
első kerekét kilőtte. Amikor az orosz katona, aki a sofőrülés mellett ült, a géppuskát a lövés irányába fordította, ez a
balkonos őt is lelőtte. Amikor a sofőr kiugrott az autóból, és menekülni próbált,
őt is. Egy darabig csend volt, és egyszer
csak láttuk, hogy egy tizenkét év körüli gyerek kezében üveggel a páncélautó
felé indul. Amikor már csak három-négy
méterre volt céljától, hatalmas lendülettel a páncélautónak dobta a benzinnel
teli üveget. A gyerek sértetlenül visszaszaladt. Ezt követően, mintha ő lenne a
következő szereplő egy ismeretlen szerző darabjában, egy öregember indult el
a páncélkocsi irányába. Olyan volt ez
az öreg, mintha Róbert bácsi népkonyhájáról jött volna el egy kis sétára, hos�szú kabátját spárgával kötötte össze, hatalmas bozontos szakálla volt, menni is
alig tudott, szinte totyogva odaballagott
egészen a páncélkocsi mellé, egyik kezét
felemelte, majd lassan fel a másikat is, és
láttuk, hogy az egyikben gyufa, a másikban pedig skatulya van. Szinte lassított
mozdulatokkal megsercentette a gyufát,
s a benzin hatalmas lánggal robbant. Az
öreg – mint akinek minden mindegy már
– még az előbbinél is lassabban visszatotyogott a kapu alá. Éljen a független,
szabad Magyarország! – Hallatszott
mindenfelől. Száz meg száz torokból.
Könnyekig megható jelenet volt.
(Megjelent: LÁTÓ Szépirodalmi Folyóirat – Marosvásárhely)
Folytatjuk
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150 éve született, 90 évvel ezelőtt hunyt el

Tisza-partjaink: Hollósy Simon
Máramarosban

Hollósy Simon: Önarckép

„Máramaros megye! A medvék, a vadak
hazája: Gyönyörű erős dombok, a Tisza
vize, nyomorult-elmaradott, félállat emberek birodalma. Ez az én piktortanyám!
Sok kedves emlék köt ide, előkelő emberek azok közül, akik velem jártak ott. Nekem pedig az egész életem öröme-fájdalma ott érhetett meg Técsőn, a város végi
viskóban. [...] Terveim vannak a nyárra
nézve! Vetemény magvakat vásároltunk.
Dolgozni és élni akartunk emberileg. Vajon nem fogja-e a mi veteményeinket, a
munkát, reményeinket idegen, durva járás legázolni?” – írta 1917 tavaszán Juliska nevű tanítványának Hollósy Simon,
aki a következő nyarat már nem érhette
meg. A Técsőn eltemetett festő földi ma26

radványait felesége exhumáltatta, és a
szülővárosban, Máramarosszigeten helyezték örök nyugalomra.
A nagybányai művésztelep megalapítója születésének 150. (1858 – Máramarossziget), halálának 90. (1918 –
Técső) évfordulójára megjelent százoldalas könyvecske, a Hollósy Simon
Máramarosban nem akar több lenni, mint
ami: adalék, hangulati háttér a rajongva tisztelt művész életéhez, és híradás a
magyarságnak az elmúlt húsz esztendő
Hollósy-fejleményeiről. A kötetet ös�szeállító és író Szöllősy Tibor szenvedélyesen kutat, anekdotázik, és nagyon is
emberi pillanatokat ragad meg. Kideríti,
hogy a Magyar Nemzeti Galériában őrzött A zöld kalapos kislány című portrét
kiről mintázta a tanítványai által 28 esztendősen már Öregként szólított festő:
a szerző nagymamájának gyermekkori
barátnőjéről, Sófalusi Erzsébetről, aki
halála előtt három héttel mesélte el megörökítésének történetét. Szőllőssy fiatal
ideggyógyászként kezelte a mester egykori mindenesét, Magyar Bélát: az idős
embert „paraszolvenciáként” természetesen szintén Hollósyról faggatta. A „nép
száját” is megszólaltatja: a bikatelep
fehérre meszelt falára az „erkölcstelen”
piktor aktokat festett; a kisvárosban azt
mesélték, a római katolikus Hollósy hatására lettek a felvégi reformátusok hitehagyottak, mert kénytelenek voltak keresztet vetni, amikor a bikatelep mellett
elhaladtak. Egyszerűen, talán még szegényesen is öltözködött, a legtöbbször borotválatlan volt, tán a fésűt sem szerette
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- idézi föl a XIX. századi naturalizmus és
realizmus egyik legjobb képviselőjének
alakját egy técsői asszony, akinek almás
pitéjéért rajongott a művész. Réti István
szép örmény-magyar Apolló-alakként
emlékezik rapszodikus életű mesterére,
aki egy másik tanítványával, Thorma Jánossal még párbajozott is, ám szerette a
gyerekeket: folyton cukorkával kényeztette őket.
Az Öreg felrázta az álmos felső-Tisza vidéki települést: müncheni magániskolája
növendékeinek 1904-től minden tavas�szal kiadta a jelszót: „Indulás Técsőre!”
A Nereszen-hegy lábánál fekvő kies táj,
később az „emberek megjelenése” elvarázsolta. A Tisza szerelméseként órákig
barangolt a víz mentén. Egyszer napokra
eltűnt (fölgyalogolt a Fekete- és a Fehér-Tisza találkozásáig, hegyi pásztorok,
faúsztatók között töltve az éjszakákat), s
amikor hazaért, aggódó szállásadójának
csak annyit mondott: vendégségben volt
a Tiszánál.
Hollósynak és a világ minden szegletéből
ide gyűlt tanítványainak még természetes volt az átkelés a folyón: a Tisza jobb
partján, Nagytécsőn laktak, a deszkahodályban berendezett iskola meg a bal parton volt. Azóta sok víz lefolyt a Tiszán:



amikor a Hollósy-kutatás elkezdődhetett,
már szigorúan őrzött országhatár volt a
folyó a kettészakított Máramaros vármegyében. Aki a romániai Kistécsőből
a szovjetunióbeli Nagytécsőbe akart átmenni, ha kapott is útlevelet, száz kilométereket vonatozhatott…
Ám azóta is alakul a történet: a festőről
magyar tannyelvű iskolát, utcát neveztek
el, húsz éve működik a Hollósy Simon
Kör, képzőművészeti díjat alapítottak,
emléktáblát avattak a tiszteletére, és az
is tanulságos, hogyan lett szobra a técsői
hatóságok akadékoskodásait kijátszva a
nagy Öregnek.
Azt nem állítjuk, hogy kifogástalanul
szerkesztett, jó helyesírású kiadvány
hagyta el a nyomdát (a szombathelyi Éhen Gyula Kör például kitartóan
Ébenként szerepel), de azt igen, hogy az
idegsebész főorvos gyűjtése, szervezőmunkája nyomán többet érthetünk/érezhetünk meg Máramaros festőjéből, és
magyarságból is példát vehetünk.
(Szőllősy Tibor: Hollósy Simon Máramarosban. Széphalom Könyvműhely,
Budapest, 2008. Ára: 1400 forint)
Major
(Megjelent: Magyar Nemzet
2008. június 7.)





Közlemény

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2007. évben a személyi jövedelemadó 1 % fejében az APEH-től összesen 615 433 Ft átutalásban részesült.
Az Egyesület a támogatást Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény Genocídium c.
könyv nyomdaköltségére, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem örmény konferencia
kötete kiadásának támogatására, könyvvásárlásra, valamint az egyesület irodai működésének költségeire használta fel.
Köszönjük mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-val segítették egyesületünk
működését, az örmény kultúra terjesztését.
Budapest, 2008. szeptember 15.
Dr. Issekutz Sarolta elnök
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Dukai Ditta

Az örmények mindennapi kenyere: a lavas1
(3., befejező rész)

A mindennapi kenyér szentsége
A kenyérnek is lelket tulajdonítottak,
amely szintén közvetítő szerepet játszott az ember és Isten között. A 20.
század eleji gyűjtésekben a kenyér jóakaratú szellemét a „kenyér angyalának” nevezték. Dzsavakhkban elterjedt
volt az a képzet, hogy a kenyér angyala lavassütéskor a tonír körül repdes,
és a sütőasszonyok fölött őrködik. ÚjBajazetben a kenyér angyalához fohászkodtak az ártó szellemek elleni védelemért, amikor az első lavast a tonír falára
csapták. Az első lavas sütésénél megfogalmazódó kérések mind ahhoz az
angyalhoz szóltak, melyet a hiedelem a
kenyérrel azonosított: a kenyér a cipóvá
formált kenyértésztából születő angyal
– „Meleg kenyér: hideg cipó angyala. A
kenyérsütés ideje tehát az angyal jelenlétével szentelődött meg. Védő hatalmát
a kenyér révén később is kiterjesztette:
Vaszpurakanban étkezés után gyorsan
leszedték az asztalt, mert úgy tartották,
hogy a kenyér angyala az abroszon áll,
és ha elfárad, nem lesz kinek megvédenie a házat.
A 19–20. századi népi gyakorlatban is
fennmaradtak a pogány idők emlékét
őrző kenyéráldozat szokásának keresztény formába öntött változatai. Nemcsak
kenyérrel, hanem gabonamagvakkal is
áldozhattak, és a kelesztő anyag nélküli lepények és cipók mindig kitüntetett
szerepet kaptak. Az áldozati cselekmények majdnem mindig a halottkultus�szal hozhatók összefüggésbe, amelyben
a kenyér örökélet-jelképisége erőteljesen van jelen. Az örmények körében
28

mindmáig nagyon jelentősek a halott
tiszteletével kapcsolatos szokások. A
századfordulón Karabahban végzett
gyűjtések említik, hogy a felravatalozott halott szívére kenyeret tettek. Ma is
temetés alkalmával a sírba kenyeret és
pénzt dobnak, majd tort ülnek, amelyen
az összegyűlt rokonoknak, gyászolóknak hogehacot adnak – ez főleg jellegzetes örmény kásaételekből áll (harisza,
sila). A tort az elhalálozás napján (ekkor nők még nem vehetnek rajta részt)
és másnapján, az azt követő hetedik és
negyvenedik napon, az évfordulóján, illetve egyes ünnepekkor (például Szent
Kereszt ünnepe - a szeptember 14-ét
megelőző vagy az azt követő vasárnap)
újra és újra megismétlik. A táplálékot a
léleknek szánják, és egyben áldozati jellege is van: a léleknek felajánlott ajándékok ugyanolyan célt szolgálnak, mint
az Istennek adományozott ajándékok.
Áldozatot kérés teljesítése céljából is tehetnek. Ha például a gyermek megbetegedett, néhány pár (páros számú) lavast
és gyertyát vittek a közeli forráshoz, ahol
a gyertyát meggyújtották, a kenyereket
a forrásnál hagyták, és a forrás vizével
megmosták a gyermek fájós testrészét.
A kenyér termékenységet biztosító ereje
révén van jelen abban a több vidéken is
gyakorolt szokásban, amely szerint azok
az örmény asszonyok, akiknek nem volt
elég tejük, kenyeret (leggyakrabban
lavast), sajtot, főtt búzát és gyertyákat
vittek a közeli forráshoz. Az asszonyok
általában együtt mentek, és gyermeküket is vitték magukkal. A forrás vizével
megmosták mellüket, majd egy má-
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sik asszony gyermekét megszoptatták
(sohasem a sajátjukat). Végül közösen
elfogyasztották a magukkal hozott ételeket. Ha maradt belőle, ott hagyták a
forrásnál. A kenyér korábban említett
tisztító funkciója jelenik meg egy másik, a szüléssel is összefüggő szokásban.
A gyermekáldást követő negyven napon
keresztül a gyermekágyas asszonynak
számos tilalmat kellett betartania. A
negyvenedik napon Vaszpurakanban
(történeti tartomány a Van-tótól keletre) egy vagy két pár kenyeret fogott,
és hajnalban anélkül, hogy valakivel
szót váltott volna, az Eufrátesz partjára
ment. A kenyeret a folyó partján hagyta,
és egy korsó vizet hozott a folyóról. Kenyéráldozata által a gyermekágyas idő
letelte mintegy szentesítve lett az anya
számára, aki újból a család hasznos tagjává válhatott. Más példák felsorolásától eltekintve megállapíthatjuk, hogy a
források, vizek pogány tiszteletét rejtő
szokásokban rendszerint felbukkan a
kenyér felajánlása vagy valamilyen kérés, vagy a kérés beteljesülése esetén a
köszönet jeléül.
Szintén bőségvarázslás céljából a kisgyermek fejére lavast borítottak, és azt
tartották, ha így néhány lépést tesz – az
analógiás mágia törvényei szerint –,
abban az évben a búza értéke felmegy
(ne feledjük, hogy az örmény nyelvben
a hac szóval jelölték mind a kenyeret,
mind a búzát).
A kenyér (és a kalács) mint az élet, az
örök élet jelképe, mint termékenységszimbólum, nem hiányozhat az új élet
forrását jelentő lakodalomból sem. Az
örményeknél a lakodalmi kenyér elkészítése szinte minden vidéken rituális
körülmények között, népes rokonság,
baráti társaság jelenlétében történt. A
kenyeret, amely egyúttal a bőség, gaz-
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dagság szimbóluma is, általában lavast
a vőlegényes házban sütötték meg a
lakodalmas nép számára. A lakodalmat
megelőző szerdán vagy csütörtökön
kezdtek hozzá a liszt megszitálásával,
amihez egy idős, de semmiképp sem
özvegy, ismerős asszonyt kértek fel, aki
természetesen ajándékot kért szolgálataiért (a lakodalmi lavas készítését ma
is „idegenre” bízzák, Tavus megyében
pénzzel fizetik meg). A szokás szertartásos jellegét mutatja, hogy egyes helyeken (Uj-Bajazet megye, Vaszpurakan
vidéke) gyertyákat is égettek a teknő
körül. A liszt szitálása szinte mindenhol
zenével, tánccal, legények, lányok mulatságával folyt le, de a kenyérsütésre,
amelyre általában másnap hajnalban került sor, csak a segítő rokon asszonyok
voltak hivatalosak, akiknek feltétlenül
egészségesnek, termékenynek kellett
lenniük.
A templomból érkező ifjú párt a vőlegényes ház előtt a vőlegény szülei fogadták. Azokból a helyenként eltérően
kifejeződő, változatos szokáscselekedetekből, amelyekkel a vőlegény édesanyja elfogadását és jókívánságait fejezte ki
menye felé, ma már csak egy-egy elem
él. Ilyen például, hogy az új menyecske
vállára vagy fejére lavast dobnak, így
biztosítván számára, hogy kenyérben ne
szűkölködjön, és népes, boldog családja
legyen. Ma, különösen városon, a vőlegény vállára is tesznek egy lavast (természetesen celofánba becsomagolva,
díszes szalaggal átkötve). A századforduló éveiben Nahicsevánban a menyasszonynak az anyósától kapott néhány
lavassal a hóna alatt kellett belépnie a
házba, hogy szerencsét, bőséget vigyen
oda. Érdekes, hogy Vaszpurakanban
ez a szokáselem a lakodalmas szokásfolyamat azon pillanatában kapott he29
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lyet, amikor az esküvőt megelőzően a
menyasszonynak hennát vittek, amivel
majd bekenték kezeit. A menyasszony
fejére ilyenkor két lavast tettek kereszt
alakban, és „Adjon Isten sok kenyeret!”
felkiáltással gondoskodtak az új család
jólétéről, boldogságáról, oltalmáról.
A 20. századbeli háborús viszonyok,
a történeti népcsoportok felszámolása
könyörtelenül szólt bele az örmény nép
hétköznapjaiba. A mindennapi kenyér
nem adatott meg mindennap. Aztán a
lavas sütésével kapcsolatos szokások
is változásnak indultak: a hiedelmek
kikopnak, a kenyér szent jellege feloldódik a hétköznapi szokáscselekvésekben, és lassan-lassan a technológia is
modernizálódik. Azonban az örmények



Fülöp Ákos atya
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számára lavas nélkül nehezen lenne elképzelhető bármilyen hétköznapi vagy
ünnepi étkezés, baráti összejövetel vagy
fogadás, lakodalom, vagy akár halotti
tor. Adjon nekik az Isten sok kenyeret!
Vége

JEGYZETEK
1. A tanulmány az Örményország-Magyarország
Kulturális és Együttműködési Társaságban végzett
önkéntes munkám részeként született. Tanácsaikért
és önzetlen segítségükért köszönetet szeretnék mondani Szuren Hobosijannak (Örmény Tudományos
Akadémia Régészeti és Néprajzi Intézet), Asztghik
Iszrajeljannak (Örmény Állami Történeti Múzeum),
Haszmik Harutjunjannak (Jereváni Állami Egyetem)
és Zorik Caturjannak (Örmény Állami Néprajzi Múzeum). Külön köszönet illeti az örmény falusi as�szonyokat.

(Megjelent: Látó – Szépirodalmi folyóirat 2008. április)





Fogolykiváltó
Boldogasszony búcsú

Szeptember 21-én, vasárnap délután az
Orlay utcai Örmény Katolikus Templomban a Fogolykiváltó Boldogas�szony búcsún Fülöp Ákos atya örmény
katolikus rítus szerint, magyar nyelven
celebrálta a szentmisét. A templomot
megtöltötték a hívek. A harmóniumnál
Kopeczky Lajos teljesített szolgálatot.
A búcsú agapéval zárult, örmény ízekkel és kellemes baráti beszélgetésekkel, amelyért köszönet a Terézvárosi-,
és a Zuglói Örmény Önkormányzatoknak. Köszönjük a Gondnokság odaadó
munkáját, amelyet úgy a templom és
plébánia felújítása, állagmegóvása,
fenntartása, mint a búcsú és szeretetvendégség megrendezése során tanúsított és tanúsít.
I.S.
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1881. V. 17. Lugos – 1963. V. 19. Szatmárnémeti

Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbségek

A Magyar Kisebbség nemcsak Erdély és
a Bánság legjelentősebb nemzetpolitikai
szemléje. Egyben a leghosszabb életű
magyar folyóirat Romániában. Közvéleményt alakított, műhelyt nyitott a kisebbségi lét kutatóinak, állandóan figyelt
Európa és a világ kisebbségeire, erőt és
távlatot adott kétmillió embernek.
Bárki bátran azt hihetné, hogy egy ilyen
színvonalú, hatású folyóirat csak az
egyetemi és művelődésközpontú Kolozsvárott jelenhetett volna meg. Pedig ezt a
folyóiratot itt, Lugoson alapították és
adták ki végig. Alapítja, szerkesztője, tulajdonosa, mindenese Jakabffy Elemér a
két világháború közötti romániai magyar
politikai élet kiemelkedő egyénisége.
Életregénye 1881-ben indult, pesti jogászévek, majd ügyvéd Lugoson. A
Nemzeti Munkapárt képviselője. Apja
útja ez. De nem a könnyű utat választotta. Nemcsak érezte, de látni vélte a józan magyar cselekvés útját. Parlamenti
szereplése rendhagyó: a nemzetiségi
béke eszményének, a jogegyenlőséget biztosító együttélésnek távlatában
gondolkodott. 1922 végén az Országos
Magyar Párt alelnöke. Négy ízben választották képviselővé a bukaresti Parlamentbe. Politikai teendői mellett, azokkal együtt, 1922-től megszakítás nélkül
szerkesztette a Magyar Kisebbséget, a
világ egyetlen ilyen jellegű nemzetpolitikai kisebbségi szemléjét. 1941-ben
egyik utolsó számában írta: „Az én szolgálatom: megőrizni népem legtisztább
erkölcsi hagyományait, nem engedni,
hogy az igazság szelleme elavuljon. A
kezdődő barbárság lármája közt ébren
tartani a lelkiismeret nyugtalanságát.

Megóvni egy jobb idő számára az emberiség megvetett eszméit a szellem és
a szabadság tiszteletét. Ezek a nemzet
igazi szentségei.”
1944-ben, mint európai látókörű politikus, megérez(het)te, hogy szerveződő
jövő ellene fordul, éppen osztályhelyzete miatt. Kitelepítették: Várhely, Hátszeg, majd Szatmárnémetibe került. Itt
folytatta emlékiratait, a szekuritáté elvitte.
A MTA külső tagja lett 1939-ben, tudományos munkásságának elismeréseképpen. Tudományos rangjától 1960-ban az
akkori MTA vezetősége megfosztotta.
79 éves öregúr ekkor, Szatmárnémetiben emlékiratait rendezte. Osztályellenségnek minősült, mert tudományos
munkájában helyreigazította a román
statisztika hamisításait. Kétszeres űzöttség, kétszeres megalázás: kisebbségi
sors példázata Erdélyben.
1989-ben az MTA elnöksége visszaadta
Jakabffy Elemérnek (az akkor már 26
éve halott tudós-politikusnak) méltatlanul elvett rangját.
2000 után a szülőföld és a választott
otthon – Lugos és Szatmárnémeti –
élénken őrzi Jakabffy személyiségét:
Jakabffy-napok, emléktábla, Balázs
Sándor kolozsvári professzor tevékenysége jelzik, hogy a XXI. század kezdetén elismerésre talált.
Király Rozália
Elhangzott Lugoson, a Jakabffy Elemér
emléktábla megkoszorúzásakor 2008.
május 25-én.
(Megjelent: LUGOSI HIRMONDÓ IX.
évfolyam 4. (78.) szám, 2008. július 18.)
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Ókovács Szilveszter

Karajan, a kaméleon

Dokumentumfilm a száz éve született, sokarcú karmesterről

Tart a Karajan-év, és itt az új Karajan-doku is mindjárt DVD-n. Csaknem húsz
év perspektívájából összegzi a száz éve született karmester lényét, művészetét,
de Fischer-Dieskaunak van igaza, aki Brams rekviemjét tizenegyszer énekelte
vele: Herbert von Karajan kaméleon volt, akit képtelenség azonos hangulatokban, azonos benyomásokkal rajtakapni.
H A N G K É P
Filmes bizonyítás következik, nagy pályatársak vallanak róla. „Talán a század legnagyobb karmestere” (Solti).
„Gyermeklelkű Macchiavelli” (Kollo).
„Madártávlatból adott új perspektívát a
világnak „ (Janssons). „Művelt volt-e,
vagy intelligens? „Szörnyű pasas”
(Fassbander). „Barátságos, a zenekarát dédelgető ember” (berlini kürtöse).
„Állig gombolkozott személyiség, hideg és szenvtelen” (Helmut Schmidt).
„Szórakoztató és hitvány is tudott lenni” (Thielemann). „A pszichológia mestere” (Mutter).
De melyikünk egyvonású, vethetik fel
önök. A személyiséget épp a többarcúság hozza létre, máshogy viselkedünk
más-más helyzetekben – különben is,
egy halott sztárról készülő nagy csinnadrattás filmben sokan végletes mondatok pufogtatására éreznek múlhatatlan vágyat. („A legmagányosabb ember
volt, akivel valaha találkoztam” – így
drámázik Janowitz.)
A jellemző archív szalagok kiválasztása
mellett szerintem ezek a releváns kérdések: mekkora karmester volt? Erényei,
gyengeségei? Repertoárjának súlypontjai, fehér foltjai? Munkamódszere?
Korszakai? Robert Dornhelm válaszait
32
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Talán a rendező nem is akar meggyőzni
minket, pusztán bemutatja a szerteágazó véleményeket – ám ekkor filmje már
nem konstrukció, nem mutat sehová,
hovatovább kár volt ennyit vesződnie
vele.
Amit magam megérteni vélek: Karajan,
aki fénykorában úgy tűnik fel, mint egy
kimaszkolt félisten a Tetralógiából, tagadhatatlanul erőt sugároz. Ő a Boss,
aki ha benn van a házban, arról mindenki tud, s akkor másképp viselkedik –
például jobban énekel. Arrogáns, rekedt
hangján simán leagyatlanozza zenekarát
(a kamerák dacára, vagy azért?), de egy
perc múlva ráérősen mesél remek anekdotát Willy Brandtról – így kerül két volt
szövetségi kancellár a zenés filmbe. És
mint az igazán jó dirigensek, egyszerre
szép és plasztikus képekkel dolgozik.
„Úgy akarok fantáziálni, ahogy háromszáz madár együtt repül. Nincs látható



Hamupipőke-mód kellene kiocsúzni a
ránk öntött idézettömegből. A ma nagyon trendi szilánkos szerkesztés – egy
tucat nagyinterjút vágnak fél mondatokra, és próbálnak másképp összerakni –
érdekes ugyan, de megjegyezhetetlenné
teszi a sorokat. Nincsenek nyilatkozókhoz köthető koherens gondolatmenetek,
nincs idő egy-egy történetre, pedig azon
keresztül könnyebb bármit megvilágítani, a homloklebeny mögé plántálni.

vezetőjük, de minden mozdulatukat
ugyanaz a szándék hatja át.”
Karajan energiáiról a Walkür-werkfilmje
tanúskodik, rendez, vezényel, énekel, pörölyöz. Jó vágás, ahogy ugyanitt Mariss Janssons elképedt arccal
vall Otello-élményéről: a Frenivel,
Vickerssel csúcsra járatott produkció
után egész éjjel kóválygott Salzburg
utcáin. „Én irányítok, én fordítom a
csavarokat” – idézi Schwarzkopf. Most
meg mi élünk, és mi alkothatunk véleményt. Ez a film kell nekünk, de ennek
a filmnek mi is kellünk: így lesz belőle
Karajan, ahogy én látom című individuális művünk.
(Karajan – „A szépség, ahogy én látom”/
Dornhelm – Deutsche Grammophon
DVD, 2008.)
(Megjelent: Magyar Nemzet 2008. 07. 12.)





Herkulesfürdőn a barangolócsoport. A Vaskaputól Marosszéken át Erdély kapujáig című
cikk megjelent a füzetek szeptemberi számában
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Bálintné Kovács Júlia – Moszkovitsné Osztián Aranka

A mezőbándi Osztián Béla családjáról –
„dióhéjban”

Az Erdélyi Múzeum Egyesület tervei
között szerepel, hogy időről időre egyegy hazai tájegységet a legkülönbözőbb
szempontok szerint bemutasson. Történeti, kultúrtörténeti, természettudományi, stb. témájú dolgozatok készülnek
ezekre az alkalmakra, amelyeket konferencia keretében előadnak az érdeklődőknek.
Úgy gondoltam, jó alkalom adódik így
arra, hogy adatokat gyűjtsünk, és próbáljuk jelezni, hogy az Erdélyben otthonra
lelt örmények, akik nemcsak azokban a
településekben éltek, amelyeket a köztudat is számon tart, hanem egész Erdélyt belakták. Kutassuk fel, hogy az
éppen sorra kerülő tájegységben hogyan
éltek, kik is voltak és milyen nyomot
hagytak maguk után? Így készült el az
Aranyosvidékről szóló írás is.
Ha pályázatok útján sikerül pénzt szerezni, az elhangzottak kötetben is megjelennek, reményeink szerint, így lesz ez
a jövőben is. A Mezőségről is elkezdtem
az anyaggyűjtést, 2007-ben a Fővárosi
Örmény Klub egyik csütörtöki összejövetelén is felolvastam részleteket a
kutatás eredményeiből, a Füzetekben is
megjelent. Bíztattam barátaimat, ismerőseimet, akikről tudtam, hogy a Mezőség szülöttei, hogy írjanak családjuk
gyökereiről.
Nagyon gazdag anyag gyűlt össze, a
„Mezőségi morzsák” kezdenek cipóvá
tömörülni. Az itt következö családtörténeti morzsa is ennek a cipónak a része.
Most pedig átadom a „tollat és a szót”
anyatársamnak, Arankának.
34

Egyes örmény családok a Marostól délre fekvő Mezőségen, Marosbogáton és
környékén telepedtek le. Maga Szongott
Kristóf, az elkötelezett armenológus-,
akinek köszönhetjük, hogy annyi mindent tudunk mi, mai örménygyökerű
magyarok az őseinkről- Marosbogáton
született, onnan származott el. Ugyancsak Marosbogáton élt a népes Tolokán
család.
Osztián Béla, az édesapám Szamosújváron született, mert apai ágon oda kötődött.
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nyitott, négy gyermekét pedig a legjobb
iskolákba járatta: fiai a Piaristáknál tanultak, a lányok a Zárdában.
Gyermekeivel együtt rendszeres látogatói voltak a színházi előadásoknak.
Négy gyermekük volt.
1. Osztián Ilonka 1880-ban született.
Jó örmény szokás szerint, amit a 19. sz.
végén, a 20. sz. elején még nagyon is
megtartottak, Pungucz Antalhoz a 40
holdas gazdag örmény kereskedőhöz
ment férjhez, akinek birtoka és vegyeskereskedése a Nyugati-szigethegységben lévő Vármezőn (Bucium) volt. Ott
éltek, Pungucz Antal ott is van eltemetve. Ilonka férje halála után fiához, Antalhoz költözött Nagyváradra. Az 1960as években hunyt el.

Dr. Osztián Ödön

Osztián József és neje Tolokán Mária
Az apjának Osztián József-nek Besztercén volt temetkezési vállalata. Feleséget
Marosbogátról hozott, Tolokán Mária
személyében.
A családfő karizmatikus egyéniség, szigorú, törekvő, igényes ember volt, aki
nagy súlyt fektetett gyermekei nevelésére, taníttatására. Talán emiatt költözött
Kolozsvárra, ahol nagy kalapszalont

A tábori levelezőlap

2. Osztián Béla, édesapám volt a második gyermek, 1883-ban született. Róla
és családunkról majd részletesebben
írok.
3. Osztián Ödön 1886-ban született.
Szomorú sors jutott neki osztályrészül,
pedig szép jövő állott előtte. A Piarista
Főgimnázium elvégzése után egyetemre ment, és 1910-ben megszerezte a jogi
doktorátust.
Sajnos családot nem alapított, mert az
első világháborúban elpusztult.
4. Osztián Aranka 1888-ban született.
Férjének, Leopoldnak a vezetéknevére
nem emlékezem, csak arra, hogy fiukat –
talán a keresztapa nagybácsi tiszteletére
Ödönnek keresztelték. A 20-as években
mindhárman kivándoroltak Amerikába,
nem tértek vissza, Los Angelesben vannak eltemetve a szülők, fiukról, családjáról nem tudok. Nagynéném kereszt35
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nevét, ami nyilván családi örökség, és
gyakori az örménymagyar közösségben
jómagam vittem tovább.
Mint a címben is jeleztem elsősorban
édesapámról, és a szűkebb családról
tudok „dióhéjban” beszámolni. Apám
jó kereskedői hajlama korán megmutatkozott, és édesanyja családja, a Tolokán
család őt is a Mezőségre csalogatta,
hogy családi vállalkozásban, közösen, egy kézre dolgozzanak. Először
Mezőbándon, majd Radnóton, Ludason végül Marosvásárhelyen nyitottak
jólmenő textil-és könyvüzletet.
Megerősödve apám önállósította magát,
és Bándon horgonyozott le.
Fiatal korában élte világát, ahogy az
ének is mondja: „Nótáskedvű volt az
apám, átmúlatott sok éjszakát...”, de
nem vetette meg a kártyajátékot sem.
Szórakozni nem egyszer nagy társasággal a szomszéd birtokra mentek,
Basa Gézához. Az ott alkalmazásban
lévő egyik asszony mesélte, hogy egyszer emelkedett hangulatban éjjelizenét
adtak a malacozó kocának, s közben
aranypénzt dobáltak az udvari személyzetnek, melyből maga az asszony is elkapott egyet az apám kezéből.
Családalapítás után azonban már csak
a családjának élt. Egész életére jótékony hatással volt felesége, mindenben
segítőtársa, az ármális nemes Szekeres
családból és a Nyárádmentén fekvő
harasztkereki nemes Farkas családból
való Juliánna. Szüleimnek második házassága volt az egymással kötött házasság, de gyermeke csak édesanyámnak
volt az első házasságából. Anyám első
házasságából született leányát, Juditot
apám éppen olyan szeretettel és gondoskodással vette körül, mint minket, a
saját gyermekeit, az 1927-ben született
Arankát és az 1930-ban született Bélát.
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Osztián Béla és családja 1935-ben

Szépen haladtak, minden jó is volt,
amíg be nem következett a gazdasági
válság. Ekkor nehezebb napok köszöntöttek a családra, de nem tartott sokáig,
mert noha apám előbbi vállalkozásaiból
megszerzett javai mind elúsztak, nem
adta fel, nem lógatta az órát, hanem új
vállalkozásba kezdett.
Kocsmát nyitott, (habár örök életében
utálta a pénzszerzés eme formáját), mert
tudta, hogy ez egy gyorsan jövedelmező
üzlet. Elképzelése bevált. Rövid időn belül megnyitotta a vendéglő részleget is.
Kifőzdéje vonzotta a fogyasztókat. Már
nem csak az ott lakók, hanem a környék
módosabbjai is szívesen fogyasztottak
a finomabbnál finomabb ételekből, borral, cigányzenével fűszerezve. A község
és a környék elöljárói mindennapi vendégei voltak, nem egyszer hozomra ettek ittak... Ügyes üzleti érzékét mi sem
bizonyítja jobban, hogy már nemcsak
saját vállalkozása felett rendelkezik, hanem bérbe tartja a községi fogadót, és az
úgynevezett „román kaszinót”.
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Egyenes, becsületes segítőkész ember,
nem él vissza az emberek bizalmával,
mindenki tiszteli, becsüli. Politizálni
nem szeret, közadományokban részt
vesz. Támogatja a közművelődést, előfizetője a napisajtónak, és különböző folyóiratoknak, mint a Színházi Élet, Tolnai Világlapja, Délibáb... Mindent együtt
valósítottak meg feleségével, aki lelki
és szellemi útmutatója volt családjának.
Imádkozzál és dogozzál jegyében keltek
és feküdtek, és a sok munkának megvolt
az eredménye, mindig maximálisan kiteremtettek mindent a családnak.
Telnek az évek, és jön a sokat várt változás, az 1940-es év. Megváltozik a község összetétele, a Bécsi döntés alapján
meghúzott határ oly módon halad át
községünk szélén, hogy sok ott lakónak
a háza a határ egyik oldalán, a másik része, az udvar a határ túlsó oldalán van,
nem beszélve a megművelendő földekről! Határátlépővel mentek az emberek
dolgozni...
Megpezsdül az élet! Katonák, tisztek
nyüzsögnek a határon, a főutcán hangszórók zenéje símogatja az ébredő, felszabadult lelkeket „Szép vagy gyönyörű
vagy Magyarország....Ott, ahol zúg az
a négy folyó... Újra magyar város Kolozsvár...” Mámorosak a nappalok és az
éjszakák, Judit beleszeret egy Petri nevű
katonatisztbe, és feleségül megy hozzá,
Budapestre költözik. Mezőbánd magyarjai felébrednek nehéz, gondterhelt
évtizedeikből... Jövőt látnak gyermekeiknek, unokáiknak. De meddig?!
„Az évek telnek, mint a percek”, ahogy
Villon írja. Elérkezik 1944. Szorongás,
félelem, hogyan tovább? Könyörülj Uram
szegény népeden, hisz megbűnhödte már
a múltat s jövendőt!
Menekülés, indul az utolsó vonat a
községből, gyerünk, emberek menekül-
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jünk! De miért? – morfondírozik apám,
hisz én senkinek sem vétettem! Előttem
csak kétféle ember létezik: becsületes és
becstelen.
A megszorítások idején, amikor a más
nemzetiségieket nem volt szabad kiszolgálni, ő akkor is maga mellé ültette
a román igazgató-tanítót, vele vacsorázott, és mindig kiszolgálta cigarettával. Ő bízott az emberekben és vállalta
a felelősséget érte, hiszen barátja volt!
Márpedig a családjáért és barátaiért
igyekezett mindent megtenni. A családi
és egyházi ünnepekre nagy súlyt fektetett, mi pedig a dús ajándékozást ünnepi köszöntéssel, imával, énekléssel és
kézcsókkal köszöntük, háláltuk meg. És
most itt hagyni mindent, földönfutóként
menekülni? Ez nagyon nehezére esett,
de ment, mert már a két lánya Pesten
volt – én Juditékat mentem meglátogatni –, s így a feleségével meg a drága kicsi 14 éves fiával útra keltek.
A menekülés alatt is megmutatkozott az
örménymagyarok összefogása, apámékat
egy Erdélyből elszármazott örmény barátjának, Begidzsánnak a családja fogadta
be Aszódhoz közel, a Bag községben lévő
otthonába. Én is odautaztam Pestről.
Ahogy mondani szokták cseberből-vederbe estünk. Ugyanis amikor elkezdődtek a harcok két tűz közé kerültünk.
A házhoz nagy udvar tartozott, elöl az
oroszok ásták be magukat, hátul a németek. Egy csendesebb reggelen, amikor a pincéből feljöttünk egy kicsit levegőzni, apám észrevette, hogy egy sebesült orosz katona fekszik az udvaron,
és oda akart menni, hogy segítsen rajta.
Vesztére eltalálta és megsebesítette egy
golyó. A lövés nem volt halálos, de a
pincei lehetőségek között befertőződött,
szepszist – vérmérgezést – kapott.
Folytatjuk
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Ünnep a Tabánban

Szeptemberben csordul a hegy leve, és az örmények ki nem fogynak a derűs
tréfákból. Második Vidám Örmény Estünk meghitt jó hangulatban zajlott-telt;
minden jel arra mutatott, hogy a Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat
vendégei jól érezték magukat.
Tarján Tamás irodalomtörténész, egyetemi tanár kedves, családját bemutató
anekdotái már az első percben rabul
ejtették a hallgatóságot. A nagypapa,
Dr. Hovhannesian Éghia polihisztor
szellemét idézte meg az unoka. Precíz, gondos, aszkéta életű tudós volt. A
nagymama rendkívüli temperamentuma
meghazudtolta német származását. Így
a családi harmónia tökéletesen megvalósult: „a nagypapa volt a szász, nagymama az örmény.”
Az est folyamán sorra elevenedtek meg
régi örmény házak, szobák, lakóikkal együtt; a nagy vígságok és pici örmény boltok szereplői szálltak közénk.

