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XXIV. évfolyam 245. szám, 2020. január–február

• Örmény triszagion – dr. Sasvári László  
• Újév – Jankovics Marcell  
• Karácsony a Fővárosi Örmény Klubban  
• ALBINONI Kamarazenekar bemutatása – Zsigmond Balassa  
• Az EÖGYKE 2019. évi beszámolója  
• Moldvai örmények Erdélyben, Magyarországon és a nagyvilágban – Ștefan S. Gorovei
• Honlapjaink látogatottsága – Balogh Jenő 
• A Magyarörmény Tudástárba 2019-ben feltöltött anyagok  
• Programajánló – Meghívó  
• 18. Plébánia Hírlevél  
• Kabdebó Lóránt „Esettanulmányok? Sorsvállalások!” című kötetének méltatása       

– Füzesi Magda  
• Kabdebó Lóránt „Esettanulmányok? Sorsvállalások!” részlet  
• Helyesbítés  
• Műveit sajátos tündérvilágának apró lényei, csodanövényei népesítik be. Kilencven 

éve született Gross Arnold.  
• A művészet kertje – Gross Arnold 90 - kiállítás  
• A novemberi klub képekben  
• Urartui és ősi örmény emlékek a Selyemút mentén. Ani, Aktamár, Van, Cavustepe   

– Gondos Béla  
• Ani nagyon rövid története  
• Ani újrafelfedezése a 19. században  
• A középkori metropolisz: ANI – Christina Maranci  
• Barcsay Jenő, a nélkülözhetetlen – Feledi Balázs  
• Szizifusz húga – Szil-Vay Ingrid (vers)  
• Virágok – Hervay Tamás (vers)  
• Programajánló – Meghívó  

XXIV. évfolyam 246. szám, 2020. március–április

• Örmény triszagion 2. – dr. Sasvári László  
• A legkülönösebb Húsvét – Fabók Dávid  

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2019. 
(XXIII. évfolyam) tartalomjegyzéke
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• Örmény farsang  
• Fővárosi Örmény Klub 2020 február – Balogh Jenő  
• Vesztegzár Karantinban – Kátainé Szilvay Ingrid    
• Kiállításmegnyitó – dr. Issekutz Ákos 
• Moldvai örmények Erdélyben, Magyarországon és a nagyvilágban 2. – Ștefan S. Gorovei
• Hollósy Kornélia szalonja 1. – Gyertyánfyné Kiss Csilla  
• Egész világ láss! – Szent Nerszesz Snorháli 
• Már a gyermekek is Örmények? Háik és az örmény Nő – Várady Mária 
• Magyarörmény értékmentés 1. – dr. Issekutz Sarolta  
• Az ima  – Fekete István 
• Felavatták Ady Endre egész alakos szobrát Zilahon 
• Nagycsütörtök – Dsida Jenő  
• Vidám percek 
• XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye 

XXIV. évfolyam 247. szám, 2020. május–június

• Örmény triszagion 3. – dr. Sasvári László  
• Moldvai örmények Erdélyben, Magyarországon és a nagyvilágban 3. – Ștefan S. Gorovei
• Családtörténeti felhívás  
• Ja, és véletlenek nincsenek – Esztergály Zsófi a  
• Hollósy Kornélia szalonja 2. – Gyertyánfyné Kiss Csilla  
• A holdfény hatása a kalucsnira – Kegyes Csaba    
• Magyarörmény értékmentés 2. – dr. Issekutz Sarolta  
• Hogyan kutassuk fel családjainkat? 
• „Ködön át a Máramarosi bércek” – Murádin Jenő 
• A Biblia az örmény hagyományban – Fröhlich Ida  

XXIV. évfolyam 248. szám, 2020. július–augusztus

• Örmény triszagion 4. – dr. Sasvári László  
• „Az úgy kezdődött” – Fabók Dávid  
• Örmény gyermekek a Balaton parton – Balogh Jenő  
• Számvetés koronavírus idején – dr. Issekutz Sarolta  
• Bemutatkozik az EÖKK – Fabók Dávid    
• Örmény Genetikai Projekt – dr. Issekutz Ákos  
• A sárgabarack – Dájbukát Borbély László  
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• Rendhagyó bemutatkozás – Várady Mária 
• Örmény Arcok projekt – Balogh Réka 
• Egy örmény a kamera mögött – Dávid Márton 
• 10 éve nincs közöttünk Bánff y György – Fabók Dávid   
• A Biblia az örmény hagyományban 2. – Fröhlich Ida  
• Meghívó a Tarka Napra  

XXIV. évfolyam 249. szám, 2020. szeptember–október

• Örmény triszagion 5. – dr. Sasvári László  
• Mártíromság és emlékezet – Dr. Kovács Bálint
• Meghívó az “örmény származású magyarok egyesületének” alakuló ülésére, 1920      
• A Biblia az örmény hagyományban 3. – Fröhlich Ida  
• “Tűzben és rongyokban, árván és boldogan” – Fabók Dávid  
• Ködön át … (hibaigazítás) – Murádin Jenő  
• Trianonra emlékeztek a hegyvidékiek – Hegedüs Annamária  
• Lavash – Balogh Réka 
• Az első ÁSZ elnökre, Gajzágó Salamonra emlékeztünk – EÖKK  
• A teljesség felé - In memoriam Kátai Mihály – Kovács Katalin 
• Kevésbé ismert mártírok – Pataky Lehel Zsolt   

XXIV. évfolyam 250. szám, 2020. november–december

• Örmény triszagion 6. – dr. Sasvári László  
• Szerkesztői üzenet – Fabók Dávid  
• II. János Pál imája      
• Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony búcsú – Várady Mária  
• Mint az örmény Gyergyószentmiklós – Várady Mária   
• Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és családi Tarka Nap – Várady Mária 
• Zakariás János – Dr. Száva T. Sándor 
• Tisztelt Füzetek olvasó! – dr. Issekutz Sarolta 
• Születésnapok – dr. Issekutz Sarolta  
• Szongott Kristóf Díj 2020 
• Kőország teremtése, mese – Kiss Lehel   
• Karácsonyi utazás – Dsida Jenő  
• A fenyőkirály ajándéka, mese – Dávid Antal Iván 
• Örmény öltözködés, népviselet – Balogh Réka   
• Utazzunk Örményországba telefonon – Balogh Réka   
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2020. január–február
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. november–december
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 245. szám
2020. január–február

Örmény triszagion
„Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk!” Így 
hangzik a ’háromszor szent ének’ – görögül: triszagion, melyet prófétai 
látomások szerint az angyalok énekelnek.
     Minden keleti liturgiában szerepel. A latinban (római) nagypénteken, 
görögül és latinul is éneklik. Ám az örményben betoldások szerepelnek 
egyes ünnepek tartalma szerint. Így minden vasárnap (és húsvétkor):
     „Szent Isten, szent és erős, szent és halhatatlan, aki halottaiból 
feltámadtál, irgalmazz nekünk!”*

*Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Bp. 2006. 12. o. (s 13.o.)
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újévvel számoltak. A consulok „évet nyi-
tó” hivatalba lépésének ideje például egé-
szen i. e. 153-ig március idusának tájára 
esett, csak azt követően helyezték át ja-
nuár 1-re. Ám a római szokások tanúsága 
szerint bizonyos évkezdő jellege január 
1-nek is régóta megvolt. A polgári évet a 
Saturnalia ünnep (december 17-23.) zárta 
le, s ennek „tizenkettedére” január 1-re, 
Janus isten orgiasztikus ünnepére esett 
a római „karácsony”, amennyiben ekkor 
ajándékozták meg az emberek kölcsönö-
sen egymást, és szerencsét hozó örökzöld 
olaj- vagy babérággal díszítették fel ott-
honaikat. A kettősséget végül is Julius 
Caesar naptárreformja számolta föl (i. e. 
46), ezután került a római újév véglegesen 
január l-jére.
  A keresztény egyház sokáig idegenkedett 
attól, hogy a pogány római szokást átvegye. 
A középkori Európa többféle, de jellem-
ző módon téli, illetve tavaszi évkezdetet 
ismert. Ilyen volt december 25., Jézus 
születése, a mindenkori húsvét szombat-
ja, a március 25-ére eső Gyümölcsoltó 

A szólás: „érti a csíziót” a tájékozott em-
berre, lényegében a naptárt ismerő tudós 
elmére vonatkozott.
  A január 1-i évkezdetet XIII. Gergely 
pápa naptárreformja tette általánossá a 
katolikus országokban (1582). A görög val-
lású és a protestáns államok azonban még 
sokáig ellenálltak a „pápista újításnak”. 
Anglia például csak a 18. század közepén 
igazodott az új naptári rendhez, Oroszor-
szágban pedig a szovjethatalom vezette be 
a gregorián naptárt. Az ortodox újév ma 
is a régi naptár szerinti január l-jére, a mi 
naptárunk szerint január 13-ára esik.
  A vallás és a kalendárium közti szoros 
kapcsolatra vet fényt - ezen belül arra, 
hogy a naptárkészítés és -korrekció, ere-
detileg az égi mozgások megfigyelése 
mindenkor (fő)papi kötelesség és előjog 
volt -, hogy kikhez fűződik az elmúlt két-
ezer év két sikeres naptár reformja. Julius 
Caesar azzal nyerte el a jogot a római 
naptár megreformálására (már ez a szó- 
használat is vallásos tartalmat sejtet: lásd 
reformáció), hogy a jelzett évben ő lett a 
birodalom főpapja, Pontifex Maximusa. 
XIII. Gergely pedig az összes pápával 
egyetemben az ő rangban egyenes ágú ke-
resztény örököse. A római pápa latin címe 
ma is Pontifex Romanus. A pápai jelvé-
nyek: az arany-ezüst címer, illetve zászló, 
a tiara és a kulcsok alapvetően naptárké-
szítésre utaló szimbólumok. Az arany és 
az ezüst a Nap és a Hold hagyományos 
„fémszíne” a kettő együtt a luniszoláris 
naptár feletti hatalmat jelképezi. A tiara 
három abroncsa a Föld naptári szempontból 
meghatározó szélességi köreit: a Ráktérí-
tőt, az Egyenlítőt és a Baktérítőt jelképezi, 
míg a jelképes kulcsok a „mennyek és a 
pokol kapuinak”, a Tejút és a nappálya 
kereszteződéseibe eső téli és nyári nap-
fordulói kapuknak a zárját.

Megjelent Magyar Krónika 2021/1

Naptárunk hármas alapja a Föld tengely-
forgása (nap), a Hold Föld körüli keringése 
(hónap) és a Föld Nap körüli keringése 
(év). Naptárt készíteni azért nehéz, mert 
ez a három időegység egész számokban 
kifejezve összeegyeztethetetlen. A tete-
jében a régi csillagászok még az egyes 
időegységek hosszát sem tudták pontosan 
megállapítani. Az egyeztetési nehézségek-
ből és pontatlanságokból adódó csúszások 
kiigazítására a naptárkészítők időről időre 
szökőnapokat, -hónapokat kénytelenek 
beiktatni. Kivétel ez alól a kizárólagosan 
holdévekben számoló muszlim naptár. A 
fejlett naptári rendszerek a holdhónapok 
és a napév egyeztetésén alapszanak (lu-
niszoláris naptárak), mégis eltérnek egy-
mástól a számítások pontosságának foka, 
a szökőnapok, -hónapok beiktatásának he-
lyi gyakorlata szerint, továbbá azért, mert 
a naptár a munka és vallásgyakorlat alapja 
(volt). A vallásos ünnepek mindig és min-
denütt a gazdasági tevékenység éves cik-
lusához igazodtak az éghajlati viszonyok-
nak megfelelően. Mindez vonatkozik az 
év kezdőnapjának megválasztására is.
  Eredetileg, ahol a luniszoláris naptár 
volt mérvadó, ott az évet a négy naptári 
fordulópont valamelyikén, vagy az ah-
hoz legközelebb eső „holdnapon”: újhold 
vagy éppen telihold alkalmával kezdték 
(babiloni, zsidó, perzsa, görög, római és 
keresztény újév), illetőleg azok félidejében 
(kelta és kínai újév).
  A január 1-i évkezdés szokását a római- 
aktól örököltük. A hagyomány és Ovidius 
szerint a Numa királynak, Romulus utód-
jának tulajdonított naptárreform tette a 
téli napforduló utáni Januariust az év 
első hónapjává. A valóságban sokáig több 

Boldogasszony napja. Egyes jelekből arra 
következtethetünk, hogy a már keresztény 
magyarok sokáig karácsonykor ünnepel-
ték az újévet. Ennek egyik jelképes nyo-
ma, hogy első királyunkat karácsonykor 
koronázták. 1000 december 25-ét mint az 
új évezred, egyben az 1001. év első nap-
ját az új keresztény állam születésnapjává 
tenni méltó választás volt.
   Karácsony újév volta megőrződött a 
régi magyar hónapnevekben, melyek a 
hónap legjelentősebb ünnepére, szentjére 
utalnak. Ez akkor válik érthetővé, ha a hó-
napokat nem a mostani hónapok első nap-
jától számoljuk, hanem az előző hónap 
utolsó dekádjának (10 napjának) fontos 
ünnepnapjától. Újévnél maradva január 1. 
helyett december 25-étől. Karácsony hava 
az első hónap, Boldogasszony hava a má-
sodiké (febr. 2. Gyertyaszentelő Boldog- 
asszony). Áprilist Szent György havának 
nevezték Szent György-nap (ápr. 24.), jú-
niust Szent Iván havának Szent Iván-nap 
(jún. 24.), augusztust Kisasszony havának 
a szeptember 8-i Kisasszony napja után. 
Szeptember a 27-i Szent Mihály-nap után 
kapta a nevét, októbert viszont a november 
1-jei Mindenszentek után nevezték Mind-
szent havának, novembert a 30-i Szent 
András-nap után Szent András havának. 
Árulkodó, hogy némely hónap a következő 
hónap kezdő ünnepéről kapta a nevét.
  A Julianus-naptárt amúgy használó egyház 
végül elfogadta január l-jét az év kezdő-
napjának, de előbb keresztény ünneppé, 
Jézus körülmetélésének ünnepévé tette. 
Zsidó szokás szerint a körülmetélést a 
születést követő nyolcadik napon kell vég-
rehajtani a fiúgyermeken, január 1. pedig 
Jézus hivatalos születésnapjától számítva 
épp a nyolcadik napra esik. Erre utal az 
újév kiskarácsony, karácsony nyolcada el-
nevezése. Körülmetélés latinul circumci-
sio: innen a naptár egyik régi neve: csízió. 