S hogy így
történt, abban oroszlánrésze van
Flórián Antal színművésznek, aki
mélyen érző
előadásmódjával szívét
tette elénk:
gondoljunk Tarján Tamás
Petelei Öreg
legényére, vagy a Cicernak-ra. A
Grung ( Darumadár ) című dal fordítása
kapcsán említi Dr. Hovhannesian Éghia,
„az idegenben élő
örmény honvágyát
tükrözi vissza, épp
ez okból az idegenben élő örmények
majdnem minden öszszejövetelen áhítattal éneklik azt.” Elmaradhatatlan a dal,
így került a vidám
történetek mellé ez a
szép szomorú vers.
Mály Gerő már régóta az égi színtársulat tagja, de még
ma is megnevettetett
bennünket.
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat teltház előtt Most úgy éltünk,
rendezte meg a Második Vidám Örmény Est a Tabánban című ahogy eleink éltek;
hódolva a ránk jelirodalmi, zenei és gasztronómiai programot
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lemző szellemi kíváncsiságnak,
vérünket
Juhász Endre dudukés Bakos Csaba dobzenéjével pezsdítve, és
„bölcs politika a gasztronómia” szabályának
megfelelve kóstolhattuk meg a hagyományos erdélyi ételeket.
Dr. Issekutz Sarolta
elnök asszony velünk
volt ezen az ünnepen, és
dedikálta az Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
című könyvét, melyben
az ízletes ételek recept- A közreműködők: Várady Mária színművész, a Makám együttes tagjai: Juhász Endre (duduk), Bakos Csaba (dob) és Flójei megtalálhatók!
Reméljük, hogy ezen rián Antal színművész
az esten újabb barátokra leltünk. Örmény Dolváth jev árohcsutjun! Szerencsét és
Kisebbségi Önkormányzatunk nevében egészséget!
köszönjük a Budavári Önkormányzat tá- Jövőre találkozunk!
mogatását, vállaljuk, hogy örömmel szíVárady Mária
nesítjük Budavár kulturális palettáját!
a Budavári Örmény Önkormányzat elnöke







A Kazán szoros. A Vaskaputól Marosszéken át Erdély kapujáig című cikk megjelent a
füzetek szeptemberi számában
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In memorian Vahan Szongott Dénes

2008. május 21-én a libanoni Tyrosban (a mai Tir) elhunyt negyedfokú unokatestvérem, Vahan Anhaghth
Astvatzaturian professzor a nyelvtudományok legendás művelője, az ókor-tudományok világklasszisa. 1932. február
2-án látta meg a napvilágot az erdélyi
Erzsébetvárosban, mint Szongott Dénes, Szongott Miklós történelemtanár
fia, Szongott Kristóf híres szamosújvári
örmény történész-tanár dédunokaöccse.
1945-ben a család szüleivel és nénjével
Olaszországba menekül, s Velencében,
az örmény kultúra nyugati fellegvárában települ le. Diákéveit ott tölti, majd
beiratkozik a mechitaristák egyetemére.
1955-ben szerez doktori diplomát örmény nyelv és történelemből. 1957-ben
pappá szentelik, s belép a Mechitarista
Rendbe. Ekkor veszi fel családja eredeti
nevét, Astvatzaturian, amelyet II. József
törölt el 1784-ben, s kényszerítette a
családra annak német tükörfordítását:
Sohn-Gottes. A rend 1958-ban Libanonba küldi, a Tyrosi Örmény Egyetemen
örmény nyelvet és indogermán összehasonlító nyelvészetet tanít. 1961-ben közép-ázsiai majd É-afrikai kéziratgyűjtő
és régészeti expedíciókban vesz részt,
ahonnan 1967-ben tér vissza Tyrosba.
Ekkor az egyetem professzorává fogadja. 1968–1970 között megújítja az
ősi szervezet, a Société Arménienne de
Zarytos történészi kutatásait. Itt mintegy
80 kiváló, többnyire örmény származású történész-régész-nyelvész kutatásait
irányítja. 1973–1976 között libanoni
kulturális attasé az Iráni Császárságban.
Elképesztő nyelvtudása még ugyancsak
polyglott munkatársait is elkápráztatta.
Magyar és örmény anyanyelvén kívül az
alábbi nyelveket beszélte magas fokon:
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olasz, veneto-i, francia, spanyol, portugál, katalán, gallego, león-i, román, német, angol, holland, flamand, svéd, dán,
izlandi, ír, kimru (welsh), finn, észt, lív,
orosz, lengyel, ukrán, cseh, szlovák,
szerb, bolgár, albán, új-görög, perzsa,
kurd, hindi, grúz, csecsen, török (számos közép-ázsiai rokonnyelveivel), újhéber, arab, kopt. A kihalt nyelvek közül
a pun nyelvnek elsőszámú tudora volt,
de nagyon jól ismerte az ó-görög, latin,
ó-örmény, ó-perzsa, ó-arab, szír, ó-héber, ó-egyiptomi, szanszkrit nyelveket
is. A hun-szkíta nyelvemlékek felderítésében és összegyűjtésében oroszlánrészt
vállalt. Foglakozott az etruszk nyelv
problematikájával is. Nem szívesen
publikált, nem maradt sok publikációja
az utókorra, nem szerette tanulmányait
kisebb cikkekben szétszórni, kizárólag összefoglaló, monografikus tanulmányokat jelentetett meg. Hallatlanul
szerény, hallgatag ember volt, nem szeretetett szerepelni. Művei közül kiemelkedik a Dynamique évolutionnaire des
langues (Zarytos-Tyros, 1973) c. hatalmas nyelvfilozófiai monográfiája, a
Lingua Punica (Venezia, 1981) nyelvészeti monográfia, valamint a szkitoid
nyelvekről írt első átfogó publikáció:
Les langues scythoides (Zarytos-Tyros,
1985). 1993-ban az Örmény Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává
választotta és a Jereváni Egyetem díszdoktorává avatta. 1992-ben járt utoljára
Magyarországon, ekkor részt vett a Filozófiai Vitakör Ember és Fejlődés konferenciáján. Az egyetemes emberi tudomány egy hallatlanul érdekes és színes
egyéniségétől vesz most búcsút.
Nagy Baka György
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Urmánczy Nándor emléknap Maroshévizen
Sok évtizedes hallgatás után 2008. szeptember 6-án a marosmenti szülőföldjén
– legfőképpen Czirják Károly helytörténész szervezésében
– emlékeztek meg
Urmánczy Nándorról.
Ez alkalommal könyv
is megjelent a csíkszeredai Status kiadónál, Dr. Urmánczy
Nándor élete és munkássága 1868–1940.
címmel. Egyben születésének 140. évfordulójáról és megdöbbentő haláláról is
megemlékeztek. Az
emléknap szentmisével kezdődött két felekezeti pap beszédével. A megemlékezők
a templom bejáratánál emléktáblát avattak, a sírjánál pedig koszorúztak. A
maroshévizi Urmánczy kastélyban, ahol
jelenleg Kulturális Központ működik,
konferenciát is rendeztek. Budapestről
eljött unokája, Dr. Gortvay István, aki



meghatóan szép beszédet tartott a sokoldalú nagyapjáról, akinek munkássága
mindeddig feledésnek volt kitéve. Politikusként és közéleti
személyiségként is
maradandót
alkotott. Reméljük, hogy
az ősnemes örmény
család históriája, kiváltképp Urmánczy
Nándor neve elfoglalja az őt megillető
helyet a történelemben. Az ereklyés
Országzászló mozgalom és még sok
egyéb gondolátának
megvalósitása újra
napirenden van. Írásos hagyatéka, naplója, számtalan tudományos dolgozata
kéziratba fennmaradt.
Megjentetésük valóságos történelemkönyv lenne az utókor számára.



Budai Merza Pál
Brassó, 2008. szeptember 18.



Szomorújelentés

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Karácsony András 2008. augusztus 31.
napján, életének 73. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait
2008. szeptember 9. napján a Farkasréti temető ravatalozójából a görög katolikus
vallás szertartása szerint helyezték örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él!
Gyászoló család

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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Örmény-magyar gyermekrovat
(20. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről,
Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép
történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk.
Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és
büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik.
De még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is
folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor
addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila,
str. Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

Nagy Khoszrov (Kr. u. 222–250.)

Szánádrug király halála után Örményország nagyon zavaros időket élt meg, egészen addig, amíg Nagy Khoszrov lett a király. Khoszrov hosszú ideig uralkodott, és
nagyon sok ellenségtől megvédte az országot. Uralkodása alatt, 224-ben Perzsiában
lázadás tört ki: a Szaszánidok dinasztiájából származó Árdáchir fellázadt a pártus
királyi ház ellen, letaszította Árdávánt a
trónról és elfoglalta helyét.
Khoszrov, az örmények királya ekkor egy
szövetséget hozott létre, a trónbitorló ellen
indult és véres csatában legyőzte őt. Ekkor
a pártusok egyik hercege, akit Ánágnak
hívtak, Árdáchir udvarából az örmények
királyához menekült. Egy vadászaton
azonban megölte az örmény királyt, amiért menekülnie kellett Örményországból.
Az örmények azonban elfogták és Dápér
hídjánál kivégezték. Ánág fiát, a kis Gergelyt a dadáknak sikerült megmenteniük,
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és Cezáreába vinniük. Khoszrov kisfiát,
Tirdátot, egy Mamigonián családból származó örmény herceg menekítette meg
Árdáchir haragjától, és római területre vitte
őt, hogy ott békében nevelkedjék.
Ebből a két gyermekből lett később az örmény történelem két legfontosabb alakja.
Miért kellett a kis Gergelyt kimenekíteni Örményországból?
Miért kellett Tirdátot római földre
vinni?
Két válasz:
(Molnár Zsófia, Marosvásárhely)
Július: Kleopátra Antonius által megvendégelte majd elfogta Egyiptomban
II. Árdávászt. Mivel nem ismerte el az ő
hatalmát, kivégeztette.
Augusztus: A Rómában megkoronázott
király a behódolást jelképezi. Az örmények Róma befolyása alá kerültek.
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Családi nap a Tisztviselő-telepen

De jó volt augusztus 30-án nemzetiségnek
lenni a Józsefvárosban!
A Tisztviselő-telepre hívott meg minket
is, örményeket, dr. Hollóssy Andrea Józsefvárosi képviselő, és Komáromi Tibor
az Orczy-kert igazgatója. Ünnepelni hívtak minket, 133 évvel ezelőtt építették fel
az első házat a Tisztviselő-telepen.
Elmentünk mindannyian: német, ruszin,
ukrán, lengyel, görög, román nemzetiségiek, és nem utolsó sorban mi, örmények.
Álltak a sátrak, ahol nemzetiségünket bemutathattuk. Nagy állványainkat kerekeken gurítottuk,– mindenki csodájára járt
–, így mutattuk be Örményországot, az
örmény írásbeliség kialakulását, templomainkat, szertartásainkat, kedves képeinken az örmény kódexlapokat. Keve Mária
nélkül nem tudtuk volna ilyen szép kiállítást rendezni! Sokat dolgozott, szívvel,
lelkesedéssel. Köszönjük!
A Capdebó család Józsefvárosban lakik, a
családfa az édesanya áldozatos munkájaként készült el, fényképekkel, levelekkel
illusztrálva. Sok érdeklődőt vonzott ez a
történelmi visszatekintés is, felkeltette a
figyelmet az örmény kultúra iránt.
A könyvbemutatón Zakariás Enikő Kedves nők, napok, virágok című könyvét
mutattuk be.
Dr. Issekutz
Sarolta, a Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnöke is
kilátogatott a
józsefvárosi
nemzetiségi
családi napra.
Csökmei Mária
segítségével a
szőnyegszö-

vést tanítottuk, kis szövőszéken. Némely
gyermek hihetetlen türelemmel tanult, a
pici Sárának sikerült is egy szép övet készítenie, amit nagy büszkén mutatott mindenkinek.
Akik velünk ünnepeltek, azokat vendégül
láttuk finom süteménnyel, jóféle ennivalóval, magunk sütötte hússal, amelynek
illata messze szállt.
A román nemzetiségi elnök, Kálmán fantasztikus fotókat készített a jelenlévőkről.
A ruszin elnök, János pedig jóféle pálinkával és mangalica kolbásszal kényeztette
az ünneplőket.
Minden nemzetiség elhozta művészeit is.
A lengyel ötvöst, akivel mintás fülbevalót,
karkötőt csinálhattak a kis látogatók. A ruszin babák, az ukrán nyakláncok is pörögtek, forogtak a vásári forgatagban.
Minden nemzetiség műsort is adott. A lengyelek fergetegesen táncoltak, mindenki
tátott szájjal nézte műsorukat. Szépen daloltak a ruszin, az ukrán, a román előadók,
népviseletükön meg-megcsillant a napsugár. Kék búzavirág, hímzett mellény, csipkekötény hirdette, hasonlóak vagyunk itt
a Kárpát-medencében.
A város nemzetiségi fúvószenekara összetrombitálta azokat is, akik korábban nem
hallottak erről a rendezvényről. A zenekar
úgy játszott, hogy jobb kedve kerekedett
mindenkinek, pedig addig sem volt rossz a
hangulat. A görögök úgy járták a szirtakit,
hogy még a sánták is beálltak táncolni! ..
A nap végén Mononyik Sándor és Vikidál
Gyula dalaival búcsúztunk.
Összekovácsolódtunk! Ez a nap, a közös
programok megerősítettek minket. Együtt
voltunk, jól éreztük magunkat, és megfogadtuk, jövőre is csinálunk egy ilyen jó
kis napot!
Zakariás Enikő
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2008. október 16., csütörtök 17 óra

Budapest, Magyarok Háza, Bartók terem (V. kerület, Semmelweis u. 1–3. I. em.)

Műsor:

„Emlékek szárnyán”
Zenés nosztalgiaest

Mártonffy Miklós előadóművésszel
Sztárvendég:
Rácz Kati énekesnő
Rendezi:
Budapest Főv. XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató:
Fővárosi Örmény Önkormányzat,
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

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. III. emelet 338-339, telefon: 332-1791 – Sárkány Annamária
titkárságvezető, félfogadás szerda 16–18., csütörtök 10 – 12. óráig)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
a Ferencvárosi-, a XI.- és a XIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Főszerkesztő: Béres L. Attila
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. Tel.: (1) 201-1011, Fax: (1) 201-2401
Nyomdai munkák: Mackensen Kft.

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület

f ü z e t e k
„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

havonta megjelenő kiadványa
XII. évfolyam 141. szám
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A Fővárosi Örmény Klub minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor
– hívottan és hívatlanul – mindenkit szeretettel vár
a Budapest, V. Semmelweis utca 1–3. I. emeleti Bartók terembe

Gondolatok az örmény liturgiából
„Mindenkinek oltalmazója, Krisztus!
Jobbod védelmezzen
nappal és éjjel,
otthon és útközben,
álomban és ébren,
hogy ne inogjak meg sohasem!
(És irgalmazz…)”
A képeken Krisztust sokszor úgy ábrázolják, hogy jobbjával áldást ad. Reánk
és az egész világra. Mindenre kiterjedően. Ezt idézi elénk Szent Nerszesz verse
is, felsorolva az alkalmakat, helyzeteket. A novemberi őszi idő sokszor tud
befolyásolni, de ne feledjük: az Úr mindig velünk van!
Dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Béres L. Attila

Lehet könny(gáz) nélkül is sírni…

A Fővárosi Örmény Klubban az „Emlékek szárnyán” című nosztalgia műsorban, a Budapest Főváros XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
felkérésére lépett fel Mártonffy Miklós zeneszerző, előadóművész, ország- és
világjáró sanzonénekes, valamint a sztárvendég, Rácz Kati énekesnő. A klub
háziasszonya dr. Issekutz Sarolta az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület nevében köszöntötte a megjelenteket, majd az októberi programot
rendező kerület elnöke Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit bemutatta a neves művészeket.
M á r t o n f f y mert dala a „Piros szív, fehér hó, zöld
Miklós erdé- levél”. A Magyar Színházban már nelyi
örmény gyedik éve játsszák a „Fizetek, főúr!” c.
család leszár- produkcióját, amelynek egyaránt szermazottja, ősei kesztője és szereplője, a klubest jól isk o l o z s v á r i mert művésze.
nemesek, akik Először szerepelt a klubesten a sztárApafi Mihály vendég, Rácz Kati. Az énekesnő budaerdélyi fejede- pesti zenész családból származik, édeslem hívására apja kiváló muzsikus volt. A művésznő
telepedtek le zenei tanulmányait zongora és énekszaMártonffy Miklós dalla- Szamosújvá- kon végezte. Pályafutását a folyamatos
maival nosztalgia hanguron. A család koncertturnézás jellemzi.
latot varázsolt
örmény neve Az előadóművészek a legkiválóbb maMárdirosz volt. Szülei zeneszerető em- gyar szerzők leghíresebb pest-budai
berek voltak, édesanyja hegedűművész dalaiból állították össze műsorukat. A
és neves énekesnő volt. Mártonffy Mik- gazdag dalcsokor az őszi hangulatnak
lós évtizedeken át járta
a világot, számos országban szerepelt, mint
zongorista, énekes, zenekarvezető, zeneszerző
és dalszövegíró. Hosszú
időt töltött Svájcban,
megjárta Németországot,
és megfordult a Skandináv országokban éppúgy,
mint a Benelux-államokban. De mindig hazatért,
visszahúzta a szíve, a
A sztárvendég, Rácz Kati énekesnő (baloldalt) válaszolt
honvágy. Világszerte is- Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit kérdéseire
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a mindennapok gorombaságait, bosszantásait.
Egy ideig nem gondoltak
se a pénzügyi válságra,
se a gázáremelésre, se a
kórházak és iskolák bezárására, se a budapesti
közlekedési káoszra. Behunyták szemünket, és
átengedték magunkat a
muzsikának, a dallamoknak. Ha netán valamely
dalra mégis kicsordult
a könnyük, erre is akadt
dal, kissé korszerűsítve:
Az októberi klub közönsége átengedte magát a muzsikának
„Lehet könny(gáz) nélmegfelelően az „Emlékek szárnyán”
kül is sírni…”
nosztalgia hangulatot varázsolt. Mű- Ősz közepén így sikerült ismét átélni az
soruk idejére a hallgatók elfelejthették élet szép pillanatait.







Fővárosi Örmény Klub

2008. november 20. (csütörtök) du. 17 óra

Magyarok Háza, Budapest V., Semmelweis u. 1–3. I. emeleti Bartók terem

Műsor:

Ünnepi hangverseny az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére
Közreműködik:
Kirkosáné Magda Tünde (vibrafon): Rachmaninov: Vocalise, Hacsaturján: Adagio
Kirkosa Péter (hegedű): Mozart: A-dúr hegedűverseny 1. tétel, Albinoni: Adagio
H. Bodó József: A HÁRSFA VIRÁGA – könyvbemutató
Különös sorsok, igaz történetek.
A mű szépirodalmi családregény, hiteles korrajz, ahol az író emléket állít
a forradalom utáni megtorlás során kivégzett sorstársainak is.
A szerző könyvét a helyszínen dedikálja
Közreműködik: Bolberitz Zsófia és Takács Bence előadóművészek
A rendezvényt követően Dr. Keszy-Harmath Péterné által készített
örmény ételkülönlegességek kóstolója.
Rendezi: a Bp. Főv. XI. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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Megemlékeztek a felejthetetlen hősökről

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közös rendezésében emlékeztünk meg október 2-án a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében az 1848-49-es szabadságharc hőseiről és az
Aradi Vértanúkról, köztük a magyarörmény hősökről. A magyar és az örmény
Himnusz után a rendezők nevében dr. Issekutz Sarolta mondott köszöntőt.
Az ünnepi te a Főpoleseményen gármesteri
e m l é k b e - Hivatalnak,
szédet mon- hogy a díszdott
Dr. termet ismét
Bona Gá- ingyen bizbor hadtör- tosította az
ténész, aki ünnepségre.
felelevení- K ö s z ö n e tette az aradi tet mondott
tizenhárom a Föv. II.,
életútját és a Terézváutolsó nap- rosi-, a Feját.
rencvárosi-,
Az ünnepi a XI., XII.
megemléke- és XIII. kezésen Sudár rületi Ör- Dr. Issekutz Sarolta, az emDr. Bona Gábor
Annamária mény Ön- lékműsor rendezője
előadóművész Lázár Vilmos búcsúle- k o r m á n y velét olvasta fel, és nagy átéléssel sza- zatnak, valamint az Országos Örmény
valta el Vörösmarty Mihály Szózat és Önkormányzatnak a rendezvény támoArany János: Rendületlenül
gatásáért, amely lehetőséget
c. versét. Közreműködött
adott a csak erre az emlékDevich Gábor (klarinét) és
estre rendezett kiállításra,
Hlavacsek Tihamér (zongoés a szeretetvendégségre is.
ra) valamint Miskolczi Anna
Dr. Issekutz Sarolta kiemel(gordonka), műsorukban szete: „Így ünnepeltek az örmérepelt Schumann: Románc
nyek, és abban reménykedOp. 94., Bartók Béla: Három
nek, hogy a többi kisebbség
csíkmegyei népdal, Wagner–
is csatlakozik egyszer októLiszt: Izolda szerelmi halála
ber 6-a közös emlékünnepa Trisztán és Izolda c. operáléséhez. Mert van az Aradi
ból és Brams: a-moll trió Op.
Vértanúk között több nem114. Allegro és Adagio.
zetiségi származású, akikAz emlékműsor végén dr. Sudár Annamária nek hozzátartozói ugyanúgy
Issekutz Sarolta megköszön- előadóművész
élhetnek közöttünk. Ők is en4
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nek a hazának az állampolgárai és ezért mindannyian
köszönettel tartozunk. Az
1600-as évek közepén Erdélybe települt örmények
több száz éves menekülés
után találtak menedéket, és
már röviddel ezt követően
úgy érezték, hogy Magyarország a hazájuk. Ezért
terjesztették fel kérelmüket
az 1800-as évek elején a
kancelláriához, hogy hiva- Közreműködött Devich Gábor (klarinét), Hlavacsek Tihatalos irataikat is magyarul mér (zongora), valamint Miskolczi Anna (gordonka)
nyújthassák be. Vállalták
magyarságukat a szabadságharcban is ügye is. Ezért emlékezünk, hogy a jelent
és vértanúink vállalták a halált is hazá- felrázzuk, és a jövőt a múlt dicsőségéből
jukért. Ez a föld ma is a hazánk, ezt sem merítve építsük. Az összefogást kérem
Magyarországon, sem Erdélyországban a többi nemzetiségi társaimtól is, hogy
nem hagyjuk! Ennek az országnak a becsüljék meg jobban ezt az emlékünnefelvirágzása az örmény származásúak pet, ezt a hazát.”

Az aradi vértanúkra, a magyarörmény hősökre emlékezők a díszteremben
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Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos

Az aradi vértanúk leszármazottai, a jelenlévő magyarörmények és emlékezők
a díszteremben felállított kopjafánál
– harangzúgás közben – koszorúval,
valamint egy-egy szál rózsával rótták
le kegyeletüket. Dr. Issekutz Sarolta,
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnöke, Szongoth Gábor volt országos alelnök, és Heim Pál
fővárosi alelnök, valamint Dessewffy
Sándor, az Aradi Vértanúk Öröksége
Egyesület elnöke koszorúzott, de kegyeletüket lerótták Lázár Vilmos, Kiss
Ernő, továbbá Czetz János és Schweidel
József hősök népes számban megjelent
családtagjai is.
Az ünnepséget a Szózat zárta. Az állófogadáson az örmény konyha remekei
mellett baráti beszélgetések tették emlékezetessé a találkozásokat.
(Béres)

A Lápos-völgyi örmények

Hosszúra sikeredett beszámolómnak, – aminek még koránt sincsen vége – , egy
„appendixéhez” érkeztünk. Magyarlápos úgy látszik, hogy valóságos kincsesbánya, ami az örménymagyarokat illeti. A szeptemberi számban olvashattunk
a sikeres fiatal íróról, Dragomán Györgyről, akinek bizony ma is vannak „rokonai” – lehet, hogy csak névrokonai – Magyarláposon, a Besenszkyek leszármazottait pedig, ahogy csak időm engedi, itt fogom megkeresni Kolozsváron,
és remélem alapos és színes írásokban tudok beszámolni családtörténetükről.
„Munkatársamtól”, Moldován Lajostól Lahetta Bruno bányakapitány volt, akitovábbi családokról kaptam híradást.
nek köszönhetően Oláláposbányából
„Emlékeim között való kutakodásom Erzsébetbánya lett, Burjáék meg a 19.
eredményeként küldök még néhány sz. végén ipart telepítettek, méghozzá
emlékmorzsát olyan családokról, sze- vasöntő ipart.
mélyekről, akik meghatározó szerepet
töltöttek be a Láposi-medencében, de
akikről rajtam kívül, azt hiszem, senki
sem tud már.

Helyszín:
Budapesti Kamaraszínház
Ericsson Stúdió
(1075 Budapest, Asbóth utca 20.)
A kopjafánál Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, Szongoth Gábor volt országos
alelnök (jobbra), és Heim Pál fővárosi
alelnök
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Időpont:
november 10-én, hétfőn 19 óra
Jegyek válthatók a Színház Szervezésén: 1075, Budapest, Asbóth utca 24.
Tel:343-1125 vagy 06-30/811-1580

Egy oláh-láposbányai bányabejárat

Lovag Lahetta Brunóról és a Burja
testvérekről van szó, akik helytörténelmet csináltak a maguk módján.

Az Intzék
Dr. Intze Béla fiatal orvosként került
Erzsébetbányára, mint a M. Kir. Bányakapitányság által alkalmazott első orvo7
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Oláh-láposbányai zúzdák

sa a telepnek, mert akkor még községről
nem lehetett beszélni (1880-as évek).
Az elnyert állás nemcsak kiemelkedő bérezést jelentett, hanem számtalan más előnyt
is. Kincstári ingyen lakást, kályhakész téli
tüzelőt, konyhai folyóvizet, lakástakarítást, világító olajat, (petrólium), stb.
Az orvost az egész telep megszerette, ő
lett a telep „doktor bácsija”. Rövidesen
asszony jött a házhoz.
Dr. Intze nemcsak orvos volt, hanem
igazi tudós is. Laboratóriumot rendezett
be a rendelő mellett, és egy bizonyos oltóanyaggal kísérletezett, ami végül is sikerült neki. A kísérletekhez fiatal borjak
vérét használta, így egy kisebb borjú állományt tartott a havasi legelőkön, amikből
időnként vért csapolt (nyersanyagot), amiből az oltóanyag készült.
Reklám levelezőlapot készíttetett, amivel
reklámozta az oltóanyagot, nem is sikertelenül.
Dr. Intze Béláéknak egy fiúgyermekük
született: ifjú Intze Béla (sz. 1894. május
29-én, B. K. J.) aki követte apját, orvosi
diplomát szerzett, majd elfoglalta helyét,
az üzemi orvosi széket. Apja kísérleteit
nem folytatta, őt inkább az új technika, az
autó érdekelte. A 20-as évek végén meg is
vásárolta az első autót, egy ponyva tetős
sport kocsit. Sokáig nem nősült meg.
Mint kocsi tulajdonos látogatást tett
Szatmárnémetiben egyik volt évfolyam8
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társánál, és itt ismerte meg jövendőbélijét Simó Albina személyében, akit rövidesen feleségül is vett, és haza hozta
Erzsébetbányára.
1933-ban megszületett első és egyetlen
gyermekük, Intze Klára Éva.
Az Intze család kezdetben kiegyensúlyozott, boldog életet élt. Nyaranta Szatmáron
töltötték a szabadságot, majd változott a
szokás. Nyáron otthon fogadták a népes
vendégsereget Szatmárról, a szatmári látogatások pedig áttevődtek télire, a báli
szezonra.
Ilyenkor mind gyakrabban fordul elő, hogy
a feleség és a gyerek Szatmáron marad
hosszabb ideig, a férj egyedül tér haza.
1940-ben a kislány Szatmárra megy az
elemi iskolába, és így az anyja mind több
időt tölt vele, jószerivel csak a nyári vakációban tartózkodnak Erzsébetbányán.
A falu pletykálni kezd: „Intzéék válni készülnek…”
1944 nyarán már a feleség és a kislány már
haza sem jön. A férj szeptemberben felutazik Szatmárra a család után, és sokáig vis�sza sem jön. A falu ott maradt orvos nélkül,
új orvos kerül a faluba, Dr. Eperjesi.
Aztán jön a hír: a szatmári „Szamos”-ban
megjelenik egy rendőrségi közlemény,
mely szerint „Dr. Intze Béla orvost karóra lopás miatt a rendőrség letartóztatta”.
Sokáig csend. Decemberben Dr. Intze teljesen megzavarodott elmeállapotban haza
jön, vagy hozzák valakik éjszaka.
A bánya vezetősége egy nyugdíjas egészségügyi asszisztenst fogad fel az orvos
gondozására, a kosztolását a falu vállalta
el. Nem sokáig. Februárban elhunyt.
Egyetlen leánya Szatmáron férjhez megy
Bihari Sándor építészhez. Két gyermekük
születik, Szabolcs és Attila. Éva 1979-ben
meghalt, és vele halt az Intze név is. Egy
örmény ismét eltávozott.
Folytatjuk

Erdélyi Örmény Gyökerek

2008. november

Ecsmiadzin kincsei – fotókiállítás

Ez évben immár másodszorra, igen gazdag – a tavaszi után most egy őszi –
programsorozattal jelentkeztek az erdélyi örmények. A szeptember végi világi és egyházi rendezvények részben már méltatásra kerültek az októberi lapszámban. A Marczibányi téri Művelődési Központ M Galériájában szeptember
23-án megnyitott Ecsmiadzin kincsei c. fotókiállítás méltán aratott nagy elismerést, amelyet nemcsak a megnyitón résztvevő közel másfélszáz érdeklődő
jelzett, hanem a vendégkönyv bejegyzései és az utólagos telefonhívások is.
A Jerevántól félórányira található r é s z l e t e s
Ecsmiadzin városban van az örmény i s m e r t e t ő
keresztények Rómája, az örmény apos- kíséretében.
toli egyház fejének, a katolikosznak a A művészi
élrezidenciája és itt található a Világosító fotók
Szent Gergely által tervezett, 301–303 ményét jól
egészítette
között felépült székesegyház.
A kiállítás nemcsak a székesegyház cso- ki a megdálatos műtárgyait, hanem a kincstár pá- nyitó műsoratlan gyűjteményét is bemutatta, ahol ra, melyben
évszázadok óta gyűjtik az egyházi közös- Puskás Eszter énekműségek, örmény művészek adományait.
A kiállítás anyaga az ecsmiadzini épí- vész gyötészetet, a hacskarokat, a fémművessé- nyörű hangget, a fafaragásokat, a szőnyegszövés ján örmény Flórián Antal színművész
remekeit, a hímzéseket, a nyomott tex- e g y h á z i
tilanyagokat, a miniatúrákat, valamint a ének (saragán), majd pedig az örmény
festészetet mutatta be művészi fotókkal, népdalok csokra hangzott fel Gyulai
Csaba dob, valamint Juhász Endre
duduk és zurna kíséretével, természetesen örményül. A zenét örmény irodalmi
gyöngyszemek egészítették ki Flórián
Antal színművész tolmácsolásában. Az
örmény művészetek ilyen tömény élvezete a hangulatot annyira fokozta, hogy
szűnni nem akaró taps hívta vissza a
művészeket.
A kiállítás szakmai megnyitója egy
hangos tárlatvezetésnek felelt meg. Dr.
Issekutz Sarolta az egyes művészeti ágak
főbb jellemzőit ismertetve hívta fel a figyelmet az örmény motívumkincs gazPuskás Eszter énekművész, Gyulai Csaba dagságára, az anyagmegmunkálás sok(dob), Juhász Endre (duduk és zurna)
színűségére, magas színvonalára. A ha9
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zai nagyközönség előtt eddig még nem
látott műtárgy együttes bemutatójának
sikere visszaigazolta, hogy érdemes az
örmény kultúra, a távoli Örményország
minél több kincsét megismertetni úgy
a hazai örménységgel, mint az örmény
művészetek iránt érdeklődő nagyközönséggel. A szépség ugyanis vonzza a látogatókat, gyönyörködtet, a boldogságérzet kiegyensúlyoz, és segít elfeledni egy
kis időre a hétköznapok problémáit.
A könyvvásár után méltó befejezésként
az örmény konyha ízeivel búcsúztak a
rendezők, mely minden évben nagy sikert arat.

Dr. Issekutz Sarolta

Részlet a kiállítás anyagából:
Ecsmiadzin az Ararát-völgy egyik
legrégibb városa. Korábbi időkben
Vaharsapat-nak nevezték I. Vaharsa
Arsakuni királyról (117–140). A IV sz.
elején Vaharsapat az örmény kereszténység központjává válik. Itt épül fel
10
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az Ecsmiadzini Székesegyház, illetve
Hripszime és Gajane mártírnők sírja
fölé kápolnát emelnek.
A Székesegyház III. Tiridát uralkodása
és az örmény egyház alapítója és első
pátriárkája, Világosító Gergely idején épült 301–303-ban. Agatangelosz
V. sz.-i történész leírása szerint az
„Ecsmiadzin” elnevezés egy régi legendához kapcsolódik. Világosító Gergely látomásában Jézus Krisztus arany
fűzfaággal kezében, az Ararát-völgybe alászállva rámutatott arra a helyre,
ahol majd templomnak kell épülnie. A
hagyomány ezt a helyet az „Alászállás
helyének” nevezi a Székesegyház közepén.
Kezdetben a Székesegyház bazilika-típusú épület volt. Vahagn Mamikonjan
herceg idején (V. sz.), majd a VII. sz.
közepén Komitasz és III. Nerszesz
katolikoszok alatt centrális kupolájú
templommá alakították. A belső tér központjában négy boltívvel összekötött
hatalmas pillér támasztja alá a men�nyezet főkupoláját. Ez a kompozíció fő
vonalait tekintve napjainkig változatlan
maradt.
1627-ben egy kisebb, valamint egy nagyobb kupolát építettek hozzá, a nyugati
oldalon harangtorony épült 1658-ban, a
keleti oldalon pedig 1869-ben múzeum.
Nagas, Hakop, Harutjun és Hovnatan
Hovnatanjan festők a belső teret freskókkal díszítették a XVIII. században.
I. Vazgen katolikosz idején (1954–1965)
a Székesegyház teljes restaurálásakor
részleges régészeti ásatások nyomán a
nagy sekrestye alatt urartu-kori áldozati
tűz-oltár, faragott szertartáskő, freskóés mozaikrészletek, régi tartópillérek
kerültek elő. Mindez arról tanúskodik,
hogy a Székesegyház kereszténység
előtti templom alapjaira épült.
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A hazai nagyközönség először láthatta a fotókiállítás gazdag anyagát

A kiállítási anyagát az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület bocsátotta a II. ker. ÖKÖ rendelkezésére.
Köszönet az egyesületnek, hogy oly
fáradhatatlan az örmény kultúra terjesztésében. Köszönjük, hogy a Bp. Főv.

II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat ismét egy pazar kiállítással
kedveskedett a kerület, a főváros örménységének, magyarságának.

Gyűjtés

Egy rendszeres látogató

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület adományokat gyűjt a szerbiai
Eleméren Kiss Ernő aradi vértanú által építtetett, Szent Ágoston tiszteletére felszentelt római katolikus templom tatarozási munkálataira. E templom szentélye alatti
kriptában nyugszik Kiss Ernő. A templom a nagybecskereki római katolikus plébániához tartozik, amely a renoválási munkálatokat irányítja, fogadja az adományokat. A templom külső tatarozása magyarországi támogatásból elkezdődött, azonban
annak befejezésére nincs anyagi lehetőség. Összefogással sikerülhet, hogy a magyar
szabadságharc leverésének 160. évfordulójára a templom felújítása megvalósuljon.
Adományokat az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest Bank
Rt.-nél vezetett 10100792-72594972-00000007 számú számlájára lehet átutalni.
Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „Eleméri templom tatarozására”.
* * *
A Budapesti Örmény Katolikus Plébánia múzeuma felújításának befejezéséhez adományokat várunk a Plébánia múzeumi felújítási célra nyitott 11707024-20465157
bankszámla számra. Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „Örmény katolikus
múzeum felújítására”.
11
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A legnagyobb ajándék

Eleméri főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt

Anyaországi vendégek, nemzeti egyházaink és a pravoszláv egyház képviselői,
a tartományi kormány, a Magyar Nemzeti Tanács, a vajdasági magyar politikai
pártok, civil szervezetek, a magyar többségű, valamint a nagybecskereki önkormányzat képviselői és az egybegyűlt hívek jelenlétében zajlott az ünnepség.
Sziveri Géza tanár úr vezetésével az idén is itt voltak a szenttamási diákok.
a családja később telepedett le eleméri
birtokán. Bánát több községe is a tulajdonukban volt. Mártírhalála után előbb
Aradon, majd a katalinfalvai templomban temették el, és a kiegyezés utáni
években, 1872-ben, az eleméri templomban helyezték örök nyugalomra.
A megemlékezés kegyeletadó szentmisével kezdődött, amelyet dr. Német
László bánsági megyéspüspök celebrált,
a szentbeszédet pedig msgr. Huzsvár
László nyugalmazott püspök mondta.
Lázár Vilmos emléktáblája és a keresztelő A megemlékezés ünnepi műsorában
medence a Nepomuki Szent János székes- felléptek az Emmanuel kamarakórus
egyházban
tagjai, valamint a nagybecskereki Petőfi
Megemlékeztek minden aradi vértanú- ME és a helybeli Madách Amatőrszínra, köztük a nagybecskereki születésű ház szavalói.
Lázár Vilmosra is, akinek emléktáblá- Dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény
jára a Nepomuki Szent János székes- Gyökerek Kulturális Egyesület elnök as�egyházban vasárnap helyezték el a
kegyelet virágait.
De nemcsak rájuk
emlékeztek, hanem a forradalom
minden résztvevőjére és mindenkire,
aki a szabadságért
és az igazságosságért harcol, mert
a szabadság Isten
legnagyobb ajándéka.
Kiss Ernő Temes- A vajdasági magyarok és az anyaországi vendégek az eleméri
váron született, ünnepségen
12
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szonya ismertette a több mint 330 évvel
ezelőtt Magyarországra települt örmények történelmét, akik magyar kultúrán
nőttek fel és magyarrá váltak. A forradalom iránti elkötelezettségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy a 12 ezer örmény
1200 honvédet, hetven főtisztet adott a
szabadságharcnak. Kiss Ernő és Lázár
Vilmos is örmény származású volt.
A szentmise után dr. Törzsök Erika, a
Magyar Köztársaság Miniszterelnöki
Hivatalának elnöke ünnepi beszédében
kihangsúlyozta, hogy magunkban hordozzuk a tévedés lehetőségét, KözépKelet Európa népei pedig lassan lépnek
túl a tévedéseiken. A történelem pedig
arra tanít, hogy tanulni kell a múltból,
és előre kell nézni. Azok a férfiak, akik
akkor, 1848–49-ben előre néztek, megelőzték korukat, és ezzel lehetővé tették,
hogy alig másfél évtizeddel később, ebben a térségben dinamikus fejlődés, polgári jólét kezdődjön. Az egyes korok, az
utódok, másképp gazdálkodtak ezzel az
örökséggel. Mi, most itt, úgy hisszük, és
reméljük, hogy a 159 évvel ezelőtt történt aradi tragédia mához szóló üzenete
az, hogy a népek, nemzetek, etnikumok,

vallások, a
társadalom
különböző
rétegeinek
harmonikus
együttélését
meg kell és
meg lehet oldani. Hisszük
és reméljük:
a tizenhármak véráldozata nem volt
hiábavaló Dr. Issekutz Sarolta az örmondta.
mények forradalom iránti
Józsa Lász- elkötelezettségéről szólt
ló, az MNT az eleméri templomban
elnöke hangsúlyozta, hogy nem szabad egy nemzetnek a múltba csak a kesergés eszközével visszatekinteni, hisz van nekünk mit
ünnepelni akkor, amikor a mártírokat a
példamutatásuk alapján értékeljük, és
ilyen formán ünnepeljük az emléküket.
Kifejezte reményét, hogy lesz erőnk az
összefogásra a határ minden oldalán,
hogy egyszer majd az eleméri templom
egy, a jelenleginél fényesebb belsővel
várja majd az idelátogatókat.
Pásztor
István,
a VMSZ elnöke
szerint ma új kihívások előtt állunk,
amelyeknek
a
megítélése gyakran arra utal, hogy
különbözőségek
vannak közöttünk,
ami önmagában
nem baj. A különbözőségeknek az
ütköztetése vezet
el a gondolatok
Szentmise az aradi vértanúk emlékére az eleméri templomban
13

2008. november

letisztulásához. De abban, amiben nem lehet
közöttünk különbözőség, az az elhivatottság,
az a hűség, a nemzet iránti elkötelezettség. Ez a
megemlékezés ebben erősít meg minket.
Matuska Márton, a VMDP elnökségének tagja
szerint, ha mi itteni magyarok, az anyaországra
támaszkodva megkíséreljük a legfontosabb jogainkat kiharcolni, amilyen a Magyar Nemzeti
Tanács, a magyar autonómia, a magyar választói névjegyzék, akkor együtt indulunk ebbe a
küzdelembe is és kivárjuk a győzelmet. Rácz
Szabó László, az MPSZ elnöke szerint forradalomban élünk ’48-óta, egyfolytában, mi magyarok pedig veszítjük sáncaikat. Szerinte már
Zenta van soron. Közben oda jutottunk, hogy
a magyar embert megverik, s hogyha az netán
visszaüt, akkor lásd a temerini fiatalok példá-
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A kegyelet koszorúi a kriptában
Kiss Ernő sírjánál

Nagybecskerek, Elemér 2008
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ját, súlyos büntetés vár rá. Dr. Páll Sándor, a VMDK elnöke betegség miatt
nem vett részt a megemlékezésen.
A templom homlokzatán álló emléktáblát Papp Sándor, Magyarország belgrádi nagykövete és Nagy Ferenc, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának
főkonzulja, továbbá Törzsök Erika, Szőke Árpád és Várady József koszorúzta
meg, majd az anyaországi vendégek,
valamint a politikai pártok, civil szervezetek és önkormányzatok képviselői
elhelyezték a kegyelet virágait a Kiss
családnak a templom szentélye alatti
sírboltjában.
Kiss Ernő mindössze négy évvel halála előtt, 1845-ben építtette az eleméri
templomot, amely a múlt század 90-es
éveitől az itteni magyarság zarándok-

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz Sarolta
október 5-én megkoszorúzta a nagybecskereki születésű Lázár Vilmos aradi vértanú emléktábláját a Nepomuki Szent János székesegyházban, valamint október
6-án Kiss Ernő sírját a Kiss Ernő által építtetett eleméri, Szent Ágoston tiszteletére
felszentelt római katolikus templom szentélye alatti családi sírboltban.
A Kiss család címerével díszített vörös márványtábla szövege:

Kiss Izsákné sz. Issekutz Mária, Kiss Ernő nagyanyja
Kiss Ágostonné sz. Bogdánovics Anna, Kiss Ernő édesanyja és
Kiss Ernesztin, Kiss Ernő 7 éves leánykája
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helyévé vált. Az utóbbi években egyre
több anyaországi turistacsoport is ellátogat ide. Eleméren korábban németek
éltek, akik a második világháború után
táborokba kerültek, majd emigráltak.
Így a templom hívek nélkül maradt.
Anyaországi segítséggel elkezdődött a
felújítása, de a munkálatok 2002-ben leálltak. Tekintettel arra, hogy jövőre lesz
az aradi vértanúk kivégzésének 160.
évfordulója, a jubileumi évre be kellene
fejezni a külső munkálatokat, fel kellene újítani a templom belsejét és a Kiss
családnak a templom szentélye alatti
sírboltját.
K. I.
(Megjelent: Magyar Szó – Újvidék,
2008 október 7.)

Elemér

1799–1999
1849–1999

Ittebei és eleméri Kiss Ernő
volt császári és királyi ezredes, a pápai Krisztus és egyéb rendek vitéze, későbben
magyar honvéd altábornagy
szül. Temesváron 1799. július hó 13-án,
meghalt Ó Aradon 1849. október 6-án, mint az Ó Aradi vértanúk egyike

A családi kriptában nyugszik továbbá Bobor Györgyné sz. Kiss Rozália (1822. dec.
31. – 1900. jan. 22.), Kiss Ernő ikerlányainak egyike, valamint hajniki és kiskürtösi
Bobor György (1819. május 24. – 1879. április 26.) férje, Hajniki és kiskürtösi
Bobor Ernő, Bobor Géza, Bobor Gyula, Bobor Gyuláné sz. Jablánczy Róza, Bobor
Gyula huszárszázados, Bobor Gyuláné sz. Dragomirestyie Vlaghovics Melanie,
Sipeki Balázs Frigyes, Sipeki Balázs Frigyesné sz. Lászlóffy Mária.
M
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Eleméri templom
– a renováláshoz adományokat gyűjtenek

Eleméren az első imaház 1788-ban épült
az úgynevezett Sziget térségében, amit
1788. május 16-án áldottak meg.
Az uradalmi kápolna Bogdánovits
Ágostonné, szül. eleméri és ittebei Kiss
Anna költségén 1796-ban épült torony
nélkül, falazott harangláb állt előtte két
haranggal. Ezt a kápolnát Magdics Ignác, nagybecskereki esperes plébános
áldotta meg.
A plébániát 1805-ben Kiss Ágostonné
szül. Bogdánovits Anna, Kiss Ernő tábornok édesanyja alapította és látta el
javadalommal.
1815-től a plébánia templom is a kastélyban volt Szent Ágoston hitvalló és
egyháztanító tiszteletére.
Magát a kastélyt Kiss Izsákné, szül.
Issekutz Mária 1795 és 1805 között építette. 1837-ben Nepomuki
15
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Szent János tiszteletére épült kápolna
Bogdánovits Ferenc költségén, melyet az akkori plébános áldott meg. A
mostani templomot ittebei és eleméri
Kiss Ernő költségén 1845-ben kezdték
el építeni, s azt 1847. október 24- én
Szent Ágoston tiszteletére Várady János nagybecskereki kanonok–plébános áldotta meg.
A román stílusban épült új templom
oltárának alagsorában kapott helyet
a családi kripta. Ide kerültek át Kiss
Ernő szüleinek és a család őseinek földi maradványai.
A templom jobb mellékoltárára került
a kastélykápolna védszentjét, Szent
Ernőt ábrázoló festmény.
A bal mellékoltár fára festett Szűz
Máriát ábrázoló kép Aleksic Nikola
festőművész alkotása. (Ezt a képet a
hetvenes években Újvidéken a Műemlékvédő Intézet restauráltatta és állami
védelem alá helyezte.)
A templom főbejárata előtt kovácsoltvas-kerítés közepén kereszt állt, míg a
kijárati ajtó
mellett napóra volt,
alatta fémtábla a tengerszint feletti
magasságra vonatkozó adatokkal.
A templom tornyában öt harang volt.
Az első világháború alatt a toronyból
négy, míg a temetőkápolna tornyából
egy harangot rekviráltak. A háború
befejeztével Wágner plébános úr gyűjtést kezdeményezett. A hívek és más
adakozók nagylelkűségének köszönve
sikerült három új harangot beszerezni.
Az 1902-ben vásárolt új orgona a
templom teljes belső felszerelésével
a második világháború végén teljesen
megsemmisült. A károsodás olyan méretű volt, hogy 1944 őszétől 1951-ig a
templomban nem mondhattak szentmisét. 1951-ben Jung Tamás esperes
úr a templomot újra szentelte s azóta a
16
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mindenkori nagybecskereki plébános
a lelki pásztora.
Az 1848-as események idején a
templom nem sérült meg. 1872. október 6-án Kiss Ernő honvédtábornok, aradi vértanú földi maradványait Katalinfalváról Elemérre hozták. A
templomban felravatalozott tábornok
közszemlére tett koporsójánál magas
rangú tisztek álltak díszőrséget. A
gyászmisét Halász
Frigyes és Dr. Ebner Alajos celebrálták. A szertartást követő megemlékezés után helyezték örök nyugalomra
Kiss Ernő tábornokot a templom oltára alatt lévő családi sírboltba. Ma e
templom Szent Ágoston temploma, az
1848-as történelmi események néma
tanúja, s mint ilyen az egyetemes és e
vidék magyarságának felbecsülhetetlen jelentőségű kulturális-történelmi
kegyhelye.

Kiss Ernő

Kiss Ernő tábornok 1799. július 13-án
született Temesváron. A katonai akadémia sikeres elvégzése után számos
jelentős tisztséget tölt be a monarchia
csaknem egész területén. 1848-ban
csatlakozik a Kossuth által fémjelzett
forradalmi eszmékhez, és aktív szerepet
vállal a honvédseregek megszervezésében. Számos csatát vezetett, irányított.
A világosi fegyverletétel után letartóztatják, Aradra hurcolják, halálra ítélik,
s 1849. október 6-án tizenkettő társával
együtt kivégzik.
A templom külső falán egy szerb és magyar nyelvű tábla hirdeti, hogy itt nyugszanak Kiss Ernő hamvai.
(A 150 éves jubileumi évfordulóra készített ismertetőből)
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Október az iskolai könyvtárak hónapja

A fővárosi Könyvtáros-tanárok Műhelye
nemzetiségi vetélkedőt hirdetett a fővárosi
iskolák 5–12. osztályos tanulói számára,
valamennyi hazai kisebbség fővárosi önkormányzata segítségével. A vetélkedőben
természetesen a Fővárosi Örmény Önkormányzat is részt vett. Öt kérdést kértek a hazai örménység kultúrájával kapcsolatban.
1. Mikor jelentek meg az örmények hazánkban, a Kárpát medencében?
2. Hol telepedtek le? Melyek voltak a legfontosabb örmény települések?
3. Mit tudsz az örmény vallásról és hol van
a hazai örmények egyetlen temploma?
4. Az 1848–49-es szabadságharc aradi vértanúi között hány örmény gyökerű volt és
kik azok?
5. Sorolj fel öt örmény gyökerű művészt és
milyen művészeti ágban jeleskedtek?
A játékba 928 diák kapcsolódott be, több
mint ötven iskola oldotta meg a feladatokat.
A döntő október 20-án volt a Mérei Ferenc
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó
Intézetben hatvan gyermek részvételével.
A tizenhárom hazai kisebbségnek saját kis
„kuckója” volt, ahol kultúrájából mutathatott be néhányat. Könyveket, népművészeti babákat, szőtteseket, obszidián követ
és hacskart, dudukot, az örmény ABC-t
láthatták nálunk a versenyzők. Az 5–12.
osztályosokat felvonultató tizenkét csapat
mindegyik nemzetiségnél „vizsgázott”,
amelyet tíz pontig lehetett osztályozni.
Dr. Kelemenné XII. kerületi elnök as�szonnyal együtt vettünk részt a döntőn,
amelyen huszonhét szót, illetve kifejezést
tartalmazó adatlappal vártuk a diákokat.
Meg kellett jelölni, hogy melyeket ismerik: pachlava, hurut, duduk, saragán,
az örmény kereszténység, angadzsabur,
Ani, örmény katolikus egyház, dáláuzi,
magyarörmény, grabar, hacskar, Ararát,

örmény kereszt, 6 karéjos templomok, örmény ABC, Szamosújvár, örmény hajnal,
Erzsébetváros, Világosító Szent Gergely,
Gyergyószentmiklós, Mechitarista Rend,
Csíkszépvíz, erdélyi örmények, az Örmény
Genocídium, vörököpönyegesek, örmény
származású Aradi Vértanúk.
A találatoknak megfelelően, arányosítva
kapták a pontokat.
Az örményeknél a tizenkét csapatból két
csapat ért el tíz pontot (az egyik lett az ös�szesítésben a 3. helyezett), egy csapat kilenc pontot, egy csapat nyolc pontot, egy
csapat hét pontot és hét csapat hat pontot.
Összességében megállapíthattuk, hogy a
csapatok valamennyien elég sok ismerettel rendelkeztek a hazai örménységről, az
alapfogalmakat ismerték. Az biztos, hogy a
döntő után még több ismerettel tértek haza
a versenyzők, amely valószínűleg jobban
meg is marad bennük, köszönhetően a személyes találkozásnak és célzott beszélgetéseknek, a kiállított tárgyaknak, képeknek.
Megállapítható, hogy nagy szükség lenne
az iskolai tananyagba bevenni a hazai nemzetiségekről szóló általános ismereteket,
szokásaikat, ünnepeiket, kiemelkedő egyéniségeit, mindezek képi megjelenítésével.
A verseny eredményhirdetésén az első három helyezett csapat kiemelkedő jutalmat
kapott, de valamennyi résztvevő kapott
ajándékot mind a tizenhárom kisebbségtől. A jutalmakat és ajándékokat a rendező
pedagógusok osztották szét. Az örmények
kódexlappal díszített ajándékzacskókat,
képeslapokat, könyveket, füzeteket, hurutot és az angadzsabur leves receptjét kapták
ajándékba. A rendezvény a szlovák kisiskolások táncával zárult, majd meggyújtották a gyertyát a verseny tortáján, amelyből
minden résztvevő kóstolhatott.
Dr. Issekutz Sarolta
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Emléktábla-avatás
Batári Ferenc (1934–2005) művészettörténész, muzeológus halálának 3.
évfordulóján a XII. ker. Polgármesteri
Hivatal emléktáblát avatott szeptember
24-én a Hollósy Simon u. 4. szám alatti ház falán, ahol lakott. Emlékbeszédet
mondott az Iparművészeti Múzeum volt
igazgatója, valamint pályatársai, akik
Batári Ferenc nemzetközi viszonylatban
is kimagasló szakmai tudását emelték
ki. Szakmai kutatási területe a magyar
enteriőr művészet-, keleti szőnyegművészet története volt. E témákban számtalan kiállítást rendezett és publikációt adott ki, köztük az Oszmán – török

Dr. Issekutz Sarolta emlékbeszédet mond

szőnyegek c. könyvét (Bp.–Keszthely,
1994). Az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület elnöke, dr. Issekutz
Sarolta az örmény gyökerű közösségi
emberre emlékezett, aki már Kádár Dániel örmény katolikus plébános idejében
is sokat tevékenykedett az örmény katolikus plébánia műtárgyai múzeumba
rendezése ügyében, majd az egyesület
megalakulásától kezdve segítette az erdélyi és hazai örmény műtárgyak megmentésének ügyét szakmai tanácsaival.
Nem felejtjük kedves, csöndes lényét,
gazdag tárlatvezetéseit bútortörténeti,
szőnyegművészeti kiállításokon.
A megemlékezést a Dr. Batári Gyula
testvér által fenntartott lakásában folytattuk, Feri bútorai, szőnyegei, tárgyai,
fényképei közelségében, megidézve Őt,
s amit vesztettünk távozásával.
I. S.
(Szerk. megjegyzés: A nekrológ a 2005.
októberi lapszám 46–49. oldalain olvasható)

A Fővárosi Örmény Önkormányzat nyilvános testületi ülést és közmeghallgatást tart november 11-én, kedden du. 17 órakor a Budapest V. Akadémia u. 1.
III. em. 338-339 szám alatti székhelyén. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Dr. Issekutz Sarolta
elnök
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Erdélyi örmények

címmel festménykiállítás, könyv- és
lemezbemutató zajlott szeptember 30án délután a XII. kerületi Művelődési
Központ Kupolatermében. Három örmény gyökerű kortársművész mutatkozott be az est folyamán. Ispánky Dávid
fiatal örmény gyökerű festőművész és
képviselő képei adták meg az egész este
hangulatát, amelyek szinte körülölelték
a nagyszámú hallgatóságot.
Az estet Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi–Ficzus Margit elnökasszony
nyitotta meg, majd Lovas Pál alpolgármester magát a kiállítást. Fővédnökként
igen tartalmas, az örmény múltat jól
ismerő beszéddel üdvözölte a kerületi
örmény önkormányzat gazdag programját, az erdélyi örmény közösség összefogását. A tárlatvezetésre M. Kiss Katalin
iparművész vállalkozott. Szilvay Ingrid
zongoraművész az Örmény miniatűrök
zongorára c. lemezéből válogatott. A
mai modern örmény zeneszerzők mel-

Lovas Pál alpolgármester

Dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi–Ficzus
Margit elnökasszony és Alexa Károly író

lett megszólaltak Hacsaturján dallamai
is könnyed előadásában. A darabok kiválasztása és sorrendje remek volt, tökéletesen kiegészítette Várady Mária
színművész nagy átéléssel előadott – hol
humoros, hol drámai – prózáit, melyeket
az Örmények (Noran Kiadó, 2008) c. antológiából válogatott. Az erdélyi örmények sajátosan eredeti életvitele ugyanis
sok kiváló magyar írót ihletett meg, melyekből válogatást jelentetett meg a kiadó. Mindkét művésznő előadása nagy
elismerést váltott ki a hallgatóságból.
Az esten megszólaltak a kötet szerzői
közül ketten: Alexa Károly író magvas
gondolataival és iróniájával nyűgözte
le hallgatóságát, Kali Kinga etnológus
pedig az erdélyi örmények „pozicionális
identitását” taglalta röviden.
Igen gazdag program részesei lehettünk.
Kiderült az is, hogy örmény őseink Erdélybe való betelepülésével nemcsak
gazdasági erőt, szakértelmet hoztak
19
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Kali Kinga etnológus

magukkal, hanem egy sajátos ízt, életmódot, magatartásformát is, amely nagy
hatással volt az erdélyi társadalomra, az
erdélyi kultúrára, a magyar kultúrára.



M. Kiss Katalin iparművész és Ispánky
Dávid festőművész

Büszkék lehetünk erre.
Köszönet a XII. ker. Örmény Önkormányzatnak és elnökasszonyának a szép
estért.
M





56’ október 23.
Szilvay Ingrid zongoraművész

Várady Mária színművész

A Széna téri kopjafáknál tartott megemlékezésen a II. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület nevében dr. Issekutz
Sarolta elnök, Zakariás Antal Dirán elnökhelyettes, Bacsó Zoltán és Flórián Antal képviselők helyezték el árvalányhajas fűzfavessző koszorújukat, az emlékező tömeg nagy
tapsa kíséretében.
20
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Kozma Huba

Pongrátz Ödön
2. rész

A Corvin közben
Mindez a Corvin köz közvetlen közelében történt. Olyan helyet kellett keresnünk, amely alkalmas volt a túlerővel
szembeni küzdelemre. 1941-ben diáktáborban voltam Szentendrén, és onnan
gyakran bejártunk a Corvin Moziba,
1942-ben pedig, amikor a fakitermelő
iskolába jártam, közel laktam ehhez a
helyhez, és az egyetemistáktól menzajegyet kaptam nemegyszer a Práter utcai
iskola alatti menzára, ott hatszáz gyerek
számára főztek. Jól ismertem hát a Corvin mozi környékét. Amikor bementünk
Bandival a közbe, és megláttam ott a
mozi mögött a benzinkutat, akkor már
tudtam, hogy ez a hely lesz az, ami a
legmegfelelőbb a mi számunkra. Szereztünk egy kulcsot, és ezzel feszíteni
kezdtem a lakatot, hogy benzint tudjunk
a kútból szerezni, amikor megszólalt
a hátam megett egy idősebb úriember:
– Gyerek, én kétszer is meggondolnám, mielőtt azt a lakatot lefeszíteném!
– Tizenkétezerszer gondoltam erre a
pillanatra, uram – válaszoltam az öregúrnak. – Hogy a Jóisten csak egyetlenegyszer adjon fegyvert a kezembe. Ennek a rendszernek meg kell változnia,
akkor is, ha az életemet kell adni érte.
A srácok szereztek tölcsért és üvegeket
is. Fölmentek a környező házak emeleteire, és megkérdezték a háziaktól,
hogy tudnak-e adni tölcsért, vedret, üres
üveget. Körülbelül tíz perc múltán ruháskosárral jöttek le, telis-tele üvegekkel. Mesélték, hogy mikor elmondták,
hogy mire kell nekünk ez a sok üveg,
az egyik néni a télire eltett paradicsomot
22

kiöntötte, a boros üvegeket kimosták,
szívesen adtak mindent. A környéken
volt egy munkásszállás is, a Kisfaludy
köz 4 szám alatt, azt is igénybe vettük. Ott negyvenen meg tudtak aludni.
Konyhánk volt, hiszen a Práter utcai
menza ellátott minket. Huszonnegyedikén este hazamentünk Soroksárra azért,
hogy megbeszéljem a híd felrobbantását, meg azt, hogy telefonon értesítsenek minket arról, hogy hány szovjet
tank érkezik abból az irányból. Ezt a
feladatot az akkor tizenkét és fél éves
Marika húgunk látta el, kifogástalanul.
Még azokat a számokat is leírta, amik
a tankok oldalán voltak olvashatók.
Másnap már Gergely is velünk volt, és
Bandival, Gergellyel meg Csonkakezű
Jóskával felállítottuk azt a kis ágyút a
mozi elé, ami nagyon jól szolgált a későbbiekben. Az ágyú talpát nekiállítottuk a lépcsőnek, s mivel nem volt irányzék, lenyitottam a zárat, belenéztem a
csőbe, átküldtem egy gyereket a Valéria
Kávéház elé, hogy a csövet térdmagasságba állíthassuk. Mert tudtam, hogy az
orosz tankok egyetlen sebezhető pontja
a lánctalp. Ha azt átszakítjuk az ágyú
lövedékével, akkor nem tud továbbmenni, és akkor már jöhettek a benzines palackok. Akkor már a tankok és
azok személyzete számára menekülés
nem volt. Amikor beállítottuk az ágyút,
bementem a házmesterhez, és mondtam
neki, hogy kellene nekem egy legalább
húszméteres kötél. A házmester felesége férje háta megett jajveszékelésbe kezdett: – Jajistenem, Jajistenem!
Ne adj neki kötelet, ne adj neki köte-
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let, ezek akasztani akarnak! – Dehogy
akarunk – nyugtattam meg –, csupán az
ágyú rögzítéséhez kell az a kötél. Végül
drótkötelet kaptam, és azt bevezettük a
mozi pénztárába, a másik végét az elsütő berendezéshez kötöttük.
Később szereztünk rendes kötelet, így
három ember kitűnően tudta működtetni
az ágyút. Amikor az egyik személyzet
– egy egyetemista, akit én Hosszú Láb
Hosszú Kéznek neveztem el –, meglátván a körúton jövő tankot, lerántotta a
kezét, Józsi megrántotta a pénztárfülkében a kötél végére szerkesztett seprőnyélből készült elsütő-szerkezetet. Huszonhatodikán tizenhét lövést adtunk le,
az ágyú minden lövés után ugrott egyet,
és visszaállt a helyére. Néha Falábú Jancsi kezelte az ágyút, néha a Beszkártos
is, remek volt köztük az összhang. Héttíz másodperc volt a norma, ennyi idő
kellett az ágyú újratöltéséhez. Amikor
három tank jött a Borárosról, az elsőt
kilőtték, majd a másodikat is: bingó!
Az is megvolt. Nem csináltunk kárt a
szemben lévő Valéria kávéház falában.
Aznap tizenhét tankot lőttünk ki. Olyan
eredményesen harcoltak a pesti srácok,
hogy – amint erről az oroszul tudók beszámoltak – a Boráros téren a harckocsik személyzete így vitázott a parancsokkal: – Idenézz, ezredes! – mutattak
a halántékukra. – Ide lőj! Itt meghalok
a szovjet hazáért, de a Covin elé nem!
Nem megyek, nem akarok megsülni a
saját tankunkban! Mert volt olyan tank,
amelyik nem tudott a többiektől elmenni, és kerülő úton ment a Boráros térre.
És elmondták, hogy a négy-öt tank mellett ott fekszenek a szénné égett szovjet
katonák.
A benzines palackokon kívül egyéb
csodafegyverünk is volt. Huszonhatodikán este volt, a srácok bementek a
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menzára, magukhoz vettek néhány porcelán levesestányért, és letették azokat
az utca kövezetére. És az oroszok nem
mertek harckocsikkal rámenni ezekre a
tányérokra! Láttam olyan tankot, amelyik megközelítette ezeket a tányérokat.
Megállt, aztán olyan sebességgel elkezdett hátramenetben menni, hogy csak
úgy füstölt. Egyre rosszabb volt a harci
morál a szovjet hadseregben.
Nyilvánvalóan az is hozzájárult ehhez,
hogy ezek a szerencsétlen kiskatonák
végiggondolták, miért is vannak ők itt?
Látták a velük szemben kiszélesedő
honvédő harcot, azt, hogy még a gyerekek is harcolnak ellenük. Láthatták azt
is, hogy ezt a forradalmat nem készítette elő senki, nem anyagi javakért, nem
pozíciókért folyt, hanem csak a nemzet
szabadságáért. Feltűnhetett nekik az is,
hogy csupa önkéntes harcol ellenük.
Huszonhetedikén számításaim szerint
a Corvin közben és környékén nyolcszázan, legföljebb ezren harcoltunk,
és ezeknek a szabadságharcosoknak
legalább a hatvan százaléka tizennyolc
éven aluli volt. Engem a Corvin közben
Papának, Kiabálós Papának szólítottak,
pedig csak harmincnégy esztendős voltam akkor. Huszonhatodikán este Gergely néhány sráccal a körút egyik borbélyüzletéből megpróbálta kifüstölni az
ott ellenálló ávósokat, és ahogyan a haditudósításokban ezt megfogalmazzák,
érzékeny veszteségeket szenvedtünk,
közülünk három gyerek meghalt. Ennek
következtében szorult kórházi kezelésre
Gergely, idegösszeomlást kapott, és a
kórházba Iván Kovács László, Attila, az
orvos és én is elkísértük.
Huszonhetedikén elcsendesedett a környék. Pedig volt olyan katonai körökben megfogalmazott szándék, hogy
a Corvin közt mindenképpen fel kell
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számolni. Mindenképpen, mindenáron.
Márton ezredes volt az egyik katonai
vezető, akit erre a feladatra kijelöltek,
ő azt a parancsot kapta, hogy a tisztiiskolásaival számolja fel a Corvin közt,
de ő megtagadta a népellenes parancsot. Nagy Imre ezen a napon jelentette be déltájékon a rádióban, hogy ami
most folyik Magyarországon, az nem
ellenforradalom, hanem jogos népi felkelés. Ezt megelőzően, egészen rövid
idővel előbb Maléter is bejelenti, hogy
átáll a forradalmárok oldalára. Huszonnyolcadikán reggel hivatalos felkérésre
tárgyalni mentem a Corvin köziek küldötteként a Pártházba. Megállapodtunk
Gergellyel, hogy én megyek el másodmagammal. – Papa, nyugodtak legyetek
– jöttek oda hozzám a srácok –, mert ha
ez csel, és ha csak le akarnak kapcsolni
benneteket, csúfosan megfizetnek érte!
Ha valami baj ér titeket, mi ott leszünk!
Abban állapodtunk meg Gergellyel, ha
reggel hat óráig nem adunk életjelt magunkról, akkor tankkal jönnek értünk.
Felszálltunk arra a teherkocsira, amivel
ezek a tárgyalásra invitálók jöttek hozzánk. Pufi, én, harmadiknak Iván Kovács
László. Mikor megérkeztünk a Pártház
elé, ott már várt ránk legalább háromszáz civil ruhába öltözött orosz, tele volt
az utca orosz nyelvű káromkodással.
Egy magas, századosi egyenruhás katona három lépést elénk jön, és odakiáltja nekünk, a teherautóról leszállóknak:
Állj, állj! Hátra! Engedjétek be őket!
Soha nem gondoltam volna – meséltem
el többször azóta –, hogy amikor a párt
Akadémia utcai székházának küszöbét
átlépem, fellélegzem majd. Mikor beértünk, egy krumpliorrú vezérőrnagy leültetett bennünket egy hosszú asztalhoz.
– Maguk szabadságharcosok?! Maguk
forradalmárok?! Nem! Maguk nyilasok,
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imperialista bérencek! – Nem azért jöttünk mi ide, hogy azt tisztázzuk, hogy
mi kik vagyunk – kezdtem a válaszadást.
– Van-e lehetőség egyáltalán arra, hogy
inkább arról tárgyaljunk, amiért minket
idehoztak? A vérontás megállításáról.
Mikor megint magas hangon kezdi ez a
vezérőrnagy, Pufi odasúgja nekem: – Itt
a doktor Jánosi! Akkor fogalmam sem
volt arról, hogy ki ő, csak utána tudtam
meg, hogy ő Nagy Imre veje. – Fogják
be a szájukat! Ne pofázzanak! – heveskedik megint a krumpliorrú. Ekkor felálltam, és odamentem Jánosi doktorhoz:
– Doktor úr! Van-e arra lehetőség, hogy
tárgyaljunk arról, amiért minket idehoztak? Mert úgy látom, hogy itt egészen
más történik. – Fent a második emeleten
hat tábornok várja magukat – mondja
Nagy Imre veje, és azon nyomban fel is
vezet bennünket. Egyik oldalon a tábornokok, a másikon mi, az asztalfőn Jánosi
doktor. – Maguk?! Maguk a szakemberek? Hát hol vannak a katonák?! – kérdezik mindjárt. – Fele itt, a másik meg
még a szolgálati helyén, most osztják be
az újonnan jelentkező szabadságharcosokat – válaszoltam.
Huszonnyolcadika, késő este van ekkor.
A szemben ülők kérdésekkel bombáznak bennünket: – Hányan vannak? – Tizenötezer fegyverben, és hatvanötezer
lakos, akik velünk vannak – tájékoztatom őket, némi túlzásba esve. Megszólal a vezérőrnagy: – Ugyan kérem!
Mit tud a lakosság maguknak segíteni!
Elmondom nekik akkor, hogy amikor a
srácoknak budira kell menni, és az as�szony kinyitja az ajtót, azt mondja neki:
rendben van, gyere, de a puskát hagyd
kint. Mikor jön vissza, akkor vagy egy
meleg levest vagy pedig zsíros kenyeret
kap almával. – Drága gyerekek! Imádkozunk értetek – teszik még hozzá. Erre
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megszólal egy öblös hangú tábornok dunántúli tájszólással: – Tudom ám én ezt!
Horthynál ezredes voltam a második háborúban. Nagy segítség az, ha a lakosság veled harcol! – Mivel lövik ki maguk azokat a nagy tankokat? – kérdezi
egy másik magas rangú. Mondjuk neki,
hogy hetvenhatos meg nyolcvanötös lövegünk van, rendelkezünk tarackokkal,
géppuskával, gépágyúval, miegyébbel,
de ami a legfontosabb: van benzinünk és
benzines üvegünk minden mennyiségben. Ekkor szólalt meg Jánosi először: –
Mégis, milyen feltételek mellett hajlandók megszüntetni a vérontást? – Először
is – mondom –, az oroszok hagyják el az
ország területét. – Vannak már ilyen tárgyalások – feleli Jánosi. – A magyar kormány, a hadsereg és az oroszok között.
– Az oroszok tárgyalnak arról, hogy kimennek Magyarországról?! – kérdezem
meglepett örömmel. – Most is, ezekben
a percekben is! – kapom meg a választ,
és közben arra gondolok: édes Jézusom,
köszönöm Neked, hogy megértem ezt
a pillanatot! – A másik követelésünk:
alakuljon új kormány. Nagy Imrét nem
fogadjuk el, új kormány megalakulását
követeljük. Az ÁVÓ-t oszlassák fel! –
Jaj, azt nem lehet! Ha megszüntetnénk
a karhatalmat, itt olyan kommunistaüldözés kezdődne, hogy olyat még nem
látott a világ! – kiabál közbe egy tábornok. – Gyűjtsék össze őket egy laktanyába, vigyázzák őket, hogy ne legyen
bántódásuk, mi pedig létrehozunk egy új
szervezetet a katonaság, a rendőrség és a
felkelők részvételével, és ez a szervezet
biztosítja a rendet, vigyázza a nyugalmat. – Igen, de addig mi lesz, míg ez a
szervezet feláll? – veti közbe aggályosan egy másik tábornok a túloldalról.
Ekkor bejön egy újabb tábornok, és azt
mondja, hogy a mindenható Párt embe-
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rét kérik a telefonhoz. Erre az kiment.
Ez nekem nagyon gyanús volt, féltem attól, hogy valami csapda készül.
Ugyanakkor bíztunk Bajusz ígéretében, és Jánosi tisztességében. Mikor
visszajön ez a tábornok, azt mondja,
hogy az az utasítás, hogy az egész
társaság menjen át a Honvédelmi Minisztériumba a vezérkarral tárgyalni,
ugyanis ott is volt már egy másik felkelő tárgyalócsoport. Erre felkerekedtünk, és mindannyian gyalog átmentünk a minisztériumba.
Négy vagy öt újabb tábornok, nyolc-tíz
felkelő és Váradi vezérőrnagy fogadott
bennünket. Az egyik tábornok összefoglalta, hogy ők eddig miről tárgyaltak, a
mi részünkről is beszámolt egy tábornok
a mi témáinkról. Kiderült, hogy követeléseink körülbelül azonosak. Részletes
vita kezdődött arról ezek után, hogy
milyen arányban képviselje magát a felállítandó új rendfenntartó szervezetben
a honvédség, a rendőrség és a felkelők.
Ekkor robogott be a terembe Angyal
Pista. – Uraim, mit szarakodnak?! – kérdezi rögtön. – Álljanak mellénk, és mi
garantáljuk, hogy az oroszok huszonnégy óra alatt kitakarodnak az országból. Váradi vezérőrnagy erre azt válaszolta: – Ilyen irányú utasítása a honvéd
vezérkarnak a honvédelmi minisztertől
nincs, de ha lesz, értesíteni fogjuk erről
a forradalmárokat. Ismét nyílik az ajtó,
megint jön egy tábornok, és azt mondja,
hogy a Parlamentből üzenik, hogy Nagy
Imre háromnegyed tízre várja az egész
tárgyalócsoportot. Ekkor már reggel
volt, elszéledt a társaság, mindenki elment haza felfrissülni.
(Megjelent: LÁTÓ Szépirodalmi Folyóirat – Marosvásárhely)
Folytatjuk
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Mindenszentekre

Mi az életszentség? Mit is idézhet még föl bennünk, mindenből kiábrándult
emberekben, akik egy olyan világban élünk, amely nem használja már a szent
szót, vagy ha igen, legtöbbször meghamisítva, nem a valódi értelmében.
„Isten nem ebben az értelemben Te nem vagy szent. Mert ha az lennél
„fegyelmet” teremtettél volna a szeretet
szent”
és a megértés helyett, és ember módjára
Istenre nem lehet azt mondani, hogy kormányoznád a világot is. Ezért vagy
szent, ha a szót olyan értelemben hasz- szent Istenem, s ezért nyugtat meg a Te
náljuk, ahogyan azt ma használják. Az nagyságod, amikor hamis képeket festeemberek tudatalattijában és a mai kultú- nek az emberek rólad s szentjeidről.”
rában a szentnek csak a karikatúrájával
találkozunk, amikben úgy tükröződik az Kiszélesedett az életszentség útja?
életszentség, mint életidegenség, rezig- Egy másik műfajban, a Petit Robert
náltság, ami minden életszerűséget ta- szótár szintén ezt írja a szent szóról:
gad vagy annak az ellensége. Röviden e „szent az, aki kifogástalanul azonosul
szemlélet szerint, aki szent, az szomorú, vallásának törvényeivel.” Íme, egy más az idejét azzal tölti, hogy megfosztja sik perfekcionista leírás, amit közülünk
magát az örömtől, még akkor is, ha vol- senki nem érez magához közel, mert mi
tak kivételek soraikban, mint pl. Néri úgy látjuk, hogy a világunkban nincs
szent Fülöp. Ezért van az, hogy Marie ilyen s a Szentírásban sem ilyeneknek
Noël, a francia költőnő 1930-ban azt láttuk Jézus tanítványait.
írta naplójában: „Milyen jó, hogy Isten A harmadik évezred hajnalán számos
boldoggá avatás és
nem szent. Ha egy
szentté avatás is volt
szent teremtette volIfj. Issekutz Gergely
Egyházunkban. A II.
na a világot, galambot
Kint voltam a ...
vatikáni zsinat bátoteremtett volna, de kírítására II. János-Pál
gyót nem. MegteremKint voltam a temetőben
pápa több szentet és
tette volna a galamSzürkülödő este tájban
boldogot avatott, mint
bot, de nem teremtette
A nagyanyám sirhalmánál
elődei
együttvéve.
volna azt hímnek és
Nagyon soká álldogáltam
Mindezt azért tette,
lánynak, nem merte
hogy közelebb hozza
volna a szerelmet sem
Az eszembe, Isten tudja
mai társadalmunkhoz
megteremteni, s a taAnnyi emlék jött egyszerre,
az életszentség valódi
vaszt sem, mely minHogy mire mind átgondoltam,
arcát.
den szívet megmozZokogni is kezdtem bele.
Ez a megközelítés
gat. Minden virágot
talán fehérnek terem- Szerző 1882-ben született. Hóvi- lehet, hogy nem tetszik azoknak a kitett volna. Dicsérlek, rágok című kötete 1902-ben, 20
Uram, hogy nem ilyen éves korában jelent meg Kolozs- váltságosoknak, akik
a mindennapi élet
vagy, ezért sokszínű- váron.
fölött élnek, mert úgy
ek a virágok. Istenem,
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érezhetik, hogy most az egyház, amikor
a portól megtisztítja az életszentségről
alkotott fogalmainkat, talán vulgarizálja
az elitnek fenntartott kiváltságokat.
De ez a megközelítés elfeledteti velünk nehézségeinket, tévedéseinket, a
mindennapi élet kudarcaival együtt s
fellobbantja bennünk is, családosokban
a reményt, hogy ha nem is emel oltárra az egyház, de hétköznapi életünkben
is szeret bennünket az Isten, s kedvesek
vagyunk előtte akkor is, ha szabad napjainkban és szabadságunk idején is munkánkkal törődünk, amiből gyermekeinknek kenyeret vásárolhatunk. Vagyis az
életszentség útját ma az egyház igyekszik szabaddá tenni mindenki számára.

Éljük meg kereszténységünket ebben a világban!

Az életszentségre való meghívásunk
nem jelenti azt, hogy középkori modelleket kellene követnünk vagy „tökéletesekké” kellene válnunk. Az életszentség, amit a Nyolc boldogság sugall, nem
annyira az aszkétizmus, mint inkább
egy szolidáris helytállás a rosszal és a
nyomorúsággal szemben, amely minden
korszakban és minden ember életében
megtalálható. Nem kevesebb, de pont

ennyi! A Jelenések könyvében szintén
ezt olvassuk: „Ezek a nagy szorongatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták
a Bárány vérében.” (Jel 7,14)
Az életszentség tehát sokkal több, mint
a tökéletesség: bátorságot jelent, ami
belemerít ebbe az életbe, mely tele van
egy rakás tökéletlenséggel: szegénységgel, gyűlölettel, szenvedéssel, bűnnel,
veszteséggel, betegséggel, küzdelemmel és halállal. Krisztus ugyanezt az
életet vállalta: „mindenben hasonló lett
hozzánk, a bűnt kivéve” s a Credoban
ezt valljuk: még a poklokra is alászállt,
mielőtt feltámadt volna!

Változtassunk az értékskálánkon!