Jankovics Marcell
Újév
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tünk megmaradása, a közösség összefogása 
érdekében.
   Az est műsorát támogatta a Bp. Főv. II. 
ker. Örmény Önkormányzat.

dr. Issekutz Sarolta
EÖGYKE elnök

nagykoalíciót kötött (13 képviselő) és 
megkezdte működését az új Országos Ör-
mény Önkormányzat.
   A Karácsonyi Műsorban Várady Mária 
színművész válogatásában és előadásában 
karácsonyi versek, valamint az Albioni 
Kamarazenekar (Zsigmond Balassa veze-
tésével) Karácsonyi koncertje hangzott el. 
Az előadóművészek műsorát véget nem 
érő tapssal honorálta a közönség. 
   A feldíszített karácsonyfa alatt még ado-
mányok gyűjtésére is sor került egy ma-
gyarörmény nagycsalád megsegítésére. A 
látogatók egy-egy választott könyvaján-
dékkal térhettek haza a finom falatok és 
kellemes beszélgetések után. 
   A nehéz, de sikeres év végén szeretet-
teljes, szép évzárója volt a magyarörmény 
közösségnek. Köszönjük, hogy a sikeres 
választásokhoz hozzájárulva a nyugodt 
jövőt megalapozhatta az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület a magyarör-
mény kultúránk, örmény katolikus hitéle-

Először dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnöke foglalta össze az év legfontosabb 
eseményeit, klubdélutánokat, kiállításokat, 
utazásokat, stb. A beszámolóban a legfon-
tosabb eseménynek a 2019 évi örmény 
nemzetiségi választásokat tartotta, amely-
re szinte egész évben készült az egyesület.  
Kidolgozta a Közös Örmény Célok Nyi-
latkozatát, amelynek szellemében zajlott 
a kampány, a jelöltállítás majd a szavazás 
és az azt követő megállapodások. A ki-
egyensúlyozott és békés jövő érdekében 
több más jelölőszervezet képviselői is 
aláírták a Nyilatkozatot. A választás ered-
ményének kihirdetése után a két nyertes 
jelölőszervezet a Nyilatkozat szellemében 

Karácsony a Fővárosi Örmény Klubban

Az év utolsó karácsonyi klubdélutánján megtelt a Nyáry Pál terem a magyarör-
mény barátainkkal. Az est a hagyományoknak megfelelően éves beszámolóból, ka-
rácsonyi műsorból, ajándékozásból és vendéglátásból állott.

Az Albinoni Kamarazenekar
adventi-karácsonyi koncertje

MŰSOR
Heinrich Schütz: 
    Rorate caeli desuper
Alessandro Marcello: 
    d-moll concerto oboára
Antonio Vivaldi: 
    Quia respexit – a Magnificatból
J. S. Bach: 
    Bereite dich – ária a Karácsonyi  
    oratóriumból
Giuseppe Torelli: 
    Concerto grosso pastorale
Johann Sebastian Bach: 
    d-moll concerto oboára és hegedűre

SZÓLÓT  ÉNEKELT: 
Bándi Írisz Réka, Handó István és 

Andrejszki Judit

HANGSZERES KÖZREMŰKÖDŐK:
Hadady László és Sándor Ádám – 

oboán és Adorján Ferenc – fuvolán;
Bajmóci Katalin, Bándi Írisz Réka és 

Vincze Zsuzsanna – hegedűn 
és Kaposvári Tamás – gordonkán

VEZÉNYEL
Zsigmond Balassa

dr. Issekuzt Sarolta összefoglalja az év fontosabb 
eseményeit.

Várady Mária karácsonyi verseket szaval
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  Idővel csatlakoztak zenetanárok és hi-
vatásos muzsikusok is az Együtteshez, 
elsősorban szólistaként, de nálunk a hang-
szeres szólisták is benn ülnek a zenekar-
ban. Ők alkalmakként jönnek a műsortól 
és persze a ráérésüktől függően. Sok ma 
ismert hangszeres művész és opera- vagy 
oratóriuménekes kezdte pályafutását az 
Együttesünk szólistájaként. Ha a fellépé-
seinkért pénzt kapunk, azt a szólisták kap-
ják (meg az autósok, ha vidéken játszunk) 
és a költségeinket fedezi. 
  A koncertjeinken a belépés többnyire 
díjtalan, zenei szolgálat, amit csinálunk. 
Örülünk, ha elvihetjük a zenét olyanok-
nak, akik nem tudják megfizetni, nem 
tudnak elmenni pénzes koncertre, vagy 
egyáltalán fel sem találják magukat, hogy 
hogy jussanak zenéhez. Meg persze él-

Az Albinoni Kamarazenekart kamarapart-
nereimből 1968-ban alapítottam, felerészt 
fizikushallgatókból és fizikusokból, mi-
velhogy jómagam is fizikus vagyok. Első 
fellépésünk az országos „Ki mit tud”-on 
volt, ott az amatőr kamarazenekarok kö-
zül elsők lettünk. (Ez olyan régen volt, 
hogy idén már a 60 év felettiek „Ki mit 
tud”-ját nyertük.) Ma már kevés alapító 
tagunk van, de négyen-öten még fizikusok 
vagyunk a fellépők közt és most is játszik 
köztünk ELTE TTK-s egyetemi hallgató.
  Hangversenyeinket az egykor nagyhírű 
Egyetemi Színpadon kezdtük (ma Piarista 
Kápolna), művelődési házakban, temp-
lomokban, egyetemeken, fesztiválokon 
folytattuk, de még sok más helyen is, 
ahova meghívást kaptunk (pl. nemzetközi 
tudományos konferenciák megnyitóján).

7

Erdélyi Örmény Gyökerek 2020. január–február

  A hangszeres előadások mellett szíve-
sen kísérünk énekeseket és kórusokat is. 
Többször előadtuk A. Vivaldi legnagyobb 
ének-zenekaros alkotásait: a Glóriát és a 
Magnificat-ot, G. B. Pergolesi Stabat Mater- 
ét, T. Albinoni és J. S. Bach Magnificat- 
ját, G. Fr. Händel Messiását és Alessandro 
Scarlatti Passióját. Előadásainknak több-
ször volt partnere a Magyar Örökség díjas 
Budapesti Kórus is, de leggyakrabban az 
Imperatrix Énekegyüttes. A szólis- 
táink legtöbbször hivatásos muzsikusok 
és énekesek. Repertoárunkon számos 
gyönyörű barokk templomi szólókantáta 
is szerepel nemcsak Bachtól, hanem főleg 
olasz barokk szerzőktől.
  Évi 20-30 alkalommal lépünk fel kon-
certeken, templomban és fesztiválokon. A 
2010-ben Kőszegen megrendezett XVI. 
Országos Kamarazenekari Fesztiválról 
elhoztuk az „Aranyserleget”, a Megyei 
Önkormányzat díját.

(PORT.HU honlapról)

vezzük a muzsikálást, meg a sikernek is 
örülünk.
  Komoly zenei népművelő, ismeretter-
jesztő munkát vállalunk, elsősorban ba-
rokk zeneszerzők megismertetésében és 
népszerűsítésében. Sok ismeretlen vagy 
kevéssé ismert szerző remekművét mutat-
tuk be. A koncerteken minden műsorszám 
előtt ismertetést adok a zeneszerzőről és 
a műről. 
  A koncerteken kívül igen gyakran lé-
pünk fel templomokban, egyrészt a litur-
giát szolgálva, másrészt pedig egyházze-
nei áhítatokon, hiszen az ének-zenekaros 
műveknek ez a természetes helye. Ilyen 
alkalmakon a barokk szerzőkön kívül 
magyar, vagy Magyarországon működött, 
szinte ismeretlen koraklasszikus zene-
szerzők műveit is játsszuk (pl.: Istvánffy 
Benedek, Menner Bernát és Gr. J. Werner 
műveit), de pl. Mozart miséket is. Fő 
templomi működési helyünk a budapesti 
Magyar Szentek Temploma, de máshol és 
más felekezetek templomaiban is fellé-
pünk, legutóbb pl. evangélikus templomban.

Zsigmond Balassa
 

ALBINONI Kamarazenekar bemutatása

Az Albinoni Kamarazenekar adventi-karácsonyi koncertje az Örmény Klubban

Andrejszki Judit és Bándi Írisz Réka énekel
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állítások lettek digitalizálva és feltöltve. 
  Megrendeztük kéthavonta a Fővárosi 
Örmény Klubot (23 évf.) akként, hogy 
az EÖGYKE viselte a helyiségbérlet és a 
szerény fogadás költségeit a pályázati tá-
mogatásból és a kerületek, főváros hozták 
a programjaikat felváltva. 
  Két nagyszabású kiállítást rendeztünk: 
Az Örmény kultúra „ezeregy” szála és 
formája című kiállítást a Ferencvárosi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat fel-
kérésére, előadással, örmény népzenei 
műsorral, valamint a Budapest Főv. II. ke-
rületi Örmény Önkormányzat részére meg-
rendeztük Az 1848/49-es szabadságharc 
magyarörmény hősei című kiállítást mú-
zeumi dokumentumok felhasználásával, 
autentikus népzene kíséretével, fogadással. 
  Egyházi búcsúkon vettünk részt: Buda-
pesten az Örmény katolikus  templomban 
a Fogolykiváltó Boldogasszony-napi bú-
csún, amely után a Tarka nap magyarör-
mény családi találkozó immár negyedik 
alkalommal segítette az örmény katolikus 
hitélet fellendítését és a közösség össze-
tartását. Erdélyben a szamosújvári, erzsé-
betvárosi és csíkszépvízi búcsún vettünk 
részt. 
   Megrendeztük az Aradi Vértanúk em-
lékműsorát Főhajtás címmel, Dr. Kedves 

tárak részére; koszorúztunk március 15-én, 
április 24-én a Genocídium napján, ok-
tóber 6-án - az Aradi 13 emléknapján és 
október 23-án.
  2019. év elején már elkezdtük az őszi 
választások előkészületeit és májusban 
elindítottuk a Közös Örmény Célok Nyi-
latkozata kampányunkat, amely a hazai 
örmény gyökerű közösség békés egymás 
mellett élését tűzte ki célul, felhívva az 
ország örmény gyökerű lakosságát ezen 
nyilatkozat elfogadására. A választási 
kampányban valamennyi képviselőjelöl-
tünk aláírta a nyilatkozatot. Választási 
eredményeink következtében sikerült a 
hazai örmény gyökerű közösséget közös 
képviseletbe – az Országos Örmény Ön-
kormányzatba tömöríteni, egyenjogú 
partnerekként, de megtartva függetlensé-
günket. A magyarörmény kultúra, hagyo-
mányok, hitélet ápolására egy Erdélyi 
Örmény Kulturális és Információs 
Központ megalapítását kezdük el. Remé-
nyeink szerint helyre fogjuk tudni állítani 
a hazai örménység jó hírnevét.

dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi Örmény Gyökerek

Kulturális Egyesület elnöke

Az Egyesület 3 pályázatot nyújtott be az 
EMMI-hez: Az EÖGYKE működési költ-
ségeire 4.150 e Ft-ot kaptunk a Füzetek 
megjelentetésével együtt, az Aradi  Vérta-
núk megemlékezésre 350 eFt-ot és a Fő-
városi Örmény Klub sorozatra 500 eFt-ot.
  Megjelentettük az Erdélyi Örmény 
Gyökerek füzetek (XXIII. évf.) közéleti,
információs, kulturális kéthavi lapot 1150 
példányban, postán eljuttatva itthon és  
Erdélyben, valamint a honlapon megje-
lentetve, továbbá a 2019-es Füzetek év-
könyvet.
 Továbbra is üzemeltettük az egyesület 
honlapját (www.magyarormeny.hu), 
ahol a hazai magyarörmény programokat 
– a kerületi önkormányzatokét is – meg-
hirdettük. Tovább bővítettük az ingyenes 
www.magyarormenytudastar.hu online 
felület tartalmát a magyarörmény-örmény 
kultúra megmaradásáért: örmény tárgyú 
könyvek, tanulmányok, hírességek, ki-

Gyula hadtörténész és a Kecskés Együttes 
irodalmi-zenei műsorával, magyarörmény 
fogadással. Megemlékeztünk koszorúzá- 
sokon, részt vettünk Czetz János tábornok 
szoboravatásán; örmény szakkönyveket
adományoztunk a közgyűjteményi könyv- 

Az EÖGYKE 2019. évi beszámolója

Legfontosabb feladat volt az örmény, magyarörmény közösség összefogása, kultu-
rális és hitéleti identitása megerősítése és megmutatása, érdekeinek képviselete itt-
hon és külföldön, információs centrum működtetése, különösen az őszi nemzetiségi 
választásokra való tekintettel. Fontosnak tartottuk, hogy a következő 5 éves cik-
lus ne háborúskodásról szóljon, hanem a békés egymás mellett élés megteremtését 
segítsük elő a hazai örmény gyökerűek körében. Ennek érdekében indítottuk el 
májusban a Közös Örmény Célok Nyilatkozatát, amelynek köszönhetően nyugodt 
jövő elé nézhetünk a nagykoalíció által. (Az előzmények a  XXIII. évfolyam 244. 
nov.-dec. számban  olvashatók.)
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a magyarországi Gorove család egy másik 
jeles tagjához, a katona és jogász Gorove 
Antalhoz (1822-1881), a Budapesti Köz-
jegyzői Kamara első elnökéhez (4. kép), 
majd később a család Erdélyben, pon-
tosabban Erzsébetvárosban (Epersdorf, 
Ebesfalva, Ibașfalău) maradt más tagjaihoz 
is. Így aztán, amikor nagyapám családtör- Bizottságának jászvásári fiókintézete 

(Filiala din Iaşi a Comisiei Naţionale de 
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a 
Academiei Române [CNHGS-I], valamint a 
Sever Zotta nevét viselő Román Genealó-
giai és Heraldikai Intézet keretében (Insti-
tutului Român de Genealogie şi Heraldică 
„Sever Zotta”) 2013-ban indítottam el a 
„Gorovei név viselői” tematikájú kutatási 
projektet4. A Gorovei család történetét cél-
zó kutatásaim során jómagam is ugyan- 
ahhoz az alapkérdéshez érkeztem el, mely 
nagyapámat is foglalkoztatta: vajon va-
lóban közös őstől származik-e a család 
két, a magyarországi, valamint a romániai 
ága? Ezt a lehetőséget a korábbi armeno- 
lógusok kész tényként kezelték, anélkül 
azonban, hogy bizonyították is volna azt.
   Vlad Bănățeanu (1900-1963)5 a régi 
Dorohoi (ma Botoșani) megyei falu és 