Így megélve az evangéliumot, a feltámadásba vetett hittel, de nem felejtve
Krisztus keresztáldozatát sem, megértjük, hogy ma a kereszténység bennünket egy olyan életre hív, amelyben a
tökéletességek eszményén túl magunkévá tudjuk tenni annak az Istennek az
akaratát, aki a félredobott szegletkőből
alapkövet tud formálni (1Pt 2,7), és aki
felkelti napját gonoszokra és jókra egyaránt (Mt 5,45).
Gyergyószentmiklós, 2006.
Baróti László-Sándor

Felhívás

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, mint kiadó tervbe vette megjelentetni a közeljövőben Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája c. könyve bővített, javított kiadását. Kérjük az érintett
családok részéről a hibajegyzék, kiegészítés megküldését, dokumentumok másolatával való alátámasztását, akár közvetlenül Gudenus János József címére
(gudenusjj@gmail.com), akár az Egyesület postacímére: 1251 Budapest Pf. 70.,
e-mail címére: magyar.ormeny@t-online.hu.
Kérjük az egyesület képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatainkat,
hogy anyagilag támogassák e nagyköltségű projekt megvalósítását.
dr. Issekutz Sarolta elnök
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Egy kis statisztika

a www.magyarormeny.hu honlappal és az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
internetes változatával kapcsolatban

Mint olvasóink közül sokan tudják, immár több mint fél éve új arculatú honlappal jelentkeztünk, Balogh Réka IX.
kerületi képviselőnk adományaképpen.
Az új arculathoz új szolgáltatásként
olvasói statisztikákat is kapunk, így a
jövőben időnként beszámolunk arról,
hányan keresték meg honlapunkat, milyen országokból, mely részeit keresték
fel honlapunknak és hány másodpercnyi
időt töltöttel el olvasással. Ezt az adatot
nehéz értelmezni, mert a statisztika csak
azt mutatja, mennyi időt vett igénybe a
letöltés.
Az eltelt mintegy fél évről közzéteszünk
egy kis statisztikát.
A látogatások száma általában a legjellemzőbb, ezért havi bontásban bemutatjuk az eltelt időszakot.
A
B
Március:		
620		
434
Április:		
1201		
938
Május:		
738		
654
Június:		
821		
692
Július:		
648		
516
Augusztus:
613		
523
Szeptember:
1005		
851
A = Látogatások száma
B = Egyedi látogatók
Megjegyzések:
Egyedi látogatók száma azt mutatja,
hogy hány olvasónk volt. A látogatások
száma azért több, mert néhányan többször is visszalátogattak.
Az áprilisi kiugrás az Örmény Kultúra
Hete programjaival függ össze, ekkor
kiemelkedő reklám tevékenységet foly28

tattunk, nagyon sok helyen felhívtuk a
figyelmet, hogy a kulturális hét programja a honlapon külön is megtalálható.
Eltekintve az áprilisi kiugrástól és a
nyaralási szezontól, lassú emelkedési
tendencia figyelhető meg.
Napi átlagos olvasói szám 25–30, aminek napi eloszlását vizsgálva megállapítható, hogy csúcsként a napi 50–60-at is
eléri, ami általában a havi aktuális füzetek honlapra kerülése körül található.
A látogatások átlagos hossza a kezdeti 350
–400 sec-ról 250–300 sec-ra csökkent.
Nagyon érdekesnek találtuk a látogató
országokat átnézni.
Természetesen a látogatóink kiemelkedő hányada magyarországi és romániai (Erdély), de szép számmal találunk
Ausztriából, Németországból, Kanadából, Svájcból, Franciaországból, Hollandiából, Szlovákiából, Szerbiából,
stb. olvasókat. Ezen megkeresések mögött általában tudjuk is, kik azok a külföldön élő magyarörmény, vagy velünk
szimpatizáló olvasóink, akiknek most
már nem tudjuk eljuttatni a drága postaköltségek miatt a füzeteket. Így ők is
csak az internetről olvashatják kiadványunkat. Örömmel vesszük tudomásul,
hogy megértették pénzügyi nehézségeinket és továbbra is érdeklődnek közösségünk munkájáról.
Minden hónapban megjelenik egy-két,
addig még ismeretlen ország is a statisztikai kimutatásunkban, pl.: Ausztrália, Finnország, Dánia, Görögország,
Spanyolország, stb. Ezek a megkeresések többnyire esetiek, gondolom ezen
országokból valamilyen kereső program
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révén jutnak el hozzánk. Nem tudjuk:
tudnak-e magyarul vagy sem, azaz érthető-e számukra a honlap tartalma. Reméljük, hogy angol nyelvű oldalainkat
el tudják olvasni, és így megtudnak rólunk valamit. Tudják, hogy vagyunk, és
mit teszünk. Érdekességképpen egészen
egzotikus különlegességek is megtalálhatók egy-két esetben. Így pl. találkoztunk Thaiföld, Peru, Brazília, SzaúdArábia, Singapore, Ciprus, South Korea, Lithuania, Malajzia, Japán, Samoa
Islans, New Zealand bejegyzésekkel
is. Azon természetesen nem lepődünk
meg, hogy kedves barátunk, Száva



Sándor (Alex) Mauritiusról olvassa újságunkat. Nagyon ritkán, de előfordul,
hogy Örményországból is felkeresnek
bennünket.
Tudni kell, hogy év elején felmérést
végeztünk, kérve kedves olvasóinkat,
akiknek módjában áll a füzetek internetes változatának elérése, azok mondjanak le a papír alapú kiadványról. Több
mint 200 olvasónk tért át az internetes
változatra, nem kevés postai és nyomdai költséget megtakarítva így egyesületünknek. Ezúton is köszönjük.





Szerkesztőség

Gyergyói impressio

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus gatás az örmény temetőben, zárta és tette
templom búcsúünnepén – szeptember 7-én emlékezetessé az egész napot.
– Marosvásárhelyről mintegy 25 személy Az elsuttogott félmondatok: „a nagymama
vett részt a zarándoklaton, ez évben első vasárnaponként itt imádkozott, ott, igen ott
alkalommal meghívottként. Az esemény abban a padban volt a család állandó heszakrális jellege, az örmény liturgia emelke- lye a templomban” – ezek az emlékezés
dettsége, a közreműködő kórus szakszerű- kútfejéből kipattanó áhítatos szavak arra
sége, a hely és az alkalom különlegessége, intenek, hogy másságunk nem kiváltságosmind az együttlét ünnepélyességét hangsú- ság, hanem emlékezés, a történelmi múlt,
lyozták. Köszönet illeti a szolgálattevőket, a hagyományokhoz való ragaszkodásunk
kifejezői, emberi kötelességünk.
szervezőket, vendéglátóinkat.
Ünnep és együttünneplés – egymás arcát,
Szász Ávéd Rózsa, Marosvásárhely
tekintetét kereső ismeretlen
ismerősök felvillanó mosolya, a te is – én is! Öröme,
a szeretetvendégség bensőségessége szépítette az ünnepet. Hazaindulásunk előtt
rövid séta az „örmények
utcájában”, a Gyergyószentmiklóson letelepedett
örmény közösségi élet
felépítése-működtetése, a
templom építéstörténetének ismertetése, futó láto- Zarándokok a gyergyószentmiklósi örmény búcsún
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Sylvester Lajos

Ojtoz völgye a hadak útján

2008 szeptemberében jelent meg Erdélyben, a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadónál
a Kárpátok délkeleti átjárójának régi és új keletű históriája alcímű riportkönyvem
félezer példányban. Ennek nagysikerű ojtoz-völgyi könyvbemutatóján felbuzdulva
– autóbusszal és személygépkocsival mintegy kétszáz érdeklődő érkezett az Ojtoz
völgyébe, hogy Bereck és Sósmező között bejárják a könyv földrajzi, históriai és
lelki színtereit – szóval a kirándulásos könyvbemutató úgy sikerült, hogy a kiadóval
közösen rögvest elhatároztuk az Ojtoz völgye a hadak útján második kiadásának
előkészítését. Így történhetett meg, hogy egy hónapon belül egy könyv két
kiadására is sor került, és hogy némi humort is belekavarjunk a történetbe a második
kiadás erőteljesen háromszékiesre sikeredett, mert a szerző és a nyomdai vezetés
figyelmetlensége folytán a cím alatt a nyelvjárásias jelzés jelent meg: Második
kiadás.
A 264 oldalas, sok archív és mai fotóval illusztrált könyvben külön fejezetet
szenteltem Khell Ödön berecki művelődési mindenesnek, amelyet, amennyiben
igényt tartanak rá szívesen felajánlom közlésre az Erdélyi örmény gyökerek
számára.
Khell Ödön bolyongásai
tális épületével szemléltethetnők, ha ezt,
útszélesítés és egy útkanyar kiiktatásáKhell Ödönék berecki lakása a település nak ürügyén nem bontják le és nem épíközpontjában tipikus polgári ház, stílusa tenek helyette egy polgári jellegű, szenem utal a felső-háromszéki népi építé- rényebb, az erődítmény jellegre kevésbé
szetre, inkább idézi Bereck történetének utaló épületet. Csak sajnálhatjuk, hogy
fénykorát, amikor a településnek mező- eltűnt az egykori vár is, amelynek kövevárosi rangja volt, amelyet 1888-ban iből a községháza, a nagytemplom és a
veszített el. Nem csak a város státusa, paplak is épült.
hanem lakosságának, származása, fog- A Khell-família berecki megjelenése a
lalkozása is elütött közvetlen környezeté- település polgárosodó folyamatának
től, fontos és híres fuvaros központ volt, kezdetét és megerősödését jelzi. A csakiváltságai révén az erdélyi – moldvai ládfakutatás adatai szerint Khell Bogkereskedelem egészét a bereckiek és az dán, Ödön nagyapja az örmény jellegű
ő ellenőrzésük alapján bonyolították le. Erzsébetvárosról telepedik át Bereckbe,
A Kárpát-medence egyik legfontosabb hogy ott az örmények hivatásszerűátjárója az Ojtozi passus, „Kelet – ka- en űzött mesterségét, a kereskedelmet
puja”. Ojtoz már a római korban hadá- művelje. A szépapa állítólag Konstanszatilag fontos átjáró volt, a népvándor- tinápolyból származik, Erzsébetváros
lások útja, a keleti betörések, vagy az egyházi dokumentumaiban Sultan Khell
Erdélyből induló keleti hadba indulások néven szerepel József keresztnéven. A
útvonala. A település múltbéli építészeti Khell névből arra is lehet következtetjellegzetességeit a régi községházának ni, hogy felmenőik hosszabb ideig élvár- vagy erődítményszerű monumen- tek Moldvában, s ott „ragadt” rájuk a
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román „Kopasz” – Khell =Chel – név.
Az erdélyi örmények zömét Apafi fejedelem fogadta be, s ő biztosított számukra kiváltságokat és szabadságjogokat.
Tudta mit csinál, amikor a tehetséges és
gazdag örményeket befogadta, akik aztán meg is hálálták ezt a bánásmódot,
elegendő ha csak arra utalunk, amire
egyébként Khell Ödön is büszke, hogy
a 13 aradi vértanú között két örmény
is volt. Örmény származású gidófalvi
Czecz János is.
Khell Ödön úgy is őrzi erdélyi magyarörmény gyökereit, hogy közéleti tevékenységében a családi hagyományokhoz
igazodik, ezeket folytatja. Elöljáróban
csupán annyit, hogy anyai nagyapja,
Hankó Aladár tagja volt annak a szoborbizottságnak, amely a múlt század
fordulóján próbált Gábor Áronnak
szobrot állítani. Ebbe az első világháború szólott bele. Apja, Khell László a
„kicsi magyar világban” vállalta szoborbizottsági tagként az emlékműállítás
ügyét, amelyet aztán a II. világháború
eseményei akasztottak el. Khell Ödönnek a harmadik generáció tagjaként
sikerült a jó bereckiekkel egyetemben a
szoborállítás (1992).
Folytonos menekülésben
Khell Ödön élete folyását előbb úgy
osztja meg velem, mintha az egykori káderosztályhoz nyújtaná be azzal a zárómondattal, hogy „Harcolunk a békéért”.
Valamikor ez kánon jellegű volt, az osztályharcos szöveg farkáról ez nem maradhatott el. Szövege az első rákérdezés
után - Miért kellett Bereckből elmenekülnötök? – megváltozik, gördülékennyé,
életszerűvé válik. Úgy, ahogy akartam.
Szóval:
1931 szeptember elsején születtem ke-
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reskedő szülők első gyermekeként.
Bereckben végeztem elemi iskoláimat.
Középiskolába
Székelyudvarhelyre
kerültem. Közbeszólt a háború, kimaradtam az iskolából. Elmenekültünk
Csehszlovákiába. Hazatérésünk után
Kézdivásárhelyen folytattam az iskolát.
Miért kellett elmenekülnötök?
Jöttek az oroszok. A helyi hatóságok
felszólították, a lakosságot, hogy hagyja
el a községet. Szüleim ismerték az állomásfőnököt Bereckben, aki rokonunk
volt. Kaptak egy vagont. Társultunk
másokkal, s együtt menekültünk. Édesapám a székely határőröknél volt.
Hol volt katona?
Itt a Kishavasban. Ojtoztól bal kéz felé
a Mogyoróstetőn az utolsó pont a Majlát
és a Kishavas.
A katonaságtól hogy szabadult?
Vitték tovább a hadsereggel, majd
Székesfehérvárnál átcsoportosították.
Megsebesült, s a bécsi kórházba vitték. Akkor éppen Bicske városában
voltunk, a Bécs úton. Kapott 48 órás
eltávozást, hogy a családját meglátogassa. Ez a karácsony előtti nap volt.
Olyan peches volt, hogy minket akkor
vagoníroztak be, hogy folytassuk az
utunkat Tirolba. Közben két front, az
angol és az orosz front közé kerültünk.
Pilsen és Prága között jutottunk orosz
kéz alá. Érdekes az, hogy karácsony
éjszakáját egy tatabányai pincében
töltöttük. Édesapám is Tatabányán
volt azon az éjszakán, de egymásról
nem tudtunk. Mi a vasútállomás pincéjében voltunk, s ő valahol benn a
városban. Tábori lapon tudtuk meg,
hogy megsebesült.
Mit vittetek magatokkal menekülés közben?
A legszükségesebb dolgokat. Ruhaneműt, ágyneműt. Élelmet keveset. Ahol
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letelepedtünk kaptuk a támogatást az
államtól. A zsold egy bizonyos részét
kifizették a frontharcosok hozzátartozóinak, s ebből tengettük az életünket. A
vagonba szalmát tettünk, s a szalma tetején aludtunk. Csehszlovákiában Traho
Uiezd volt az utolsó
állomás, ahova Tirol helyett eljutottunk.
Hol az orosz, hol az amerikai repülők
bombázták a mozgó vonatokat a két
front között.
Betereltek egy iskolába, mint a juhokat.
Ott értek be az oroszok. Egy pár nap
múlva sorba állítottak és behajtottak
gyalog Prágába.
Az oroszok hogy bántak veletek?
Különösebben nem foglalkoztak velünk.
Esténként a nőket összeszedték, s vitték
krumplit pucolni. Volt, amelyik visszajött, s volt aki eltűnt valahova. Lemorzsolódott. Prága felé mentünk gyalog
vagy húsz kilométert. Minden cuccunk
a vagonban maradt. Úgy néztünk ki,
mint az ukrán menekültek, amikor jöttek Ojtoz felől át Bereckbe. Egy biciklit egy kenyérért eladtak a menekülők,
a párnát egy pár tojásért, egy darabka
szalonnáért.
Húgom nem volt egészen egy éves. Decemberben született, s mi augusztusban
elmenekültünk.
Útban hazafelé
Prágában a magyar követségen menedékjogot kaptunk. Az egyik Benesdekrétum alapján. Igazoltattak. A
kapus szobában. Egy másik ajtón kiengedtek az udvarra. Ott állt a teherautó, s arra felraktak. Kiszállítottak a
Masaryk pályaudvarra. Bevagoníroztak. Mind a két ajtó mellett volt egyegy katona. Szállítottak Magyarország
felé. Menekült konyhán tengődtünk
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két hetet. A román követségen kaptunk papírokat.
Mindezt édesanyád intézte?
Édesanyám és én. És édesanyám húga,
a nagynéném. Rá egy évre vergődtünk
haza, 1945. augusztusában.
Kapcsolatba kerültetek-e a csehországi
lakossággal?
Természetesen. Prágában a játszótéren
bevegyültünk az ottani gyerekek közé.
Nagyon ellenségesek voltak. Amint
meghallották, hogy magyarul beszélünk, kinéztek maguk közül.
Vonattal jöttetek hazáig?
Igen, vonattal. Megteltünk tetűvel, bolhával, poloskával. Azon versenyeztünk,
hogy ki fog több tetűt az ingében. A hazautazás Budapesttől Bereckig majdnem
két hétig tartott. Azt ettük, amit egy-egy
állomáson vásárolni tudtunk. Marhavagonban jöttünk. Mikor kaptunk egy-egy
mozdonyt, az hozott tovább.
A legkisebb testvéred, aki néhány hónapos volt, amikor elmenekültetek, hogyan
bírta a megpróbáltatásokat?
Bélhurutot kapott, s minden egyéb betegséget. Éppen hogy életben maradt.
Nagynéném zöldkeresztes védőnő, végig velünk volt, s az egészségügyi ellátást ő végezte.
Itthon hogyan találtátok a lakást?
Ki volt ürítve. Az üzletet kirabolták. Az
ablakokat betörték. Apám előttünk három hónappal jött haza az orosz fogságból. Egy szobát, úgy-ahogy berendezett.
Nagyanyámék is hamarabb hazakerültek a menekülésből. Mi is náluk telepedtünk meg. A sok éhezés után jól jött
az, hogy nagyanyáméknál sok majorság
volt. Mindegyre ettük a tyúkhúslevest.
Emiatt kaptunk egy csomó gyomorsikamlást, amíg megszoktuk újra a rendes
kosztot.
Itthon menekülési segélyt sem kap-
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tunk. Hiába adtam be az iratcsomót a
törvényszékre. Ha Magyarországról
Magyarországra menekültél, akkor nem
járt a segély. Észak-Erdély akkor Magyarország volt. Azzal dobták vissza
Szentgyörgyön, hogy nem jár nekünk
ilyen. Brassóban fellebbeztem. Ott
megsemmisítették a szentgyörgyi bíróság határozatát. De azok Bukarestbe
fellebbeztek, s nekik lett igazuk.
A lakást kik ürítették ki? A helyiek?
Azok. Valami bútort meghagytak. Volt,
amit azért vittek el – például a zongorát
– hogy megőrizzék. Ezeket megmenekítették, és mikor hazaérkeztünk visszaadták.
Az itteni harcokról mit tudsz.
Dénes Béla főhadnagy, édesapám parancsnoka, aki lemhényi volt érdekes
dolgot mesélt el. Édesapám századírnok
volt a csapattestnél. Parancsot kapott,
hogy a telefonvonalat vágja el. A parancsot teljesítve kikúszott, mert a partizánok már jöttek. Mielőtt odaért volna a
telefonpóznához, egy akna becsapódott,
s az oszlopot kiszakította. Édesapám jelentette, hogy az oroszok helyette a parancsot teljesítették.
Iskolából iskolába
Az elemi iskola elvégzése után
Székelyudvarhelyre kerültél. A felső-háromszékieknek a kézdivásárhelyi kantai
gimnázium volt a kedvelt iskolájuk.
Édesapám is ott végzett. A nagybátyám
ott volt tanár. Amikor a menekülésből
visszakerültünk már a Kantában jártam a gimnázium negyedik osztályába.
1947-ben felvételiztem Brassóba. Az
ipari líceumba. Ott egy évig voltam.
A fémiparit három szakra bontották.
Elektrotechnikára, mechanikára és textiliparira. Én a textiliparit választottam.
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Ezt a szakot felhelyezték Sepsiszentgyörgyre. Ott fejeztem be az iskolát.
1949-ben érettségiztem. Mi voltunk az
első végzősök a tanügyi reform után.
1951-ben javasolták, hogy menjek a
Szovjetunióba egyetemre. Érdemdiplomával végeztem. Ezt nem fogadtam el,
azt mondtam inkább megyek Bukarestbe. Akik olyan eredménnyel végeztek,
mint én – hárman voltunk – felvételi
nélkül mehettek az egyetemre. A dékán azt mondta, ha ilyen jó eredmén�nyel végeztünk, akkor biztos bejutunk
a vizsgán. Bukarestben már az írásbelin
elvágtak románból. Vettük a cókmókot
s hazajöttünk. Mindhárman magyarok
voltunk. Egy se került be közülünk.
Mire Bukarestből hazajöttem, már a
katonai behívó várt itthon. Bevonultam
Konstancára tengerésznek. Három évig
voltam ott.
Utolsó évben a parancsnokságon voltam sofőr. Egy orosz katonai tanácsadónak voltam a gépkocsivezetője.
Nagyon jól telt. Nem volt hátrány, hogy
magyar vagyok. Az orosz tisztek keresték a magyarokat. Már a textiliskolában
beiratkoztam a gépkocsivezetői tanfolyamra. A jogosítványnak vettem a legtöbb hasznát. Románul a katonaságnál
tanultam meg, de úgy, hogy mindenkit
tegeztem. Oroszul nem tudtam, de a
tiszt gyermekei megtanulták a magyar
szavakat. Ikrei voltak.
Az orosz tisztnek tolmácsa volt. Azt
mindig vitte magával. Mikor leszereltem még két hétig nála kellett maradnom, amíg egy magyar katonát tudtam
szerezni. Az is Ödön volt: Boros Ödön
Marosvásárhelyről. Neki adtam át a kocsit. A tiszt kétszer kapta meg a Szovjetunió Hőse kitüntetést. Rendkívül rendes
ember volt.
Folytatjuk
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Bálintné Kovács Júlia – Moszkovitsné Osztián Aranka

A mezőbándi Osztián Béla családjáról –
„dióhéjban”
2. rész

Miután a harcok elcsendesedtek édesanyám szekeret szerzett, amit ló hiányában egy jól megfizetett férfi a szomszédunkból behúzott Aszódra, a kórházba.
A kórházba akkor se víz, se lámpa nem
létezett, és akkor hurcolták be az orosz
katonákat is oda, súlyos sebesülésekkel.
Egy áldott, emberséges munkaszolgálatos orvos vette kezelés alá apámat, akinek fia, Béla házról-házra járt könyörögve lámpáért, vízért, hogy az orvos
tudjon segíteni, de sajnos már késő volt.
Az orvosnak utolsó pillanatig gondja
volt rá, hogy megkönnyítse fájdalmait,
és úgy menjen át a túlvilágra. Az elhalálozási papír – halotti bizonyítvány
– kitöltésénél derült ki, hogy az orvos
jól ismerte az Osztián családot. (Milyen
kicsi a világ!)
Apám halálos ágyán magához vonta
Édesanyám kezét, megcsókolta, bocsánatot kért minden hibájáért: „Én már
nem fogom tudni felnevelni drága gyermekeinket, de Te céltudatos vagy, küzdőképes jó anya, és biztos vagyok benne, hogy Isten segítségével sikerülni fog
igaz embereket nevelni belőlük.” Aztán
halkan, búcsúzóul énekelni kezdte: „Ne
menj babám a tarlóra, gyenge vagy még
a sarlóra. Ha elvágod kis kezedet, ki
süt nekem lágy kenyeret”. Kézszorítása gyengülni kezdett, s lassú pihegéssel örökre megszűnt élni, átadva lelkét
az Úrnak, Teremtőjének. Egy udvaron
kapott örök lakhelyet, ahonnan később
az aszódi temetőbe helyeztük el férjem
segítségével a háború után.
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1945 januárjában Isten tudja hogyan,
szekéren, vagonban és gyalog, de haza
kerültünk. Drága Édesanyám nem adta
fel a harcot, küzdött, és noha kulákságot szenvedett, bennünket taníttatott.
Szelíd jó modorával, szép szavával,
adakozó természetével megnyerte a
község tiszteletét és szeretetét. Mindenki csak szuperlatívuszokban beszélt
róla. Hogy megélhetését biztosítsa pedagógusoknak adta ki szobáját, és nehezen fogadta el gyermekeitől az adományt. Büszkén állta az élet viharait.
Egy tanítónő, a székelykáli születésű
Dániel Szabó Ilona, aki valamikor nála
lakott, és ma már Magyarországon él,
„Vallomások” című könyvében, amelyet a kunszentmiklósi P. G. Nyomdaipari Vállalkozás adott ki 2007-ben,
így emlékezik a Mezőbándon megélt
első napjaira: „Bátortalanságomat látva ők közeledtek. Kölcsönös tisztelet,
megbecsülés alakult ki Moszkovits
Arankával és Czire Annával. (Ez már
Marosvásárhelyen történt, a 4-es számú általános iskolában).
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Arankában nemcsak a kollégámat láttam. Olyan volt Ő számomra, mint tiszta, metszetlen üvegpohár, amely a fény
felé tartva átlátszik, csillog. Ebben a
csillogásban az Ő édesanyját, a lelkembe gyökerezett Osztyán Juliannát (sic!),
a drága Jucika nénit is láttam életem
mozaikjaiban. Amikor nehezen föladott
első házasságomból és otthonomból
roskatag lélekkel, és nem felszíni vagy
felszínes sebekkel Hozzá érkeztem. Kifosztottan.
– Ebédelt? – kérdezte másnap, harmadnap is.
– Ebédeltem. – válaszoltam szemlesütve.
A negyedik nap kora délutánján behívott parányi, patyolat konyhájába.
– Üljön le! – és bánatos tekintettel
kényszerített az asztalhoz, egy tányérban párolgó illatos leves mellé.
– Most már ezt a tányér levest muszáj
megennie!
Leült velem szembe. Ritkán tekintett rám.
Tartózkodott a tolakodó pillantástól is. Hallgattunk. Étvágytalanul, sokáig hűtöttem a
levest, lelkierőt gyűjtve, hogy magamhoz
vegyem az első kanál étket „azóta”.
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– Ne bánkódjon! – szólt nagyon halkan,
mintha a lelkéből sebet okozva szakadnának ki a szavak –, egyszer magára
talál egy rendes férfi…meglátja…maga
megérdemli…
Életem, sorsom nagy, nehéz ügyeit sohasem tudtam könnyekkel, nagy megkönnyebbítő sírással kezelni.
De akkor ott, ezekre a tiszta szándékú,
halk szavakra záporozva eredt el a kön�nyem.”
Édesanyám közel 90 évet élt. Hozzá
méltóan fogadta Isten magához. Azon
a délelőttön, halála napján összekulcsolt kezekkel kérte a Megváltót, hogy
vegye magához: „Kész vagyok Uram
a hosszú útra. Drága gyermekeim, az
Ég áldjon, köszönöm a jóságotokat”
– mondta. Könnyeim drága kezére hullottak, és ő vígasztalt. „Ne sírj, hisz
meg vagyon írva, porból lettél, porrá
válsz.”
A mély szomorú csendben hallom pihegését, dermedten várom lassú elmúlását. Isten veled, nyugodj békében
drága Édesanyám, míg élek hálaadó
könnyekkel emlékezem Rád. Nem leszel egyedül, apám már várt, és nemsokára fiad is követett,
feleségével együtt,
tragikus
baleset
folytán.
Imádkozzatok érettünk, hogy szeretetben,
békességben
éljünk mi, az itt
maradottak, a hit,
remény és szeretet
legyen útmutatónk,
és bízzunk az Úrban,
mert rólunk Ő meg
nem felejtkezik.
Folytatjuk

35

2008. november

Vizi Ildikó

Erdélyi Örmény Gyökerek

Emlékek nyomában

Érdeklődéssel olvastam Béres L. Attila
„Élménybeszámolók szóban, filmen és
dián” című írását, amely olyan érzelmeket indított el bennem, amelyek családi
emlékeimhez kapcsolódnak.
Apai nagyapám, Debreczy József 1910ben a gyimesi járás őrmestere volt. A járási székhely Gyimesbükk község volt,
Magyarország keleti határállomása.
Édesapám Dr. Debreczy Sándor önéletrajzi visszaemlékezésében így ír
Gyimesbükkről: „A laktanya épületben
laktunk, amely az országút mellett volt.
Az udvarunkat hatalmas gyümölcsöskert egészítette ki. Alatta folyt a Tatros.
A községet nagyrészt csángó-magyarok
lakták, jóravaló, becsületes emberek.”
Önéletírásában gyermekkori élményei
alapján Édesapám megemlékezik a
gyimesbükki állomásról és a vasúti őrházról is. „Gyakran kimerészkedtem az
állomásra. Szerettem a vonatokat, főleg
a mozdonyokat. Megálltam az őrház
mellett, elnéztem és megcsodáltam a román mozdonyokat, amelyek feljöttek a
gyimesi állomásra, mély, zengő fütyüléssel. A vonatozás kedvelt játékom volt”.
Béres L. Attila írásában megrendülten
olvastam Sebő Ödön katonatiszt „A halálraítélt zászlóalj” című könyvéről is,
amely a Gyimesi szorosban 1944. augusztus 28-a és szeptember 20-a között
lezajlott hősies védekezés harcainak állít emléket.
Olvasás közben elszorult a szívem. Ez
a leírás különös megindultságot váltott
ki belőlem, mert Édesapám is részt vett
ezekben a harcokban, és önéletírásában
nagyon részletesen beszámol a történtekről.
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„1944 a legkritikusabb esztendő életemben. Nagyon sokszor közel álltam a halál árnyékához, hiszen háborúban voltam. Július hónapját Gyergyótölgyesen
töltöttem, mint kiképzőtiszt, majd augusztus 2-án az egész zászlóaljat a Keleti Kárpátokba vezényelték.

A szemüveges Dr. Debreczy Sándor
Augusztus 20-án délelőtt 10 órakor
kezdődött meg az oroszok támadása.
Tankokkal az országútra jöttek, mi meg
a gerincen lévő első világháborús lövészárkokban szorongtunk. A 38 nem
páncélelhárító ágyúink nem sok kárt tett
az orosz tankokban, mindössze kettőt
lőttek ki. Az oroszok előre tudták, hol
ásta be magát erődszázadunk, és az első
pillanattól kezdve olyan hatalmas bénító
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tüzet fektettek erre a területre, hogy embereinknek képtelenség volt visszalőni.
Engem 10 óra táján egy alezredes parancsnok magához hivatott. Útra keltem
még két katonatársammal együtt. Árkon- bokron keresztül törtettünk az alezredes álláspontja felé. Közben telt az
idő. Az oroszok hamarabb előrehaladtak az országúton, mint mi az árkokon,
bokrokon át. Egyszer csak észrevettem, hogy már abból az irányból lőnek,
amely felé mi tartunk. Tehát hiába való
a további fáradtság, vontam le a következtetést. De mi most merre menjünk?
Lefeküdtünk a fák közé pihenni. Látom
hanyatt fekve, hogy a fákon keresztül
piros színű katonai drót vezet. Felismertem, hogy ez a mienk. Na, megyünk
oda, ahova ez a drót elvezet. Így jutottunk el a tüzérségünkhöz, a Mogyorós
tetőre, ahol, amikor megérkeztem harmadmagammal azzal fogadtak, hogy
hallottam-e, hogy mennyi halottunk van
már, köztük Debreczy zászlós is…
Mondtam nem hallottam, nem voltam
ott ahol Debreczy zászlós elesett, hanem
itt vagyok, ahol él, mert én vagyok, akinek a halálhírét hallották! Ez megnyug-
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tatta tüzéreinket, hogy nem olyan fekete
az ördög, ahogyan a falra festik. Később
ide irányították egész zászlóaljunkat is,
így ismét összekerültem embereimmel.
Augusztus 27-én és 28-án kisebb ös�szecsapások közben az erdőben előkerült orosz partizánokkal visszavonultunk a Kárpátok belső láncolatain
át Csíkszentsimonba. De szomorú, de
kilátástalan volt ez a két nap! Körülöttünk zúgott az erdő. Folyt a tank és
repülő háború. Szentsimonba újjászerveztek és menet zászlóaljjá alakítottak.
Egy éjszaka Kászonújfalu felé irányítottak. Baktattunk előre az éjszakában.
Mikor a tetőre értünk, németek állták
utunkat. Értésünkre adták, hogy hiába
igyekszünk Kászonújfaluba, már három
napja bevették a falut az oroszok. Vissza
kellett térnünk. Tusnád falu határában
orosz repülők támadtak meg. Belénk
géppuskáztak. Voltak bizony veszteségeink! Tusnád faluban rémes éjszakát
töltöttünk. Nem is sejtettük hol székel
a magasabb katonai parancsnokságunk.
Egyelőre megszálljuk Csíkszereda erdőinek környékét, nehogy partizánok
furakodjanak be a hátunk mögé. Három
napig teljesítettük ezt
a szolgálatot, majd
kiküldték egész zászlóaljunkat a frontra
az Óriás Havas alá.
Itt éjjel beástuk magunkat, de az oroszok
oly közel tartózkodtak, hogy amikor
megérkeztünk észrevettek, s aknatűzzel
árasztottak el. Egész
éjjel
lövészgödröt
ástunk. Reggel jött
a támadás. Veszettül
lőttek az oroszok rob37
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Pár napi szabadságon gyermekeivel

banótöltettel. Tőlünk 50–100 méter távolságra robbant a lövedék. A robbanás oly
magasan történt a fejünk felett, hogy kárt
nem okozott bennünk. Erre csakhamar
rájöttünk, és bátran rohantunk előre. Én a
szakasz élén irányítottam géppuskáink és
golyószóróink tüzét. Az oroszok hátrálni
kezdtek. Visszabújtak kiindulási pontjukba, a sűrű erdőbe. Tovább is kergettük volna őket, hisz megfutamodtak, ha lett volna
lőszerutánpótlásunk. Ezután minden nap
megismétlődtek a támadások. Szeptember
10-ig tartottuk magunkat”.
A háború azonban tovább folytatódott.
Időközben Édesapám orosz fogságba került. Szovjet-Oroszországba vitték, ahol
4 évig Szverdlovszkban, bányában dolgozott. A fogságból csak 1948 nyarán tért
haza, családunk nagy örömére.

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk minden kedves olvasónkat

2008. november 12-én, 17 órai kezdettel az Alexandra Irodalmi Kávéházba
(1075 Budapest, Károly krt. 3/c)
az 1915-ös örmény genocídiumról szóló családregény,
a marosvásárhelyi Mentor Kiadónál nemrégiben magyarul megjelent

Pacsirtavár

dedikálással egybekötött könyvbemutató estjére.

A bemutató keretében az örmény származású olasz írónővel, Antonia Arslannal
és a fordítóval, Király Kinga Júliával Kőrössi P. József író beszélget – valamint
részleteket vetítenek a könyv alapján készült filmből.
Közreműködik Lusine Hakobyan (ének) és Szabó László (duduk).

Figyelem!

Készül az Erzsébetvárosi örmény katolikus temető monográfiája c. könyv. Kérjük
azon erzsébetvárosi családok segítségét, akik XVIII–XIX. századi erzsébetvárosi
elhunytjaik halotti anyakönyvi kivonatával, gyászjelentéseivel rendelkeznek, hogy
a könyvben néhányat meg tudjunk jelentetni. Csak fénymásolatra van szükségünk.
Erdélyi Örmény Múzeum sorozat Szerkesztőség
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Százéves célkitűzés valósult meg

Ünnepélyes keretek között leplezték le Czárán Gyula bronz mellszobrát a
nagyváradi Ezredévi Emléktéren (Libertatii tér). Az ünnepségre magyarországi és hazai turisták, barlangászok, természetjárók jöttek el, a Bihar megyei
önkormányzatot pedig Szabó Ödön megyei tanácsos képviselte.
Először Egri Ferenc, a Czárán Gyula Ala- az öntési
pítvány elnöke szólt az egybegyűltekhez. és kiviteleCzárán Gyula tevékenységét ismertette, zési munazét az emberét, aki „életének utolsó tizen- kálatokat.
öt esztendejét és jövedelmének nagy ré- Különböző
szét a Bihar-hegység turisztikai feltárására egyesületek
és kiépítésére szánta”. Később a Czárán és szervezeemlékmű felállításáért tett erőfeszítése- tek járultak
ket és bonyodalmakat ismertette. Az első hozzá az
próbálkozás Czárán Gyula halálának évé- anyagi forben történt, az akkori EKE választmányi rások előtegyűlésen elhatározta, hogy Réven emléket remtéséhez
állít tiszteletére.
– a Magyar Természetbarát Szövetség pélÖsszetört a gipszminta
dául Czárán emlékbélyegeket nyomtatott
Meg is alakult a Czárán-emlékbizottság, és értékesített.
mely közadakozásból próbálta előterem- Késés
teni a szükséges összeget. Valamikor a Terveik szerint a 2002-ben elkészült szobharmincas években készült el az emlék- rot 2006-ban, Czárán Gyula halálának számű gipszmintája, melyről rövid utalásban zadik évfordulójára szerették volna felállíannyit olvashatunk, hogy „vasúti szállítás tani, de dacára annak, hogy a nagyváradi
közben annyira összetört, hogy még re- önkormányzattól minden támogatást megkonstruálni sem lehetett”. 1931-ben ala- kaptak, „a központi állami kulturális appakult meg a Bihari Turista Klub, melynek rátus packázása miatt majd egy évet késett
szintén célkitűzései között szerepelt az az építkezési engedély megszerzése”.
emlékmű létrehozatala, de ez nem valósult Később Dezső László országos EKEmeg. Az 1997-ben bejegyzett Czárán Gyu- elnök szólalt fel, s méltatta Czárán Gyula
la Alapítvány alapszabályzatába foglalta a tevékenységét. „Hogy ki volt igazából ez
természetjáró mellszobrának elkészítését, s a hegyimanó, azt soha sem fogjuk meg2000-ben fogott neki ennek megvalósításá- tudni, de azt annál inkább tudjuk, milyen
hoz. Támogatókat kerestek cégeknél, turis- örökséget hagyott ránk” – hangzott el. Ezt
taegyesületeknél, magánszemélyeknél.
követően leleplezték a mellszobrot, majd a
Amint Egri Ferenc ismertetőjéből kiderült, jelenlévők koszorúkkal rótták le kegyelea szobor agyagmintáját Máthé Alpár ko- tüket. A rendezvény után állófogadás kölozsvári képzőművészeti főiskolás készí- vetkezett a Lórántffy Zsuzsanna Kulturális
tette el. Az alapítvány tagjai Máthé Gyula Központban.
Neumann Andrea
néhai EKE-elnököt hatalmazták fel ügyük
képviseletével a kolozsvári Ion Andreescu (Megjelent: Bihari Napló – Nagyvárad,
Képzőművészeti Főiskolán, ahol vállalták 2008. október 20.)
39

2008. november

Erdélyi Örmény Gyökerek

Olvasói levél
Kedves Szerkesztőség!
Kétszer is nagyot dobbant a szívem, mikor a legutolsó füzetet átlapoztam. Az első dobbanást a Szöllősy
Tibor-féle Hollósy könyvről szóló ismertetés okozta,
valamint a cikk dátuma: 2008. július 8. Én ezekben
a napokban jártam Kárpátalján, sőt, a Tisza mindkét
oldalán. Először megnéztük a rendőr őrizte vereckei
emlékművet, és tekintettünk szét az alattunk/előttünk
elterülő gyönyörű, szívet melengető tájon. Nem csodáltuk, hogy eleink kedvet éreztek a bejövetelhez!
Majd a Fehér és a Fekete Tisza összefolyásánál szedtem gyönyörű vízkoptatta köveket. Ami számomra
még nagyon fontos volt, érintettük Técsőt, ahol kései
unokahúgként (korábban már írtam a Mály család és Hollósy kapcsolatáról) megsimogathattam Hollósy Simont, azaz a szobrát. A Tiszán és a határon át mutatták, ott van
Máramarossziget, ahol örmény családból született a festő. A véletlen úgy hozta, hogy
„ukrán” Kárpátaljáról hazaérkezve, másnap indulhattam Erdélybe. Itt néhány napot
töltöttünk Máramarossziget, Nagybánya, Koltó környékén, ezért mellékelhetem a fotót Hollósy S. szülőházáról is az emléktáblával.
A második nagy szívdobbanást a Kazán szoros képe
hozta. Ennek csak áttételesen van köze örmény gyökereimhez. A szamosújvári eredetű Mály Kristóf dédapám felesége Hofmann Flóra volt, annak a Hofmann
Antalnak a leánya, aki 1823-ban testvér-bátyjával
Ádámmal megnyitott Ruszkabányán egy kis ezüstbányát. Ebből fejlődött ki a későbbi Hofmann Fivérek és
Máderspach Károly Bánya és Vasmű Társaság. Ennek története egy másik mese. A Hofmann család eredetileg Újmoldovában, közel a Kazán szoroshoz (ott jártunkkor a rossz utakon csak ebből az irányból volt megközelíthető)
telepedett meg, ahol Ádám – mint legidősebb fiú – édesapja halála után átvette az ottani
bányát. Szívszorító érzés volt 2004-ben Újmoldova régi temetőjében megtalálni egy elvadult orgonabokorban szépapám, és fia Ádám sírkövét, míves öntöttvas sírkeresztjét.
Újmoldova azért is nevezetes, mert házukban látták vendégül a beteg Széchenyit, ki Aldunai útját szakította meg itt. Széchenyi üzleti kapcsolatban állt a Társasággal, tőlük
rendelve meg a Duna szabályozáshoz szükséges öntöttvas cölöpöket, egyebet. Többször
tárgyalt a Hofmannokkal és mint ismeretes, bíztatására adta be pályázatát Máderspach
is a Lánchíd építésére.
Kicsit messzire szaladtam a szép emlékű Kazán szorostól.
Türelmüket megköszönve, munkájukban sok sikert és örömet kívánva búcsúzom:
Árváné Pataki Ilona
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Bálintné Kovács Júlia rovata

Kapcsolattartás

Tulajdonképpen azt a címet is adhatnám, az alábbiaknak, Adatok a láposi
örménymagyarokról 27. rész, merthogy régi munkatársam a magyarláposi
tanítónéni már több levelében is értékes megjegyzésekkel bővítette és folyamatosan bővíti ismereteinket e témakörben.

A továbbiakban tehát Breuer Erzsébet leveleiből idézek.
„Örömmel olvastam-olvasom és érdeklődéssel várom a Moldován úr beszámolóit
városunk örménygyökerű elődeiről, akikről ő többet tud. Városunk központjának
alaprajzát tanulmányozva felfedeztem, hogy még rajta van, (de azóta már lebontott) az izraelita templom. A Breuer család megjelölés édesapám üzlete volt. Az ősi
Breuer-ház az állami iskolával szemben volt és van, a zsidó temető szomszédságában. (600 köve még áll.) Ennek köszönhetjük, hogy az elmúlt rezsimben elkerültük
házunk lebontását. Írtam Neked a Magyarláposon valamikor élt Hollósi családról,
Kovács Annuska néniről, fogadott lányáról, még nem közöltétek, biztosan helyszűke
miatt… Hollósi Kajetán bácsi felesége Nánási Terézia volt. A Kajetán bácsi keresztneve nem magyar. Örmény?”
Böske drága, nem tudom, hogy a Kajetán név milyen eredetű, de tény, hogy az
örmény családokban előfordul. Egyébként kérlek nagyon szépen, írjad meg újra
emlékeidet róluk, mert leveleid között nem találom azt, amelyben erről a családról
írtál, és nagyon fontos adat lenne, ha kiderülne, hogy arról a Hollósi családról van
szó, amelyhez a híres-neves-nevezetes Hollósy Simon, a Nagybányai Festőiskola
megteremtője is tartozik, ami nagyon valószínű!
„Milyen jó olvasni a helytörténettel kapcsolatos írásokat is a többi mellett! Sok
megpróbáltatáson edződött múltunk, és sajnos jelenünk is. Az örmény gyökerűeket
jellemzi a szívósság, kitartás, újrakezdés! Másként nem léteznénk!
Az én koromban a visszaszámlálás megkezdődött, igyekeznünk kell közkinccsé tenni
csekély ismereteinket. Itt Láposon is egyre kevesebben vagyunk, akik kicsiny, sáros
városunk múltját ismerjük. A valódit!”
„Kedves csomagodat köszönettel megkaptam. Nagy örömet szereztél –újból- a Füzetek mellett a sok szép folyóirattal. Videóra kéne venni, amint a család aprajanagyja valósággal „falja” a hasznos cikkeket, tanulmányokat, recepteket.
Mindig érdekelt a történelem, több olyan eseményt olvashatok a Füzetekben, amiről
nem tudtam, vagy elfelejtettem. Külön hálás vagyok mindezért!
Az Adatok a magyarláposi örménymagyarokról című írást is figyelmesen olvasom.
Az a javaslatom, egy időre adjuk át a szót Moldován Lajos úrnak. Az ő írása valóságos tanulmány. Szerencsénk, hogy nagy tudását átadja nekünk és az utódoknak,
ne menjen feledésbe!
Ha teheted, add át neki mélységes tiszteletem, s ha Magyarláposra jön, kérem,
keressen fel!
Közben én is gyűjtögetek adatokat szülővároskám örménymagyarjainak gyökereivel
kapcsolatban, jó?”
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„…találtam egy olyan fényképet, ami kiegészítésként a Moldován Lajos úr „családtörténetéhez” kívánkozik. Ez a felvétel az 1970-es évek elején készült. Drága jó Gili néni
ajándékozta volt nekem, s én féltve örzöm, mint egy ereklyét.
Egyben egy kis kiigazítás szükségeltetik, – elnézést, –! Moldován Margit = Gili néni nem a
Tulics Ferenc felesége, hanem a Tulics Lászlóé, a Laci bácsié. A felvételen balról jobbra:

1. Tulics László – Laci bácsi ül.
5. Moldován Marienn – Micu néni.
2. Mögötte áll Fischer József, (ma már
6. Rélu bácsi, akivel Mici néni beszél, az
nyugalmazott tornatanár, aki jelenleg
az ő második férje.
Marosvásárhelyen él), Micu néni fia.
7. Előtte ülő alak Fischer Józsefné –
3. Moldován Margit – Gili néni.
Szöszi áldott állapotban.
4. Ezt a személyt nem ismerem.
8. Az elöl ülő kislány Fischer Ágnes.
Ágnes a Fischer család első gyermeke, mert még következik Józsika, majd Marienn, a Magi.

A Moldován család történetéhez tartozik, hogy a drága jó Szöszi áldozatos szeretettel
gondozta a sorban megöregedő családtagokat. Saját lakásában igazi keresztényi türelemmel vette körül őket, családjával együtt. Hűségesen ápolta valamennyit. Hivatása
volt a beteggondozás, mindenki ismerte, szerette és sajnálja, hogy elköltöztek. (Tudnék
többet is írni Szösziről, szépet, jót, de vénasszonyos áradozásnak tűnne.)
A Moldován utódok 2.
A Moldován József családot ismertem közelebbről, ezért írtam ezt a kiegészítést, s küldöm féltve őrzött emlékemet. Kár, hogy a család többi tagjáról nincs felvételem.
Gili néni sokat mesélt a régiekről, eseményekről. Ő 1918-at gyermekként élte meg, szülei aggodalmát érzékelte. Például Mikulás közeledett, és édesapjuk figyelmeztette őket,
hogy a cipőket nem szabad az ablakba tenniök, mint régebben, de készen kell lenni,
hogy bármikor menekülni kell.
Istennek hála erre nem került sor, – és hála a Szász Anti bácsi „hidegvérének”. Az eseményt ismerjük a Füzetek májusi számából.
Folytatjuk
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Örmény-magyar gyermekrovat
(21. rész)

Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink történetét. Magyar őseinkről – Szent István királyról, Szent Erzsébetről,
Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről és másokról – biztosan nagyon sok szép
történetet ismertek. Ti azonban a magyar ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan mi is származunk.
Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért, és
büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik.
De még sokan vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is
folytatódik! Ha nem tudtok írni, akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor
addig nyaggassátok szüleiteket és nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK” GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailon: pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila,
str. Busuiocului 4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

III. Terdát (Kr. u. 287–337.)

Terdát a rómaiak között élt, aki „ügyes”
jelzővel illették, mert bátorságát többször is bebizonyította a cirkuszi játékokon. De igazi bátorságát nem ekkor
mutatta meg.
Diocletianus császár (Kr. u. 284–305.)
abban az időben a gótokkal háborúzott
a Rajna folyó mellett. Egy napon a gótok királya, Richard, követeket küldött a
római császárhoz a következő üzenettel:
„Nem kár, hogy annyi ember haljon meg
hiába? Gyere, küzdjünk meg, mi ketten
egymással! Aki győz, az lesz ennek a
háborúnak a győztese.” Diocletianus
császár sovány, vézna ember volt. Nem
tetszett neki az ajánlat, mert attól félt,
hogy az erős Richard könnyűszerrel
legyőzi őt. Úgy döntött tehát, hogy az
ügyes Terdátot császári ruhába bújtatva
küldi maga helyett a viadalba. A párharc

megkezdődött a két hős között, és az
ügyes Terdátnak sikerült vállra fektetni
az erős Richardot. Így szerezte meg az
örmény Terdát a rómaiak javára a győzelmet.
Hogyan segítette ki az ügyes Terdát a
római császárt?

Válasz a szeptemberi kérdésre:

Szántukhd volt az első örmény vértanú
és Szánádrug hatására lett keresztény.
(Molnár Zsófia, Marosvásárhely)
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Ebben az évben búcsúztunk el Lengyel Ákosné Faragó Máriától,
mindannyiunk kedves Marika néniétől.
Ezzel elment Szamosújvár utolsó nagy- Aki Marika néni munkájának folyasszonya, utolsó igazi polgárasszonya, tatásában részt szeretne venni, utalaki nemcsak élt ebben a városban, ja pénzbeni adományát a következő
hanem állandóan alakította, értékkel számlaszámokra:
töltötte meg szellemi és anyagi tereit. Intézmény neve (Románia)
Azon kívül, hogy alapította, támogatta FUNDATIA TÉKA
és fenntartotta a Téka Alapítványt, sok- 405300 GHERLA, Mihai Viteazul 39, Jud.
kal fontosabb dolgokat is adott:
Cluj
– megtanított felelősen élni…
Bank adatai: BANCA ROMANA PENTRU
– jelentette az állandó kihívást arra, DEZVOLTARE
hogy ne csak magunkra figyeljünk, ha- 405300 GHERLA, STR. CLUJULUI 7/A
nem vegyük észre azt, hogy a világ át- SZÁMLASZÁM:
alakítható, és tele van segítségre szoruló HUF: RO45BRDE130SV39908781300
RON: RO90BRDE130SV07017121300
emberekkel.
Kezdettől fogva támogatta a mezőségi EURO: RO13BRDE130SV06399801300
szórványkollégium fenntartását. Ezért SWIFT KOD: BRDEROBU
a családdal való konzultálás után, létre- MEGJEGYZÉS: „Lengyel Mária Ösztöndíj”
hoztuk a
Ebben a tanévben az első ösztöndíja„LENGYEL MÁRIA
sunk: Szabó Lóránd – VII. osztály.
ÖSZTÖNDÍJALAPOT”.
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. III. emelet 338-339, telefon: 332-1791 – Sárkány Annamária
titkárságvezető, félfogadás szerda 16–18., csütörtök 10 – 12. óráig)
e-mail: fovarosiormeny@startadsl.hu; fovarosiormenyonkorm@startadsl.hu
a Zuglói Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Főszerkesztő: Béres L. Attila
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, Dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)
Szerkesztőség: 1255 Budapest, Pf. 189. 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)

XII. évfolyam 142. szám
2008. december
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.magyarormeny.hu honlapon olvasható
Elektronikus levélcímünk (E- mail): magyar.ormeny@t-online.hu

Gondolatok az örmény liturgiából
„Isten, te megnyitod kezedet,
és eltöltesz minden teremtményt
irgalmasságoddal.
Neked adom magam teljes szívemből.
Te gondoskodj rólam és add meg,
amire szüksége van lelkemnek és testemnek
mostantól kezdve mindörökké!"
Karácsony az ajándékozás ünnepe. Számunkra a legnagyobb ajándék Istentől az Ö irgalma
minden teremtmény számára.
Nekünk is illendő ajándékot adnunk: önmagunkat kell kegyelmébe ajánlanunk, s Ő nagyon
jó1 tudja, mire van szükségünk. Adok-kapok, s ez így megy, de a hála útján kell lennie!
Dr. Sasvári László

*****
Béres L. Attila

Ünnepi hangverseny az '56-os forradalom
és szabadságharc áldozatainak emlékére
Ezzel a címmel hívogatta tagjait a Fővárosi Örmény Klub novemberi klubdélutánjára a
Magyarok Házába, amelyen köszöntőt mondott dr. Issekutz Sarolta, a klub
háziasszonya. A műsort a XI. kerületi Örmény Önkormányzat rendezte, Harmath
Kálmán elnök is köszöntette a vendégeket. A hangversenyen Kirkósáné Magda Tünde
vibrafonon, Kirkósa Péter hegedűn, valamint Arany Zsuzsanna zongorán játszott a
zsúfolásig megtelt Bartók terem közönségének. Műsorukban Rahmanyinov: Vocalise,
Hacsaturján: Adagio, Mozart: A-dúr hegedűverseny 1. tétele, és Albinoni: Adagio műve
szerepelt.
H. Bodó József gyertyát gyújtott, így emlékezett a forradalomra, és miközben lobogott a
gyertyaláng, bemutatta A hársfa virága című könyvét. Megtudtuk, hogy a 37. Magyar
Filmszemle, az „ecseri tekercsek" döntötték el, hogy személyes élményeit megírja az 1956-os
forradalomról és az azt követő megtorlás iszonyú gyakorlatáról. Életéről, családjáról,

barátairól, sorstársairól szól H. Bodó József saját kiadásában megjelent kötet, hogy ne legyen
„tolvajok martaléka" az 56-os forradalom. Az igényes kivitelű szépirodalmi
dokumentumregény tizenhat színes mellékletében közreadott dokumentumok egyúttal
hitelesítik a történeteket. A könyv születésének története után a szerző átadta a szót Bolberitz
Zsófia és Takács Bence előadóművészeknek, akik szemelvényeket, részleteket olvastak fel a
könyvből, igen nagy átéléssel. Elhangzott a Magyar litánia, valamint Gyurkovics Tibor
Hazám című verse is. Számos hozzászólást követően a szerző a helyszínen dedikálta a
könyvét, amelyet a könyvesboltok kereskedelmi hálózatában nem lehet kapni, viszont a
www.aharsfaviraga.hu honlapon megtalálható a könyvhöz kapcsolódó minden információ.
Zárszóként dr. Issekutz Sarolta kiemelte, hogy a klubban minden év októberében
megemlékeznek az '56-os forradalomról, vendége volt a klubnak Pongrátz Gergely, a Corvin
köz parancsnoka, de első alkalom, hogy a forradalom és a november 4-ét követő megtorlás
áldozataiért szólt a zene, az ünnepi hangverseny. A fáklyavivőkre szükség van, akárcsak az
emlékezés lángjára. Ezután a klub háziasszonya megköszönte a XI. kerületnek a rendezést,
majd a decemberi programokról tájékoztatta a megjelenteket, amelyeket a füzetekben is
közreadunk.
A rendezvényt követően dr. Keszy-Harmath Péterné által készített örmény
ételkülönlegességeket kóstolhatták meg a klubban megjelentek.

*****
Pacsirtavár, avagy emberi sorsok
a genocídium viharában
Különleges könyvbemutatónak szolgált helyszínül csütörtök este a Művészeti
Múzeum (Bánffy palota) Tonitza terme. Az olaszországi Padovából érkezett örmény
származású Antonia Arslan írónő Pacsirtavár (La Masseria delle Allodole) című
regénye került bemutatásra.
Arslannal ellentétben kevés szerző mondhatja el magáról, hogy első kötete már világhírűvé
tette. Ő ugyanis a Pacsirtavárnak köszönhetően a világ számos országában vált nagyon rövid
idő alatt ismertté. Népszerűségét és elismertségét mi sem igazolja jobban, mint a tények:
regényét 14 nyelvre fordították le, csak Olaszországban 2 millió példány talált belőle gazdára,
játékfilm is készült a könyv alapján, és művével 19 irodalmi díjat nyert. A regény egy gazdag
örmény család történetét mutatja be az 1900-as évek elején lezajlott, örmények ellen
elkövetett népirtás viharában. A magyar nyelvű változat a legfrissebb fordítása a könyvnek,
és a marosvásárhelyi székhelyű Mentor Kiadó gondozásában jelent meg.
A vendéggel Káli Király István, a kiadó igazgatója beszélgetett. Elsőként a könyv
kiadásának történetét vázolta fel. Elmondta: tavaly nyáron Király Kinga Júlia dramaturg,
akinek szakterülete az olasz barokk színművészet, és Kali Kinga antropológus keresték meg
azzal, hogy ráakadtak egy olasz nyelven írt regényre, amely egy örmény család
viszontagságos sorsát mutatja be, és amelyet érdemes lenne magyar nyelven is kiadni. Az
igazgató beleegyezett, de elmondása szerint „nem tudtam milyen megpróbáltatások
következnek". Felvette a kapcsolatot a könyvet kezelő olasz ügynökséggel, és kiegyezett
velük a magyar nyelvű kiadást illetően. A fordítás négy és fél hónap alatt készült el Király
Kinga Júlia közreműködésével, aki a bemutató alkalmából a tolmács szerepét is elvállalta.
Fordítóként gyakran ütközött abba az akadályba, hogy nem tudott objektíven dolgozni a
szöveggel, mert a műben bemutatott megrázó epizódok erős érzelmi reakciókat váltottak ki
belőle is, akárcsak az olvasók többségéből.
Köztudott, hogy az írónő csak úgy tudta függetleníteni magát műve cselekményétől, a leírt
borzalmaktól, hogy naponta csak megszabott terjedelmű szöveget írt. Szerzőként naponta írt

három oldalt és ezzel befejezettnek tekintette feladatát, de mint érző ember végig együtt
szenvedett a történet szereplőivel. Elmondása szerint a regény egy hosszú érési folyamat
eredménye, a történeteket, amelyek a regény alapját képezik, már egészen kislánykora óta
ismeri rokonaitól. Három tényező együttese határozta meg, hogy rászánta magát az írásra:
örmény származása, a gyermekkorában hallott történetek és irodalomtanári szakmája,
amelyen belül más szerzők regényírási módszereivel is foglalkozott. A végső szikrát egy
örmény költő versei jelentették, ezek hatására elevenedett meg benne a teljes történet.
Ezután következett az est fénypontja: hagyományos örmény viseletbe öltözött énekesnő
egy, az 1908-as örmény népirtás viszontagságairól, borzalmairól szóló éneket adott elő a
közönségnek, mintegy dalba foglalva a regény hangulatát, a leírt borzalmakat, a szereplők
szenvedéseit. Ezután Káli Király István újabb, a szerzőhöz intézett kérdése következett: mi az
ő üzenete ennek a világnak, amelyben napi rendszerességgel erőszakosan lépnek fel egyes
népek és népcsoportok ellen, etnikai vagy faji megkülönböztetés alapján? Az írónő válasza az
volt, hogy az ilyen jellegű megmozdulások hátterében bizonyos felsőbb politikai szervek
állnak, amelyek egyének befolyásolásán keresztül próbálják gyümölcsöztetni ideológiájukat.
Szerinte elsősorban ezeket a szerveket kell elítélni, nem szabad hagyni, hogy hatalomra
jussanak és olyan eszméket terjesszenek, amelyekkel az embereket egymás ellen uszíthatják.
„A világban egyaránt jelen van a rossz és a jó, a rossz az, aki népeket írt ki, és jó az, akiben
felébreszt valamit ez a könyv", állította a szerző. Elmondása szerint a regény egyik fő
kérdése: mi idézhet elő egy személyben olyan szintű morális romlottságot, hogy embertársa
ellen a lehető legnagyobb gyűlölettel és agresszióval lépjen fel, megfossza anyagi javaitól, a
végletekig megalázza, esetleg kioltsa életét túllépve még egy szélsőséges eszme határait is.
Minden olvasónak ajánlja művét, mert szerinte a regényben szereplő család viszontagságos
története hozzásegíthet, hogy morálisan is felnőjünk.
Végezetül Antonia Arslan köszönetet mondott a jelenlevőknek a részvételért, a Mentor
Kiadónak, férjének, és nem utolsó sorban azoknak, akik fáradságos munka árán
lefordították művét. A rendezvényt Káli Király István szavai zárták: „még csak két napja
ismerem Antonia-t, de máris egy örökkévalóságnak tűnik, és állítom, hogy rajta kívül senki
más nem tudta volna így megírni ezt a könyvet".
Potozky László Szabadság
2008. november 18.

****
Csoma Botond könyvbemutatón vett részt
Csoma Botond képviselőjelölt részt vett a Pacsirtavár című, örmények elleni népirtásról szóló
szépirodalmi mű bemutatóján a kolozsvári Bánffy-palotában. Elmondása szerint először az
örmény népirtás témájával Franz Werfel: A Musza Dag negyven napja című művében
találkozott. Különösen érdekli a téma, ugyanis apai részről nagymamája örmény származású
volt. „A politikusoknak és más közéleti szereplőknek mindent meg kell tenniük, hogy ilyen
genocídiumok soha ne ismétlődhessenek meg a jövőben.” szögezte le Csoma Botond.
Szabadság 2008. november 15, szombat

*****
Bálintné Kovács Júlia - Moldován Lajos

A Láposvölgyi örmények
(2. rész)
Moldován Lajos írását a Szolnok-Doboka megye monográfiájából és más forrásokból ki
szeretném egészíteni.
A monográfiából megtudhatjuk, hogy Oláhláposbánya a vármegye legészakibb községe volt,
és 1860-ban 39 fő lakta. Az ott élő családok között biztosan örmény származású a

Moldovánon kívül a Buzeskó.
A bánya igazgatójaként a monográfia említi Lovag Berks Nándort, mint kohóhivatali
főnököt, aki 1877-ben elhunyt. Lacheta Jánost a monográfia szerint, mint bánya és
kohóhivatali főnököt alkalmazták 1878. szeptember 1-én, és a monográfia készítésének
idején,1898-ban is ő volt az igazgató.
A kutatóorvosról nagyon elismerő sorokat olvashatunk a monográfiában. Bátran hihetjük,
hogy valódi örménymagyar tulajdonságokkal rendelkezett! Oláhláposbánya egyik
nevezetessége dr. Intze Béla Szolnok-Doboka vármegye tiszteletbeli fő- és bányaorvosnak
1893. június hó 1-én megnyitott himlőnyiroktermelő intézete, mely áll a fenyőerdők közt
fekvő községben az oltó épületből, a feldolgozó helyiségből. Melléképületei: a kísérleti
istálló, kibocsátó hely és jégverem. Ügyvitele: beoltott állatok naplója, szétküldési könyv,
szerda és szombat napon ingyenes beoltásban részesültek névjegyzéke, elismerő levelek
füzete, állatorvosi vizsgálatot igazoló szemlejegyzékek, használati utasítások stb.
Dr. Intze a szakban való kitűnő képesítését a würtenbergi királyi központi oltóintézetben.
Stuttgartban szerezte 1893-ban, hol a szabályszerű tanfolyamot hallgatta. Himlőoltóanyag
termelésére az engedélyt ugyanez évben kapta meg a királytól. Intézete, az e szakmában
legtökéletesebbnek elismert hollandi minta szerint van berendezve és oltóanyag termelése is
ennek megfelelő. Dr. Intze oltóintézete e nemben, hazánkban az egyedüli. Ugyanis a
hólyagos himlő ellen védő oltóanyagot 6 hetestől félévesig való legszebb és legerőteljesebb
bornyúkon állítja elő és a különös eljárás abban áll, hogy a bornyúkat nem az általában
szokásos módon emberi himlőanyaggal, hanem eredeti tehénhimlővel = vakcina aviginalissal
oltja (558.) be, és ennek magvát szakadatlan állat generációkon át fenntartva, minden emberi
betegség csirájától teljesen mentes, legtisztább védőanyagot nyer. E szerint terméke nem a
selejtes és felemás un. Retrovakcina, hanem a valódi tehénhimlő, vagyis tudományos néven
Originalis Cowpox. Ennek jóságáról tanúskodik az ország különböző részeiből kapott orvosi
és hatósági elismerő iratok nagy száma.1896. márczius 1-től fogva: „Védhimlőoltás, orvosi
szakközlöny és oltóintézeti értesítő" czím alatt rendesen 24-46 oldalas évnegyedes közlönyt
szerkeszt és ad ki, melyekben az oltóanyag előállításának, kezelésének módjai, erre
vonatkozó kül- és belföldi jeles orvosok tapasztalatai s az oltáshoz szükséges utasítások,
felszerelések ismertetései vannak. Az oltóanyag 0.10 gramm öt egyénre 60 fillér,100 egyénre
8 korona. Tömeges oltáshoz 500-2000 személyre valót is szállít.
A M. Kir. Honvédség nagy részét az innen szerzett anyaggal oltják be, s „elösmert jóságú"
törzsanyagából évente külföldre is nagyobb mennyiséget szállít ki.
A Kolozsvári Orvosi Egyetem hallgatóinak névjegyzékéből, ahonnan az ifj. Incze Béla
születési dátumát vettem, az is kiderül, hogy volt neki egy évvel fiatalabb testvére József (sz.
1895. május 16-án), akivel együtt jelentkeztek a budapesti orvosi egyetemre 1914-ben, de a
háború miatt meg kellett szakítaniuk a tanulmányaikat. Mindketten Kolozsváron folytatták,
József már 1917-től, Béla csak 1918-tó1. József nem fejezte be az egyetemet,1919-ben még
hallgató volt, azután már nem. Béla 1923-ig volt hallgató, 1924. június 24-én védte meg
disszertációját. Bélát Inczeként írták be, és apja is így szerepel, de József már apástól Intze
lett!
És még valami: A kolozsvári örménymagyarokról szóló írásomban olvasható, hogy a Főtér
4. szám alatt a tisztára örmény környezetben volt Incze Miklós orvos háza. Márpedig id. dr.
Incze Béla Kolozsváron született. Valószínűleg anyai ágon voltak örménymagyarok, ha már
Erzsébetbányán így tartották számon őket.
A Frátaiak
A Frátai családhoz nemcsak jó barátsági kapcsolat fűzött írta Moldován Lajos. Már Babula,
anyai nagyanyám révén, de később apám üzleti kapcsolatai is hozzájuk kötődtünk, lévén
apám a „Frátai Deszkagyár" egyik részvényese.

A Frátaiak hárman voltak: Kristóf, Elemér és Izabella.
Frátai Kristóf fakitermelő vállalkozó lévén Tőkésen lakott, egy Oláhlápos melletti kis
faluban. Hamar megözvegyült, egyetlen kislányát, Ilonát Izabella nevelte Erzsébetbányán.
1930 körül Erzsébetbányára költözik, és öccse deszkagyárában dolgozik, mint platzmester
(rönk átvevő). 1941-ben hunyt el.
Frátai Elemér igen rátermett, kis köpcös emberke volt. Ő is fakitermeléssel kezdte, majd
1932-ben felépítette a deszka gyárát, de mellette működtetett egy kis üzletet és egy korcsmát
is, amiket inkább húga, Izabella vezetett a háztartás mellett. Elemér nem nősült meg soha. A
deszkagyár jól prosperált. Évről évre terjeszkedett, és mind több munkást alkalmazott.
Reggeltől-estig a gyárban tartózkodott, amíg tehette.
1948-ban a gyárat államosítják, nem kevésbé az üzletet és a korcsmát. A lakást is elvették,
mindössze egy szobát és egy konyhát hagytak meg számukra, és ez a véget is jelentette.
1950-ben, illetve 1951-ben egymás után eltávoztak.
A Kristóf kislánya férjhez ment Boritz Bélához, akinek az apja főkönyvelője volt a
bányakincstárnak, így a férj a „Munkás Szövetkezet" üzletvezetője lett. Egy kislányuk
született, Annuska, aki szellemi fogyatékos volt. 1992-ben találkoztam vele a templomban,
éppen takarítás közben volt, legnagyobb csodálkozásomra rám ismert.
A valamikori nagy Frátai háznak híre-hamva sem volt már, helyében két csinos téglaépület
állott. 2000-ben az utolsó Frátai, Nusika is elment. Kihalt a Frátai család is.
A Bulbukok
A Bulbuk testvérek hárman voltak. A legidősebb fiú keresztnevét nem ismerem, már 1916ban elesett az I. világháborúban, két lány gyermek maradt árván, Karola és Manyi (Mária).
Ez a család eredetileg Désen lakott, az özvegy és az árvák hadi nyugdíjból éltek 1918-ig,
amikor is a román állam megvonja a nyugdíj fizetését. Az özvegy, kézimunkázásból tartja el
a családot. 1923-24-ben férjhez megy Petki Péter nagybányai származású hentesmesterhez, és
megszületik a harmadik lány, Etelka.
A házasság rövid ideig tart, a férj baleset következtében meghal. A legnagyobb lány, Karola
férjhez megy Nagybányára egy Petki rokonhoz, odaköltözik, Manyi óvónőként kap munkát,
míg Etelkát adoptálják az erzsébetbányai Bulbuk testvérek, Béla és Ilona.
Béla hentes és mészáros volt. Mészárszék és vágóhíd tulajdonos, Ilona húga a családi
korcsmát vezette, meg a háztartást. Hajdanán falun csak hétvégén árultak húst, nem lévén
hűtőszekrény, így a mészárszék sem működött hét közben. Bélának lófogatai voltak, és hét
közben rönkszállítással foglalkozott. Mindketten nagyon vallásosak voltak, Béla az
egyháztanács elnöke, míg Ilona a Mária-kongregáció vezetője volt.
Béla 1936-ban elhunyt, de a vágóhíd és mészárszék tovább működött Ilona vezetése alatt,
mert ekkor már az adoptált Etelka ellátta a korcsmai teendőket. Időközben Ilona elvállalta az
öregedő Róm. Kat. plébános kosztolását.
1941-ben hirtelen elhunyt a Róm. Kat. plébános, és halála elindít egy aljas pletyka
áradatot, amelynek értelmében a pap mérgezés áldozata lett volna. Ki más lehetne az
elkövető, mint a koszt adó? Persze mindez azért, hogy megszerezze a pap vagyonát!
Elindul a lavina, megtörténik az exhumálás, az eredmény negatív. Újabb kihallgatások, újabb
exhumálás, az eredmény újra negatív. Ilona, aki akkor már közel jár a 60 évhez, testileglelkileg összeroppan, és rövidesen meghal. A Bulbuk ház lakó nélkül marad. Az épületet,
mint gazdátlan ingatlant az állam elveszi.
A Bulbuk név végérvényesen megszűnik Erzsébetbányán.
A Kiss család
A Kiss család a XX. században, annak is az elején került Oláhláposra, valami örökség
folytán, mint egyedüli magyar család élt a teljesen románok lakta faluban.

A családfő Kiss János (domnu Janko) kisbirtokos volt, főleg erdőkitermeléssel foglalkozott.
A kitermelt fát egy valamikori vashámorból átalakított fűrészüzemben dolgozta fel
deszkává, és ott értékesítette a szomszédos falvakban, valamint a magyarláposi vásáron.
Felesége gyermekszülésben meghalt, így kislányukat, Katalint Kiss Erzsébet, a János húga
neveli, mint okleveles tanítónő, amíg az a kolozsvári Marianumba nem kerül.
Erzsébet 1941-ben tanítónői állást kap Erzsébetbányán, és ott is tanít 1945 végéig, amikor
is felmondja az állását, hogy bátyját ápolhassa. Kiss János ugyanis 1944 végén a
„sziguranca" látókörébe kerül. Az a vád ellene, hogy segített a magyar csendőröknek a soha
nem létező „partizánok" elfogásában. Mind gyakrabban kap meghívást a Dési Sziguráncára,
1945-ben több hetet tölt a sziguránca börtönében, ahonnan nagy betegen tér haza. Sem
orvos, sem gyógyszer. 1946 tavaszán meghalt, és rövidesen követte őt Erzsébet húga is.
Kató, János lánya állást kap Erzsébetbányán a bányakincstárnál. Ott ismerkedik meg
Bényeivel, akivel házasságot köt, majd rövidesen beköltöznek Nagybányára.
1961-ben, amikor anyám temetésén voltam, Oláláposon átutazva még láthattam a Kiss
kúria romjait. A melléképületek eltűntek, a kúria fele már összeomlott, az ablakok helyei
üresen tátongtak.
A Kiss család is végleg eltűnt innen.
Folytatjuk

*****
„... fűszerezve"
Nem egészen szakácskönyv! Már a címében is sejteti az „Erdélyi örmény konyha, fűszerezve"
könyv. Összeállítója, szerkesztője, magyarázó szövegek szerzője: dr. Issekutz Sarolta.
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Erdélyi Örmény Múzeum sorozat
11., Budapest 2008) A „fűszerezve" szó sejteti ezt, bár felsorolást nyernek a fűszerek is, a
könyvben bőséges szellemi fűszert is találunk. Ha valaki azt kérné, mondjak valami sajátosat
a magyarörményekről, akkor először a nagyfokú származástudatot említeném. Ma sokan
emlegetik az identitást (magyarosabban: azonosságtudatot), de a származástudat ennél többet
jelent. S a könyv bevezető fejezetei ezt szolgálják.
Persze azért a legtöbb helyet a receptek foglalják el, de érdekes a bemutatásuk. Az oldalak
kétharmadán egy-egy recept, az alsó harmad - díszes léniával elválasztva - kultúrtörténeti
adalékok, sokrétűen bemutatva az erdélyi örménységet (pl. közmondások örményül s
magyarul, ünnepek, szokások stb.).
Igen köztudott, hogy az örmények gazdagították az erdélyi konyhát s most megtudjuk;
mivel. Ez egy másik sajátosság, amit említenék. S egy gyakorlati haszon: a recepteket ki lehet
próbálni!
A szokásostól eltérő könyvformátum, igényes kivitel s tartalom, a sok fotó felhívja magára
a figyelmet. S bár ismeretterjesztő-népszerűsítő jellegű a könyv, a benne levő lábjegyzetek
meg irodalomjegyzék emeli a tudományos értéket is.
Milyen műfajba lehetne sorolni a szóban forgó könyvet? Mivel a néprajz tárgya az
úgynevezett népi táplálkozás is - figyelembe véve sokrétű tartalmát - a néprajzi irodalomhoz
sorolnám. Már csak azért is, mert mondhatni, teljes képet kapunk, még ha ízelítő jelleggel is,
az erdélyi (s mai Magyarországra került) örményekről. Mondhatnám: bevezető jellegűt!
Dr. Sasvári László
Kóstoló a könyvből

*****
Diós-mazsolás kalács (Dári)

Hozzávalók: 5 dkg élesztő, l kg liszt, 5 dl tej, 2 tojás, 3 tojássárga, 20 dkg olvasztott vaj, 15
dkg porcukor,15 dkg mazsola,10 dkg apróra vágott dió, só.

Elkészítése: Az élesztőt megfuttatjuk cukros tejben, összedolgozzuk a liszttel és fél liter
tejjel. Meleg helyen kelesztjük. Be1e vegyítjük az egész tojást, tojássárgákat, olvasztott vajat,
a mazsolát, a porcukrot, az apróra vágott diót, csipetnyi sót. Jól kidolgozzuk, és két órán át
kelni hagyjuk. Elosztjuk 8 részre, ezeket egyformára kisodorjuk, megcsavarjuk és két négyes
fonatot készítünk, megkenjük a tojások fehérjével, meghintjük dióval és mazsolával. Sárgás
barnára sütjük.
Megjegyzés: Karácsonyi sütemény, dári annyit jelent, mint év.