Családtörténeti és genealógiai tanulmá-
nyokban fel-felbukkan egy ugyanazt a 
nevet viselő (Gorove ~ Gorovei), de két 
különböző magyarországi és romániai 
család. A családnak úgy a magyar, mint a 
román ága a két ország politikai és kul-
turális életének jelentős személyisége-
ket adott: ahogy például Gorove László 
(1780-1839) és fia, Gorove István (1819-
1881) (1. kép) a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai voltak (jelentős ado-
mányokkal is támogatva az intézményt), 
úgy Artur Gorovei (1864-1951) a Román 
Akadémia tiszteletbeli tagja volt (2. kép). 
E tanulmány keretében szeretném bemu-
tatni a két család történetét, arra a kér-
désre keresve a választ, hogy vajon nem 
ugyanannak a közös törzsnek két külön-
böző ágáról van-e szó?
  A két család már jó 150 évvel ezelőtt ér-
tesült egymás létezéséről. Üknagyapám 
egyik testvére Nicu I. Gorovei (1834-
1886) (3. kép) amikor egyszer Karlsbad-
ban (Karlovy Vary) nyaralt, meglátogatta 
Gorove Istvánt, aki akkor épp Andrássy 
gróf kormányának volt az egyik miniszte-
re2.  A romániai Goroveiek híre így jutott el 

téneti kutatásai közepette 1888-ban a bu-
dapesti, majd 1919-ben az erzsébetvárosi 
Goroveieknél érdeklődött a család törté-
nete iránt, mindkét helyről hasonló választ 
kapott: a Kárpátokon túli Goroveiek léte-
zéséről úgy Budapesten, mint Erzsébetvá-
rosban tudtak, és arról is meg voltak győ-
ződve, hogy a romániai és magyarországi 
Goroveiek közös őstől származnak3. (5., 
6. kép) De vajon ezt a családi emlékeze-
ten alapuló azonosságtudatot lehet-e iga-
zolni tudományos módszerekkel is?
   Artur Gorovei élete végéig (1951. már-
cius 19.) a Gorovei család lelkes kutatója 
maradt. Jómagam majd félévszázad óta 
folytatom az általa megkezdett kutatásokat, 
így aztán a Gorevei család kutatásának a 
története már közel szászhúsz éves múltra 
tekint vissza. A Román Akadémia Heral-
dikai, Genealógiai és Pecséttani Nemzeti  

Ștefan S. Gorovei
 

Moldvai örmények Erdélyben,
Magyarországon és a nagyvilágban

(Esettanulmány)

La généalogie est simplement le reflet de la plus mouvante,
de la plus fluctuante des aventures: la vie.1
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ága János fiával, Gorove Lászlóval (1868-
1938) kihalt; leányágon pedig báró Uray 
és Szinnyei Merse családokban folytató-
dott tovább.
   A 18. században a nemesített család má-
sik ága elhagyta Szamosújvárt és Erzsé-
betvárosban (Ebesfalva) telepedett le.16 
Az 1762-ben született és 1829-ben meg-
halt (8. kép) Jakab sírja ma is megtalálható 
az ebesfalvi temetőben, melynek az az 
érdekessége, hogy a sírkőn Gorovei alak-
ban szerepel a család neve. Jakabnak két 
feleségétől – Sztenkovics Mária megh. 
179917 és Gyertyánffi Anna (1781-1859)18  
– nem kevesebb mint  tizennégy gyereke 
(kilenc fiú és öt lány) született. Az egyik 
fiú Gergely (1807-1881; felesége Kabdebó 
Mária) annak a Jánosnak volt az édes-
apja, akit a fent említett István adoptált. 

18. században. A család egyik tagja Kristóf, 
örmény nevén Chacsig (1752-1801) Sza-
mosújvár főbírája volt. Fiai, az író Gorove 
László (1780-1839), Lajos (1784-1830) és 
Károly (1785-1872) 1824-ben megszerez-
ték a bánsági Gáttaja uradalmat, és ezután 
I. Ferenc király oklevele alapján az urada-
lom nevét családi előnévként használták: 
gáttajai Gorove. Az író Gorove László 
fia volt István, aki 1867-1871 között köz-
munka- és közlekedésügyi miniszter volt. 
Mivel Istvánnak nem voltak gyermekei, 
ezért egyik női unokatestvérének (Nosz-
lopy Stefánia) a férjét adoptálta (János), 
aki szintén Gorove volt, csak a család 
másik ágából. Így a bánsági (Gáttaja), 
bihari (Piskolt) és a magyarországi (Var-
sány, Rákóczifalva) birtokokat ez a János 
örökölte meg. Férfiágon a családnak ez az 

adnak lehetőséget. Épp ezért elsőként a 
19. században fénykorát élő szamosújvári 
Gorove családról szólók, amelyről immár 
megbízható adatok maradtak fenn, és azt 
is biztosan tudjuk, hogy a család örmény 
eredetű volt. Az eddigi genealógiák11 a 
család első tagját Gorove Jánosban (1715, 
1716)12 jelölték meg. Jánosnak három fia 
volt: László, Kristóf és Antal, akik közül 
László és Kristóf Mária Teréziától kapott 
(1760-ban és 1761-ben) nemeslevelet. (7. 
kép) A három fiú jól menő kereskedő volt, 
és számos házat birtokolt Szamosújvárott. 
Jánosnak, a három fia mellett, volt még 
egy testvére is, akikről 1721-ből és 1728-
ból13 maradtak fenn adatok. A fent emlí-
tett János, és fiainak nevei az eddigi szak-
irodalomban általában a magyar alakban 
fordultak elő, de meg kell itt említenünk e 
nevek örmény alakját is. E szerint egy bi- 
zonyos Andreasnak14 volt három fia: Ohanes 
(vagy Hovhannes), Krikor és Mardiros.15 
A család nemességet nem kapott ágának 
is biztosan számos tagja szóródott szét 
Magyarországtól Szlovákián és Ukrajnán 
át egészen az Egyesült Államokig, azonban 
ennek a családfának a rekonstrukciója, 
források hiányában igencsak nehéz mun-
ka lenne.
   A megnemesített családtagok közül a 
marhakereskedéssel foglalkozó László 
családja jelentős gazdagságra tett szert a 

kolostor nevéből kiindulva – Gorovei(ul)6  
– úgy vélte, hogy „a moldvai Gorevei csa-
lád örmény eredetű; a név valószínűleg 
az örmény korovi  «erős, vitéz» jelentésű 
melléknévből, vagy a hasonló jelentésű 
korov, -i, -iv «vitézség, erő» főnévből  
származik. [...] Az örmény közszóból az 
-ei képző segítségével lett a Gorovei csa-
ládnév.”7 Szintén a család (ő a Gorove, 
Gorovian alakokat használta) örmény 
eredete mellett érvelt Szongott Kristóf is,8  
„szintén örmény eredetű a moldvai Goro-
vei család is, melynek egyik legjelesebb 
tagja a folklorista, [Artur] Gorovei.”9 A 
kinyilatkoztatás, azonban még nem bi-
zonyítás. Nézzük tehát a továbbiakban, 
hogy mi az, amit biztosan tudunk a két 
család törénetéről. 
   Igaz ugyan, hogy időrendi szempont-
ból a moldvai Goroveiekről maradtak 
fenn az első adatok (1591-1592-ből)10, de 
ezek csak bizonytalan következtetésekre 
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a család egyik tagját Szabina Istvanovna 
Gorovét (szül. Sarkad, 1923. december 25.) 
a leningrádi ostromban (10. kép) tanúsított 
hősies magatartásáért tűntettek ki. A há-
ború után elvégezte a tanárképző főisko-
lát és történelemtanárként dolgozott, majd 
később a Marxizmus-Leninizmus Kutató-
intézet tagja lett. Férje után felvette a Bal-
masnova nevet.22 Szabina nővére Gorove 
Katalin (Katerina) 1945-ben végezett az 
Orosz Balettintézetben, és Ludmilla Mel-
nyikova együttesében táncolva világhírű 
balerina lett. E fejezet zárásaként meg kell 
még említenem azt, hogy a Gorove család 
sok tagja használta jogtalanul a gáttajai 
előnevet.23

Folytatás a következő számban!

A lábjegyzetek a következő
oldalakon találhatóak!

Ebesfalváról elköltözve más romániai vá-
rosokba telepedett le, ahol azok leszárma-
zottai ma is élnek.20

   A család magyarországi ágának tagjai 
közül meg szeretném még említeni a sar-
kadi (Békés megye) Gorove Jenőt (1892-
1936) és testvérét Istvánt, aki édesanyjuk, 
Rzihovszky családnevét vették fel. István 
utódai, általam ismeretlen körülmények 
között, a Szovjetunióba kerültek21, ahol 

Az Ebesfalván maradt másik fiú, Lajos 
(1816-1884) leszármazottai a második 
világháború idején áttelepültek Magyar-
országra. Innen az 1956-os forradalom 
előtt és után az Egyesült Államokba ván-
doroltak ki. A család egyik leghíresebb 
tagja Stephen Steve Gorove (1917-2001) 
az űrjog egyik első kidolgozója. Ennek az 
Istvánnak a testvére volt Gorove László 
(1927-2000) (9. kép), akinek a fia (szintén 
László) jól ismert szakorvos Budapesten. 
László és testvére, István népes családdal 
rendelkezik, melyben az unokák jellemző 
örmény neveket kapnak, ahogy például a 
2016. június 30-án született Gorove Ábel 
Arakel is.19 Ebesfalván a Gorove név 
utolsó viselője Gorove Katalin (1882. 
július 25 - 1951. december 10.) volt, aki 
utód nélkül halt meg. A család többi tagja 
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 Lábjegyzetek
1Yves du Passage, La généalogie pour tous, Hachette (Guides société), Paris, 1989, p. 11.
2 Földművelésügyi, ipari és kereskedelemügyi 1867-1870 között, később pedig köz-
munka- és közlekedésügyi miniszter.
3 Gáttajai Gorove János Gorove levelei: Erzsébetváros, 1888. augusztus 9. („notre 
famille, en origine prochaine de la votre”); és 1919. december 31. Minderről lásd még 
a tanulmány végén szereplő Addenda-t.
4 E kutatások eredményeiről az alábbi publikációkban adtam hírt: Mobilitatea popu-
laţiei reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI–XXI), 
„Carpica”, XLII, 2013, p. 373–385; Mobilitatea populaţiei reflectată în istoria unei 
familii. II. Purtătorii numelui Gorovei în ţinutul (judeţul) Bacău, „Carpica”, XLIV, 
2015, p. 287–306; Un romaşcan la Bacău: locotenentul Iacovache Gorovei şi întâmp-
lările vieţii sale, „Carpica”, XLV, 2016, p. 239–258; Doi boieri dorohoieni şi ctito-
riile lor, in Monumentul XVII. Lucrările celei de-a XVII-a ediţii a Simpozionului 
Internaţional „Monumentul – Tradiţie şi viitor”, Partea 1, volum coordonat de Aurica 
Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2016, p. 173–199; O carte, 
o ghicitoare şi o judecată, in „Prutul. Revistă de cultură”, s.n., VI (XV), 2016, nr. 2 
(58), p. 31–37; De)mistificări genealogice. Familia Buzne, în „Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, s.n., Istorie, LXII, 2016, p. 53–84; „Intimi-
tatea” cotidiană: accidentul biografic şi reacţia socială (familială), în „Caiete de Ant-
ropologie Istorică”, Cluj-Napoca, 2016; Radomireşti. Contribuţii genealogice pentru 
istoria unui sat băcăuan, în „Carpica”, XLVI, 2017; Tradiţie familială şi memorie 
genealogică, în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, s.n., 2017.
Három kéziratban maradt konferencia-előadás: Un proiect de cercetare genealogică 
globală: purtătorii numelui Gorovei (CNHGS-I, 2013. január 15.); Numele unei isto-
rii. O nouă ipoteză (CNHGS-I, 2015. október 13. ); Un neam din Moldova: Gorovei 
(CNHGS, Bucureşti, 2015. december 9.).
5 Valódi neve: Włodzimierz Paszkiewicz. Életéről és műveiről lásd: Bogdan Căuş, 
Figuri de armeni din România, ediţia a II-a (revăzută şi adăugită), Editura „Ararat”, 
Bucureşti, 1998, p. 74–75.
6 A kolostorról az első adatok a 18. század közepéről vannak: Artur Gorovei, Despre 
Mănăstirea Gorovei, în „Mitropolia Moldovei”, XII, 1936, 11, p. 421–426; Ştefan S. 
Gorovei, Doi boieri dorohoieni şi ctitoriile lor, cit. (supra, nota 4). Sajnos a kolostorról 
készült legújabb monográfia történettudományi szempontból hasznavehetetlen: Preot 
Vasile Irimia, Mănăstirea Gorovei. Contribuţii monografice, Editura „Heruvim”, 
Pătrăuţi, 2015.)
7Vlad Bănăţeanu, Armenii în toponimia românească şi toponimice româneşti de origi-
ne armeană, în „Studii şi Cercetări Lingvistice”, XI, 1960, 2, p. 208. 
8 Kristóf Szongott, A magyarhoni örmény családok genealógiája, tekintettel ezeknek 
egymás között levő rokonságára, s a vezeték és keresztnevek etymológiai értelmére, 
eredeti, kiadatlan kútforrások felhasználásával, Todorán Endre „Aurora” könyv-
nyomdája, Szamosújvár, 1898. Román fordítása nemrég jelent meg: Kristóf Szongott, 
Genealogia familiilor armene din Transilvania luând în considerare înrudirea dintre 
ele şi etimologia numelor de familie şi a celor de botez, utilizând izvoare originale şi 