*****
Sylvester Lajos

Ojtoz völgye a hadak útján
2. rész
A faipartól a szoborállításig Bereck- Ojtoz- Kommandó háromszögben
Konstancáról miután leszereltem, hazakerültem Bereckbe. Textildiplomával a faiparhoz
szegődtem, az erdőgépesítéshez. A textilszakmában nem is dolgoztam semmit. Amikor
Bereck, Kovászna Kézdivásárhely központtal egyesült, akkor bekerültem Kézdire. Három
évet dolgoztam, s onnan az Autószállítási Vállalathoz mentem. Én voltam a szállítási osztály
főnöke. Tíz évig. Aztán ismét Bereck következett. Két évig a szövetkezetnél elnökösködtem.
Mikor az iskolában a kilencedik és tizedik osztályt beindították, akkor átmentem oda
oktatómesternek. Így kerültem a tanügybe 1967-ben.
Többször vettem részt továbbképzésen. Kolozsváron, máshol. A tanügyben maradtam
egészen 1990-ig, amikor nyugdíjaztattam magamat. Két évvel hamarabb mentem nyugdíjba,
korkedvezménnyel. Családot 1955-ben alapítottam. Feleségem Ojtozban volt óvónő.
Ottlétünk alatt született két fiúnk. A traktorok, sodronypályák, a vállalat lovai tartoztak az
erdőgépesítéshez, és az autószállítás. Három évig éltünk Ojtozban.
Kiss Feri volt az igazgató az iskolában. Kulturális vonatkozásban igen jó élet volt akkor
Ojtozban. Volt tánccsoportunk, színdarabokat tanultunk be, volt futballpálya, mozi. Lévén
munkásközpont, külön ellátásban részesült a falu. Sok volt az erdei munkás. Működött a két
sodrony, a Casin-i és a Berecki, ez 7,3 km, a Casini hat kilométer hosszú volt. Ez is hozzánk
tartozott. Rönköt, méterfát szállított. A rönköt lánccal kötötték fel, a méterfát csillébe rakták.
Akkor építettük a vadászkastély felé az országutat. Az autószállítás is hozzánk tartozott.
Mikor Kézdire kerültem, akkor Kommandó, a kommandói Sikló is a miénk volt. Az egész
keskeny vágányú vasúthálózat.
A kultúrával szerettem foglalkozni. Zenekart alakítottam, játszottam is benne.
Tangóharmonikával. Édesanyámnak zongorája volt, neki voltam a tanítványa. Tőle ragadt
rám a zene szeretete. Éjjeli zenét adtunk, jó társas élet volt. A faipari vállalat tisztviselői mind
fiatalok voltak. Kézdivásárhelyen az erdészetiben végeztek. Jó kollégák voltak.
Nyugdíjasként a Gábor Áron Alapítvány élén.
Mikor nyugdíjba vonultam, ellaposodottnak láttam a kulturális életet Bereckben. Orbán
Árpád volt a megyei tanácselnök. Berecki születésű. A faiparban is dolgozott, s engemet jól
ismert. Na, gyerekek, most van rá lehetőség mondta, kellene egy Gábor Áron szobrot állítani
Bereck főterére.
Bartha Mihály volt a polgármester. Össze is hívtunk 50 alapító tagot az iskola termébe, és
megalapítottuk a Gábor Áron Alapítványt. Engem választottak elnöknek. Ha már elvállaltam,
akkor lelkiismereti kötelességemnek tartottam a munkát. Annál is inkább, mert már 1899-ben
próbálkoztak Bereckben maradandó emléket állítani Gábor Áronnak. Az akkori
szoborbizottságnak anyai ági nagyapám, Hankó Aladár is tagja volt. Úgy tervezték, hogy

Gábor Áron születésének 100. évfordulóján avatják majd a szobrot. 1814. november 27-én
született. 1914-ben készültek az évfordulóra, de közbe jött az I. világháború, s ez megzavarta
a szoborállítást.
A második próbálkozás 1943-ban volt. Akkor apai nagyapám volt a szoborbizottság egyik
tagja: Khell Bogdán. Később apám, Khell László folytatta. Ezt viszont a II. világháború
zavarta meg.
A harmadik generációra maradt a szoborállítás feladata: ránk.
A szobor ifjú Vargha Mihály szobrászművész munkája. Ez az első nagyobb méretű szobor,
amit alkotott. 1992-ben megalakultunk, és rá egy évre kül- és belföldi támogatók segítségével
sikerült leleplezni a másfél ember nagyságú, 1200 kg súlyú bronzszobrot.
A szobor pályázatra készült. Petrovits István ágyúval ábrázolta Gábor Áront. Vargha Mihály
egy határozott ujjmutatással néz a földre: ez a szülőfölded, ne hagyd el! Ez az üzenet nagyon
fontos volt, mert már '90 előtt megindult Erdélyből a tömeges exodus. A zsűri ezt a szobrot
látta a legmegfelelőbbnek, s így kapta Vargha a megbízatást.
Gábor Áron Bereckben ágyút nem öntött. Az itt maradás és a szülőföldhöz ragaszkodás
ezért részesült előnyben. A szobor az „Itt élned, halnod kell" gondolatát jeleníti meg.
A szoboravatást Bodó Csilla Márta verssel köszöntötte, mintegy megindokolva a zsűri
választását:
CSAK ÚGY, ÁGYÚ NÉLKÜL
Az új világ tétova képsorába
beleálmodtuk Őt.
Kötényben, székely harisnyában,
talán parádés egyenruhában?
Haranggal? Harang nélkül?
Ágyúval? Nem, jobb anélkül!
Új idők, új hámorára.
Félvállra vetett pórkabátba.
- Csak szerényen: Úgy álljon Ő!
Csak a szeme, s férfias tartása
buzdítson ébren maradásra,
csak a keze, s lefelé intő ujja
szóljon rá minden távozóra:
Maradni kell! Mi itt születtünk!
Tudás és türelem lett a fegyverünk
.., s az új világ változó képsorába
jövőt álmodunk ősi példára.
Jövőt, békés, alkotó céllal,
fegyver nélkül, inkább haranggal.
Haranggal, mely nem lehet néma,
s nem változhat ágyúgolyóra.
Kellemes, búgó hívása
jelszavunk lesz! Csak összetartásra.
Bereck, 1991. július 2.
Szobor után emlékmúzeum
Khell Ödön: A szoborállítás után pályáztunk Magyarországon az Illyés Közalapítványhoz.
Kaptunk annyi támogatást, hogy meg tudtunk vásárolni egy falusi házat. A Dombi Béla
bennvalóját vásároltuk meg. Telekkönyvileg is az Alapítvány nevére írattuk. Arra is

gondoltunk, hogy a ház kicsi, jó lenne, ha létre tudnánk hozni szálláshelyet is az idelátogatók
számára. Jöjjenek a diákok, a cserkészek, a turisták, hogy ismerkedjenek Gábor Áron
szülőföldjével. Ismét pályáztunk az Illyéshez, s a jóváhagyott másfélmillió forintból
megvásároltuk a téglát és a cserepet. A terveket a megyei tanács tervező igazgatósága
készítette el. Ingyen. Orbán Árpád volt a tanácselnök. Utána az Illyéstől mindig elutasító
választ kaptunk. Helyben topogtunk. Akkor lépett közbe a hódmezővásárhelyi önkormányzat,
s baráti kapcsolatok révén nyújtottak segítséget, hogy az ügyet elmozdítsák a holtpontról. A
Johannita Szeretetszolgálat segített. Így született az Ifjúsági Turisztikai Fogadó. Jelenleg 30
fiatalt el tudunk szállásolni, van konyha, ebédlő, központi fűtés. Egyszer kaptunk 5 ezer
eurót, másszor 3 millió forintot a hódmezővásárhelyiektől, és felszereléseket is hoztak. A
konyhafelszerelést, edényeket, bojlereket, matracokat tőlük kaptuk, a villanyhálózat
megépítéséhez szükséges anyagot is. Jöttek a szakemberek.
Helyi hozzájárulásként a tanácsot kell megemlíteni. A faanyagot ők biztosították. Sajnos
nincs egy alkalmazottunk, aki az épületegyüttes gondját viselje. Önkéntes adminisztrátorunk
van. Handra Levente vállalta ezt a feladatkört, de fizetés nélkül ezt a nagy volumenű munkát
sokáig nem végezheti senki. Meg kell oldani ezt a kérdést is. Mosni, takarítani kell a
vendégek után.
Sokat segített a budapesti Hadtörténeti Intézet is, s az Öntöde Múzeum. Ők egy
vándorkiállítás teljes anyagát adományozták nekünk. Képekben mutatják be Gábor Áron
születésétől haláláig az életutat. Ez az anyag több magyarországi városban megfordult, a
Gábor Áron szobor avatására érkezett Bereckbe. Az eseményt együtt szerveztük. Ez az anyag
a Gábor Áron kiállításon egy szobát megtölt. Nem csak a berecki emlékeket tartalmazza,
hanem Bodvajt, Kis János sepsiszentgyörgyi ágyúöntő műhelyét, a kökösi emlékművet, az
eresztevényit és a Nagyvarjasi Oláh Sándor kézdivásárhelyi szobrát is, amelynek a
hazahozatalát neked köszönhetjük. Másképp ez a szobor elkallódott volna.
A második szobában 1848-49-cel általában foglalkozunk. Itt vannak szobor makettek is.
Ezek a Székely Nemzeti Múzeum padlásáról kerültek elő. Kónya Ádám igazgató jóvoltából.
Ezek az 1943-as pályázat szobortervei. Sepsiszentgyörgyön a Gábor Áron térre került volna
valamelyikük. Jellemző módon ez ma Mihai Viteazul-tér. Aztán van egy harmadik szobánk:
Magyarország 1000 ezer éves fennállásának a legfontosabb mozzanatait idézi.
Van egy ágyúnk is. Budapesten az Ellenállási Szövetség és a Hadtörténeti Múzeum
segítségével a mosonmagyaróvári öntödében készült az ágyúcső. A méretei azonosak a Gábor
Áronéle ágyúcsőjével. A technikai utasításokat a Hadtörténeti Múzeum bocsátotta az öntők
segítségére. Önsúlya 380 kiló. Két alezredes hozta át kisbusszal. A szállító eszközt is a
Hadtörténeti Múzeum biztosította. Ünnepélyes keretek között adták át az Alapítványnak. Az
aljat, a mozdonyt a gelencei 18-as Hagyományőrző Zászlóaljtól kaptuk. Minden március 15én ezzel vonulunk fel Kézdivásárhelyen, Felső-Háromszék legnagyobb ünnepségén. Gelence
is kapott egy ilyen ágyúcsövet, eddig fából esztergált ágyúcsővel vonultak fel, így most két az
eredetinek hasonmását csodálják meg az ünneplők százai.
Kiadványaink is vannak, a pénzügyi nehézségek ellenére. Tibád Sándor a Templom és
iskola kötetének a kiadását a budapesti kereskedelmi iskola tantestülete vállalta.
Hódmezővásárhely a Dörögnek a hídfőn a székely harangok című kötet kiadását támogatja. A
harmadik kötet A székely őrnagy szülőföldjén. Ennek a nyomdai költségeit dr. Páll Andor
berecki vállalkozó finanszírozza. Ez a három kiadvány nagyjából bemutatja az Alapítvány
tevékenységét is.
Turisztikával is foglalkozunk. Az Ifjúsági Turisztikai Fogadó beszédes név. Azok a
fiatalok, iskolások, akik ismerkedni akarnak a Gábor Áron kultusszal és a környék történelmi
nevezetességeivel, egy nap alatt szinte semmit sem látnának. Ezért úgy döntöttünk, hogy
ötnapos csillagtúrákat ajánlunk. Ebben az első nap Bereck ismerete, Ojtoz, Sósmező, s az
ezer éves határ megtekintése és megismerése szerepel. Ojtozban megtekintik a II.

világháborús emlékeket. Ezt követi a gelencei műemléktemplom felkeresése. Zabola, a
Csángó Múzeum, Csomakőrös és Zágon foglal le egy másik napot. A harmadik napon
Bálványosfürdőre, a Szent Anna-tóhoz, a Büdösbarlanghoz és Torjára látogatnak. Ezt követi
majd a Csernátoni Tájmúzeum, ez olyan gazdag, hogy egy egész délelőttöt igénybe vesz.
Kézdivásárhely nevezetességei sem maradhatnak ki, Eresztevény, Kökös, Sepsiszentgyörgy
sem. Ezek olyan fontosak számunkra, hogy a kiadványainkban is együtt szerepelnek
Bereckkel. A kalauzolás ingyenes. Ha kosztozni akarnak, bepótolnak a konyhai költségekbe,
s adományként a szállásért is juttatnak valamit. Szezonban a szállásigény elég nagy. A
hódmezővásárhelyi diákcsoportok ingyen szállnak meg. Ők hozták létre az ifjúsági fogadót.
1990, a romániai fordulat után Bereckben felerősödött a Gábor Áron kultusz. Ennek
kimunkálásában a helybéliek támogatása, szervező készsége mellett rendkívüli szerepet
vállaltak a messziről, Hódmezővásárhelyről, Budapestről, Salgótarjánból és máshonnan
érkező támogatók, támogatások. Mindennek a „mozgatórúgója" Khell Ödön, aki kis idő híján
két évtizede éjt-napot eggyé téve építi a maga és a nagyközség Gábor Áron centrikus
birodalmát.
(Megjelent; Kárpátok délkeleti átjárójának régi és új keletű históriája - Charta Kiadó)

*****
Gyűjtés

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület adományokat gyűjt a szerbiai Eleméren
Kiss Ernő aradi vértanú által építtetett, Szent Ágoston tiszteletére felszentelt római katolikus
templom tatarozási munkálataira. E templom szentélye alatti kriptában nyugszik Kiss Ernő. A
templom a nagybecskereki római katolikus plébániához tartozik, amely a renoválási
munkálatokat irányítja, fogadja az adományokat. A templom külső tatarozása magyarországi
támogatásból elkezdődött, azonban annak befejezésére nincs anyagi lehetőség. Összefogással
sikerülhet, hogy a magyar szabadságharc leverésének 160. évfordulójára a templom felújítása
megvalósuljon. Adományokat az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Budapest
Bank Rt.-nél vezetett 10100792-72594972-00000007 számú számlájára lehet átutalni. Kérjük
a megjegyzés rovatban feltüntetni: „Eleméri templom tatarozására".

*
A Budapesti Örmény Katolikus Plébánia múzeuma felújításának befejezéséhez adományokat
várunk a Plébánia múzeumi felújítási célra nyitott 11707024-20465157 bankszámla számra.
Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „Örmény katolikus múzeum felújítására".

*****
Száva Alex (Mauritius)

Őseink nyelve
1. rész

Az nem titok, hogy manapság Erdélyben már senki sem beszél örményül. De az erdélyi
örmények mai utódainak általában csak elég homályos elképzelése van arról, hogy mikor és
hogyan halt ki őseink nyelve. Vajon a szépszüleink, vagy a dédszüleink beszélték-e még az
örmény nyelvet? Ha beszélték, akkor anyanyelvként beszélték, vagy csak az iskolában
megtanulták? És milyen nyelvet tanultak meg az iskolában? Valamilyen irodalmi, számukra
idegen nyelvet, amelyet a papok hoztak magukkal Velencéből, Konstantinápolyból?
Beszéltek-e az őseink egyáltalán örményül, amikor bejöttek Erdélybe, vagy kipcsákörményül beszéltek? Eltűnt az örmény népnyelv már századok óta, már a krimi tartózkodásuk
alatt, vagy Moldovában, vagy még előbb, a 16.,17.,18. vagy 19. században?
Nem csoda, hogy a magyarörmények közül aligha tudna valaki biztonsággal válaszolni
ezen kérdésekre, még ha egyébként sokat tud is az ősi hagyományokról.
Az erdélyi örményekkel kapcsolatos szakirodalomban csak viszonylag kevés információt

kapunk ehhez a témához. Még Szongott Kristóf is, aki a hazai örmények történetét, kultúráját,
szokásait, termetét, konyháját stb. részletesen leírja, nagyon keveset mond az erdélyi
örmények nyelvéről, a terjesztéséről, a helyzetéről. De mindazonáltal lehet érdekes adatokat
megtudni a könyveiből, sokszor idéz az okiratok eredeti örmény szövegéből, örmény
népmesékkel, népdalokkal és közmondásokkal bőven példát ad az erdélyi örmény
nyelvjárásból. Más, külföldi forrásokban is sok minden tudnivalót találunk nyelvi tekintetben
az őseink krimi, lengyelországi és moldvai tartózkodásával kapcsolatban, és az erdélyiörmény nyelvjárásról. Az osztrák-magyar monarchia népszámlálási statisztikáiból is sok
érdekes részlet kiderül úgy, hogy a sok kis elemből egy félig-meddig értelmes képet
állíthatunk össze.
Már évek óta foglalkozom az erdélyi-örmény nyelvjárással, amelyet elég jó1 értek és
beszélek már, de nem vagyok sem nyelvész, sem armenológus, a nyelvi kutatásomat csak
amatőrként végeztem. Ezért nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy tévedhettem egy-két
dologban, különösen azon esetekben, amelyekben biztos adatok híján kénytelen voltam
csupán következtetéseket levonni. De végül ennek a cikknek nem célja valamilyen
tudományos munkát bemutatni, hanem betekintést nyújtani az olvasónak erről a homályos
területről.
A diaszpórában élő örmények helyzete nyelvi szempontból elég bonyolult. Az örmények
olyan kozmopolita helyen telepedtek le, ahol több nemzetiséggel érintkeztek úgy, hogy
sokszor a saját nyelvükön kívül nemcsak a befogadó ország hivatalos nyelvének hatása alá
kerültek, hanem a szomszédaik, kereskedelmi partnereik is befolyásolták nyelvüket.
Manapság sok esetben csak találgatni lehet, hogy egy bizonyos örmény közösség tagjai közül
ki, milyen nyelven fejezi ki magát legjobban. Találtam például a bejruti örmények között is
olyanokat, akik már egyetlen örmény szót sem tudtak, csak arabul beszéltek, és találtam
olyanokat is, akik az örmény, az arab, és még török nyelven is perfektül kifejezték magukat,
amelyet a nagyszüleiktől tanultak, akik még mindig, 70 év után hogy Törökországot
elhagyták „inkább törökül beszélnek otthon". Ha esetleg az amerikai iskolába is jártak, akkor
emellett a nyelvek mellett még angolul is beszéltek, igazi amerikai akcentussal. És
valamennyien ugyanahhoz a generációhoz tartoztak! Az egyiptomi örményeknél majdnem
minden nemzedék más nyelven beszélt. Az örmény nyelv hol eltűnt, hol visszajött, aszerint,
hogy milyen szoros volt a kapcsolat az anyaországgal, vagy más örmény kolóniákkal, és
milyen volt a politikai és társadalmi helyzet (kisebbségi jogok, iskolák, identitás, stb.).
A mi őseink esetében hasonlóak lehettek a körülmények. Ezért soha sem lehetünk egészen
biztosak abban, hogy a nemzedékekben melyik személy, milyen helyen, milyen nyelven
beszélt. De egy bizonyos határig szabad levonnunk következtetéseket a meglévő adatokból.
A hagyomány szerint az őseink a krimi félszigetre a 13. század második felében (talán még
később) érkezhettek meg, ahol számos nemzetiséget találtak. Olaszok, görögök, zsidók,
mongolok, tatárok, katalánok, oroszok, grúzok mind egymás mellett éltek ebben a
nemzetközi kereskedelmi központban, de mindenekelőtt: örmények, akik ott már 100, 200,
sőt 400 évvel azelőtt letelepültek olyan nagy számban, hogy a krimi félsziget „armenia
maritima" név alatt vált ismertté.
Vajon milyen nyelven kommunikáltak ezek a népek? Olasz-latinul? Görögül? Nem tudjuk.
De a kipcsák (krimi-tatár) nyelv egy jelentősebb szerepet játszhatott. Az örményeknek egy
része annyira hozzászokott ehhez a nyelvhez, hogy anyanyelvként elfogadták az eredeti
örmény felhagyásával. Így keletkezett az úgynevezett kipcsák-örmény nyelv, amely
nagyjából rendes kipcsák, de örmény betűkkel írva, és néhány örmény kölcsönszóval. De
hibás elhinni, hogy az örmények mind lemondtak volna az anyanyelvükről! Elképzelhető, sőt
valószínű, hogy a krimi örmény közösségen belül több csoport létezett egymás mellett, a már
300 év óta ott élők biztosan különböztek sok tekintetben az újonnan érkezettektől, a kaffai
nagykereskedők a vidéki földművesektől (örmény földművesek is voltak!).

Hogy az örmények közül kik azok, akik a kipcsák nyelvet beszélték, nem egészen világos.
Úgy látszik, hogy inkább azoknál volt népszerű, akik az első bevándorlási hullámmal
érkeztek. Az utána jövők egy része követte az előzőket nyelvi tekintetben, de más része
viszont re-armenizálta a kipcsák ajkú örményeket. Mindenesetre örmény csoportok hozták
magukkal az örmény-kipcsák nyelvet Lengyelországba, amikor nagy számban a krimi
félszigetről átköltöztek Lvovba, Kameniecz-Podolszkijba és más helyekre, ahol virágzott ez a
nyelv egészen a 17. századig. Más lengyelországi örmény kolóniákban, Beszarábiában,
Moldovában a kipcsák-örmény nem játszott fontos szerepet.
Nem tudni pontosan, hogy mikor hagyták el őseink a krimi félszigetet és költöztek át
Lengyelországba. Azt sem tudjuk, hogy hány év múlva vonultak tovább Moldovába. De hogy
Lengyelországban kipcsák ajkú örményekkel is szoros érintkezésben voltak, ez biztosnak
tűnik. Azonban nem valószínű, hogy őseink többsége azokhoz tartozott, és az sem biztos,
hogy a kipcsák nyelv egyáltalán befolyásolta volna őket. Moldovába való beköltözéskor
zömmel örményül beszéltek, és saját (örmény) nyelvjárásukat hozták magukkal. Semmi sem
mutatja, hogy az őseink többsége valaha egyáltalán a kipcsák-örmény nyelvet használta. Az
erdélyi nyelvjárás majdnem azonos a lengyel-galicziai és a moldovai örménnyel (ez az
erdélyi-moldovai-lengyel dialektus ARDIAL név alatt ismert a nyelvészeti szakirodalomban)
és feltűnően közel áll a Nor Nachicsevani (Rostov na Donu) nyelvjáráshoz. A Nor
Nachicsevani örmények a 18. században Rostov na-Donu-ra települtek át a krimi félszigetről,
és magukkal vitték a régi krimi örmény nyelvjárást (a mai krimi örmények csak később
kerültek a Krímbe, Törökországból).
Ez a rokonság a Nor-Nachicsevani és az erdélyi nyelvjárások közt mutatja, hogy az
„ardial" az őseink eredeti népnyelve, amelyet már Kaffában beszéltek és egészen a 20. század
első évéig fenntartottak. Hogy a kipcsák hatás nem nagyon lehetett erős, abból is látható,
hogy az „ardial"-ban sok perzsa, arab, török, szláv, román és végül magyar eredetű szó akad,
de alig egy-két tatár szó. Az erdélyi örmény családok nevei közül csak egyetlen egy akad
(Khel), ami tatár eredetű.
A Moldovai örmények természetesen állandó kapcsolatban voltak a lengyelországi
testvéreikkel és a sok lengyelörmény család között, aki később Lengyelországból Moldovába
és Erdélybe is átköltöztek, kipcsák nyelvűek is lehettek. Ebből magyarázható, hogy egy
kipcsák-örmény zsoltárkönyv is került Szamosújvárra (Moldovában egyetlen kipcsák-örmény
iratot sem találunk!). Igaz, hogy az „ardial"-ban található sok török szó részben kipcsák
eredetű is lehet, mert a kipcsák nyelv elég közel áll a törökhöz, de épp azok a kipcsák szavak,
amelyek jellegzetesek a kipcsák-örmény nyelvben, nincsenek az „ardial"-ban. Számos
oszmán-török szót találunk benne, amely biztosan nem kipcsák eredetű. Nem valószínű, hogy
a kipcsák-örmény jelentősebb szerepet játszott az őseinknél, és ha mégis beszélték azt, akkor
csak a rendes örmény mellett használhatták, és nem helyette. Ellenben a szláv nyelvek igen
befolyásolták az „ardialt", ugyanis sok szláv eredetű szót tartalmaz. Sok nem csak a
kereskedelem köréből vett (pl. ezlot = forint, zapisz = váltó), de a mindennapi köznyelvhez
(pl. uzsem = mar, szlobod = szabad, megengedett) tartozó szó. A számos szláv vics, szki
végű családnevek is tanúskodnak a jelentős lengyel, orosz és rutén hatásról. Hasonlót lehet a
török nyelvről is elmondani. Annyira befolyásolta az „ardialt", hogy valószínűnek látszik,
hogy az őseink (vagy még a krimi tartózkodásuk alatt, vagy később, Lengyelországban vagy
Moldovában) Törökországgal nemcsak csupán kereskedelmi kapcsolatot tartottak fenn,
hanem jó1 beszélték a török nyelvet. Talán bizonyos csoportjaik ezt a nyelvet naponként
használták úgy, hogy sokan még a nevüket is törökre fordították. A tipikus török dsi képzőt,
amely „készítőt, csinálót" jelent, befogadták az „ardial"-ba is (pl. pusztadsi, szurugdsi,
krecsmardsi), amelynek a szókincse sok török és (esetleg a törököktől átvett) arab szót
tartalmaz. Említettem már, elképzelhető, hogy ezeknek a szavaknak egy része valóban nem
török, hanem kipcsák eredetű, ám ezt egy turkológusnak kellene eldöntenie. De talán a

legerősebb hatás az oláhé lehetett. Az őseink két és fél századot tölthettek Moldovában (a
lengyelországi örmények Moldovába való beköltözése nagyjából két hullámban történt meg,
1407-ben és 1418-ban). Igaz hogy időnként pogromok alatt szenvedtek és nehéz időket éltek
át, de tévedés azt hinni, hogy csupán ideiglenes lakhelyüknek tekintették Moldovát. Az
örmények igen fontos szerepet játszottak a Moldovai állam alapításában, közgazdasági
életében és politikájában. A moldovai fejedelmek egyike örmény származású volt. Legalább
hét várost örmények alapítottak. Az örmények az otthonukat remélték ebben az országban és
még az erdélyi beköltözés után is sokáig az „ergir" (ország) szó alatt egyértelműen Moldovát
értettek „anyaországuknak". Nem csoda, hogy 250 év múlva egészen elrománosodtak, román
neveket használtak és a román nyelvet legalább olyan jól beszélték, mint az örményt.
Természetesen sok román szót találunk az „ardial"-ban is.
Az őseink többsége 1672-ben költözött be Erdélybe, ahol kénytelenek voltak - minél előbb,
annál jobb az új befogadó ország nyelvéhez alkalmazkodni. Vagy inkább: a nyelveihez, mert
aki sikerrel akart járni a kereskedelemben és képes lenne a hatóságokkal tárgyalni, annak nem
csak a magyar nyelvet kellett megtanulnia, hanem sokszor a németet és a latint is.
Feltételezzük, hogy általában elég gyorsan megtanulták ezeket a nyelveket, amiről régi
levelek is tanúskodnak.
Néhányan már pár év múlva olyan jól és elegánsan fejezték ki magukat magyarul és
németül, mintha anyanyelvként beszélték és írták volna ezeket. Természetesen nem mindenki
számára volt fontos egyformán a nyelvtudás. Aki Szépvízen, Gyergyóban vagy Besztercén
egy nem örmény többség közösségében lakott, aligha élhette tú1 anélkül, hogy ne tudjon jól
magyarul, vagy németül. Hasonló mondható el a kereskedőkről, akiknek tevékenységei az
egész országra, vagy még külföldre is terjedhetett. Ellenben egy szamosújvári vagy
erzsébetvárosi kisiparosnak, aki kizárólag örmény környezetben élt és dolgozott, különösen a
háziasszonynak, nem volt annyira szüksége magyarul megtanulnia. (A szamosújvári
leányiskolában csak 1830-ban vált kötelező tantárggyá a magyar nyelv.) Pár szó a magyar
nyelvből elég lehetett, a paraszttal vagy a cigányasszonnyal románul is beszélhetett, amikor
zöldséget vásárolt, mert ezt a nyelvet nem felejtették el a beköltözés után sem, sőt még sokáig
anyanyelvi szinten beszélték családi körben is! 1719-ben Verzereszkul hagyatékáról szóló
(szamosújvári) leltár eredeti szövegét románul szerkesztették, a 18. század 20-as éveiben a
szamosújvári örmény asszonyok románul tiltakoztak a gyulafehérvári katolikus kanonok
ellen.
„Cse aj adus?" (Mit hoztál?) Ezekkel a román szavakkal üdvözli a 18. században
keletkezett örmény „kereskedők dalá"-ban az örmény háziasszony a férjét, és Govrig Gergely
atya megmagyarázza a lábjegyzetben, hogy „oláh volt a népszerű nyelv". Nem csoda, hiszen
a kétszáz éves moldovai tartózkodásuk után az örmények Moldovát otthonuknak tekintették.
A román nyelv ugyanolyan szerepet játszhatott náluk, mint később a magyar nyelv a 19.
század végén, amikor már 200 év eltelt a beköltözésük óta. Erdélyt még a 18. században
sokan inkább ideiglenes megoldásnak tekinthették. A családi kapcsolatok a moldovai
örménységgel még szorosak voltak, az ottani politikai és gazdasági helyzet fejlődését
figyelemmel kisérték és még sokáig csupán egy jó alkalomra vártak, hogy visszatérhessenek
a régi otthonukba. Végül is sokan voltak, akik valóban visszamentek. Az sem segített, hogy
Erdélyben a honfiúsítás ügye nagyon elhúzódott a szászok és székelyek ellenállása miatt,
akik „kancsal szemmel nézték az örmények boldogulását", (csak 1840-ben, 168 évi itt lakás
után ismerte el az országgyűlés honfiaknak az örményeket!). Ez sokáig akadályozta, hogy az
örmény megvesse a lábát és beleolvadjon a magyarságba. Időközben megtanulták a magyar
nyelvet és igyekeztek az állam és a magyar nemzet iránti lojalitásukat bizonyítani. De az
örmény nyelv (esetleg a román mellett, legalább eleinte) maradt az igazi anyanyelvük,
amelyen a legjobban tudták kifejezni magukat, és amelyen leginkább írtak és beszéltek,
nagyjából a 18. sz. végéig.
Folytatjuk

*****
100 év
Kabdebó Lászlóné Antal Erzsébet Kolozsváron, 1908. november 1. napján született.
Banki tisztviselőként dolgozott, majd a Szövetkezet Divatházban a Gyermek osztály
vezetője volt. Férje: Kabdebó László (Marosvásárhely 1909 - Kolozsvár 1993) az
Erdélyi Mezőgazdasági Egyetem főkönyvelője, majd a Bolyai Tudományegyetem
gazdasági igazgatója volt.
Édesanyám 100 éves lett. November 1-jén, Mindenszentek napján ünnepelte születésnapját.
A múlt században, 1908-ban született Kolozsváron. Bizony régen volt. Nemcsak az idő mély
nyomait látom kicsiny testén, hanem tudom, mennyi minden történt azóta a magyarok
történelmében. Sajnos főleg rossz.
Édesanyám Apja Báró Jósika Aladár, aki a magyarság számára oly végzetes első
világháború kitörését sem élte meg, nagyon fiatalon távozott az élők sorából. Anyámnak is
alig vannak személyes emlékei róla... Különös ember lehetett, akiről még közel 100 évvel
halála után is él az emlékekben egy-egy elhíresült, szokványosnak éppen nem nevezhető
cselekedete. Azt mesélték, imádta a lovakat, mélyen magyar, mindig az igazságot kereső
lelkületű, kemény ember volt. Állítólag egy alkalommal belovagolt a kolozsvári New York
kávéházba, ahol a lovának tejszínhabos kávét rendelt... Ezt megírták 45 után a kommunista
lapok. Hogy mennyire hagyott nyomot az emberek emlékezetében, arra említek egy esetet.
Amikor négy évvel ezelőtt egy erdélyi út alkalmával a szállásadó meghallotta, hogy vacsora
közben említjük a nevét, rögtön tudta kiről beszélünk és ezekkel a szavakkal kapcsolódott
beszélgetésünkbe: Tudják, a Báró nem itt van eltemetve, csak a lovát temetette itt el a
hegyen. Állítólag azt írta a fejfájára „itt nyugszik Báró Jósika Aladár Cica nevű kancája..."
Visszatérve Édesanyámra, akiről még Istennek hála jelen időben beszélhetünk, sokat
olvasott művelt asszony, aki még napjainkban is Trianonról könnyes szemmel mondja a
verset. Aki körül a lakásban mindig minden rendben volt. Mindennek megvolt a helye, a
maga rendszere. Kiváló ízléssel áldotta meg az ég. A néhány szál virágot úgy tette a vázába,
ahogy senki más, a legkiválóbb lakberendezők sem helyezték volna jobban el.
Vass Alberttel együtt járt általános iskolába, aki már sajnos nem él.
A sorsa ugyan nem kényeztette el, de hosszú földi élettel ajándékozta meg. Három
gyermek édesanyja, én magam vagyok a legkisebb, aki talán a legjobban kötődtem lelkileg
hozzá. Legszebb közös emlékeink a körösfői nyarak voltak, amikor kézenfogva sétáltunk a
mezőn és énekeltünk. Amikor már nagyon fáradt voltam, a nyakába vett... Az a kis dal oly
annyira megmaradt a szívünkben, hogy ma is gyakran megsimogatom a homlokát és csak
annyit mondok: szulikó édesanyám, akkor ő elmosolyodik. Bizalmas, szeretetteljes
kapcsolatban éltünk Kolozsváron az ódon hangulatú Farkas utcában. Ő is közel 30 éve
Budapesten él, de a Farkas utcai hársfák illatát azóta is emlegeti. Isten legyen mindig veled,
Édesanyám.
Kabdebó János

*****
(Lapzártakor érkezett: november 20-án éjfélkor Kabdebó Lászlóné csendesen elment a
Teremtőhöz.)
Nyugodjék békében!
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

*****

Kozma Huba

Pongrátz Ödön
3., befejező rész

Nem volt már időm visszamenni a Corvin közbe, ezért megkértem az egyik katonát a
minisztérium folyosóján, hogy adjon nekem egy törölközőt és borotválkozó felszerelést, hogy
ha már Nagy Imréhez megyek a Parlamentbe, ne szakállasan menjek. A katona készségesen
segített, egy kicsit felfrissültem. De azért fel-alá sétáltam a folyosón, mert féltem, hogy ha
leülök, elalszom. Egyszer jön fel a lépcsőn Janza Károly miniszter, vele mentünk nyolcantízen a Parlamentbe, de közben üzentünk a Corvinba, hogy eddig minden rendben van. Mikor
megyünk föl az Országház lépcsőin, Janza miniszter odafordul hozzám: Meg kellett volna
szerveznem, hogy a személyi biztonságom rendben legyen, mert még itt valaki maguk közül
leszúr engem. Honvédelmi miniszter úr, mondom neki, mi nem vagyunk orgyilkosok, ettől
Önnek nem kell félnie. Mi csak egy elkeseredett nemzet érdekében fogtunk fegyvert.
Felértünk a miniszterelnöki irodához, Nagy Imre mindnyájunkkal kezet fogott, és amikor
bemutatkoztam, azt mondtam neki úgy, hogy a mellette álló Erdei Ferenc is hallja: Pongrátz
Ödön vagyok, annak a bátyja, aki október huszonharmadikán arra kérte Önt, hogy tiltsa le,
nehogy Piros László a tömeg közé lövessen a Rádiónál. Ja, a kis bajuszos! emlékezik
öcsémre. Nem is engedte el a kezemet, hanem amikor odaértünk egy székhez, leültetett, ő
maga is leült, és elkezdődött a tárgyalás. Az oroszok kivonulásáról, annak várható
időpontjáról volt szó elsősorban. Ekkor huszonkilencedikén reggel vagyunk, a Pártházban a
forradalmárok ellen szervezkedtek még ekkor.
Janza Károly a vita hevében arról igyekezett meggyőzni bennünket, hogy az oroszok
kivonulása nagyon időigényes, a páncélos hadosztályok étkezését, biztosítását alaposan meg
kell szervezni, ez hetekbe, hónapokba telik. Ha három nap alatt ide tudtak jönni, vetettem
ellen, akkor ugyanennyi idő alatt ki is mehetnek! Igenis, október 31-ig hagyják el az oroszok
hazánk területét! Igen! Október 31-ig! kiáltották a többiek is a mi oldalunkról. Nagy Imre
zavarban volt, levette, majd feltette a cvikkerét. Nem tudtak már ez ellen a javaslat ellen
újabb érvet felhozni, szétszéledtünk. Mikor visszatértem a Corvinba, már dél körül járt az
idő. Ott jutott tudomásomra, hogy a fogaskerekű végállomásánál kilenc légvédelmi ágyú arra
vár, hogy a bemért Corvin közt szétlőjék, csak a parancsra várnak. Jó lenne oda elmenni
mondták többen, és elmondani, hogy egyelőre minden parancs ellenére várjanak, mert
tárgyalunk. Elindultam azonnal, kerítettem egy kocsit a Vízművektől, és kivitettem magam a
színhelyre. Amikor megérkeztünk, láttam a felállított ágyúkat, mellette a katonákat, de volt
ott egy rendőr és egy hosszú kabátos karszalagos nemzetőr is. Elmondom jövetelem célját,
elmondom azt is, hogy reggelig tárgyaltunk a Honvédelmi Minisztériumban, majd pedig a
Parlamentben, de a magyar kormány is tárgyal az oroszokkal a kivonulásról. Mikor vissza
akarok menni, nem látom a kocsit sehol. Megyek, hogy megkeressem, erre megszólal a
rendőr: Az anyád erre meg arra, elviszem én a kocsit akkor is, ha te nem engeded. Mi vagy
te?! Anarchista, büdös gazember! Mindennek lehord, és rám fogja a géppisztolyát. Öcsi, na
most nagy bajban vagy! mondom magamban, s megijedtem nagyon. Előrelökdös a
fegyverével, megyünk a rendőrség felé, amely mellett egy terméskövekből kirakott fal volt.
Tisztára olyan, mint egy kivégzőfal. Fordulj a fal felé! utasít a rendőr. Vigyél a rendőrségre,
ott tisztázom ezt a helyzetet, fordulok felé, de rettenetes trágár szavakat rám zúdítva
minduntalan csak azt ismételte a rendőr, hogy forduljak a fal felé, mert ha még egyszer
megfordulok, lelő, mint egy kutyát. Akkora halálfélelem fogott el, mint korábban még soha.
Ha ez a marha valóban akár véletlenül meghúzza a ravaszt, itt fogom végezni az életemet, és
senki nem tudja a családból, hogy hol vagyok. Éreztem, nagy bajban vagyok.
Korábban a nálunk ragadt Doki arra kért, hogy Mécs Imrének vigyünk élelmiszert, bizonyára
rokona, ismerőse lehetett. A körút másik oldalára kellett csak vinni az elemózsiát: babot,

krumplit, miegyebet, kérdezem a Dokitól, hogy ez a Mécs Imre, a költő, Mécs Lászlónak
valami rokona? Miért kérded? kérdezi. Azért - felelem, mert Mécs Lászlót én ismerem, ő járt
Szamosújváron 1941-ben, Erdély felszabadulásakor, és a nagybátyám mozijában szavalta azt
a versét, hogy Ezekért a fiúkért valaki felelős. Ez a vers azóta is mindig az eszemben van.
Majd szólj Imrének, hogy vezessen hozzá mondja a Doki. Ott lakik? Igen. Mikor megyek, s
becsöngetek, már nyitják is az ajtót, mert a doktor telefonált, hogy megyek. Amint átadtam a
csomagot, elmondtam, hogy ha volna lehetőség rá, szeretném a Laci bácsit látni. Bevezettek
egy másik terembe, és ott a költőnek elmondtam, hogy a szamosújvári polgármesternek
vagyok a fia, akinek a művész úr 1941-ben a vendége volt. Drága Szamosújvár! sóhajtott fel
Mécs László. Istenem, de szép idők voltak azok! Hová lettek azok a szép idők! Mielőtt
eljöttem volna, megkérdezte tőlem; Fiam, hogy állsz a Jóistennel? Mondom neki, hogy
Atyám, rendben vagyunk egymással, azt hiszem. Egy kis megerősítés azért nem árt
mosolyodik el, s azzal a fejemre teszi a két tenyerét, majd megáld ezekkel a szavakkal: A ti
harcotok nem bukhat el, mert ti igaz ügyért fogtatok fegyvert. A Jóisten óvjon meg
benneteket!
Ott, a kivégzőfalnál erre az áldásra gondoltam, s erősen imádkoztam azért, hogy a Jóisten
védjen meg valóban, legyen hatásos az a papi-költői áldás. Ekkor, félbeszakítva az áhítatot, a
rendőrség ablakából lekiáltott valaki: Vigyétek a Maros utcai rendőrségre! Erre ez az imént
fölemlített vadállat odajön hozzám, és tuszkol lefelé az utcán. A rendőrségen úgy mutatott be
engem, mint büdös náci anarchistát. Elkezdtek vallatni. Elmondtam nekik, hogy nem is olyan
régen még a honvédelmi miniszterrel és magával Nagy Imrével tárgyaltam, és hogy azért
jöttem ide, nehogy valaki kiadja a tűzparancsot, és ezzel értelmetlen harc kezdődjék. Náluk
voltak a papírjaim, és ebből következtetve azt mondták végül, hogy elengednek, ha azonnal
hazamegyek Soroksárra. Ezen nem múlott. Így aztán megmenekültem, de még arra is volt
gondom, hogy a Vízműveknél megköszönjem a forradalom nevében kért, ám időközben
elvett kocsit, amit azok ott fenn a fogaskerekű végállomásánál elrekviráltak. Amint a Corvin
bejáratát elértem, feltűnt, hogy milyen sokan lettünk hirtelen. Őrség állt a körúti és az Üllői
úti bejáratnál is, és nem akartak beengedni. - Ne marháskodjatok! - mondom -, én a
Bajusznak vagyok a bátyja! - Na, majd meglátjuk! - mondják. Azon az éjszakán, amelyen én
távol voltam, ötszörösére emelkedett a létszám. Mindenki corvinista akart lenni. Végül csak
bejutottam Bajuszhoz, aki az engem körülvevő kíséret láttán elkezdett nevetni: Ekkora
kísérettel jársz-kelsz újabban? Ekkor október 29-e volt. Harmincadikára jelölték ki azt a
napot, amikor karhatalmi alakulatokat kellett megalakítanunk a XX. kerületi
rendőrkapitányságon a 124-es számú szobában. Az asztalnál egyik Váradi Gyula
vezérőrnagy, Kovács István, a vezérkar főnöke, Tóth ezredes, Uszta Gyula, a másik oldalon
Király Béla ült, őt ekkor láttam először életemben, Pongrátz Ernő és én. Kovács István
nyitóbeszédében Nagy Imrének azt a kérését tolmácsolta, hogy fogadjuk el Király Bélát a
Forradalmi Karhatalmista Bizottság elnökének, hiszen ő halálraítélt volt az ötvenes években,
hosszú börtönbüntetést is szenvedett, nemrég jött ki a kórházból, és aki nagyszerű szervező,
hiszen a Ludovikának volt a parancsnoka. Természetesen elfogadtuk ezt a javaslatot. - Ki jött
a Corvin közből? - kérdezték. Jelentkeztem.
Mikor meghallották a vezetéknevemet, látszott rajtuk, hogy ismerik, becsülik ezt a nevet, s
csak annyit mondtak anélkül, hogy igazoltam volna magam: Rendben van! Beválasztottunk
még a Bizottságba egy egyetemistát, aki harminc egyetemistával egyetemben a
Főkapitányság épületében tartott szolgálatot, segítettek a rendfenntartásban. Ekkor már egyre
kevesebb volt a rendbontás, november elsején, másodikán már a lövöldözés is alábbhagyott.
Rajtunk kívül egy Oláh Vilmos nevezetű szabadságharcos került még be a Forradalmi
Karhatalmi Bizottság vezetésébe. A november negyediki orosz támadás otthon, Soroksáron
ért, ugyanis Bálintnak segítettünk Bandival rendbe tenni az ott felállított nyolcvanötös löveg
meghibásodott elsütő-berendezését. Mikor jöttünk vissza, a Határ utat már lezárták az

oroszok, és egy gyereket, aki át akart menni kerékpárral a kordonon, meg is lőttek ott. A
biciklijét és a lábát egy sorozattal szétroncsolták, úgy kellett őt lehúznunk az úttestről.
Vége
(Megjelent: LÁTÓ Szépirodalmi Folyóirat Marosvásárhely)

*****
A Mágárdici Bodurián Alapítvány …
Örmény estet szervezett
A Palló Imre Művészeti Líceum (Székelyudvarhely, Kossuth u. 41.) dísztermében és a
pincegalériában november 27én 18 órakor kezdődően a Magardici Bodurián Alapítvány
Örmény estet szervezett. Levetítették az Örményország képekben című filmet, és megnyílt az
Örményországi kolostorok fotókiállítás (Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület),
valamint bemutatták Beder Tibor: Megidézett múlt, és Berecz Edgár: Anitól Musa Daghig c.
könyvét. A kiállítás két hétig látogatható.