inedite, ford. és jegyz. Andrea Ghiţă, előszó Lucian Nastasă-Kovács, Editura „Ararat”, 
Bucureşti, 2016.
9 Vlad Bănăţeanu, Армянские колонии на территории Румынии по данным 
румынской топонимии, în „Patma-Banasirakan Handes” [Historical-Philological 
Journal], Erevan, 1962, 1, p. 171–191; v. p. 181: „Известно, что фамилия Gorovei 
из Молдовы, а также самый известный румынский фольклорист Gorovei, были 
армянского происхождения.”
10 Documente privind istoria României, XVI/4, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 
1952, p. 38, nr. 43 (lásd a 325. lapon lévő képet). Az eredeti dokumentum (1591. 
szeptember 1 – 1592. augusztus 31 között) lelőhelye: Biblioteca Academiei Române, 
Documente istorice, LVII/1. Az ószláv szöveg kiadása román fordítással: Documenta
Romaniae Historica, VIII (1585–1592), volum întocmit de Ioan Caproşu, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2014, p. 637–638, nr. 519 (a 1037. lapon lévő kép). 
Véleményem szerint az ószláv datálás („văleatul 7100”) csak hozzávetőleges, az okle-
velet, szerintem, a XVII. század elején állították ki.
11 Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, IV, Pest, 
1858, p. 422–425; Temesváry János, A magyar-örmény nemes családok czimerlevelei, 
Szamosújvár, 1896, p. 57–64; Lendvai Miklós, Temes vármegye nemes családjai, II, 
Budapesta, 1899, p. 143–145; Kempelen Belá, Magyar nemes családok, IV, Budapest, 
1912, p. 336–338; Gudenus János József, Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája (javított, bővített kiadás), Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 
Budapest, (20001) 20102, p. 260–273. A fenti művek közül a legmegbízhatóbb, 
véleményem szerint, Gudenus monográfiája.
12 Szongott Kristóf, Szamosújvár szab. kir. város Monográfiája (1700–1900), Todorán 
Endre „Aurora” könyvnyomdája, Szamosújvár, 1901; román fordítása: Oraşul liber 
regal Gherla, I. Generalităţi, volum îngrijit de Lucian Nastasă, traducere de Andrea 
Ghiţă, Editura „Ararat”, Bucureşti, 2014, p. 165, 369–370. Gorove János 1738-ban 
még élt és a főbb városi polgárok közt tartották számon. Lásd Kádár József, Szolnok- 
Doboka vármegye monographiája, VI, Dés, 1904, p. 198. Gorovei Kristóf és Gorovei 
Abag[ar] városi tanácsosokról lásd ugyanott. Abagar fia, Kristóf 1787-ben szintén 
városi tanácsos volt évi 200 forint fizetéssel. 1797. január 3-án főbírónak választották 
(judex primarius). A választási jegyzőkönyvben Chácsig Ábkári Goroveján alakban 
szerepel a neve. (Minderről lásd: Szongott, op. cit., p. 288, 322.)
13 Kristóf Szongott, Oraşul liber regal Gherla, I. Generalităţi, cit., p. 168–170.
14 Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, cit. (supra,  
11. sz. jegyz.), p. 423.
15 A Martin (Márton) = Mardiros (Márdirosz) azonosságáról lásd: Szongott, Genealogia 
familiilor armene din Transilvania, cit., p. 185, 187, 288; Idem, Oraşul liber regal 
Gherla, I. Generalităţi, cit., p. 284, 301.
16 1919. december 31-i levelében Gorove János azt írta Artur Goroveinak, hogy déd-
nagyanyja, Hankovics Mária, János felesége és az 1761-ben megnemesített Kristóf 
menye volt az, aki elsőként Ebesfalvára érkezett. János két testvéréről (Antal és Tivadar) 
az eddigi genealógiai munkák egyetlen adatot sem hoznak. 1923 augusztusában nagyapám 
meglátogatta Erzsébetvárosban a vele egy évben (1864) született Gorove Jánost, aki 
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forgalma, valamint az újonnan indított 
www.magyarormenytudastar.hu (2019. 
jan. 1.) forgalma. Elsősorban a látogatók 
számára és az adatmennyiségre voltunk 
kíváncsiak.
   A www.magyarormeny.hu látogatói-
nak száma az elmúlt években: 2016-ban 
10.031,  2017-ben 9.828, 2018-ban 9.933,  
2019-ben 9.333 egyedi látogatót jelez a 
statisztika. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület által üzemeltetett hon-
lapok látogatottságának és adatforgal-
mának összehasonlító elemzése 2019 
forgalmi adatai alapján. 
   Az elemzéshez a saját kezelésben lévő 
honlapok statisztikai adatait használtuk 
fel. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, 
hogyan alakult az elmúlt években honla-
punk (www.magyarormeny.hu, 2007-től) 

nagyapámnak ajándékozta Goroveiek családfáját, valamint a családi címer másolatát 
(mindekettő megtalálható jelenleg a Gorovei család archívumában). Erről a látogatásról 
lásd: Artur Gorovei, În târgul Sibiului, în „Lumea”, Iaşi, an. VI, 31 august 1923, p. 2.  
17 1799. január 1-én halt meg, az erzsébetvárosi örmény templomba temették el. Lásd: 
Ávedik Lukács, Erzsébetváros monográfiája, Todorán Endre „Aurora” könyvnyomdája, 
Szamosújvár, 1896. A modern román kiadás alapján idézem: Oraşul liber regal Elisa-
bethopolis, ford. Mihail Szabó, Editura „Ararat”, Bucureşti, 2014, p. 118. 
18 1859. június 8-án halt meg, az erzsébetvárosi örmény templomba temették el. A sírem-
lékről készült fotót dr. Liviu Cîmpeanu bocsájtotta a rendelkezésemre.
19 Ezeket az információkat az ifjabb Gorove László lánya, a Strasbourg-ban élő Gorove- 
Mohácsi Anna bocsájtotta a rendelkezésemre, amit ezúttal is hálásan köszönök neki.
20 Így például Marosvásárhelyen és Radnóton. 1930-ban a radnóti Gorove István test-
véreivel Jánossal és Lászlóval, akik Szamosújváron laktak, részt vett az erzsébetvárosi 
örmény templomban cerebrált szertartáson. Ez a Gorove István (1878–1942) Kazatsay 
Emiliát (1881–1965) vette feleségül. Házasságukból született Emilia Gorovei 
(1902–1977), aki a székelyudvarhelyi temetőben nyugszik.  Gorove Istvánnak három 
nőtestvére volt: ): Mária (1858–1942, ∞ Nyárády Gerő), Jolán (∞ Izmael Domokos) 
és Kornélia (1860–1941, ∞ Pap Elek).  Lásd: Gudenus János József, Örmény eredetű 
magyar nemesi családok genealógiája, p. 267-268.
21 A családnak erről az ágáról az idősb Gorove László 1989. december 10-én hozzám írt 
leveléből értesültem. Minderről részletesebben lásd a tanulmány végén található Addendát. 
22 Lásd: www.polkmoskva.ru/people/775365
valamint: www.polkmoskva.ru/people/775365. Köszönöm Ioan-Augustin Guriţă-nak 
hogy felhívta ezekre az internetes forrásokra a figyelmemet. 
23 „Egyesek még a “gáttajai” előnevet is használták, pedig arra csak Gorove László, Lajos 
és Károly testvérek illetve leszármazottaik voltak jogosultak”. (Gudenus, op. cit., p. 264.)

Ștefan S. Gorovei történész, középkorász, genealógus 1948. július 28-án született 
Falticsényben (Fălticeni).
   A jászvásári (Iași) Alexandru Ioan Cuza Egyetem történettudományi karának pro-
fesszora, 1977-től a Román Tudományos Akadémia jászvásári A.D. Xenopol Tör-
ténettudományi Intézetének kutatója, majd főmunkatársa, 2003 óta pedig az akadé-
mia Jászvásárban működő Európai Történelem és Civilizáció Kutatóközpontjának 
a tudományos főmunkatársa.
   Genealógiai és címertani munkásságát számos tanulmány, publikáció őrzi, e tudo-
mányágak elhivatott képviselőjeként 1993-ban alapító tagja a Román Tudományos 
Akadémia heraldikai, genealógiai és pecséttani (szfragisztikai) jászvásári bizottsá-
gának, 1996-ban pedig a „Sever Zotta” Román Genealógiai és Heraldikai Intézeté-
nek, 1998-ban pedig a Nemzetközi Genealógiai Akadémiának.
    Ștefan S. Gorovei számos tudományos folyóirat, periodika szerkesztőbizottsági 
tagja (Analele Putnei, Arhiva Genealogică; Herb. Revista Română de Heraldică; 
Revue des Etudes Roumaines; Europa XXI; Analele Științifice ale Universității 
Alexandru Ioan Cuza, Seria Istorie; Revista de Istorie Socială).

Balogh Jenő
 

Honlapjaink látogatottsága

Hónap
2019

Egyedi 
látoga-

tó

Láto-
gatások 
száma

Adat-
mennyi-

ség

Jan. 811 1,241 2.34 GB

Febr. 765 1,134 2.20 GB

Márc. 877 1,443 3.25 GB

Ápr. 701 1,130 1.29 GB

Máj. 803 1,291 1.93 GB

Jún. 587 910 1.09 GB

Júl. 688 1,101 1.89 GB

Aug. 752 1,132 1.19 GB

Szept. 858 1,348 2.42 GB

Okt. 731 1,113 1.77 GB

Nov. 837 1,152 1.49 GB

Dec. 923 1,226 1.59 GB

Összesen 9,333 14,221 22.46 GB

Hónap
2019

Egyedi 
látoga-

tó

Láto-
gatások 
száma

Adat-
mennyi-

ség

Jan. 299 427 4.70 GB

Febr. 280 405 2.03 GB

Márc. 240 294 3.21 GB

Ápr. 195 261 3.47 GB

Máj. 524 840 5.40 GB

Jún. 1,399 3,066 4.69 GB

Júl. 2,412 4,743 4.88 GB

Aug. 1,383 3,894 6.70 GB

Szept. 939 1,469 9.51 GB

Okt. 1,201 1,483 8.07 GB

Nov. 2,211 4,196 4.65 GB

Dec. 2,259 4,878 4.54 GB

Összesen 13,342 25,956 61.84 GB

A www.magyarormenytudastar.hu honlap 
látogatottsága és adatforgalma 2019 évben

A www.magyarormeny.hu honlap 
látogatottsága és adatforgalma 2019 évben
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A Magyarörmény Tudástárba
2019-ben feltöltött anyagok

Tutsek Anna: Az én utam 
Lázár István: A Vörös Számum 
EÖGY Füzetek I-XI. évfolyam (1997-
   2007) 
Az 1848/49-es szabadságharc 
   magyarörmény hősei 
Napút: Ararat szurp lerrö 
Nikolaj Hovhanniszján: Az Örmény 
   Genocídium 
Budapest Főváros II. kerület Örmény 
   Önkormányzat Beszámolója 1-2., 
EÖGY Füzetek Választási Különszám,   
   2019 
EÖGY Füzetek Választási Különszám, 
   2014 
Gyertyánffy Ágnes: Kicsi életem 
Vákár Tibor: ARARÁT szimfónia 
boldog dr. Bogdánffy Szilárd, 
   vértanú püspök 
Balázs-Bécsi Attila: Szamosújvári örökség 
Bernád Rita – Kovács Bálint: 
   A Szamosújvári Örmény Katolikus 
   Gyűjtőlevéltár Repertórium 
Bodurian János: Vörös Hold 
Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadság-
   harc örmény hősei 
Kedves Gyula: Czetz János, a szabadság-
   harc legifjabb tábornoka 
Gazdovits Miklós: Az erdélyi Örmények 
   története 
A Romániai Katolikus Örmények 
   Ordináriátusa Szamosújvár 2001 
Délvidéki örmény nemesek, Elemér – 
   Écska – Nagybecskerek 
Issekutz Sarolta: II. Örmény Kultúra 
   Hete 2008. 04. 17-25. 
Szongott Kristóf: A Magyarok eredete 
   és őslaka 

   A Füzetek régi számai nem veszítették el 
aktualitásukat, hiszen minden hónapban 
20-30 megkeresés történik a régi, 10-15 
éves számokkal kapcsolatosan is.
   Témakörök szerint az első helyen majd-
nem minden hónapban, Hovhannesian 
Eghia: Családnevek c. dokumentuma sze-
repel (150-200). A második-harmadik he-
lyen megosztva Gazdovits Miklós össze-
állítása az erdélyi örményekről, valamint 
Gudenus János József névmutatója áll 
(100-150 megkeresés havonta).
   A Magyarörmény Tudástár befutója 
szinte minden hónapban a Szongott  Kristóf 
4 kötetes Szamosújvár monográfiájának 
valamelyike (15-20 letöltéssel). Hason-
lóan sikeresek a Szamosújvárt bemutató 
képes összeállítás (Balázs-Bécsi Attila 
Szamosújvári örökség), valamint Gazdovits 
Miklós az Erdélyi örmények történetének 
letölthető változata.
   Örömmel kell megállapítani, hogy nem 
volt olyan hónap, amikor nem töltöttek le 
legalább 40 fajta  dokumentumot (könyv,  
életrajz, stb.). Egyszer sikerült elérni a 60-
as számot, ami azt jelenti, hogy az adott 
hónapban szinte minden jelenleg megta-
lálható dokumentumot legalább egyszer 
letöltöttek.
   Az adatforgalom számai nem nyújtanak 
az elemzéshez használható információt, 
mert egy színes képeskönyv sokkal na-
gyobb méretű, mint egy ugyanannyi oldalú 
szöveges kiadvány.  
   A tapasztalatok alapján látható, hogy a 
Tudástárral igen jó irányban haladunk az 
örmények, a magyarörmények, örmény 
gyökerű magyarok történelmének, hagyo-
mányainak, életének, munkásságának be-
mutatásával, tehát célszerű folytatni a töl-
tögetést. Ehhez azonban szükséges  lenne 
az anyagi alap megszerzése, a kerületi 
önkormányzataink  és a Fővárosi  Önkor-
mányzat támogatása.

a keresők megtalálják ugyan a Füzeteket, 
de ekkor a teljes füzet kerül kinyitásra, 
ami után az olvasónak szinte végig kell 
olvasnia a füzeteket (bár már Tartalom-
jegyzékkel jelenik meg a füzetek), hogy 
az aktuális tartalmat elérje. Erről a prob-
lémáról már régóta tudtunk, amelynek 
megoldása az un. könyvjelzők alkalma-
zása lehetne, azaz minden egyes cikkhez 
közvetlenül is el lehessen eljutni a cím és 
a szerző szerint. E problémát nem kellett 
megoldanunk, mert az élet megoldotta. 
Tudni kell, hogy az OSZK több más ki-
advánnyal együtt, a Füzeteket is digi- 
talizálja és cikkekre bontva, önállóan 
feltölti a www.EPA.OSZK.hu honlapra, 
(Elektronikus periodika adatbázis ar-
chivuma). Így tehát ha valaki valamely 
keresőben (pl. Google) valamely cikkben 
található tartalomra kíváncsi, akkor nem-
csak a www.magyarormeny.hu honlapra 
juthat, hanem az EPA-OSZK honlapra is. 
Ráadásul, nagyobb valószínűséggel előbb 
jut el erre a honlapra, mert itt a cikkek 
önálló egységként, a cím és szerző fel-
tüntetésével kerülnek tárolásra. Az EPA-
OSZK-n  keresztüli keresettséghez sajnos 
nem jutunk hozzá, csak feltételezni tudjuk, 
hogy többen jutnak e honlapon a kérdéses 
cikkhez, mint a mi oldalunkon keresztül. Ezt 
ellenőrizhetjük, ha egy cikk címét keresőbe 
beírjuk, akkor feljebb látunk EPA-OSZK-s 
találatot, mint magyarormeny.hu-sat. Jó 
feltételezéssel állíthatjuk tehát, hogy a 
Füzetek tényleges olvasottsága a saját sta-
tisztikánk többszöröse, csak nem a mi ol-
dalunkon keresztül érik el az érdeklődők.

A tartalom elemzése. 

A statisztika azt is megmutatja, hogy mit 
kerestek az olvasók. Ezzel kapcsolatosan 
néhány általános megfigyelésről számol-
hatunk be.  

   A honlapok látogatottságának elemzésé-
ből néhány fontos dolog látszik:
   A magyarormeny honlap forgalma és 
látogatottsága beállt és alig változik. 
Több mint 3 éve nem változik a látoga-
tók száma, a havi 8-900 látogató azt fel-
tételezi, hogy a látogatók zömét a visz-
szatérő, EÖGY Füzetek olvasók alkotják, 
akik takarékossági okok miatt nem kérték 
a nyomdai változat postai kézbesítését, 
inkább megnézik az interneten az őket 
érdeklő cikkeket. Ez érthető is, hiszen e 
honlap sajnos statikussá vált. A korábbi 
években feltöltött tájékoztató cikkeken és 
tanulmányokon kívül új információt csak 
az aktuális kulturális programok meghívói 
és a Füzetek aktuális újabb számai jelen-
tenek. Vélelmezhető tehát, hogy a vélet-
lenül odatérő új olvasókon kívül csak az 
állandó olvasók látogatják.
  Az is észrevehető, hogy a magyaror-
meny honlapnál a többszörös, azaz visz-
szatérő érdeklődők száma alig éri el a 30 
százalékot. A tudástárnál közel 100%-os a 
visszatérők aránya, azaz egy-egy látogató 
havonta kétszer is megkeresi a honlapot, 
illetve keresései során ide kerül, hogy a 
számára érdekes információhoz jusson. 
   A magyarörmény tudástárnál a nagyobb 
keresettség (tekintsünk el a felfutástól, 
amely azzal függ össze, hogy folyamatos 
feltöltésről beszélhetünk) elsősorban annak 
köszönhető, hogy itt alapvetően más jellegű 
információ van. Itt könyvek, tanulmányok, 
szakcikkek, életrajzok, képes kiadványok, 
kiállítások vannak, amelyben nagyobb a 
lexikális információ, amelyre sokan eljut-
nak a keresőkön keresztül is.
   Ez sokakban kérdést vethet fel, mert a 
Füzetek is nagyon sok cikket, tanulmányt, 
adatot, stb. tartalmazott. A magyarázat ab-
ban rejlik, hogy az EÖGY Füzeteket a ke-
reső szoftverek nem találják meg, ha egy-
egy konkrét témát keresünk. Pontosabban 
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Kissé megkésve mindenkinek sikeres Boldog Újévet kívánunk. Sajnáljuk, hogy 2019 
július óta a Hírlevél nem jelenhetett meg, mivel a szerkesztő-szervezőt súlyos baleset 
érte és így a sárga csekkek kiküldése is elmaradt. Ez a körülmény a kulturális összejöve-
telek tervezését is hátrányosan befolyásolta. Igyekszünk a híradási és szervezési munkát 
lendületbe hozni. Szervezzük a 2020 évi programokat. 
Jó lenne, ha a keresztelési, bérmálási, esketési és temetési megkeresések száma ez 
évben növekedne.

2019 augusztus-2020 január hírei:
1./ Július és augusztusban Fülöp Ákos atya vasárnap kéthetenként mondott magyar 
nyelvű, örmény szertartású misét, majd szeptembertől minden vasárnap misézett.
2./ Július és augusztusban a nyaralási” uborkaszezon” miatt nem szerveztünk közösségi 
rendezvényeket.
3./ Szeptember 29-én Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsús mise és 4. Tarka 
Nap a magyarörmény közösség összefogására a kerületi örmény önkormányzatok tá-
mogatásával, telt templom és sokadalom a Tarka Nap rendezvényen.
4./ Október l8-án Medgyesi Zsolt zongoraművész nagyszerű hangversenyét sokan élvezték.
5./ November 30-án Vartan atya ünnepélyes örmény nyelvű Advent-i szentmisét tartott.
6./ December 15-én, a szentmise után délben, karácsonyi „Zeneagape”-n Pomázi Zoltán 
gitárművész hangulatos időszerű dalait hallgattuk.
7./ December 15-én délután Garaguly István növendékeinek hagversenye jól sikerült.
8./ 2020. január 12-én Vartan atya Vízkereszt-i ünnepélyes miséjén sokan vettek részt.
9./ Január 12-én a Plébánia honlapján hír jelent meg, hogy helyettesítés miatt januártól 
két hetenként lesz az Orlay utcai templomban szentmise.

Várjuk, hogy a buzdításunkra sok támogató és új hívő kapcsolódjon be közössé-
günkbe. A támogató pénz-adományokat továbbra is a plébánia  11707024-20005210 
számlájára kérjük továbbítani.

Budapest, 2020. január

             Nagy Istvánné és a kurátorok
      a Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány

Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia: 1114 Budapest, Orlay u. 6.
Telefon: 06 70 408 2240,  ormenykatolikus@gmail.com,   ormenykatolikus.hu

Kérésre az új támogatóknak csekket tudunk küldeni. 

Programajánló - Meghívó
Fővárosi Örmény Klub

Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terem, Budapest V. Városház u. 7., 
2020. február 20-án 17 órakor

- Heim Pál  előadása, kutatási módszere  ismertetése a családfakutatásról 
- Hegedüs Valér zongora- és orgonaművész hangversenye

Rendezi: EÖGYKE    Támogató: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat

Fővárosi Örmény Klub
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terem, Budapest V. Városház u. 7., 

2020. március 19-én 17 órakor

Benedek Elekről emlékezünk meg a kisbaconi Benedek család idősebb és
fiatalabb leszármazottainak közreműködésével. 

- Könyvbemutató:  Bardócz Orsolya – Nagy Nándor: Benedek Elek emlékalbum 
A könyvet és szerzőit méltatja, bemutatja Szabó Zsolt irodalomtörténész, főszerkesztő.

- Megzenésített Benedek Elek verseket és prózát adnak elő: Bardócz Orsolya 
előadóművész (Benedek Elek ükunokája) és Benedek Botond-Farkas színművész. 

- A szépszámú Benedek Huszár nemzetség legendáriumában őrzött örmény
vonatkozásokat dr. Benedek Katalin művészettörténész vázolja föl.

Rendezi: EÖGYKE    Támogató: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat

XIII. Örmény Nemzetiségi Nap a Márványmenyasszony étteremben!
Vidám műsor, kulturális és gasztronómiai hagyományőrzés

2020. március 8., vasárnap, Márvány u. 6.

10 órakor Sasvári-Merza Krisztina várja a fiatalokat (1-99 éves korig)
Bohócok a fánkevés-versenyben – interaktív színházi előadás gyerekeknek

11 órakor Kézműves varázslat Borosnyay Klára képzőművésszel és rajzverseny
13 órakor Eredményhirdetés 

16 órakor HÁIK és az örmény NŐ

Művészeink: Benedekffy Katalin énekművész, Haik Viktória, Jeges Krisztián, 
Várady Mária színművészek.  A zongoránál Darvas Ferenc zeneszerző.

Sztárvendég: Koltai Róbert Jászai Mari-díjas, Érdemes művész
Szerkesztette: Várady Mária, ANI-Budavári Örmény Színház

A belépés díjtalan, kérjük, regisztráljon: varady.maria@freemail.hu vagy Tel: 458-3068

Buzdítás örmény plébániánk életben tartására!
18. HÍRLEVÉL

Kedves Támogató Híveink és akiket támogatóink közé várunk!
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alapító dékánja, jelenleg professzor eme-
ritus. Számtalan bölcsészt nevelt, akik bi-
zonyára tovább adták az evidenciát, hogy 
olvasni jó. 
   Itt van a kezemben a díjra érdemes kö-
tet. Néhány szót a külcsínről, mert az is 
fontos. Egykori nyomdászként vonzanak 
a szép könyvek, biztosan sokan vagyunk 
így ezzel. Kabdebó Lóránt tanulmány-
kötete szép könyv. A Csillag István által 
megálmodott borítójú kiadványt jó kézbe 
venni. Már ránézésre is megelőlegezzük, 
hogy a „belbecs” is hasonlóan értékes 
lesz. A csaknem 450 oldalas könyvből 
csupán szemelvényeket mutathatok be, de 
bízom abban, hogy így is rá tudok fóku-
szálni a kötet értékeire.

irodalomkritikus az egyes szövegrészek 
felfejtéséhez. Szepesi Attila életrajzából 
tudjuk, hogy a második világháború után 
a Szovjetunióhoz ragasztott Kárpátalján 
töltötte élete első nyolc évét, amíg a család
nem repatriált Magyarországra, Buda-
pestre. Kabdebó Lóránt azt is tudja, hogy 
a majdani költő valaha látott egy hidat 
Beregszászon, szomszédságában lehetett, 
alkotórésze mindennapi életének. Utóbb 
a rajztanár-költő odaképzelte az e tájon is 
otthonos Gulácsyt, a varázsló festő- és író-
mestert és annak egyik híres látomását… 
Ezt a hídi látomást rámérte egész életére, 
költői pályája milyenségének meghatáro-
zójává alakította. Nagyon szeretem Sze-
pesi Attila költészetét, és elmondhatom: 
igen, valóban ilyen. Kabdebó Lóránt egy-
fajta lelki nagyítóval is látja az anyagot, 
amelyet górcső alá vesz. 
   Temesi Ferenc munkásságának tömény 
kivonata is példa lehet erre. Idézem: 
„Ezekkel a könyvekkel… emberlétünk 
számára egyfajta kettős állampolgársá-
got fogalmazott meg. És vett birtokába. 
Jelenlétünket a világfaluban, amelyet a 
technikai civilizáció szinte elvett tőlünk. 
Magányra kényszerítve, magunkba visz-
sza, kiszakítva a nemzedékeket összekötő 
természetes összetartozásból.”
   Kabdebó Lóránt könyvének egyik leg-
nagyobb erénye, hogy tanulmányai hidat 

Először a televízió, majd az internet ter-
jedése keltette fel az aggodalmat, hogy 
a nyomtatott szóra előbb-utóbb nem lesz 
szükség. Ehhez képest Magyarországon 
évente több mint tízezer új könyv jelenik 
meg, s bár igaz, hogy jártunkban-kel-
tünkben a közlekedési eszközökön első-
sorban okostelefonokat és elektronikus 
könyveket szorongató utastársakat látunk, 
azért bízzunk abban, hogy a nyomtatott 
könyv is eljut az olvasóhoz. Merthogy 
minden könyvnek megvan a maga sorsa. 
Az emberek többsége valószínűleg nem 
tanulmánykötettel lepi meg szeretteit ka-
rácsonykor, és ritkán történik meg az is, 
hogy egy ilyen tartalmú könyv kitüntető 
figyelemhez jut. Most mégis eljött az a 
pillanat.
   Nem vagyok irodalomkutató, így a 
hályogkovács biztonságával méltatom   
Kabdebó Lóránt tanulmánykötetét. Meg is 
illetődhetnék a feladattól, hiszen a szerző 
abban az évben lett az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, amikor jómagam érett-
ségiztem. 
  Az irodalomtudós Kabdebó Lórántot 
mindnyájan ismerjük, nem is szeretnék 
életrajzi adatokat felsorakoztatni, de utal-
nék rá, hogy pedagógusként is öregbítette 
számos tanintézmény jó hírét: tanított 
Miskolc középiskoláiban, tanszékvezető 
egyetemi tanár volt a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen Pécsett, a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának 

  Számomra nagy örömet jelentett baran-
golni a könyv lapjain. Mert ez a könyv 
hatalmas ölelés, amely Szabó Lőrinctől 
a korán elhunyt Szepesi Attila munkás-
ságát is méltatva kortársainkig, Temesi 
Ferencig, Fekete Vincéig, Száraz Miklós 
Györgyig, Zalán Tiborig ér. A vele, illetve 
az általa készített interjúk is sok meglepe-
téssel, irodalmi kuriózummal szolgáltak. 
   Kabdebó Lóránt nem fél beengedni az 
olvasót a maga belső szobájába. Leírja 
például, hogy Szabó Lőrinc életművének 
kutatása adott alkalmat arra, hogy az 
ideológiailag és morálisan oly bonyolult 
és veszélyes évtizedekben a szakmájában 
megmaradhatott tisztességes embernek.
   Arról is szeretnék vallani, mi mindent 
tanultam a könyv olvasása közben. Például 
azt, hogy szaktudományt idegen szavak 
mellőzésével, ékes magyar nyelven is le-
het művelni. Azt is, hogy a szerző szinte a 
szemünk láttára alkot véleményt tanulmá-
nya tárgyáról. Számomra rendkívül meg-
lepő, ugyanakkor rokonszenves, hogy az 
irodalomkritikus olykor felülbírálja ko-
rábban kialakított meglátását. „Egy kriti-
kusnak az adatik feladatául, hogy kortárs 
irodalmát kövesse, alakulásáról hírt ad-
jon, véleményt formáljon eseményeiről, 
legjobb esetben utókora jövendőbeli véle-
ményalkotására is hatással lehessen, sőt 
még a saját maga későbbi vélekedését is 
befolyásolja” – vallja. Szepesi Attila ese-
tében úgy érezte, más alkotók hangsúlyo-
sabban, nagyobb képgazdagsággal tudtak 
vallani a furcsa és ellentmondásos huszadik 
századról, ezért figyelemmel nem igazán 
fordult költészete felé. Ezt a hozzáállást 
őszintén fel is fedi az olvasónak. De ami-
kor jobban elmélyedt verseiben, megta-
lálta azt a különlegességet, amelytől alko-
tásai semmivel össze nem téveszthetők: 
„a sebeket elfedő-gyógyító” varázsolás. 
Szívemnek kedves, hogyan lát hozzá az 

Magyar Művészeti Akadémia Élőfolyóirat Est Irodalmi Tagozata
2019. év Könyv Nívódíj (2019. december 12.)

Füzesi Magda – József Attila díjas költő

Kabdebó Lóránt „Esettanulmányok? 
Sorsvállalások!”című kötetének méltatása

Kabdebó Lóránt átveszi a díjat

Kabdebó Lóránt átveszi a díjat
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megéből, ha valaki így ültet minket asz-
talához?
   „… nemcsak becsülöm, értékelem ezt a 
nagyszerű költészetet, hanem személyesen 
magaménak is vallom. Akár én is írhattam 
volna. Ha tudnám. No, éppen ez a jó köl-
tészet rejtélye” – írja többek között a szé-
kelyföldi költő verseiről. Engedtessék meg, 
hogy kölcsönvegyen, és parafrazeáljam 
Kabdebó Lóránt szavait könyve méltatá-
sának végére: az a nagyszerű tanulmány-
kötet, amelyet az ember személyesen ma-
gáénak vallhat. Akár ő is írhatta volna. Ha 
tudná… Éppen ez a jó alkotás rejtélye…
   Hálás vagyok Istennek, hogy tanulhattam 
a mester könyvéből és mások figyelmébe 
is ajánlhattam azt.