*****
Fővárosi örmény Klub
2008. december 18. (csütörtök) du. l7 óra
Magyarok Háza, Budapest V., Semmelweis u. 1-3. I. emeleti Csontváry terem

Szent Karácsony ünnepén

Ünnepi műsor:
I. rész
dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője és beszámolója az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2008. évi működéséről
Szongott Kristóf díjátadás
Idei díjazottak: Wertán Zsoltné és Zakariás Antal Dirán,
az örmény katolikus egyházi gondnokság tagjai.
II. rész
A Kecskés Együttes ünnepi műsora
III. rész
(Sz) Újvári betlehemes
Előadja a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó köre.
Rendezte és betanította: dr. Kilián Istvánné ..
Ének: Egyháziné Marthy Katalin
Jelmez: Wertán Kinga
Ajándékozás és szíveslátás. Könyvvásár.
Rendezi: az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a
Fővárosi Örmény Önkormányzat.
Támogató: Budapest Főváros IX., XI, és XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat.

*****
Felhívás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, mint kiadó tervbe vette megjelentetni a
közeljövőben Gudenus János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája
c. könyve bővített, javított kiadását. Kérjük az érintett családok részéről a hibajegyzék,
kiegészítés megküldését, dokumentumok másolatával való alátámasztását, akár közvetlenül

Gudenus János József címére (gudenusjj@gmail.com), akár az Egyesület postacímére: 1251
Budapest Pf. 70., e-mail címére: magyar.ormeny@ t-online.hu.
Kérjük az egyesület képviselőiből alakult örmény kisebbségi önkormányzatainkat, hogy
anyagilag támogassák e nagyköltségű projekt megvalósítását.
dr. Issekutz Sarolta elnök

*****
Anno domini 1779. december 20-ikán,
Elizabethen (=Erzsébetvároson)
Kellemes életet és jó egészséget kívánok Isten hírével tekintetes Szehag (=Izsák) urnak!
Mi is - Isten erejéből - teljesen egészségesek vagyunk. Megkaptuk a maga kedves, ezen
hónap harmadikán kelt levelét, nagyon örülünk, hogy egészséges, kívánjuk Istent kérve, hogy
a jövőben jó egészségnek örvendjen és (n.é.) szívű legyen. Levele szerint az Ohan (=János)
úr pénzét, amelyet most kér, magának kell adjuk. Ezt a pénzt Horopszime úrnő számon tartja.
Háromszáz forintot akarunk adni, és a maradó összeget, amivel még tartozunk, igyekszünk
majd küldeni. Arra majd nem lesz visszatartás?
Nagyon köszönöm Önnek, hogy levelével felhívta figyelmünket a fizetés intézésére. A elmúlt
napokban elindultak a pusztáról Zadig úr és Henkocze úr, akik unokatestvéreink.
Habár megvan a lehetőség arra, hogy az elkövetkező farsangot örömben együtt töltsük a
rokonsággal, mégis félek, hogy nem lesz szerencsém, hogy maga, Nigol (=Miklós) úr az
Engan (Ingan?) úrnővel itt legyenek velünk együtt. Kívánunk Isten hírével örömet kedves
gyermekének, Bedrosz (Péter) úrnak. Dániel nem tudja a hanakis-játékot végigvezetni, mert
két oldalról is (n.é.)
Maradok hűséges szolgája Chacshig (=Kristóf) n.é. Idavijan
A mama sok üdvözletét küldi a testvéreinek, Önnek, Nigol urnak, Engan(Ingan) urnőnek, a
gyerekeknek és a barátoknak. Nagyon hálás a Mama, hogy nem felejti el őt, imádkozunk
értetek és nem felejtünk el benneteket.
n.é. jelentése: nem értelmezhető
Fordította: Száva Alex (Mauritius)
Szerkesztői megjegyzés: A fenti levél Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékából való, amelyet
Kiss Izsáknak (meghalt 1789-ben, felesége Issekutz Mária Anna), Elemér és Ittebe
szerzőjének, erdélyi örmény földbirtokosnak és kereskedőnek küldtek Erzsébetvárosba.

*****
A megtestesülés aktuális mondanivalója
Szent Lukács gyermekségtörténetében
(Lk 2, 15-20)
Lukács gyermekségtörténetét, melyet evangéliumának előszavában hoz, a teológusok
különféleképpen ítélik meg. Vannak, akik szószerint akarják értelmezni, mindenben a
történelem kritika módszereit alkalmazva rá, mások annyira kilúgozták, hogy csupán
az evangélista szüleményének tartják, mely teológiai mondandójának keretéül
szolgálna.(1) Az alábbiakban mi nem akarunk a vitába beleavatkozni. Hisszük, hogy a
Szentírás minden szavát a Szentlélek sugallta és így valamilyen tanítást, üzenetet
tartogat számunkra (2Tim 3,16). Ezt próbáljuk belőlük kihámozni.

„Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk
el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!" (Lk 2. 15)
Lukács evangélista ebben a szakaszban nem annyira a megszületett Messiást mutatja be,
mind inkább az embereket, akikhez eljött az Isten Fia. Az angyalok, a jelenések csupán csak
rövid időre kápráztatták a pásztorok szemét, azonnal eltűntek, visszatértek a mennybe. Akár a
karácsonyi ünnep, amely csak egy-két napig tart, majd hangulata és fénye kialszik a hideg
télben. Mi pedig, akár a pásztorok, abból kell élnünk, amit „az Úr mondott nekünk". Most, az
ünnepek alatt a hangulatos liturgia, a templomozás olyan ritka kivételes alkalmak, mint az
angyali szózat volt a pásztoroknak, mely rövid ideig tartott ugyan, de egész esztendőben
emlékeztek rá. A mi korunk materialista. Az elmúlt években, akik a szocializmus emlőin
nevelkedtünk, nehezen hiszünk az angyalokban. Akik hisznek sem követik szavukat. A
láthatatlan és a megfoghatatlan dolgokban nem hiszünk, mert azt nem lehet befektetni. Pedig
sokszor a láthatónak a láthatatlan a lényege és az alapja. A pásztorok az angyalok nélkül talán
nem bukkantak volna rá az újszülöttre. „Jól csak a szívünkkel láthatunk. Ami igazán
lényeges, az a szemünk előtt láthatatlan "' Az angyalokat sem láthatjuk, Istent sem látta soha
senki. . . A pásztorok mégis hittek! Tudták, az igazán lényeges dolgok titokban maradnak. A
karácsonykor kapott tanítás, hogy Isten szereti az embert, mert a Földre jött érte, és azt várja,
hogy mi is minél jobban szolidarizáljunk egymással, láthatatlan maradt körünkben. Ezért van
annyi gond és baj Jézus születése után kétezer évvel is.
„Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket." (Lk
2.16)
A pásztorok útra keltek. Az egyszerű ember őszinte dinamizmusa: a bizalom és a cselekvés.
Bátorság is kell hozzá. Vállalni az út adta nehézségeket s a kockázatot, hogy mi lesz annak a
vége? Az angyalok Megváltóról beszéltek, a pásztorok viszont csak három szegényt találtak
egy istállóban, akiket nem fogadtak be az emberek. Napjainkban is megismétlődik a
betlehemi szívtelenség. Ma már világszerte találkozunk azzal a magatartással, mely megveti
vagy kiutasítja az idegent. A keleti fejletlen országok menekültjei megalázó elutasítással
találják szembe magukat a fejlett államokban. Pedig az ember Isten teremtménye és testvér
marad a nagykövetségek előtti sorban és a hontalanságban is. Persze a betlehemiek az utazó
pásztorokat sem látják szívesen. A kereső ember előbb-utóbb kellemetlenné válik, a legyen az
vallási vagy polgári hatóságok szemében. A hatalom elszédíti az embert, különösen, ha nincs
kellő műveltség vagy tehetség mögötte. A pásztoroknak nem volt semmilyen hatalmuk, mint
ahogyan a jászolban fekvő kisdednek sem, aki bár Isten Fia volt mindvégig az emberség, a
józanész és a szeretet irányából jött felénk. A szegény pásztorok és a jászol arra figyelmeztet
bennünket, hogy az ember Istennel csak ott találkozhat, ahol őszinték és emberek maradnak a
pásztorok s a kisded Jézust nem kétes hitelű, de szentnek mondott, hideg aranyjászolban
őrzik.
„Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel." (Lk 2,17)
A pásztorok a meghirdetett Messiás helyett csak egy gyermeket találtak a jászolban. A várt
Isten helyett egy szerény emberpalánta fogadta a „muzsikáló" pásztorokat. Mégis felismerték
a csecsemőben az egyszerű pásztorok az Isten Fiát. Karácsonykor Isten emberként jött el a
földre: „megtestesült", „emberré lett", „testté lett", „hasonlóvá lett hozzánk". Azoknak, akik
karácsonykor az ő születését ünnepelik vagy ráhivatkoznak, tudniuk kell, hogy
emberségünkön keresztül beszélhetünk a leghitelesebben Istenről. Nem csak a mai ember, az
ókori is értékelte azt a magatartást, amit esetleg az ég ihletett, de mindenképpen elfogadott
volt a földön. Az egyháznak, aki Istent hirdeti szekularizálódó világunkban, nagy
figyelemmel kell vizsgálnia azt, amit ez a világ elfogad és értékel. A múlt iránti

nosztalgiából, vagy akár földhözragadott számításainktól indíttatva nem határolhatjuk el
magunkat attól, ami a mai embert igazán lelkesíti. Az egyháznak alkalmazkodnia kell a
világhoz, mert maga Isten is hasonlóvá lett hozzánk, alkalmazkodott, emberré lett. Ez nem
azt jelenti, hogy üzenetét elveszíti, hanem, hogy azt inkább érvényesíteni tudja. Krisztust az ő
embersége által ismerhették fel a pásztorok. Megtestesülése láthatóvá tette a láthatatlant. Ha
majd Isten népe, papok és hívek megértik emberségük varázsát, és vállalni merik annak
minden dimenzióját, a világ, amely még mindig fogékony a tiszta és őszinte szóra, Istenre
talál. Az Egyház ugyanis nagyon jól tudja, hogy amikor védelmezi az emberi hivatás
méltóságát, és visszaadja a reményt azoknak, akik kétségbe estek végső sorsuk felől, üzenete
összhangban van az emberi szív legtitkosabb vágyaival. Ez az üzenet nem lealacsonyítja az
embert, hanem élettel és szabadsággal ajándékozza meg, s rajta kívül semmi sem képes
megnyugtatni az emberi szívet: „Magadnak alkottál minket", Uram, „és nyugtalan a mi
szívünk, amíg meg nem nyugszik benned" (2) Ez a karácsony célja: Isten találkozni akar az
emberrel. De ez csak úgy lehetséges, ha mi is őszintén keressük őt.
„Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén.” (Lk 2,18)
A pásztorok elbeszélése csodálatos volt. Egyrészt azért, mert a Messiás eljövetelét hirdették.
Istenről beszélni pedig a családban a gyermekeimnek, az iskolában a diákoknak vagy akár
máshol, a világ legcsodálatosabb dolga. A II. vatikáni zsinat szerint mindannyian „pásztorok"
vagyunk, mert minden kereszténynek közös küldetése Jézust hirdetni, és róla tanúskodni.'
Másrészt azért „csodálkozott, aki csak hallotta" a pásztorok beszédét, mert mielőtt hirdették
volna Jézust, találkoztak vele. E találkozást nem lehet pótolni semmivel. Beszédünket,
munkánkat, küzdelmeinket egyedül ez teheti hitelessé. Ha nem találkoznánk Jézussal, olyan
lenne a keresztény életünk, mint a házastárs nélküli házasság, vagy a szerelem nélküli
jegyesség. El sem lehet képzelni. Ezért legalább most, karácsonykor találkoznunk kell vele.
Csak azután tanúskodhatunk róla.
„Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében egyeztette.” (Lk 2, 19)
„Mária életében valósítja meg az isteni szót." (2) Nemcsak a méhébe fogadta és megszülte az
Isten Igéjét, hanem azonosult is vele. A gyermek anyja még nem érthette meg teljesen, ki van
az ölében, de hitt Isten küldöttének, az angyalnak, majd az örvendező pásztoroknak. Most, az
ünnepek havas zsongásában, amikor „mennyé kén' a földnek válni", fogadjuk szívünkbe mi is
a kisdedet, s az ünnepek múltával igyekezzünk Mária nyomdokain ténylegesen kereszténnyé
válni.
„A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak
hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik." (2,20)
Lukács evangéliumának első olvasói szegények voltak (3). Egész evangéliumának
megírásánál szempontja volt, hogy kiemelje, Jézus azért jött, hogy örömet hozzon a
szegényeknek és a megtört szívűeknek (Lk 4, 18-19; 6, 20). Ez az öröm már Betlehemben
kiáradt az egyszerű pásztorokra, mert a Megváltó szabadulást hozott kilátástalan sorsukból. A
megtestesülés előrevetíti az egyházat mint communiót, mely arra hivatott, hogy a Fiú-Ige
szabadítását hirdesse és az általa hirdetett szociális igazságosságot megjelenítse már itt a
földön. Másodszor a karácsonynak van egy eszkatalogikus jelentése is, mely Krisztus
második eljövetelére utal, és reményt ad a világnak, hogy a végső időkben Krisztus
megszabadít attól a szegénységtől és kizsákmányolástól is, melytől itt, a földön nem tudtunk
szabadulni. Ezért magasztalták Istent a pásztorok.
Baróti László Sándor plébános
Gyergyószentmiklós
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*****
Karácsonyi erdélyi örmény nyelvemlék
Erdélyben az örmény gyermekek karácsony napján reggel és az ünnep előestéjén házrólházra járnak és kántáltak Az Üdvözítő születésére énekelték:
Híszus gulá, Pálul cshika,
Phésé gédrádz, Ná páluládz...
Duvechhek ézbánész,
Or erthám pánész.

Sír a Jézus, mert nincs pólyája,
Vág {a Szűz Anya) ruhájából és abba pólyálja...
Adjátok a kántálásért járó pénzemet,
hogy dolgomra menjek.

*****
Czárán Gyula köztéri szobra Nagyváradon
1903. május 1-én, a Révet Vársonkolyossal összekötő turista út átadásának köszöntő és
személyét magasztaló beszédekre válaszolva, mondta Czárán Gyula: „Ne engem
éltessenek az urak, hanem magasztalják a természetet, amely ilyen remek alkotásokat
hoz létre.” Halála után 102 évvel jött el az a pillanat, amikor mégis tiszteleghetünk
annak az embernek a nagysága előtt, aki életének utolsó tizenöt esztendejét és
jövedelmének nagy részét a Bihar-hegység turisztikai feltárására és kiépítésére szánta.
Természet iránti szereteténél, álhatatosságánál, rendíthetetlen építő munkájánál talán
csak szerénysége és emberszeretete volt nagyobb.
Akkor, amikor a faluturizmus fogalma még nem is létezett, Czárán Gyula vállalkozásra
buzdította a helybeli parasztokat. Túravezetőket képezett ki a legrátermettebbek soraiból és
kölcsönöket adott azoknak, akik vállalták, hogy a megvásárolt lovakkal a turisták
rendelkezésére állnak. Emberismeretét és megbecsülését mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy egy adósa sem akadt. 1906-ban bekövetkezett hirtelen halála után, ravatalánál nem csak
az úrinak számító rokonság és társaság jelent meg, hanem Menyháza és a közeli falvak román
nemzetiségű lakosai is tömegesen vettek búcsút attól az embertől, aki tisztában volt saját
társadalmi helyzetével és azzal is, hogy a szegény nép számára új megélhetési lehetőségeket
kell teremteni.
Díszes koszorúikkal és virágcsokraikkal a falu legényei és leányai festői sorfalat álltak az
elhunyt villájában elhelyezett egyszerű, fenyő lombokkal borított, tölgyfa koporsó körül. A
mócok népe Czárán Gyulát „Oncsásza hercegének" kijáró pompával kísérte utolsó útjára. A
Magyarországi Kárpát Egyesület és a Magyarhoni Földrajzi Társaság rendes tagját, az
Erdélyi Kárpát Egyesület tiszteleti tagját az EKE részéről K. Fodor János titkár, jó barátai és

a társadalom legkülönfélébb rétegeit felölelő turisták nevében pedig Szádeczky Kardoss
Gyula dr. búcsúztatta: „Te itt hagytál bennünket váratlanul, annyi munka, annyi sok szép terv
közepette. S mire sírodon kivirít a tavasz első virága, a hegyek ormáról lesiető szellő
barátaid, követőid sóhaját suttogja majd, s a lenyugvó nap utolsó sugára is a búcsúzók
könnyeiről siklik alá. De mégsem, csak tested vegyül el a szeretett anyaföld porával, emléked
örökké fog élni s lelked előttünk fog lebegni minden utunkon."
Az 1906 február 2-i EKE választmányi gyűlésen tett elnöki jelentésből kitűnik, hogy
Czárán Gyula elhunyta alkalmából az elhunyt emlékét az EKE jegyzőkönyvében megörökíti,
arcképét az iroda számára megfesteti és Réven emléket állít tiszteletére. Az EKE kiküldött
„Czárán-emlék" bizottsága meg is kezdte tevékenységét és elhatározta, hogy az emlékművet
közadakozásból fogják létrehozni. A gyűjtést támogatandó hangversenyeket, felolvasásokat
szerveztek és egy felhívást is közzé tettek az Erdély című folyóirat 1906. 34. számában:
"...Hogy ki volt Czárán Gyula és mi volt ő nekünk, azt a magyar közönség csak néhány év
óta kezdi látni és még csak ezután fogja igazán belátni, mikor ő már nincs közöttünk. A
hallgatag önfeláldozás másokért és a hazáért; a lankadatlan munka és az érdemekben
gazdag szerénység; vezető elme és alkotó gondolat, mások mögött szinte titokban
meghúzódva! ...
Siessünk tehát méltó emléket állítani néki. A révi szorosnak turista föltárása az ő alkotásai
közül egyike a legutolsóknak és talán a legkönnyebben hozzáférhető a nagy forgalom
számára. A budapest-kolozsvári vasút vonalán robogva, naponta százan, meg százan időznek
legalább néhány percig a révi szorosban és ámulva szemlélik a Sebes Körös zúgó habjai
fölött szédületes sziklák csodás alakjait. Midőn majd kitekintenek a száguldó vonatból, a túlsó
parton a Czárán-emlék intsen feléjük. És ők áhítattal gondoljanak az emlék láttán arra, hogy
ezen a tájon Czárán Gyuláé az oroszlánrész az új honfoglalásban.
A ki barátja a természetnek; a ki tudja méltatni az igazi nagyot, mely míg élt, elhárított
magától minden hálát és dícséretet; a ki tud érezni velünk magyarokkal: az adja filléreit a
Czárán-emlékre, mert azzal kötelességet teljesít."
A Czárán emlék javára szervezett felolvasásokat nem kisebb egyéniségek készítették elő és
vállalták mint Szádeczky Gyula dr., a kolozsvári egyetem földtani karának kiváló tanára,
valamint Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár.
Szádeczky Gyula dr. vetített képes előadásában az erdélyi tűzhányókat mutatta be a
vegytani intézet termét megtöltő, jórész nőkből álló, szép számú hallgatóságának, míg
Cholnoky Jenő dr. a folyók születéséről, életéről és haláláról tartott hangulatos előadást az
egyetem dísztermében. A Czárán-emlék bizottság által szervezett négy előadásnak az
összbevétele 228 korona és 28 fillér volt.
Az Erdély 1906. 11-12. számában, a harmadik közlönyben már arról értesülünk, hogy a
Czárán-emlékre 1.360 korona és 13 fillér gyűlt össze, az EKE 1907. február 25-i
választmányi gyűlésén pedig M. Kovács Géza bejelentette, hogy néhai Czárán Gyula tiszteleti
tag örökösei 6.000 korona alapítványt tettek le az egyesületnél az elhunyt emlékére.
Ezek után továbbra is az EKE pénzügyi jelentéseiben, írott dokumentumaiban és
folyóiratában lehet követni az alapítvány sorsát és a nagy elődre való emlékezés
megnyilvánulásait. 1907. július havára az átvitel 8.549 korona 46 fillér volt. Ebben az
összegben benne foglaltatott a Czárán-alapítvány 6.000 koronával és a Czárán-emlékre
begyűlt 1.722 kor. 36 fillér. Az 1908. évi közgyűlés anyagában a következő utalást lehet
elkönyvelni:
"Még van egy kegyeletes tartozásunk néhai tiszteleti tag urunkkal szemben. Vajha mielőbb
a kegyeletünket is leróhatnánk. E célra begyűlt alapunk 1.842 kor. és 25 f. Ujabb akciót kell
indítanunk, hogy az elhunyt méltó emlékét mielőbb felállíthassuk."
Bihari vonatkozása a gyűjtésnek, hogy 1909. március 2. és 1921. január 13. között létezett
Nagyváradon a "Czárán Gyula emlék alap Bihar Füreden", 590 kor. 7 fillérrel.

1911. április hó 10-én az egyetemi aulában tartotta meg az EKE felolvasó estélyét. A
Czárán-emlék javára Melitskó Frigyes máv. főfelügyelő zongorán magyar népdalokat adott
elő, míg a dalsorozatok között Cholnoky Jenő dr. 100 darab vetített képben mutatta be
"Czárán birodalma" című előadását. 1915. végéig az Erdély hasábjain nem jelent meg további
információ sem az alapítvány kamatairól sem azoknak célirányos felhasználásáról.
1937-ben jelent meg Aradon Záray Jenő, "A természetjárás apostola" című könyve,
melyben rövid utalást találunk az EKE Kolozsvári Czárán-emlékművének sorsáról:
"A Czárán féle emlékmű gipszmintája vasuti szállítás közben annyira öszszetört, hogy azt
még rekonstruálni sem lehetett."
Ezt az információt dr. Tulogdy János is megerősíti:
"Amint Merza Gyula EKE tb. elnöktől tudom, az emlékmű tervezete gipszből, féldombormű
kivitelben el is készült. Az később összetört és fájdalom nyoma veszett."
Mindezek közben Biharban a Nagyváradi Sport Egyesület a Nagyváradi Athléticai Club és
a "Bihar" Touring Club vezetőinek döntése alapján, az addigi turista alakulataikat
beszüntetve, 1931. novemberében létrehozták a legendás Bihari Turista Clubot. Dr. Lőrincz
Sándor elnöksége és Papp Lajos főtitkársága alatt a BTC-ben a vezérszellem és a munkaterv
a czáráni hagyományok folytatása volt.
A Turista Élet 1936./5-6, (utolsó) számában Papp Lajos „Emlékművet Czárán Gyulának!"
felhívással fordul az erdélyi turista egyesületek felé, a nagy előd halálának 30. évfordulója
alkalmából:
„ A Czárán kultusz emelése és az emlékmű akció anyagi részének biztosítása érdekében
tervbe vettük, hogy Czáránról 35x25 cm nagyságú terracotta reliefeket fogunk készíteni,
melynek ott kell lenni minden ardeali (erdélyi) turistaalakulat szobája falán, de
megszerezhető minden turista és Czárán tisztelő által.
Előzetes tájékozásunk szerint egy 3 méteres terméskő alapon nyugvó 140 cm-es bronz
mellszobor ára kb. 25.000 Lei... Czárán emlékművét vagy szobrát, kedvenc tartózkodási
helyén és turista főhadiszállásán Stána de Valen állítjuk fel."
Ez már tehát a második szándéknyilatkozat lenne, Czárán halála óta, mely egy maradandó
emlék felállítására tesz javaslatot. Sajnos, ha figyelembe vesszük, hogy a Turista Élet
ugyanazon számában a főszerkesztő bejelenti a lap megszűntét és búcsúzik az olvasóktól, azt
kell mondanunk, hogy ennek a felhívásnak csak turisztika történeti jelentősége van.
Az 1997. szeptember 22-én bejegyzett Czárán Gyula Alapítvány 2000. elején megkezdte
alapszabályzata 6/i paragrafusának megvalósítását: Czárán Gyula mellszobrának elkészítését.
Már a kezdeteknél világos volt számunkra, hogy korlátozott anyagi erőforrásaink miatt saját
erőből nem tudjuk megvalósítani tervünket. Támogatókat kerestünk cégeknél, turista
egyesületeknél, magánszemélyeknél. A B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség gyors
anyagi támogatása lehetővé tette a munkálatok megkezdését. Máthé Alpár, kolozsvári
képzőművészeti főiskolás el is készítette a szobor agyagmintáját 1,5 : 1 méretarányban. Az
érvényes egységárakat ismerve, 30-40 kg-os bronz szoborban gondolkodhattunk.
Megboldogult Máthé Gyula, néhai EKE elnököt hatalmaztuk föl ügyünk képviseletével a
Kolozsvári „Ion Andreescu" Képzőművészeti Főiskolán, ahol vezetése alatt vállalták az
öntési és kivitelezési munkálatokat, Kalmár László, a Magyar Természetbarát Szövetség
akkori szakmai titkára megkeresésünkre igen hatékony és nagy tömegeket érintő
tevékenységbe kezdett. Forgalmazás céljából különböző névértékű Czárán emlékbélyegeket
nyomatott. A magyar polgári turistatársadalom próbakövének számító tevékenység igen
eredményes volt anyagi szempontból. Bebizonyosodott, hogy célkitűzésünk nagy
népszerűségnek és visszhangnak örvendett...
A céllal szolidarizáló egyesületek és magánemberek elhatározását és adakozó kedvét
tapasztalva egyre biztosabb lett, hogy a szobor el fog készülni.
Ez nemcsak az évszázados, első kinyilatkoztatás megvalósítását jelenti, de példázza az igazi

és önzetlen összefogásban rejlő lehetőségeket is.
Terveink szerint 2006-ban, a 100 éves halálévfordulóra szerettük volna a szobrot
felállítani. A talapzat felépítéséhez szükséges anyagi forrásokat pályázat útján próbáltuk meg
előteremteni...
. . . Annak ellenére, hogy önkormányzati szinten, Nagyváradon minden lehetséges
RMDSZ támogatást megkaptunk, külön köszönet érte Biró Rozália alpolgármester
asszonynak, Szabó Ödön megyei tanácsosnak és Bátori Gézának, Bors község
polgármesterének. A központi állami kulturális aparátus packázása miatt majd egy évet késett
az építési engedély megszerzése. Toró T. Tibor parlamenti képviselő úr személyes
közbenjárása gördítette el az utolsó „kulturális" akadályokat az építés beindítása elől. Az
alapzat kiásása, kiöntése és a betonozás az alapítvány maroknyi, lelkes csapatának munkáját
dícséri... Ezuton fejezzük ki köszönetünket azoknak is, akik hozzájárultak az alapítvány
kiadványainak árusításához, mert ezzel teremtettük elő a költségek közel felét. Ugyanakkor
köszönjük a megtisztelő jelenlétét mindazoknak a magyarországi és erdélyi egyesületeknek
és természetjáróknak, akik távolságot, fáradságot és időt nem kímélve fontosnak érezték a
megemlékezés eme formáját.
Miután sikerült elérnünk, hogy Nagyvárad utcanévvel is emlékeztet Czárán Gyulára, most
már (2008. október 18.) lehetőségünk van a halhatatlanság virágait is elhelyezni eme szerény
építmény talapzatára, mert voltunk egy páran, akik elejétől fogva kitartottunk és hittük, hogy
ezt a munkát el kell végezni. Elvégeztetett, de még be nem végeztetett. „Csak az hal meg, akit
elfelejtenek."
Egri Ferenc elnök
Czárán Gyula Alapítvány
Elhangzott Nagyváradon, 2008.X.18.-én
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A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei
Az elkövetkezendő időszakban az örmény katolikus kápolnában (XI. Orlay u. 6.) a
következőképpen alakulnak a liturgiák:
december 7.
magyar nyelvű
december 14.
örmény nyelvű
december 21.
örmény nyelvű
december 28.
magyar nyelvű - karácsony ünneplése
január 4.
örmény nyelvű vízkereszt ünneplése
Valamennyi alkalommal 16.30-kor kezdődik a szentmise.
A Plébánia működéséhez szolgáló bankszámlaszám:11707024-20005210
A Múzeum felújítására adománygyűjtő bankszámlaszám:11707024-20465157
Fülöp Ákos atya

*****
110 éve hunyt el Száva Kristóf
csíkszeredai kereskedő és vállalkozó
Szeptember 7-én emlékeztek meg Gyergyócsomafalván a templom felszentelésének 130.ik évfordulójáról. A templom építője, Száva Kristóf, 110 évvel ezelőtt halt meg
Csíksomlyón, és a csíktaplocai templom közelében, családi sírban temették el.
Száva Kristóf Csíkszépvízen született 1804. december 12-én Száva Gergely (1779-1826) és
Záchnó (Keresztes) Rozália (1784-1836) gyermekeként. A születési bizonyítványából

kiderült, hogy december 21-én keresztelték Szépvizen. Kereskedő volt Csíkszeredában, és
élete nagy részét is itt élte le. Kétszer nősült és mindkét házasságból sok gyermek született.
1827. november 22-én nősült először, neje Császár (Khonthikár) Mária (1807-1854). (Neje
testvéreit és unokatestvéreit 1807 után már Zakariásnak írták!) Örményül „Khontikhár"
királyt jelent. Felesége szülei: Császár (Zádig) Lussig (1778-1846) és Dávid Johanna (17851843). Ebből a házasságból 9 gyermek született: Gergely (1828-1874), Rózsa (1830-1879),
Zakariás (1832-1911), Lukács (1836-1917), Nino (1838-1907), Antal (1841-1899), József
(1842-1870), aki cs. és kir. főhadnagyként főbelőtte magát Aradon, Péter (1844-1852) és
Dávid (1850-1851).
1855-ben nősült másodszor, neje Bartha Mária (1830-?). E házasságból öt gyermek
született: Mária (1855-1885), aki 1875-ben Novák Antal (1843-1903) neje lett, Kristóf (18571935) szombatfalvi kereskedő, Márton (1859-?), Béla (1863-1916), aki elvette Gergely
Máriát s itt született: Piroska (1902-?), Béla (1906-1987), Emerentia (1865-1963), aki
Szombatfalván élt.
Száva Kristóf magas kort ért meg, 898. június 17-én halt meg végelgyengülésben,
Csíksomlyón, és Csíktapolcán temette el Szenkovits Albert káplán 1898. június 19-én, a
jelenlegi Mánya-Száva sírba. Szépvizen csak azt jegyezték fel, hogy hol temették el.
Elhalálozását a csíksomlyói elhunytak névjegyzékében lehetett feltalálni. Gyermekei közül
egyik sem maradt Szépvízen, hanem felnőtt korukban mind eltávoztak innen.
Első feleségét Császár (Khontikhár) Máriát a csíkszeredai templomkertbe temették el és
nevét hibásan jegyezték a vöröses márványlapon, ugyanis a nagyapját Khontikár Lukácsnak
(1744-1825) hívták és innen őt nem Császár Máriának, hanem csak Zakariás Máriának írták
fel. A születési és halálozási időpontok is tévesek azáltal, hogy (1807-1854) helyett (18061853) éveket írtak. Fiatalon elhunyt Péter és Dávid nevű fiai is itt vannak eltemetve. Annyit
jó megjegyezni, hogy Császár Z. Mária testvére Lukács, a szépvízi temetőben van eltemetve
Zakariás Lukács (1811-1863) név alatt, ami arra utal, hogy a nagyapjuk keresztnevét
(Zádig=Zakariás) 1807-től családnévként kezdték használni s ez sok avatatlannak téves
kiindulási alapként szolgált az említett Császár-Zakariás családnevekre vonatkozólag és
sokan összetévesztik ezt a családot más Zachariásokkal, sőt a gyergyói eredetű Záchnókkal
(akik Szépvízen Keresztesek lettek).
Külön kell kiemelni életének azt a szakaszát, amikor a 70-ik életévét taposó Száva Kristóf
elvállalta a gyergyócsomafalvi templom építését. Ennek előzménye az volt, hogy 1867-re
Gyergyócsomafalva lélekszáma már akkorára nőtt, hogy a régi templom szűkösnek bizonyult.
Először abban állapodtak meg, hogy a régi templomot fogják kibővíteni, de Portik Lajos
főgondnok eldöntötte, hogy új templom épüljön. Nekifogtak a pénz gyűjtéséhez, és 1879-ben
a község 44.000 forinttal megépíttette a mai fényes templomot, amelyet Fogarassy Mihály
erdélyi püspök Szent Péter Pál tiszteletére felszentelt. A kivitelezéssel először többen is
sikertelenül próbálkoztak, míg végül is a munkálatot Száva Kristóf vállalta el, aki maga mellé
vette a gyergyószentmiklósi (Bocshig) Kiss Sándort (1839-?) mint munkavezetőt, akiből
később építőmester lett. (Szintén Kiss Sándor építette később a gyergyótölgyesi templomot
is, amelyhez Török Antal gyergyótölgyesi örmény fakereskedő és a fia igen nagy összeggel
járultak hozzá).
Dr. Száva Tibor Sándor (Ausztria)

*****
Szomorújelentés
Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, hogy özv. Zakariás Andrásné Szabó Gabriella
2008. október 2-án örökre eltávozott közülünk. Utolsó útjára 2008. november 13-án
12.45 órakor kísértük a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójából a római
katolikus egyház szertartása szerint. A temetés után 14 órakor a Farkasréti

templomban búcsúztató Szentmisén imádkoztunk lelki üdvéért.
Gyászoló család.
A két háború között született egy kislány, 90 dekával jött a világra, édesanyja aggódott,
hogy marad életben a pici.
Egy év múlva már egyedül nevelte Gabikát és Évikét, a két kislányt, mert vitéz édesapjuk
meghalt.
Nagyapka a görög katolikus pap és Adélka, ki missziós nővér volt, nevelték hármasban a
kicsiket. Gabika sokat betegeskedett. Egyszer kanyarója, egyszer diftériája, egyszer
tüdőfertőzése volt. Édesanyja nem győzte kényeztetni, mindig attól félt, elveszíti kicsi
lányát. A Jóisten segítségével sikerült is felnevelni. Gyönyörű lány lett belőle, mikor
megismerkedett Bandival, aki elvette feleségül és kényeztette, szerette az ő szépséges
asszonyát. Munkát vállalt Erdélyben, Nyárádremetén. Sokat dolgozott erdőmérnökként az
erdőben, ahol fákat telepítettek, kitermeltek, úsztattak. Gyönyörű házban laktak. Gabit
annyira szerették az állatok, hogy a héjától megmentett kiskacsa lépten-nyomon követte, a
ló pedig utána ment a szalonba is.
Boldogságuk beteljesedett, meg is érkezett a trónörökös Zsolt, akit Gabi nagyon nehezen
tudott a világra hozni, mert egyetlen kórházba sem engedték be. De apósa, Toncsi Bácsi
segítségével végül mégis sikerült. Zakariás Zsolt gyönyörű kisfiú volt, szemük fénye a
gyermek... de aztán...
Aztán összedőlt a világ!
Oda kacsa, ló, bútorok, képek, értékek, gyönyörű Erdély. Kitört a második világháború.
Gabi, anyukája Gabi Néni és a 3-4 hónapos Zsolt menekültek Pestre. Pestre a közös házba
Pasarétre, hogy majd ott találkozzanak Bandival, akit akkor már behívtak katonának.
Kiderült, hogy tovább kell menniük. Messzebbre, mint gondolták. Ki Németországba.
Az asszony követi urát, Gabi ment Bandi után a pici fiúval. Hideg volt, éheztek, fáztak,
erdőben laktak, teherautón utaztak. A kis Zsolt is... De ő nem bírta... Nem bírta az éhezést, a
hideget... Belehalt... Meghalt 11 hónaposan. Münchenben temették el...
Mikor a háború végén visszajöttek, visszajöttek a hazájukba, üres babakocsival álltak a
pályaudvaron. Így tudta meg mindenki mi történt.
Beköltöztek a Pasaréti úti házba, fel a manzárdba. Kettőjüknek elég volt a pici lakás,
meghúzták magukat.
Dörgött az ég, villámlott, vitték az embereket. Éjszaka, sötét, lefüggönyözött autóban.
Senki nem tudta hová, csak sejtették. A gonosz nem nyugszik, további áldozatokat követel.
Nem volt elég a háború. Maradt még. Gyilkolni, fosztogatni, rendes embert háborgatni, házát
-bútorát elvenni, életét megkeseríteni!
Mégis, mégis az élet él, és élni akar...
Megérkezett Enikő, hogy talán, ha lehet? pótolja Zsoltot. Később Gáborka, hogy ne legyenek
egyedül.
De a fenyegetettség ott volt, a világ e táján nem megy aludni az ördög. 1956-ban rémülten
költöztünk a pincébe, féltünk, utolsó menedékünket is lebombázzák. Gondolták mint sokan
mások, elég volt a nehézségből, próbálják újra nyugaton, hátha sikerül. De Gáborka pici volt,
egy éves, ekkora gyerekkel újra elindulni, kockáztatni megint... Nem, ezt mégse!
Maradtunk. Maradtunk a pici lakásban még többen. Mami levelet írt Hruscsovnak, engedné
ki az anyukáját Munkácsról. Sikerült, kiengedték!
Így lettünk öten a pici lakásban. Mindenkinek talán egy ágy jutott, mert az óvoda a
megélhetés egyetlen forrása, államilag elismert, iskola előkészítő, Mami jól végzett
munkájának bizonyítéka is sok helyet foglalt.
De örökké keseregni, szomorkodni, félni nem lehet, hát kifogtak az életen és álarcosbált
rendeztek, nevettek, mulattak, pálinkát főztek, persze titokban. Tudták, ez az egyetlen, amivel

elűzhetik a gonoszt. Api bilivel a fején, pizsamában köszöntötte az újévet Törökéknél, Mami
porcelán gyertyatartóval üdvözölte az álarcosbál résztvevőit.
A gyerekek nőttek, növekedtek. Enikő szép nagylány lett, Gáborka, az égetni való rossz
kisfiú a fenyítés előtt párnával tömte ki a tréningnadrágját, hogy ne fájjon annyira.
Nyáron eveztünk, Mami énekelt „... Tengerész, ó szívem tengerésze"' ...Api féltett minket,
nehogy a Dunába boruljunk. Télen síeltünk, tavasszal kirándultunk, ősszel gombát kerestünk.
A Tátrában éjjel 11-kor sátrat vertünk, félvén a medvéktől, Api reggel 4-kor nyújtózkodva a
sátorban azt mondta, most pihen. Mikor Nagymaroson békákra ültünk, már fel sem tűnt
senkinek.
De! Az ördög folytatta. Gábor 20 évesen disszidált Németországba, abba a városba, ahol
30 évvel azelőtt a bátyját temették. Mami tudta, Ő érezte... A képeslapon, melyet a Balatonról
adtak fel, budapesti pecsét volt. Kihajolt az ablakon, ne lássa senki, hogy sír...
Ez már önmagában elég egy agyvérzéshez, ami csak most érte el, pedig sokszor operálták.
Soha senkinek nem árulhattuk el, hogy kórházban van.
Enikő férjhez ment, nem nagyon sikerült a házasság, viszont megérkezett Rita, mindenki
örömére. Kedves, jó kislány. Mindenki szereti.
Gabi és Bandi, Mami és Api egyedül maradtak az akkorra már nem kis lakásban. Api
faragott, úgy faragott, ahogy Erdélyben szoktak, ahogy cserkészkorából emlékezett rá, de
meghaladván akkori önmagát, igazi művészi élményt nyújtva.
Sokat vigyáztak Ritára, míg aztán Api elbúcsúzott, csendben, feltűnés nélkül, tapintatosan, a
rá jellemző módon.
Maradtunk hárman. Mami, Enikő, Rita. És mentünk. Mentünk mindenhova. Kiállításra,
operába, színházba, koncertre, nyaralni, vacsorára. Gábor vacsorájára, aki úgy főz, mint egy
mesterszakács és olyan elegánsan, mint a legjobb éttermekben szoktak. Aki azóta hazajött, de
már nincs is itthon.
Mami bölcs lett az évek folyamán. Fiatalkori szenvedélye lanyhult, sok jó tanácsot adott.
Segített, ha szükség volt rá, sokszor önmagát is lenyűgözvén, jóvátéve, amit korábban
elrontott. Szerette az embereket, szerette a társaságot. Barátnőivel, Ritával, Boriskával.
Máriával, Edittel, Líviával sokat találkozott. Nagyon jól érezte magát velük.
... és Franciska. Franciska, kit ringatott, becézett, órákig szaladgált a pici, szőke angyalkával.
Ritáék kislányával. Úgy szerette őt, ahogy talán addig senkit...
... és, és most elment. Elment, itt hagyván minket, szépen, csendben, váratlanul. Azt hittük
megint rossz a telefonzsinór... Igen, rossz, mert örökre elszakadt... Nyugodj békében.
Zaklatott életed véget ért. Már várnak fent. És Api gyönyörű faragott keresztje alatt örök
nyugalmat kaptok, ti hárman. Nagyika, Mami és Api.
Zakariás Enikő
2008 november
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

*****
Bálintné Kovács Júlia rovata

Kapcsolattartás
„Kedves Júlia,
Marosvásárhelyről jelentkezem, köszönöm a Füzeteket. Régi vágyam, hogy valami módon
kapcsolatot teremtsek az erdélyi örmény származásúakkal. Különösen érdeklődöm a Duha
nevűekről.
Édesapám Duha Kristóf örménynek tartotta magát, és erre különösen büszke is volt. Ő
kapcsolatot, barátságot tartott fenn a gyergyói örményekkel, ezek voltak közelebb
Maroshévízhez, ahol 1942-től haláláig élt.
Tudom, hogy apai nagyapám, aki születésemkor már nem élt, szamosújvári eredetű volt,

többen voltak testvérek, a felmenőim között magas rangú örménykatolikus papról tudok, meg
köztisztviselő is volt közöttük, legalábbis így emlékezem nagynénéim elbeszéléseiből,
amelyeket gyermekkoromban hallgattam.
Volt egy Családi Krónikánk, amit még én is láttam és olvastam gyermekként, de sajnos ez
a nagynéném Duna csatornához való elhurcolásakor elveszett (kulák volt). A krónika szerint
őseink az 1600-as évek második felében indulhattak útnak, ekkor volt az első bejegyzés
örmény nyelven.
A marosvásárhelyi Duha Tibor és családján kívül nem tudok Duhákról.
Nagyon szeretnék a Duha nevűekről valamit tudni, esetleg kapcsolatot teremteni velük.
Nagyon ritka név a Duha, és úgy érzem, hogy ha vannak még valahol, egy tőről
származhatunk, és valamit megtudhatok a gyökereimről.
A nagyapám Duha Iván Szamosújvárról jött Mezőrücsre az 1890-es évek végén ott vett
birtokot. Ez minden, amit tudok a származásunkról.
Ha önnek, mint szervezőnek, kapcsolattartónak vannak információi a Duhákról, kérem, ha
ideje engedi, közölje velem.
Előre is köszönettel és tisztelettel Mellauné Duha Melánia."
Kedves Melánia, örömmel jelzem, hogy elég sok adatot sikerült már eddig is gyűjtenem a
Duha családról, és a kutakodást tovább folytatom, egyúttal elnézését kérem, hogy csak most
sikerült sort kerítenem a nyilvános válaszadásra.
Azért gondolom ezt a módot célszerűnek, mert így lehetőséget teremthetünk arra, hogy a
Füzetünk olvasói közül is megszólaljanak azok, akik kötődnek a Duha családhoz.
Mindenekelőtt közlöm, hogy a Gudenus János József szerkesztette Örmény eredetű magyar
nemesi családok genealógiája című könyvben több adat is található és más forrásokban is. A
Teleki Tékában megtalálja ezeket a forrásokat.
Szeretettel Júlia.