építenek az alkotó és az olvasó közé. Nem 
a tudós fog kézen bennünket, hogy ezen 
a hídon elvezessen a műhöz, hanem egy 
másik olvasó, aki velünk egyenrangúnak 
mutatja magát, így elhisszük neki, hogy 
amit ő szépnek, igaznak lát, az érdemes a 
mi figyelmünkre is. Azt kérdezi például: 
„Jártál már úgy, kedves olvasóm, hogy 
elkezdesz olvasni egy verseskötetet, és 
már az első vers a legjobb költészet szint-
jén megragad, és ahogy tovább olvasod, 
ugyanazt a szerkezetet látod ismétlődni, 
és mégis mindegyik versnek a másságát, 
egyedi voltát élvezed?” Fekete Vince Vak 
visszhang című verseskötetét kínálja az 
irodalomkritikus ilyen közvetlenséggel. 
Hát hogyne merítenénk a felkínált cse-

Gyöngyös és Szamosújvár? Egy ideig a gyöngyösi római katolikus temetőben nyugodott 
Szamosújvár utolsó és első magyar főszolgabírája. A történelem ilyen paradoxonokban 
mutatkozik meg. Gyöngyösön mivel halott rokonunk nem nyugodott, az egyetlen sír, 
amelyet halottak napján felkerestünk: Minorich Albertnek – ha jól emlékszem – a márvány 
síremléke volt. Trianon után elhagyta Erdélyt, és tüdőbaját a mátraházi szanatóriumban 
gyógyíttatta. Itt is halt meg. Lányai évente meglátogatták a sírját. Én egyikükre pon-
tosan emlékszem, nagy, magas termetű hölgy volt. Apám ilyenkor a zsebóráját minden 
évben elővette, és a lánccal mérte, mennyit dőlt a síremlék az elmúlt év során. Egy közeli 
fa vagy bokor fenyegette. Végül is minden évben megnyugtatóan zárult a szemlénk. Jól 
emlékszem az ismétlődő jelenetekre, mert ebbe a műveletbe én magam is belefolytam: 
talán első és egyetlen eset, amelyben apa és fia összehangolódtak egy közös „műszaki”-
jellegű munka során. Apámat mindig tiszteltem, tetteit nagyra tartom ma is, de bölcsész 
lelkületem másfajta álmodozások felé vonta a figyelmemet.
   Nagybátyám, Kabdebó Gerő lett több évtizedes megszakítással a visszatérő magyar 
világban Minorich Albert utóda. És ezzel magára vette a végzetét is. A Cegei-tó partján 
lakott, birtoka szomszédos volt Wass Albertével és a Blomberg bárókisasszonyokéval. 
A háború végén mint magyar tisztségviselőnek neki is menekülnie kellett; Ausztrián 

Kabdebó Lóránt 
„Esettanulmányok? Sorsvállalások!”

Részlet
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át Ulmig jutott a családjával, onnan már betegen érkezett vissza. Itt is temettük el. 
Beosztott munkásként dolgozhatott csak, de mindenkivel szót tudott érteni, munkástár-
sai nagy becsüléssel fogadták maguk közé, szerették Csaba nevű unokáját is. Tiszta 
szívvel meggyászolták. De halála után felesége és leánya nem maradhatott tovább a 
vízműveknél („főszolgabíró”, „erdélyi menekült” – akkor nem engedték ezt tovább!), 
ezért továbbköltöztek a másik lányukhoz, Székesfehérvárra. Leszármazottai ma is ott 
élnek, az interneten napi kapcsolatot tartunk. Miután Gerő bácsi felesége, Bertus néni 
(Sófalvi Berta, maga is politikai szereplő a visszatérő Erdélyben, tőlük hallottam még 
gyermekkoromban az azóta általam is nagy becsben tartott, utóbb a bevonuló németek 
által elsők között elhurcolt Keresztes-Fischer belügyminiszter nevét) hosszú életkort 
megérve elhalálozott, Gerő bácsi földi maradványait a család Székesfehérvárra temette 
át. Családegyesítés a temetőben – gyakori huszadik századi sors.
   Gyöngyöst és a magyar–örmény Szamosújvárt tulajdonképpen Trianon árnyéka kö-
tötte össze. Dr. Papp István fiatalabb éveiben a szamosújvári gimnázium tanára volt. 
Feleségével, Kovrig Juliska nénivel és gyermekeikkel Erdély elcsatolása után hagyták 
el az otthonukat. Vagonlakókként érkeztek a maradék hazába. Valahai diákja, utóbb 
Miskolc város neves sebész főorvosa mesélte: ő borotválta a rettegett és szeretett tanár 
urat menekültkorukban a vagonban. Pista bácsi végül a gyöngyösi Koháry Gimnázium 
legendás latintanáraként élte le életét, és nevelte fel két lányát és két fiát. Gyermekei 
közül Papp György Bay Zoltán professzor tanítványaként doktorált, és részt vett a há-
ború végeztével a világhírű holdradar-kísérletben. Miután a hazai atomkutatás előtt akkor 
nem nyílott lehetőség, és az Egyesült Izzó egész kísérleti felszerelését a szovjetek jóvá-
tétel címén elvitték, professzorával együtt tanársegédje is Amerikába menekült, ott vi-
szonylag fiatalon vakbélműtét során vesztette életét. És ha már hírességekről beszélünk: 
Juliska néni édesapja Szamosújvár máig emlegetett tiszti főorvosa volt abban az időben, 
midőn a híres betyár, Rózsa Sándor az itteni börtönben raboskodott. Koponyáját a tévében 
is mutogatták, őrzik a Rendőr Múzeumban, de apám is és unokaöccse, Barcsay Jenő, a 
nagy magyar festőművész is azt a legendát adták tovább nekem, hogy Kovrig doktor, 
aki nekem dédapám volt, vágta le halála után Rózsa Sándor fejét, hogy a szamosújváriak 
elküldhessék mint híres relikviát a királynak.
   Pista bácsi Gyöngyösön az úgynevezett Brukner-házban bérelt lakást, ide hívta a 
Műegyetemen frissen diplomázott mérnök rokonát, apámat, szerezvén neki állást a vá-
rosnál. Apám Puky Árpád kedves városi mérnöke lett, a Mátra víz- és villamos rend-
szerének kiépítése az ő nevéhez fűződik. Szomszédok lettünk a házban, ahol harmadik 
hírességként a debreceni egyetem későbbi professzora, Bán Imre lakott. A három család 
együtt vészelte át az 1944-es ostromot is. Akkor Hanák Kolos tér 1. volt a címünk. Később 
Rákosiról, majd a semleges postáról nevezték el; ha jól emlékszem, volt Bugát Pál tér 
is. Most nem tudom, milyen néven kellene keresnem, ha nem találnék oda bekötött 
szemmel még ma is, nyolcvanadik évem felett.
    Papp István tanár úr, Kabdebó János mérnök, ha itt laknak, ugyan merre menekülhetne 
Szamosújvár nyugatra tartó polgársága? Csakis Gyöngyösön keresztül. És mire emlé-
kezhet egy nyolcéves, harmadik elemibe frissen beiratkozott kisfiú ebből az időből? A 
szép szőke Blomberg bárókisasszonyokra, akik lovon száguldoztak. Mintha csak a me-
sében. Ménesüket ideiglenesen a valahai megyeháza helyén volt méntelepen tartották. 
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tanszék átkerült a Képzőművészeti Főis- 
kolára, itt szerzett diplomát. A főiskolán 
Barcsay Gyula, Hincz Gyula, Kádár 
György, Konecsni György és Koffán Károly 
voltak mesterei, de erősen hatott rá Van 
Eyck, Kondor Béla és Szabó Vladimir 
művészete is.
  Festőnek készült, majd Rembrandt és 
Dürer rézkarcait tanulmányozva maga is 
sokszorosítható grafikákat kezdett készí-
teni. Folyamatosan dolgozott a rézkarc 

Tordán született, első tanítómestere édes-
apja, Gross Károly festő és rajztanár volt. 
Gyerekkorától nem is készült másnak, 
„csak” képzőművésznek, az iskolában taná-
rai jóindulatának köszönhette, hogy nem 
kellett osztályt ismételnie. A család 1940-
ben Nagyváradra költözött, innen szökött 
át 1947-ben Magyarországra. Egy háti- 
zsákkal, benne rajzaival érkezett Pestre, 
ahol érettségi nélkül felvették az Iparmű- 
vészeti Főiskolára. 1949-ben a grafikai 
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És emlékszem: a fürdőszoba víztartályában forraltuk a vizet napszámra. A menekülők 
itt, nálunk tisztálkodtak. Fürödtek. Lovaskocsikkal menekült egy város, a vihar sodorta 
tovább a valaha az első keresztény állam polgárait, a Kaukázusból elüldözött, az erdélyi 
tatárjárás után 1670 körül Apafi Mihály fejedelem által bölcs belátással Moldvából ide-
telepített, utóbb kiváló magyar hazafiakká váló örményeket. Most meg jöttek a Vörös 
Hadsereg katonái, és jöttek vissza Erdélybe a gyorsan hozzájuk pártolt románok. Ez elől 
menekültek a magyarságukhoz ragaszkodó örmény kereskedőpolgárok. Egy világ szűnt 
meg ezáltal. Szétszórattak a világban.
    Epilógusként hadd idézzem a jelenetet, amikor kisebb fiunk társaságában az egyik, 
évtizedekkel későbbi nyáron autónkkal látogatóba vittük a nővéréhez Barcsay Jenő bácsit. 
Megálltunk a szamosújvári nagytemplom melletti téren, ahol laktak, Erzsike néni nagy 
szeretettel fogad mindnyájunkat. Látom, egy hajlott, nehezen mozgó öregasszony távo-
zik a templomból, ősz néni, sötét ruhában. A Blomberg bárónő, mondja Barcsay Erzsike 
néni. Ő tartja rendben a templomot, és nyelvtanításból él. Megdöbbentem. Eltűnt a tér, 
tűntek az utazás kellemetlenségei. Már nem gondoltam a zord határőrre, aki könyveim 
közt „Djúla” írásaira vadászott. Épp akkor Illyés Gyulára haragudtak Ceauşescu kopói, 
hiszen ő ki mert állni az elszakított magyarság védelmében minden időben. Jenő bácsi 
meg kellően megzavarta az őr kis agyát, magyarázta neki románul, hogy együtt volt 
fiatal Párizsban nagy szobrászukkal, Brâncuşi-sal. Mit tudta az a katona, mit is jelent 
Európában ez a név. De a fanarióta korból származó beidegzett tekintélytiszteletével 
tudta, ez esetben jó lesz vigyázni. Mindezt villámütésre feledtem. Csak álltam ámuldozva, 
és – valahai kisgyermek – a szőke, lovagló mesehőst láttam. Sic transit gloria mundi.
   Vagy mégsem múlik? Amíg mi élünk, akik ismertük azt a világot, addig továbbra 
is létezik. És ami érték, talán mégiscsak „glóriával átallépi” a pusztulást. Párizsban a 
véletlen (?) úgy hozta, hogy egy félig föld alatti modern kiállítóhelyiségben Brâncuşi 
legjobb szobraiban gyönyörködhettem. Ott jutott mindez eszembe, amiket most elbe-
szélek neked. Hiszen Barcsay anatómiája és mozaikjai, Brâncuşi szobrai felette állnak 
a mulandóságnak, Szamosújvár nagytemplomával ismét a magyar–örmények fővárosa, 
az aradi tizenhármak közötti két magyar–örménnyel ma is a nemzeti emlékezet erőt adó 
kapaszkodási pontjai. Gyöngyös pedig ünnepli felvirágoztató polgármesterét, Dr Puky 
Árpádot, és a Mátra továbbra is egyik leglátogatottabb kirándulóhelyünk. Még Párizsból 
nézvést is így igaz számomra mindez. Haza? Nekem ez a hazám.

Kabdebó Lóránt: Esettanulmányok? Sorsvállalások! 
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. kiadásában 2019, Budapest, 457 oldal.

Az EÖGY Füzetek 2019. november-decemberi  száma  5. oldalán az Országos Örmény 
Önkormányzat erdélyi örmények képviselő listájában tévedés történt. 

Az Országos Örmény Önkormányzat EÖGYKE képviselői:
Elnökhelyettes: Dr. Issekutz Ákos

EÖGYKE csoport vezetője: dr. Czárán István, tel: 06-20-960-9244, czaran@gmail.com
Képviselők: dr. Issekutz Sarolta, Dávid Márton Áron, dr. Csernus Gábor, Esztergály Zsófia

Az érintettektől elnézést kérünk. 
Szerkesztőség

Műveit sajátos tündérvilágának apró lényei, 
csodanövényei népesítik be.

Kilencven éve született Gross Arnold.
Kilencven éve, 1929. november 25-én született Gross Arnold Kossuth- és Munkácsy 
Mihály-díjas festőművész, grafikus, érdemes művész, a nemzet művésze.
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polgára lett. 1993-tól volt a Széchenyi 
Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja.
  2014 szeptemberében Budapesten, 
Újbuda kulturális negyedében a mű-
vész kezdeményezésére és részvételé-
vel nyílt meg az ARNOLDO galéria és 
kávézó, amely nemcsak művészetének, 
hanem játékos személyiségének is em-
léket állít.
  Gross Arnold 2015. január 22-én hunyt 
el Budapesten.

Megjelent: Szabadság napilap
2019. november 25.

gon, de neve külföldi közönség körében is 
ismerősen cseng, hiszen többször állított 
ki Rómában, Tokióban, Amszterdamban, 
Londonban, Los Angelesben, Hamburgban 
és Bécsben. 1966-ban és 1968-ban a 
Krakkói Grafikai Nemzetközi Biennálén 
nemzetközi első díjat kapott, képeit meg-
vásárolta a varsói múzeum.
  Munkásságáért 1955-ben és 1967-ben 
Munkácsy Mihály-díjat kapott, 1987-ben 
érdemes művész lett, 1995-ben Kossuth- 
díjjal tüntették ki, 2008-ban a Pro Urbe 
Budapest, 2014-ben a Nemzet Művésze 
díjat vehette át. 2009-ben Torda város dísz- 

mozdonyokat, és szenvedélyesen gyűjtötte 
a maketteket. A nyolcvanas évek közepé-
től újabb „szenvedélye” lett az ásványok 
gyűjtése, amelyek természet adta ragyo-
gásukkal, színeikkel nagy hatással voltak 
rézkarcai színezésére.
   Élete során mintegy 150 rézkarcot, emel-
lett számos reprodukciót, toll-, tus- és ce-
ruzarajzot készített. Technikáját otthoni 
rézkarcgépén tökéletesítette, formákkal, 
színekkel kísérletezett.
   Nagyméretű kompozíciói közül a Mű-
vészek kertje a Hotel Duna Intercon-
tinentalban, a Kertvárosi álom pedig a 
Buda Penta Hotelben található. Könyvei 
is nagy sikert arattak; az Adamis Annával 
közösen készített Versek és képeket, vala-
mint az 1985-ben megjelent Gross Arnold 
emlékkönyve szinte pillanatok alatt elfo-
gyott a boltokból. 2008-ban több mint száz 
művét bemutató albuma jelent meg saját 
kiadásában, amelyben képeivel a világról, 
a természetről, az emberekről, férfi és nő 
kapcsolatáról. utazásról vallott.
   Több egyéni kiállítása volt Magyarorszá- 

műfajának megújításán, hogy a korábbi 
egyhangú, fekete-fehér műveket a szivár-
vány színeiben pompázó, sodró lendületű, 
mégis nyugalmat és harmóniát sugárzó 
alkotások váltsák fel. Művein egyetlen 
apró négyzetmilliméter sem maradhat 
szabadon, minden helyet sajátos tündér-
világának városai és lakói, apró lényei, 
virágai, fái, csoda-növényei népesítik be. 
(A művészet dicsérete, Beszélgetések a 
barátságról, Reneszánsz, Római ünnep, 
Brüsszeli vasárnap, Madarak kertje).
  A neves író, Szentkuthy Miklós „kará-
csonyfa-opusznak” nevezte Gross művé-
szetét, mert képeinek látszólagos túlzsú-
foltsága díszes karácsonyfára emlékezteti 
a szemlélőt. Nem titkoltan mesevilágot 
ábrázolt képein, mert - ahogy ars poeticáját 
is megfogalmazta - annyi gond, baj, bánat 
és szörnyűség vesz körül minket, hogy 
azt nem szabad még a művészetbe is be-
engedni. Hagyományos, de nem régimódi 
művésznek vallotta magát, ugyanakkor 
vállalta a „nagy gyerek” minősítést is; 
sokáig maga is készített játékvonatokat, Karácsonyfa körül futó modell vasút tette vidámmá a Gross Arnold kiállítását a Szépháromban.

A művészet kertje – Gross Arnold 90
Nagyszabású Gross Arnold-életmű kiállítás nyílt Budapesten a Kossuth- és Munkácsy 
díjas grafikus és festőművész születésének 90. évfordulóján, december 6-án Bu-
dapesten a Széphárom Közösségi Térben, ahol bemutatták a jubileumra készült 
nagymonográfiát is. A kiállítás január végéig volt látogatható.  
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Urartui és ősi örmény emlékek a Selyemút 
mentén. Ani, Aktamár, Van, Cavustepe - I. rész

A januári Fővárosi Örmény Klubon Gondos Béla 
vetítettképes előadást tartott, óriási sikerrel. 
  Az előadás témája egy olyan területet ölel fel, amely 
igen fontos az erdélyi magyarörmények számára, hi-
szen erről a területről (ANI) eredeztetik történelmü-
ket, e városból menekültek el őseik a mongol, tatár 
betöréskor a hagyomány szerint 1239-ben, akik közel 
450 éves vándorlás után 1672-ben végre hazát talál-
tak maguknak a Kárpát-medencében, Erdélyben.
   Mint a képekből is látható volt, e terület ma egy 
romváros Törökország területén. A következőkben 
röviden bemutatjuk ANI történetét. A bemutatáshoz 
egy virtuális honlap segítségéhez fordultunk, amelyből idézünk részleteket: Az eredeti 
szöveg és képanyag a http://virtualani.org/index.htm  honlapon található.
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nagy részét - ám számos királyságra és fe-
jedelemségre oszlik. A két legerőteljesebb 
örmény királyság az Artzruni-dinasztia, a 
Van-tó körül épült, és a Bagratid-dinasztia, 
amely Örményország északkeleti részét 
uralta, s kiknek végül fővárosa lett Ani-ban.

A Bagratid-korszak
A bagratidok megvették Ani kastélyát és 
annak közeli birtokait a Kamsarakánoktól 
és 971-ben a III. Bagratid király Ashot 
királyát Kars-ról Ániba vitte át. Ebben az 
időben Ani valószínűleg alig volt több, 
mint egy erődváros, amely fellegvár a 
hegy körül épült. Ashot király új várost 
épített. A város annyira gyorsan növeke-
dett, hogy az északi részén lévő sokkal 
nagyobb külső falak 989-ig elkészültek. 

A legkorábbi történelem
Bronz- és vaskori településeket tártak 
fel a helyszínen, így előfordulhattak uru-
gázi épületek is. A fellegvár falain újból 
használt klasszikus kőműveket találtak és    
valószínűleg egy zoroasztriai tűz templom 
maradványait. Az örmény krónikások 
Ani-t az 5. század óta említik, először 
egy dombtetőn épült erős kastélyként és a 
Kamsarakan-dinasztia birtokában.
   A 7. század közepén Örményországot 
megszállták és meghódították az arabok. 
Az invázió alig változtatta meg a lakosság 
etnikai felépítését, de elpusztította a meg-
lévő hatalmi struktúrákat, és előkészítette 
az utat az új uralkodó dinasztiák megjele-
nésére. A 9. század végére Örményország 
visszanyerte korábbi függetlenségének 

A novemberi klub képekben
A novemberi klub műsorát az ANI - Budavári Örmény Színház szolgáltatta. A műsort 
Várady Mária szerkesztette és rendezte. A verses - prózai összeállítás címe: Biblia a balla-
dákban, papok és próféták. Az est egyik érdekessége, hogy első alkalommal volt hallható 
Ady Endre örmény nyelven. Előadók: Haik Viktória, Jeges Krisztián és Várady Mária 
színművészek. Vendégünk volt még Faragó Laura Kossuth díjas énekművész is.

Faragó Laura

Jeges Krisztián

Várady Mária

Haik Viktória 

Ani nagyon rövid története
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értve a Kara Koyunlu-t (Fekete Juh klán), 
amely Ani-t fővárossá tette.

Ani hanyatlása és halála
A lakosság tömeges kivándorlása a mon-
gol invázióval kezdődött. A 14. század 
közepére Ani kereskedelme lehanyatlott 
és a fennmaradó kereskedelmi útvonalak 
tovább mentek délre. Tamerlane elfoglal-
ta Anit az 1380-as években, de halála után 
Kara Koyunlu visszanyerte az irányítást. 
Addigra Ani városa összeomlott, ezért a 
Kara Koyunlu átvitte a fővárost Jerevánba 
(az örmény katolikosakat 1441-ben). A 
várost a fennmaradó népességének nagy 
része elhagyta. Egy legenda szerint (amit 
továbbra is sok törökországi útmutatóban 
terjesztenek) a várost a maradék lakosság 
elhagyta az 1319-es földrengés után.
   Ani 1579-ben az oszmán török biroda-
lom részévé vált. Egy kis város továbbra is 
a falai között maradt legalább a 17. század 
közepéig. A 17. század elején egy európai 
utazó említi, hogy 200 templom létezik 
Ani-ban és a közvetlen szomszédságában. 
Ani végső hanyatlását a vidéki lakosság 
elhagyása kísérte, amikor a régiót nomád 
kurd törzsek foglalták el, akik rablásból, 
gyilkosságokból éltek. A letelepedett élet 
bármely formájának - akár keresztények, 
akár muszlimok - túlélése végül fenntart-
hatatlanná vált. A Kizkale-i templomot 
szerzetesek használták legalább 1735-ig, 
tehát a helység végleges és teljes elhagyá-
sa valószínűleg a 18. század közepe. A 19. 
század elejére Ani kiüresedett.

http://virtualani.org/index.htm

Folytatjuk

   

1071-ben Manzikertben a török hadsereg 
döntő győzelmet nyert a bizánci és az ör-
mény egyesített haderő felett, és a bizánci 
császárt, Romanus Diogenese-t fogságba 
vetették. Ezt követően már semmi nem 
őrizte Örményországot és a bizánci biro-
dalom nagy részét a török invázió hullá-
maitól.

Ani grúz uralkodás alatt
1072-ben a törökök eladták Anit a kurd 
Shaddadid-dinasztiának, amely a 12. század 
végéig hol a grúzok, hol a város még 
mindig szinte kizárólagos örmény lakos-
ságának lázadása miatt bizonytalan bir-
tokosságot, tulajdont jelentett számukra. 
1200-ban a grúz királyné Tamara el-
foglalta Anit és átadta az Mkhargrdzeli       
családnak, amelynek területe végül a 
Bagratid királyság területéhez kapcsoló-
dott. Uralmuk alatt Ani visszanyerte ko-
rábbi kiegyensúlyozott állapotát - több 
templom ebből az időszakból származik 
csakúgy, mint a város falán lévő tornyok 
nagy része is. 
  1237-ben a mongolok megszállták és 
elfoglalták a régiót és ismét a a lakosság 
gyilkolása, fosztogatása korszak követke-
zett. A Mkhargrdzeli-dinasztia továbbra is 
uralta Ani városát, csak most nem a grúzok,  
hanem a mongolok vazallusaként. Az 
1330-as évekre azonban a török dinasztiák 
sorban elvesztették a város irányítását, ide- 
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1042-ben vereséget szenvedett (az ör-
mény krónikások több mint 20 000 ember 
bizánci veszteségéről beszélnek, de a bi-
zánci krónikák az egész eseményről hall-
gatnak). A város bizánci örményei meg- 
győzték
  Gagik királyt, hogy írjon alá egy bé-
keszerződést Konstantinápolyban. Odaér-
kezésekor Gagikot börtönbe vetették és a 
bizánciak ismét megtámadták Anit.

   

1045-ben a város lakossága, felismerve, 
hogy vezetõ nélkül maradt és ellenségek 
veszik körül őket, úgy döntött, hogy átadja 
Ani-t a bizánciaknak. II. Gagik király 
kompenzációként palotát kapott Konstan-
tinápolyban és Caesarea városában (mo-
dern Kayseri). A bizánci birodalomba  
történt török inváziók következtében 
meggyilkolták a görög birtokán lévő    
Cybistra kastélyban, az északi Ciliciában. 
Konstantin, Rupen fia, Gagik egyik tábor-
noka, később a különálló örmény királyság 
alapítója volt Ciliciában.

Ani, amelyet a török elfoglaltak
A tizenegyedik század második felében 
közép-ázsiai származású török kalmárok, 
kereskedők jelentek meg Örményország-
ban és a bizánci Anatóliában. A bizánci 
birodalom nem volt képes sikeresen meg-
állítani a török előrelépést, a szeldzsuk  
seregek egyre több és nagyobb  invázió-
ját. 1064 nyarán a török szendzsuk hadse-
reg megtámadta Anit és 25 napig tartotó 
csatában elfoglalták a várost.

Ezen falakon túlmutató romok azt bizo-
nyítják, hogy még akkor sem volt elég, 
hogy az egész lakosság elférjen.

 
   
   

  
   Ani fontos kereszteződésévé vált az el-
lenőrzött kereskedelmi útvonalak között: 
Bizánc, Perzsia, Szíria és Közép-Ázsia.. 
Kereskedők és kézművesek érkeztek Ániba.
Örményország régebbi városaiból, vi-
dékeiről népességáramlás kísérte Ani 
fejlődését. 992-ben az örmény katholi-
kosz székhelyét Aniba költöztette: a 11. 
század elején 12 püspök, 40 szerzetes és 
500 pap volt a városban. A 11. századra 
Ani lakossága jóval 100 000 fölött volt, 
és gazdagsága, elismertsége olyan nagy 
volt, hogy „ezer egy templom városa” 
néven ismerték.
   Miután Gagik király 1020-ban meghalt, 
két fia küzdött egymással, hogy ki legyen 
az utóda. Végül az idősebb fiú, Hovhan-
nes- Sembat szerezte meg Ani vezetését. 
Testvére, Ashot, irányította a Bagratid ki-
rályság más részeit. Hovhannes támogatta 
Grúzia királyát az expanzionista bizánci 
birodalom elleni háborúban, de tartott 
attól, hogy a bizánciiak megtámadják a 
meggyengült Bagratid Királyságot. En-
nek elkerülése végett a bizánci Basil csá-
szárt uralkodóinak örökösévé tette.

Ani bizánci szabály szerint
Hovhannes király 1041-ben halt meg, az 
akkori bizánci császár, IV. Michael pedig 
az Ani feletti uralmat követelte. Hovhannes 
utód nélkül halt meg, így Ani népe Ashot 
fiát, II. Gagikot állította utódaként. Az Ani 
elfoglalására küldött bizánci hadsereg
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Nagy-Örményországba” és L. Alishan 
„Nagy-Örményország leírása” című köny-
vei 1855-ben az örmény örökösök általi 
felfedezéséhez vezetett - közülük sokan 
ma már a történelmi Örményország terü-
letén kívül éltek. 
  1839-ben a francia Charles Texier 
meglátogatta Ani-t, és 1842-ben kiadta 
„Description de l’Armenie” című tíz nagy 
Ani metszetét, amelyek felébresztették 
Nyugat érdeklődését az örmény építészet 
iránt. Az 1860-ban Szentpéterváron ki-
adott, Marie-Felicite Brosset „Les Ruines 
d’Ani” című könyve is tartalmaz számos 
Ani metszetet, amelyek korábbi utazók 
rajzai alapján készültek.

Ani orosz uralom alatt
Az Ani-nak a 19. században bekövetkezett 
legjelentősebb eseménye 1878-ban történt. 
Az Oroszország előző évben Törökország 
elleni sikeres háborúját követően a Kars 
régió bekerült az orosz birodalomba. Az 
orosz uralom alatt a kurdok megbékéltek 
(vagy a rablás és gyilkosság életmódjának 
folytatása érdekében bevándoroltak Tö-
rökország területére), új utakat építettek, 
a városokat kibővítették, és a régió foko-
zatosan biztonságossá vált a civilizált élet 

Korai utazók Ani-ban
„... az egész ország hatalmas vadonnak, 
elhagyatottnak és magányosnak tűnik, itt-
ott egy meztelen és elszigetelten álló rom, 
amely emlékezteti az utazót arra, hogy ez 
a terület valaha termékeny volt, népesége 
erősen civilizált nemzet volt”.

- Az utazó John Ussher
A 19. század elején Örményország nagy 
része ismeretlen régió volt, többnyire fel-
fedezetlen felfedezetlen. Az utazási felté-
telek rendkívül nehezek voltak - rende-
zetlen föld volt, kurd banditákkal tele és 
szinte utak nélkül. Ennek ellenére, vagy 
talán ezért, az évszázad előrehaladtával 
az Örményországba utazó európai utazók 
száma fokozatosan növekedett.
   Ezen utazások nagy része ősz végén vagy 
a téli hónapokban zajlott. Ennek okát az 
utazó Richard Wilbraham magyarázza:
„Télen sokkal biztonságosabb a kurdok 
között utazni, mint nyáron; mert amikor 
a síkság már alkalmatlan legelőnek az 
állatok számára, nyugalomba vonulnak 
a falvaikba, hátrahagyva az állatokat. Ez 
a szokás bizonyos mértékben elválasztha-
tatlan a nomád élettől.”
   Ani romjait részletesebben említik a kö-
vetkező utazók írásai.
• Sir Robert Ker Porter (1817-ben volt 

Ani-ban).
• William Hamilton (1836-ban volt Ani-

ban).
• K. E. Abbot (1836-ban volt Ani-ban).
• Richard Wilbraham kapitány (1837-ben 

ellátogatott Ani-ba).
• Charles Gordon (1857-ben volt Ani-ban).
• John Ussher (az 1860-as években elláto-

gatott Ani-ba).
  Az örmény könyvek megjelenése, pél-
dául Sargis Dgaleantz 1842-es „Utazás 

37

Erdélyi Örmény Gyökerek 2020. január–február

   Szünet után Marr 1904-ben folytatta az 
Ani-i ásatásokat, és évente 1917-ig foly-
tatódott. A város nagy részein ásattak, az 
egész helyet felmérték. Két múzeumot 
hoztak létre sok lelet tárolására, az egyik 
a Minuchir mecset belsejében volt. Ide 
kattintva megtekintheti az oldalt Nikolai 
Marrről és ásatásairól. Az örmény és az 
orosz graffiti számos példája, amely még 
mindig látható egyházak falán, az Ani lá-
togatói egyre növekvő számát tanúsítja.