„Kedves Julika!
Köszönöm leveledet, mindkét adatközlés kedvemre való, örömet szerzett.
Az újságból kivágott cikkek utódaim miatt. Úgy gondolom nem tekinthető dicsekvésnek, ha
büszke vagyok fiaimra, azért, amit a magyar líra érdekében tettek és tesznek. Nemcsak a
Kárpát-medencében, ahol magyarok laknak, hanem hírét viszik Dél-Amerikától Japánig,
azoknak a távoli népeknek is, akik talán nem tudták, hogy magyarok is vannak a világon,
hogy élt és írt nagyszerű verseket Balassi Bálint, Arany János, Ady Endre, Petőfi Sándor meg
a többiek, és élnek és írnak ma is olyanok, mint például Kányádi Sándor.
Aztán örültem a fényképnek őseim miatt. Ők derék iparos vagy értelmiségi polgárok voltak,
ki magyar, ki német, ki tót származású, ahogyan ebben az országban sok nemzet
összekeveredett, de ennek a hazának becsületéért tevékenykedtek.
Gyűjtöm a családi adatokat, és erről a fényképről tudtam meg, hogy dédapámnak, a
besztercebányai kocsi készítő és nyergesmesternek húga, Gryllus Rózsa mikor született, és
mikor halt meg.
Köszönöm, hogy gondoltál ránk. Sok szeretettel viszonozzuk.
Vilmos"
(Megjegyzem, hogy ifj. Gryllus Vilmost és általában a Gryllus családot tiszteletbeli
örményeknek fogadtam már évekkel ezelőtt.... B.K.J. )

*****

Bálintné Kovács Júlia

Részletek Rétháti Kövér Gábor közérdekű leveleiből
„Van egy doboz 19. századi fényképem, csízmás zsinóros magyar öltözetű urakkal és
delnőkkel. Ezek családi képek, és két veretes bőrkötéses albumot töltöttek meg! Minden kép
alatt nevekkel!
A háború alatt Magyarországon éltem, aradi apósom félelmében a címeres albumból kivette
a képeket, és az albumokat megsemmisítette... ! Így a képek megmaradtak, de csak a szűkebb
családiakról tudom, kiket ábrázolnak! Ez is a 20. század okozta kisebb tragédia... ! A tipikus
örmény vonások sok képen feltűnőek!
Augusztus 15-én voltam 98 éves. (kiemelés tőlem B. K. J.) Idegenbeli barátaim
szabadságukat úgy időzítették, hogy itt lehessenek, így kb.10 felejthetetlen délutánt töltöttek
nálam. Hogy látom e még valaha őket, azt nem merem remélni!
Szerkesztésben van második könyvem, és egy harmadik is előkészületben. Nagyon
nehezen mozdulok ki hazulról, mert jóformán minden testi erőmet elvesztettem. Azért még
ha jó idő van, kerékpáron el tudok menni közbenső pihenőkkel, így például a postára ezzel a
levéllel. Velem a KÖVÉR név eltűnik innen... Nagyra értékelem azt a munkát, amit az
örménység számára végeznek! A Teremtő adjon erőt, egészséget Önöknek a nemes, önzetlen
feladathoz!!
Ezt kívánva búcsúzik őszinte tisztelőjük az aradi
r. Kövér Gábor.

*****
Kedves Júlia !
Arad, 2008. nov. 6.
Küldeményéhez, amit köszönettel vettem, mellékelt írása bátorított a bizalmasabb
megszólításra. Örömmel olvasom az EÖGYKE kiadványt, ami havonta megszínesíti
meglehetősen megfakult életemet...
Mivel mellékelt sorai, amelyek kegyes szándékot, de igényt is tartalmaznak, felvetnék
néhány tisztázást kívánó, gyakorlati kérdést.
1. A kért 19. századi fényképek eredetiek legyenek, vagy másolatok, hogy kiket ábrázolnak
azt néhány kivétellel nem tudom. Tehát tudnom kell, igényli-e a képanyagot nevek nélkül is?
A képek 6x9 cm. méretűek és lényegében a 67-es kiegyezés és a millennium között
készültek.
2. Gondolom, szándékát ismerve, a képeken kívül egyéb adatokra is kíváncsi lenne. Maradtak
némi szegényes, de értékes relikviák is, állapotuk sajnos (papírok, rajzok tudományos
értékkel) hozzáértő restaurátort igényelnek. Hogy ezekre igény van-e és restaurálási
lehetőség? Erre szeretnék választ kapni. Mert az itteni muzeális viszonyok még nem érték el
azt a semlegességet kívánó szintet, hogy bizalommal átadnám Kövér hagyatékként az
illetékeseknek!"
Kedves Gábor, íme kérdéseit, javaslatait ezúton továbbítom azoknak, akik érdemben tudnak
azokra válaszolni, és bízom benne, hogy meg is teszik.

*****
Megmaradni és másnak lenni

Örmény művészek a Csörsz utcai művelődési központban
Immár hagyomány, hogy a kerületi örmény önkormányzat reprezentatív rendezvényen

mutat be egy-egy szeletet népe kultúrájából, múltjából. Míg az előző öt tárlaton az
óhaza értékeire helyezték a hangsúlyt, addig az idén három erdélyi örmény gyökerekkel
rendelkező kortárs művész kapott bemutatkozási lehetőséget.
Ispánki Dávid festményeiben a hagyományokra való visszatekintés éppúgy tetten érhető,
mint az útkeresés. A fiatal, 1971-ben született alkotó változatos anyag használata az akriltól
az olajon át a komputergrafikáig terjed.
Mindehhez gazdag témaválaszték is társul: csendélet, tájkép, portré, az örmény múltat idéző
templom, cseréptöredékre festett meserészlet, kakasviadalt origamiszerű stílusban ábrázoló
kép.
M. Kiss Katalin keramikus szakszerű tárlatvezetéséből kiderült, Ispánki Dávid
sokoldalúságából csak egy viszonylag szűk szemelvényt villanthatott fel a tárlat. Épületeket
díszítő falfestményei, könyvillusztrációi ugyanis szintén jelentősek. Az alkotó az Arany János
Gimnáziumban érettségizett, majd művészeti magániskolákban folytatta tanulmányait, 2006ban diplomázott az ELTE BTK-n. Megrendelésre is dolgozik, művei holland, svájci, orosz,
portugál, kanadai magángyűjteményekben is megtalálhatók.
A rendezvény keretében mutatták be a nagyközönségnek a Noran Kiadó gondozásában
megjelent Magyar írók novellái: Örmények című kötetet. Az 560 oldalas antológiában a
népcsoportról szóló történetek kaptak helyet többek között olyan szerzők tollából, mint Ady
Endre, Bartis Attila, Benedek Elek, Hunyadi Sándor, Jókai Mór, Kosztolányi Dezső, Krúdy
Gyula, Lászlóffy Aladár, Molnár Ferenc, Nyírő József, Petelei István és Tamási Áron.
A helyi örmény önkormányzat elnöke, Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit népe Erdélyben
történő letelepedését mesélte el. Mint mondta: a XVII. század végén, Apafi Mihály
fejedelemsége idején bevándorolt örménység duzzadó erszénnyel, életerősen, kitűnő
kereskedelmi érzékkel, fejlett kultúrával érkezett új hazájába. Úgy indították meg ottani
életüket, mintha ennek a tájnak nemcsak sajátos múltjával, hanem jövőjével is tisztában
lennének.
Az esemény védnöke, Lovas Pál alpolgármester azt elemezte, vajon mi lehet az az erő, ami
összetartja a maroknyi népet. Hangsúlyozta: az örmények sorsa számos tekintetben
hasonlatos a magyarokéval. Legfőbb közös erényünk az újrakezdés képességében rejlik,
állapította meg.
A program végén két erdélyi örmény gyökerekkel rendelkező művész is bemutatkozott: a
könyvből Várady Mária színésznő olvasott fel szemelvényeket, míg Szilvay Ingrid
zongoraművész részleteket adott elő legújabb CD-jéről.
Janzsó Tamás
Hegyvidék 2008. november 8.

*****
Örmény-magyar gyermekrovat
(22. rész)
Kedves örmény származású gyermekek!
2007-ben elindítottunk nektek egy rovatot, hogy megismerjétek örmény őseink történetét.
Magyar őseinkről - Szent István királyról, Szent Erzsébetről, Szent Lászlóról, Szent Imre
hercegről és másokról - biztosan nagyon sok szép történetet ismertek. Ti azonban a magyar
ősök mellett sok örmény hőst is őseiteknek tudhattok, akik Örményországban éltek, ahonnan
mi is származunk. Rájuk is büszkék lehettek, mert nagyon sokat tettek népükért és hitükért,
és büszkén mesélhettek róluk az iskolában és a barátaitoknak.
2007-ben többen válaszoltak a kérdésekre, és mi nagyon örvendünk nekik. De még sokan
vannak, akik szeretnének írni és nyerni 2008-ban is. Mert a verseny a Marosvásárhelyi

Örménymagyar Egyesület jóvoltából ebben az évben is folytatódik! Ha nem tudtok írni,
akkor rajzoljatok, ha pedig nem értitek, akkor addig nyaggassátok szüleiteket és
nagyszüleiteket, amíg segítenek.
LÉGY TE IS A „GYÖKEREK" GYERMEKROVAT GYŐZTESE 2008-BAN!
Leveleiteket várjuk emailen; pattila001@yahoo.it, vagy dr. Puskás Attila, str. Busuiocului
4/C/48, 540535 Tirgu Mures, Románia

Terdát és Szent Gergely

A rómaiak megígérték a hozzájuk hű Terdátnak, hogy segítenek visszaszerezni
Örményország trónját a perzsáktól. Terdát Cezáreába utazott, ami római fennhatóság alatt
volt, és ott sok örmény menekültet, katonát, fiatalt és nemest talált. Közöttük volt Anak fia,
Gergely is. Terdát vezetésével mindannyian hazatértek, és elűzték a perzsákat Örményország
területéről. A nagy győzelmet Anahid istennőnek kellett megköszönni, és minden örmény
igyekezett virágokat és zöld ágakat tenni az istennő szobra elé.
„Te is áldozz zöld ágakat az istennőnek, Gergely!" mondta Terdát.
„Nem, én nem mutatok be áldozatot egy szobornak, én keresztény vagyok" válaszolta
Gergely.
Terdát felismerte, hogy Gergely Anak fia, és, hogy nem tiszteli az örmények isteneit.
Kegyetlenül megkínozta és egy sötét verembe vetette, amit örményül úgy nevezünk, hogy
„Khor Virab".
Miért vetették Khor Virab sötét vermébe Szent Gergelyt?
Októberi válasz: Gergelyt azért kellett kimenekíteni Örményországból, mert édesapja a
vadászaton megölte a királyt. Terdátot azért vitték római földre, hogy megmeneküljön
Árdáckhid haragjától.
Molnár Zsófia,
Marosvásárhely

*****
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
2008. évi (XII. évfolyam) tartalomjegyzéke

Január XII. évf. 131. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Betlehemesekkel érkezett a Kis Jézus az örményekhez – Frigyesy Ágnes
• Visszatekintés az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (EÖGYKE) 2007.
évi működésére – dr. Issekutz Sarolta
• Laudáció Tutsek Jánosról – dr. Issekutz Sarolta
• Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója 3. rész – Vincze Zoltán
• Lesz Marosvásárhelyen is magyar-örmény egyesület? – Bakó Zoltán
• Örmény Múzeum – Egyesület, 1907–2007 2. rész – Kiss Ferenc (Dés)
• A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 18. rész – Bálintné Kovács Júlia
• Megjelent Száva Alex –Ó, barátom – Ov paregam című CD-je
• Hat évezredes utazás Örményországban 7. rész – Zsigmond Benedek
• Fővárosi Örmény Klub januári programja
• Pro Cultura Minoritatum Hungariae kisebbségi díj az Örmény Katolikus
Lelkészségnek

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Már sosem látható tájak 1. rész – Murádin Jenő
A kanaki Dániel-kastély – Németh Ferenc
Prima Primissima díjak örmény származású művészeknek is! – F. Á.
Köszönetmondás
Szemelvények a jókívánságok közül
Él a Bogdán –napfényműterem Kézdivásárhelyen –Iochom István
Részletek Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839–1916
(Székelyudvarhely, 2001) című könyvéből
Erdély szépe örmény származású székely-magyar – B. J.
Olvasói levelek az iwiw-en keresztül – Bálint Júlia
Szorításban – Beder Tibor Gebiz nemzeti öntudatáról, a székely medvéről 1. rész –
Margittai Gábor
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (11. rész) – Dr. Puskás
Attila
Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1%-ról
Gyermekválasz
A Napút díja Lászlóffy Aladárnak

Február XII. évf. 132. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Zarándokutakról nem csak zarándokolni vágyóknak – Béres L. Attila
• Zarándoklatok és zarándokhelyek (Részletek) – Várady Mária
• A mélypont ellenében 1. rész – Kabdebó Lóránt
• Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója 4. rész – Vincze Zoltán
• Örmény Múzeum – Egyesület, 1907–2007 3. befejező rész – Kiss Ferenc (Dés)
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról 19. rész – Bálintné Kovács Júlia
• Megjelent Száva Alex –Ó, barátom – Ov paregam című CD-je
• „Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt” 1. rész –
Udvarhelyi Éva Tessza
• Fővárosi Örmény Klub februári programja
• Hat évezredes utazás Örményországban 8. rész – Zsigmond Benedek
• Már sosem látható tájak 2., befejező rész – Murádin Jenő
• Szorításban – Beder Tibor Gebiz nemzeti öntudatáról, a székely medvéről 2., befejező
rész – Margittai Gábor
• Köszöntő a tánc világnapján – Novák Ferenc
• Köszönetnyilvánítás
• Vendégségben az örmény katolikusoknál – Szongoth Gábor
• A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség hírei – Fülöp Ákos atya
• Földönfutó, ágrólszakadt – Murádin László
• Balázs-Bécsi Attila ’A szamosújvári magyar-örmény katolikus temető monográfiája”
című könyvének névmutatója 1. rész – Ifj. Gabányi János
• Szomorújelentés: Dr. Szentpéteri János
• A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (12. rész) – Dr. Puskás
Attila
• Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1%-ról
• Felhívás!

Március XII. évf. 133. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Időtöltés jó társaságban – Béres L. Attila
• Pénzügyi beszámoló 2007 (EÖGYKE) – dr. Issekutz Sarolta
• „Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt” (2. rész) –
Udvarhelyi Éva Tessza
• Fővárosi Örmény Klub március 20-i műsora
• A mélypont ellenében (2. rész) – Kabdebó Lóránt
• Ébresztő (vers) – Bajza József
• Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója (5. rész) – Vincze Zoltán
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (20. rész) – Bálintné Kovács Júlia
• Petőfi Sándor látogatása, sétája Szamosújvárt (Szerkesztett részletek) – Kolozsi
Gergely István
• Felhívás templomépítés támogatására!
• Az Örmény Kultúra Hete 2008. április 17 – 25. rendezvényei
• Jövőnkért … - Kovács Éva
• Örmény bál Gyergyóban – Balázs Katalin
• Nagyböjti gondolatok – Thomas Merton: A csend szava
• Nagybánya és Zombor között – Szerkesztő: Mihályi Katalin
• Örmény újév Marosvásárhelyen – MÖMKE sajtóiroda
• Barangolás őseink földjén
• Erdély – Herczeg Renáta
• Színészmesterségből jeles – B. L. A.
• Húsvétra készülődés az erdélyi örményeknél – Dr. Issekutz Sarolta – Incze Fejér
Anikó
• Szomorújelentések: Lukács József, Dr. Balázsy László, Vitéz Besenszky Dániel, Ft.
Pál Sándor
• Olvasói levelek, kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
• A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (13. rész) – Dr. Puskás
Attila
• Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1%-ról
• Felhívás!
Április XII. évf. 134. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Új utakon a rákbetegek életéért – Béres L. Attila
• Utam a gyűlölettől a reményig 1. rész – Line Abrahamian
• „Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt” (3. rész) –
Udvarhelyi Éva Tessza
• A mélypont ellenében (3. rész) – Kabdebó Lóránt
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (21. rész) – Bálintné Kovács Júlia
• Roska Márton, a kolozsvári régészeti iskola megalapítója (6. rész) – Vincze Zoltán
• Szamosújvári március 15-i emlékek – Dr. Kegyes Csaba
• Meghívó Örmény Kultúra Hete 2008. április 17 – 25. rendezvényei
• Kisebbségi kapcsolatok könyve Erdélyi Örmény Gyökerek – Sylvester Lajos
• Felhívás templomépítés támogatására!
• Murádin László nyelvművelő turistakalauza – Németh Júlia
• Barangolás őseink földjén – EÖGYKE 2008 program

•
•
•
•
•
•
•

Sport – Kezdet és vég: szemben a törökökkel a foci vb-selejtezőn – (béres)
Tudósítás Csíkszeredáról – Ajtony Artúr
Az örmények Velencéje – Reviczky Katalin
Olvasói levelek, kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
A marosvásárhelyi örmény-magyar közösség gyermekrovata (14. rész) – Dr. Puskás
Attila
Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1%-ról
Utolsó Felhívás!

Május XII. évf. 135. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Így kerek a világ – Kabdebó Lóránt
• Utam a gyűlölettől a reményig II. rész – Line Abrahamian
• „Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt” (4. rész) –
Udvarhelyi Éva Tessza
• Télutó Marosvásárhelyen – Szász Ávéd Rózsa
• Köszönetnyilvánítás
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (22. rész) – Bálintné Kovács Júlia
• Szamosújvári március 15-i emlékek 2. rész – Dr. Kegyes Csaba
• Örmény remény a Márai Szalonban – Várady Mária
• Mály József (1860–1901) az első nagybányai és az első impresszionista ígéretű
festőművészünk – Árvainé Pataki Ilona
• Örmény kultúra hete 2008 Képes beszámolók a rendezvénysorozatról – Béres L.
Attila
• Örmény kultúra hete 2008 Örmény filmnap a II. kerületben – Dr. Issekutz Sarolta
• Örmény kultúra hete 2008 Háhr Méhr
• Örmény kultúra hete 2008 „335 éve Magyarhonban” – M
• Örmény kultúra hete 2008 Kiállítás az Örmény Katolikus Plébánia és templom
dokumentumaiból – M
• Örmény kultúra hete 2008 Zenés vacsora az örmény konyha remekeivel a Fészek
Étterem kertjében – dr. Issekutz Sarolta
• Barangolás őseink földjén – EÖGYKE 2008 programja
• Fővárosi Örmény Klub május 15-i meghívója
• Szomorújelentések: Lengyel Ákosné Faragó Mária, Tarpinián Dikrán
• Kápolnák húsvéti szerepe – Csibi Márta
• Olvasói levelek, kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
• Örmény-magyar gyermekrovat (15. rész) – Dr. Puskás Attila
• Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1%-ról
• Örmény kultúra hete 2008 – fotó: Dr. Ashot Hovakimian az Örmény Köztársaság
nagykövete
Június XII. évf. 136. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• A fővárosi iroda nem, de a klub működik – ba–
• Örmények gyökerei – Daniss Győző
• Tótfalusi örmény betűi – Kovy Iván
• Háromszéki anekdotika– Ilia Mihály
• Magyarul is megjelent a Pacsirtavár

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A fővárosi Örmény Klub június 19.-i meghívója
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (23. rész) – Bálintné Kovács Júlia
„Olyan vagyok, mint egy szivacs, magamba akarom szívni az információt” (5.,
befejező rész) – Udvarhelyi Éva Tessza
Május 23-án Zuglóban – I. S
Örmény kultúra hete 2008 Gyökerek és hajtások 1. – Ajtony Gábor és Ajtony Zsuzsa
Örmény kultúra hete 2008 Tovább terjed az „örmény vírus” Erdélyben: fertőzési góc
Marosvásárhely – Puskás Attila
Örmény kultúra hete 2008 Az ünnep örömei – (Béres)
Örmény kultúra hete 2008 A legjobb válasz – bé–
Örmény kultúra hete 2008 Műhelytitkok – bla–
Örmény kultúra hete 2008 Pozicionális identitás Egy marosvásárhelyi magyarörmény Budapesten – B. L. A.
Örmény kultúra hete 2008 Örménymagyarok Mátyás Király szülővárosába 1. rész –
Bálintné Kovács Júlia
Örmény empátiával vagyunk többek – Bakó Zoltán
Emlékezés az első holokausztra – Nagy Botond
Emlékezünk: Jakabffy Ernő – M
Nemrég volt pünkösd ünnepe – dcs
Ékes virágszál – Dávid Antal Iván
Vikol Kálmán zenetanár emlékplakettje –Vikol Erzsébet
Emléktáblát állítana egy nagyszerű asszonynak – Béres L. Attila
Örmény-magyar gyermekrovat (16. rész) – Dr. Puskás Attila
Barangolás őseink földjén – EÖGYKE 2008 évi program
Programajánló: Világosító Szent Gergely napi búcsú + II. kerület Napja

Július–augusztus XII. évf. 137–138. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Filmemlékek és kézbe vett könyvek – Béres L. Attila
• Magyar nyelven a Pacsirtavár – Kali Kinga
• Antonia Arslan: Pacsirtavár (Regényrészlet 1.) – Fordította: Király Kinga Júlia
• A Miatyánk legrégebbi magyar szövege – Müncheni-kódex 1466.
• Fordított, összefonódott – B. L. A.
• Fővárosi Örmény Klub – július 17., augusztus 21. program
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (24. rész) – Bálintné Kovács Júlia és
Moldován Lajos
• Szamosújvári búcsú – Erkedi Csaba
• A színvonal kötelez – Dr. Benedek Katalin
• Gyökerek és Hajtások: csíki örmény családok múltja és jelene (2. rész) – Ajtony
Gábor és Ajtony Zsuzsa
• Örménymagyarok Mátyás király szülővárosában (2., befejező rész) – Bálintné Kovács
Júlia
• Az éjféli párbaj – Kovács Dezső
• Lázrózsák – Cs. Szabó László
• Képes visszapillantás – (Béres)
• A Muszadag negyven megtestesülése – Lászlóffy Aladár
• Éljen a Szabadság! – Szőke István
• A Keresztútról – Várady Mária
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Az örmények mindennapai kenyere: a lavas (1. rész) – Dukai Ditta
Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
A szamosújvári sportdiplomata – Béres L. Attila
Örmény olimpikonok –ba–
Örmény olimpiai szereplés – b–
Börtönnapló – Sylvester Lajos
Közös történeteink – Budai-Merza Pál
Pusztakamarás, Vajdakamarás – Murádin László
Helyreigazítás – Vikol Erzsébet
Időszámítás – Sáska Pál
Nincs kolozsvári térképem – Cs. Szabó László
Mindaz, ami ezer évén át történik velünk, … – Ady Endre
Szerkesztői gondolatok – dr. Issekutz Sarolta
Dr. Issekutz Sarolta: Erdélyi örmény konyha, fűszerezve c. könyv receptjei
Örmény-magyar gyermekrovat (17–18. rész) – dr. Puskás Attila
II. kerület Napja – dr. Issekutz Sarolta

Szeptember XII. évf. 139. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Élménybeszámolók szóban, filmen és dián – Béres L. Attila
• Antonia Arslan: Pacsirtavár (Regényrészlet 2.) – Fordította: Király Kinga Júlia
• Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (25. rész) – Bálintné Kovács Júlia –
Moldován Lajos
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület őszi kulturális programajánlata
• Erzsébetváros 2008. augusztus 15. – I. S.
• Gyökerek és hajtások: csíki örmény családok múltja és jelene (3., befejező rész) –
Ajtony Gábor és Ajtony Zsuzsa
• Marosszéki örmények találkozója Gernyeszegen – dr. Issekutz Sarolta
• A Vaskaputól Marosszéken át Erdély kapujáig –Marschall Katalin
• Az örmények mindennapi kenyere: a lavas (2. rész) – Dukai Ditta
• Olvasói levelek, kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
• Vákár Tibor Ybl-díjas építész emlékkiállítása
• Három rendezvény Gyergyószentmiklóson – Madaras Szilárd
• Czárán Gyula – Dr. Zielinski Róbert
• Százéves születésnap – Dr. Issekutz Sarolta
• Sikeres könyvbemutató – Vikol Erzsébet
• Felnőtt mesék – Farkas Anita
• Dragomán György író, műfordító
• A fehér király bestseller könyv lett Ausztriában
• Elment a szamosújvári örmények krónikása – Murádin Antalné
• Örmény-magyar gyermekrovat (19. rész) – dr. Puskás Attila
• Kettős könyvbemutató a Liteában – K. A.
• Hat örmény bronz, Magyarország a 21. – (Béres)
Október XII. évf. 140. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Formabontó könyv- és virág bemutató – Béres L. Attila
• Látogatóban a szamosújvári örmény katolikus plébánián –jm
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Teréz napi búcsú
Adatok a magyarláposi örménymagyarokról (26. rész) – Bálintné Kovács Júlia
Kisebbségekért díjat vett át a Téka Alapítvány
Magyar Örökség díj: Dr. Szarka György – Császár Angela
Szülőföld (vers) – Szilágyi Domokos
Előhang (vers) – Kányádi Sándor
Nővérem regénye – Tarján Tamás
Gyümölcskultúra az Ararát tövében – Dukai Ditta
Ha Te vagy az Atyánk (vers) – Rózsa Gáspár
Pongrátz Ödön (1. rész) – Kozma Huba
Tisza-partjaink: Hollósy Simon Máramaroson – Major
Közlemény – dr. Issekutz Sarolta
Az örmények mindennapi kenyere (3., befejező rész) – Dukai Ditta
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú – I. S.
Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbségek – Király Rozália
Karajan, a kaméleon – Ókovács Szilveszter
A mezőbándi Osztián Béla családjáról – „dióhéjban” – Bálintné Kovács Júlia –
Moszkovitsné Osztián Aranka
Ünnep a Tabánban – Várady Mária
In memorian Vahot Szongott Dénes – Nagy Baka György
Urmánczy Nándor emléknap Maroshévizen – Budai Merza Pál
Szomorújelentés (Karácsony András)
Örmény-magyar gyermekrovat (20. rész) – dr. Puskás Attila
Családi nap a Tisztviselő-telepen – Zakariás Enikő
Fővárosi Örmény Klub: „Emlékek szárnyán”

November XII. évf. 141. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Lehet könny(gáz) nélkül is sírni… – Béres L. Attila
• Fővárosi Örmény Klub: Ünnepi hangverseny
• Megemlékeztek a felejthetetlen hősökről – (Béres)
• Keresztút monodráma
• A Lápos-völgyi örmények (1. rész) – Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos
• Ecsmiadzin kincsei – fotókiállítás – Egy rendszeres látogató
• Gyűjtés
• A legnagyobb ajándék – K. I.
• Nagybecskerek, Elemér 2008 – M
• Elemér
• Kiss Ernő
• Október az iskolai könyvtárak hónapja – dr. Issekutz Sarolta
• Emléktábla-avatás – I. S.
• Nyilvános testületi ülés – dr. Issekutz Sarolta
• Erdélyi örmények – M
• ’56 október 23.
• Pongrátz Ödön (2. rész) – Kozma Huba
• Mindenszentekre – Baróti László-Sándor
• Kint voltam a… (vers) – ifj. Issekutz Gergely
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Felhívás – dr. Issekutz Sarolta
Egy kis statisztika – Szerkesztőség
Gyergyói impressio – Szász Ávéd Rózsa
Ojtoz völgye a hadak útján (1. rész) – Sylvester Lajos
A mezőbándi Osztián Béla családjáról – „dióhéjban” (2. rész) – Bálintné Kovács Júlia
– Moszkovitsné Osztián Aranka
Emlékek nyomában – Vizi Ildikó
Meghívó
Figyelem!
Százéves célkitűzés valósult meg – Neumann Andrea
Olvasói levél
Kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
Örmény-magyar gyermekrovat (21. rész) – dr. Puskás Attila
Felhívás!

December XII. évf. 142. szám
• Gondolatok az örmény liturgiából – Dr. Sasvári László
• Ünnepi hangverseny az ’56-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére –
Béres L. Attila
• Pacsirtavár, avagy emberi sorsok a genocídium viharában – Potozky László
• Csoma Botond könyvbemutatón vett részt
• A Lápos-völgyi örmények (2. rész) – Bálintné Kovács Júlia – Moldován Lajos
• „…fűszerezve” – Dr. Sasvári László
• Diós-mazsolás kalács – I. S.
• Megmaradni és másnak lenni – Janzsó Tamás
• Czárán Gyula köztéri szobra Nagyváradon – Egri Ferenc
• Fővárosi Örmény Klub: Szent Karácsony ünnepén
• Pongrátz Ödön (3. rész) – Kozma Huba
• A Magardici Bodurián Alapítvány Örmény estet szervezett
• A megtestesülés aktuális mondanivalója Szent Lukács gyermektörténetében – Baróti
László-Sándor
• Egyházi hírek
• Anno domini 1779. december 20-ikán, Elizabethen – Fordította: Száva Alex
• Felhívás – dr. Issekutz Sarolta
• Ojtoz völgye a hadak útján (2. rész) – Sylvester Lajos
• Őseink nyelve (1. rész) – Száva Alex
• A mezőbándi Osztián Béla családjáról – „dióhéjban” (3. rész) – Bálintné Kovács
Júlia – Moszkovitsné Osztián Aranka
• 100 év – Kabdebó Júlia
• 110 éve hunyt el Száva Kristóf csíkszeredai kereskedő és vállalkozó – Dr. Száva
Tibor Sándor
• Szomorújelentés: özv. Zakariás Andrásné Szabó Gabriella – Zakariás Enikő
• Kapcsolattartás – Bálintné Kovács Júlia
• Örmény-magyar gyermekrovat (22. rész) – dr. Puskás Attila
• Felhívás!

*****

A Fővárosi Örmény Klub 2008. évi műsora
Január 17.
• Újévi köszöntő dr. Issekutz Sarolta
• Az Ararát Ravennában Várady Mária: Egy zarándokút tanulságai
• Dr. Benedek Katalin és Dávid Csaba beszámolója a 2007. évi Világosító Szent
Gergely Búcsúról Szamosújvárról
• Erzsébetvárosi Örmény Búcsú ifj. Opra Vilmos és Böjtös J. Opra Györgyi filmje
Február 21.
• A reneszánsz kor zenéi Vonka Viktor zenész
• Barangolás őseink földjén (Marosszék, Nyárádmente, Hátszeg, Szászföld, Bánság)
Dr. Szarka György vetítettképes programajánlója
Március 20.
• A RÁK megelőzésének és komplementer kezelésének legújabb lehetőségei
Prof. mag. Dr. Dávid Tamás
Április 17.
• Az Örmény Kultúra Hete (április 17április 25.) nyitórendezvénye:
• Erdélyi örmény festőművészek tárlata és Az Örmény Genocídium c. kiállítások
megnyitása megnyitotta: dr. Issekutz Sarolta és dr. Benedek Katalin, közreműködtek:
Vikol Kálmán, Heim Kristóf, és Kátainé Szilvay Ingrid
Május 15.
• Filmvetítés: Pandzsuni, a jótevő (1993, örmény nyelv, magyar felirat) 95' játékfilm,
Rendezte: Arman Manarjan, Operatőr: Arman Mericsjan, Készült F. Otjan 1909-ben
kiadott szatirikus regényéből.
Június 19.
• Könyvbemutatók és filmek az Örmény Kultúra Hete kínálatából - Gross Arnold
(Kiadó: Gross Arnold és a Medence Gyoport Bt., 2008), képeskönyv bemutatja a
szerző
• Örmény Kultúra Hete (film az M2 Membrán c. műsorából)
• Antonia Arslan: Pacsirtavár (családregény az örmény népirtásról) Fordította: Király
Kinga Júlia, Kiadó: Mentor, 2008 Bemutatja: Kali Kinga
• Örmény Kultúra Hete film a Rondó nemzetiségi magazinból
• Erdélyi örmény konyha, fűszerezve Bemutatja: dr. Issekutz Sarolta, a könyv
szerkesztője
Július 17.
• A székely gyors és az Őrház az 1000 éves határon dokumentumfilmek bemutatója
• Sebő Ödön: A halálraítélt zászlóalj - könyvbemutató
• A filmeket és a könyvet bemutatja: Szenttamássy Katalin és Dr. Speciár Attila

Augusztus 21.
• Dukai Ditta etnológus: Képek az örmény gyümölcskultúrából - vetítettképes előadás
Szeptember 18.
• Kedves nők, napok, virágok (Kiadó: Zakariás Enikő, Budapest 2008) Zakariás Enikő
könyv és virágbemutatója - Közreműködik: Puskás Eszter énekművész - Könyvvásár
Október 16.
• „Emlékek szárnyán" Zenés nosztalgiaest Mártonffy Miklós előadóművésszel
Sztárvendég: Rácz Kati énekesnő
November 20.
• Ünnepi hangverseny az '56-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére
Közreműködik: Kirkósáné Magda Tünde (vibrafon), Kirkósa Péter (hegedű), Arany
Zsuzsanna (zongora)
• H. Bodó József: A Hársfa virága - könyvbemutató - Közreműködik: Bolberitz
Zsófia és Takács Bence előadóművészek
December 18.
• Szent Karácsony ünnepén Ünnepi műsor
• I. rész: dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője és beszámolója az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesület 2008. évi működéséről
Szongott Kristóf díjátadás 2008. évi díjazottak: Wertán Zsoltné és Zakariás Antal
Dirán, az örmény katolikus egyházi gondnokság tagjai.
• II. rész: A Kecskés Együttes ünnepi műsora
• III. rész: (Sz) Újvári betlehemes. Előadja a Szent Család Plébánia gyermek színjátszó
köre - Rendezte és betanította: dr. Kilián Istvánné, Ének: Egyháziné Marthy Katalin.
Jelmez: Wertán Kinga
*****
Nelly Shahnazarjan
Keresztút
Monodráma
Teréz: Várady Mária
December 30-án, pénteken 19 órakor
Budapesti Kamaraszínház
Ericsson Stúdió
Jegyek válthatók a Színház
Szervezésén: Budapest VII., Asbóth
utca 24.
Tel: 343-1125 vagy 06-30/811-1580
*****
FELHÍVÁS!
Ebben az évben búcsúztunk el Lengyel Ákosné Faragó Máriától, mindannyiunk
kedves Marika nénjétől.
Ezzel elment Szamosújvár utolsó nagyasszonya, utolsó igazi polgárasszonya, aki nemcsak élt
ebben a városban, hanem állandóan alakította, értékkel töltötte meg szellemi és anyagi tereit.
Azon kívül, hogy alapította, támogatta és fenntartotta a Téka Alapítványt, sokkal fontosabb

dolgokat is adott:
- megtanított felelősen élni...
- jelentette az állandó kihívást arra, hogy ne csak magunkra figyeljünk, hanem vegyük észre
azt, hogy a világ átalakítható, és tele van segítségre szoruló emberekkel.
Kezdettől fogva támogatta a mezőségi szórványkollégium fenntartását. Ezért a családdal való
konzultálás után, létrehoztuk a
„LENGYEL MÁRIA ÖSZTÖNDÍJ ALAPOT".
Aki Marika néni munkájának folytatásában részt szeretne venni, utalja pénzbeni adományát a
következő számlaszámokra:
Intézmény neve (Románia)
FUNDATIA TÉKA
405300 GHERLA, Mihai Viteazul 39. Jud: Cluj
Bank adatai: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE
405300 GHERLA, STR. CLUJULUI 7/A
SZÁMLASZÁM;
HUF: R045BRDE
130SV39908781300
RON: R090BRDE
130SV07017121300
EURO: R013BRDE 130SV06399801300
SWIFT KOD: BRDEROBU
MEGJEGYZES; „Lengyel Mária Ösztöndíj"
Ebben a tanévben az első ösztöndíjasunk: Szabó Lóránd VII. osztály.
*****
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület folytatja a pénzadományok gyűjtését az
erdélyi magyarörmény közösségek részére. Pénzbeli adományokat az egyesület
bankszámlájára befizethető.
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