A törökök visszatérése
Az első világháború alatt Örményország 
török ellenőrzött részein mészárlások és 
deportációk az örmény lakosság szinte tel-
jes pusztulását eredményezték. A császári 
orosz hadsereg összeomlása az 1917-es 
forradalom után lehetővé tette Törökország
számára a megsemmisítést az újonnan ki-
hirdetett Örmény Köztársaságban, 1918 
áprilisában Kars elfogásával és végül 
Baku felé a Kaszpi-tengeren.
  Ani-ban megpróbálták a legértékesebb 
tárgyakat a két múzeumból evakuálni, 
még mielőtt a török hadsereg megérke-
zett volna. Az állítólag Ashkharbek Ka-
lantar régész kb. 6000 tárgy evakuálását 
szervezte. Ez a nyilvánvalóan nagy szám 
tartalmazott apró tárgyakat, például érmé-
ket - a terjedelmes, nehéz tárgyakat, pél-
dául Gagik király szobrát el kellett hagy-

számára. Az örmény telepesek számot-
tevõ beáramlása szintén egy szinte üres 
földterületre alakult, újjáépítve az ősla-
kos népességet, amely érdeklõdött az Ani 
romjai iránt és megóvásáért.
  Azok az örmények valószínűleg nem 
úgy néztek Ánira, mint az európaiak egy 
romantikus romra, amelyet a növényzet 
borít. Örményország nagy része elhagya-
tott föld volt, amely tele volt elhagyott 
települések romjaival, és Ani-t e pusztítás 
legdrámaibb példájának tekintették - Ör-
ményország elveszett dicsőségének szim-
bóluma és inspirációja annak, mit lehet el-
érni a jövőben. A 19. század végére Ani az 
örmények számára nem csupán hely lett, 
hanem ideál lett. Regények, színdarabok 
és még operák is Ani inspirációval ké-
szültek. Ebben az időszakban számos, Ör-
ményország orosz által ellenőrzött részén 
felállított épület építészeti motívumokkal 
rendelkezik, amelyek az Ani épületeiből 
származnak. A székesegyház volt külö-
nösen az inspiráció, és a terve alapján új 
templomokat építettek Kars és Alexand-
ropol városában (ma Gyumri néven).
• G I. I. Gurdjieff, a filozófus és a misztikus, 

szintén ihletet kapott Ani romjai között.
• Ani legfontosabb leírását a 19. század 

végén a brit utazó, H. F. B. Lynch írta 
„Örményország: utazások és tanulmá-
nyok” című, 1901-ben kiadott könyvében.

Régészeti feltárások ANI-ban
Az 1892 és 1893 év kezdte a megfelelő 
régészeti ásatásokat Ani-ban. Ashot király
városfalait nem fedték le. A közelben fel-
fedték a freskókat tartalmazó templom 
alapjait, és ásatások zajlottak a Megvál-
tó temploma körül. Ezeket a munkákat 
a Szentpétervári Tudományos Akadémia 
szponzorálta, és Nikolai Marr (1864-1934) 
orosz régész és orientalista felügyelete 
alatt tartotta.

Ani újrafelfedezése a 19. században
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sétálva elképzelhetjük, milyen lehetett a 
középkori városban élni. Akik jártak már 
itt, tudják, milyen csodálatos a fekvése. A 
Citadella magaslatáról gyönyörködhetünk 
a folyók, völgyek, a fennsík szépségében. 
A város tele van építészeti szépségekkel. 
Az „Ezeregytornyú” elnevezést nem vé-
letlenül kapta, ami ugyan kicsit túlzás, de 
utal arra, milyen sok torony magasodhatott 
ott valaha. Leginkább a városfalon belül 
lévő épületeket ismerjük, de a városon 
kívül is található számos híd, kolostor és 
egyéb épület, ami feltárásra és legfőképpen 
állagmegőrzésre vár.

Ani az örmény identitás szempontjából 
nagyon fontos
Először is, az örmény építészet legcsodá-
latosabb példái itt találhatók, másodszor 
pedig azért, mert nem Örményország te-
rületén található, hanem a mai Törökor-
szág észak-keleti csücskében, közvetlenül 
a mai török-örmény határ mellett. Aniból 
rálátni Örményországra és megfordítva is, 
ami nagyon fontos és ugyanakkor szív-
szorító szimbólum mind az Örményor-
szágban, mind pedig a diaszpórában élő 
örmények számára. Az épületek azt mu-
tatják, hogy Ani központi szerepet töltött 
be a történelmi Örményországban. Az ör-
mény kultúrában és történelemben járat-
lan turista számára a helyszínen található 
feliratok nem tükrözik Ani örmény mi-
voltát. Jó hír, hogy ez hamarosan változni 
fog. Ani nemcsak örmény város volt, ha-
nem egy olyan világváros, ahol sokfajta 
nép találkozott, kereskedett, imádkozott 
és élt. Hat különféle nyelv emlékeit talál-
juk meg a településen, mely mutatja, hogy 
Ani egy sokszínű város volt, aminek bi-
zonyítékait reményeink szerint a régészek 
minél inkább fel fogják majd tárni.

Megjelent ANI-AZ ÖRMÉNY
MAGAZIN 2019 évi számában

szert egyébként teljesen nem ismerjük 
még, ez a jövőben feltárásra vár.

Ani fénykorában hatalmas város volt
A X-XI. században, tehát mondjuk 1000 
körül 100 ezer fős lakossága volt! Össze-
hasonlításként: Londonnak abban az idő-
ben mindössze 5-10 ezres lakossága volt 
csak. A nagy népességszámmal együtt járt 
a kereskedelem élénksége. Ani fontos ke-
reskedelmi csomópont volt a Bagratida-
korszakban, a Kínát Bizánccal összekötő 
Selyemúton. A Bagratida-korszak után 
Anit különböző népek: bizánciak, szeld-
zsukok, kurdok, grúzok illetve ottománok 
foglalták el. Miközben kézről-kézre került 
a város, folyamatosan változott, azt azon-
ban nem mondhatjuk, hogy ez az időszak 
folyamatos hanyatlás lett volna, voltak 
nagyon prosperáló periódusok is a város 
életében. Példa erre, hogy 1215-ben Tigran 
Honnentz gazdag kereskedőként templo-
mot építtetett a város szélén Világosító 
Szent Gergely tiszteletére. A templom 
tele van freskókkal, ami nagyszerű példa 
arra a gazdagságra, ami egy egyszerü ke-
reskedő birtokában lehetett. Érdekessége 
a templomnak, hogy a keleti falon lévő 
freskók selyem mintákat ábrázolnak: ez 
képet ad arról, hogy az embereknek mi-
lyen kapcsolatuk volt az egyes tárgyakkal, 
ez esetben a selyemmel.

Ani hanyatlása és az utókor
A XIV-XV. században erőteljes hanyatlás 
következett be a város életében olyannyira, 
hogy a pátriárka (egyházfő) Jerevánba 
költözött. A kereskedelem megszűnt, 
majd Anit végül elhagyták a lakói. A fo-
lyamatot egy 1319-es földrengés is gene-
rálta, amely után már nem építették újjá az 
egykori metropoliszt. A világon nagyon 
kevés Anihoz hasonló, elhagyott közép-
kori városrom maradt fent. A településen 

abbahagyták előmenetelüket, sőt még 
néhányan el is vonultak néhány elfogott 
területről, beleértve az Alexandropolt.
   A bolsevikok jó kapcsolatokat akartak 
Törökország Kemalistjával, és 1921-ben 
aláírták a Kars-Szerződést, amely hivata-
losan Kars, Sarikamish, Igdir, Kagizman,
Ardahan, Artvin és Oltu városokat átadta
Törökországnak. Ami az örmény népes- 
ségnek ezeken a területeken maradt, 
kénytelen volt elhagyni, és az összes to-
vábbra is aktív középkori örmény temp-
lomot és kolostort (ideértve a Horomos 
és a Khtzkonkot is) elhagyták. Az Akhur 
vagy az Arpa folyó lett az új határ Török-
ország és a Szovjet Örményország között. 
Ani az új határ török oldalán maradt, egyre 
feszültebb térségben, amelyet hamarosan 
tiltottak a külföldi utazók számára.

ni. Mindent, ami hátramaradt (beleértve 
az ásatási archívumokat, jelentéseket és 
fényképeket), később vagy kifosztották, 
vagy megsemmisítették. Az erről az idő-
szakról a Nikolai Marr oldalról olvashat.
   Más frontok veresége miatt Törökország 
megadta magát és távozott a háború előt-
ti határok felé. Elhagytak egy elpusztult 
földet mögöttük. 1920-ban Törökország 
megújította támadását. Az örmény hadse-
reg - túlhosszabbítva, alig felszerelt, rosz-
szul képzett és rossz erkölcsi képességgel 
- nem tudta megállítani ezt az új inváziót. 
Kars ismét a törökre esett (1920. október), 
csakúgy, mint az Alexandropol.
   1920 novemberében a bolsevikok meg-
szállták az Örmény Köztársaság fennma-
radó területét. Mivel Örményország most 
a szovjet „védelem alatt áll”, a törökök 

Christina Maranci
 

A középkori metropolisz: ANI
Anit leginkább az örmény Bagratida-dinasztia X-XI században virágkorát élő     
fővárosaként ismerjük; azonban a település már a bronzkorban is létezett, a 
pre-historikus korban is lakott település volt és már az V. századtól kezdve említik 
a történetírásokban.

Folyamatosan lakott település
Ani a VII. századtól a történelmi Örmény-
ország része, a Kamszarakan tartomány 
székhelye volt, majd a Bagratida-dinasz-
tia uralkodása alatt többségében örmény 
lakosságú város maradt az elkövetkező 
századokig. Egészen addig, amíg külön-
böző népek: szeldzsukok, kurdok, grúzok 
érkeztek a területre. Azt, hogy folyama-
tosan lakott település lehetett a századok 
során, elsősorban földrajzi fekvésének is 
köszönheti. Az Ani és az Akhura folyók 

torkolati háromszögében a kanyonszerű, 
mély folyóvölgyek természetes védel-
mi vonalat alkotnak, egyedüli sebezhető 
pontja északon volt, ahová a Bagratidák 
védőfalakat építettek, létrehozva így egy 
nagyon szilárdan védett települést. Másik 
fontos természeti adottsága a városnak az 
azt körülvevő barlangrendszer. Ani ke-
mény kőzetre épült város, melynek a bel-
seje azonban elég puha, így könnyű volt 
kialakítani ezeket az építészetileg is ko-
moly vájatokat. A hatalmas barlangrend-
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kiállítótársat választottak a Barcsay Jenő 
Képzőművészeti Alapítvány alapítói, 
Kónya Márta és Kónya Ferenc, akik nem-
csak művészetükben továbbvivői e jeles 
piktúrának, de mindannyian emberi kap-
csolatukban is kitüntetettnek tekintették 
a Mesterhez való viszonyukat. Balogh 
Lászlóról, Deim Pálról és Konok Tamás-
ról van szó. A tisztelet, sőt a barátság 
kölcsönös volt, maga Barcsay is igen ked-
velte, nagyra becsülte őket, élete végéig 
szoros személyi kapcsolatban is volt mind 
hármójukkal.

Barcsay
Barcsay Jenő 1900-ban született Erdély-
ben, a Mezőségben, Katona községben. 
1910-ben került Kolozsvárra, a következő 
évben Szamosújvárra, majd a nagyenyedi 
Bethlen Kollégiumba. Főiskolai tanul- (Szerkesztőség: Barcsay Jenő az erdélyi 

örmények kimagasló művésze volt.)
Megjelent Magyar Krónika 2020/1

Manapság divat olyan képzőművészeti 
kiállításokat rendezni, amelyeken mes-
terek és tanítványaik együtt mutatják be 
munkáikat. Ez a jelenség örömteli, mert 
ugyanakkor azt is tapasztalni, hogy ma-
napság a művészeti egyetemet végzett 
fiatal művészek már nem tartják fontos 
információnak, hogy ki is volt tanulmá-
nyaik során a mesterük.
   A korábbi évtizedekben a mester szó-
nak kiemelt jelentősége volt például a 
festészeti stúdiumok végzése során. A 
képzőművészetben ez azért döntő körül-
mény, mert legtöbbször a fiatal művész 
indulását, sok esetben az egész pályáját 
meghatározza, hogy kivel töltötte a leg-
több időt felsőfokú tanulmányai során. 
Ugyanakkor a képzés során vannak szak-
mai tárgyak is, ezek közé tartozik a mű-
vészeti anatómia. Barcsay Jenőt az 1945 
és 1970 között végzett sok száz művész 
nagy része mesterének tekinti, holott a szó 
fenti jelentésében Barcsay nem volt az. 
Tanításának óriási hatását, szuggesztivitá-
sát, szemléletformáló erejét azonban jelzi, 
hogy növendékei jelentős része a szó va-
lóságos értelmében mesterének is tekinti.
Ám növendékei hosszú sorából valójában 
azok tekinthetik magukat a tanítványának, 
akik a főiskola után végigjárt művészi 
útjuk során közelítettek Barcsay szem-
léletéhez, olyanfajta geometrikus alapo-
zottságú, tiszta formavilág ars poeticáját 
vallva, amely valamikori professzoruk 
felfogására is jellemző volt. Közülük a 
most hivatkozott kiállításra három olyan 

mányait 1919 és 1924 között végezte 
Budapesten, a mesterei Rudnay Gyula 
és Vaszary János voltak. 1925-ben ál-
lított ki először. Már korábban tagja lett 
a Szentendrei Festők Társaságának, de 
csak 1929-ben járt először Szentendrén. 
A város döntően hatott a festészete és az 
élete későbbi alakulására. Hatott rá a táj, 
emlékeztette a szülőföldjére, részese lett 
a Vajda és Kassák által képviselt művészi 
tendenciák további alakításának, formálá-
sának, teremtésének.
  A Magyar Képzőművészeti Főiskolá-
ra 1945-ben hívták meg az anatómia és 
szemléleti látszattan tanárának. Később 
világhírűvé vált könyve, a Művészeti 
anatómia első ízben 1953-ban jelent meg. 
Először 1954-ben részesült Kossuth-díjban. 
Az oktató munka során is alapműveknek 
tekintett további munkái, az Ember és 
drapéria 1958-ban, a Forma és tér 1966-
ban jelent meg. Negyedszázad oktatói 
munka után 1970-ben vonult nyugalomba, 
és egyre több időt töltött Szentendrén. A 
műveiből összeállított szentendrei Barcsay 
Gyűjtemény mint állandó kiállítás 1978-
ban jött létre. 1988-ban hunyt el Budapes-
ten, hamvai a Fiumei úti sírkertben nyu-
gosznak, a síremléket Csíkszentmihályi 
Róbert szobrászművész tervezte.

Feledi Balázs művészettörténész
 

Barcsay Jenő, a nélkülözhetetlen
Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Balogh László, Deim Pál és Konok Tamás szitanyo-
mataiból.
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Hervay Tamás

Virágok
Szárján Martirosz azonos című képére

Forrón tűző napfény,
Homok végtelenje,
Alig-alig élet,
Ami megteremne.

Mégis, mint az örmény,
Szívós kitartással,
Zöld emeli fejét,
S borítja virággal.

Termést és magot szül,
Viszi a szél messze,
Hogy gyökerét faja 
Bárhol ereszthesse.

Szil-Vay Ingrid

Szizifusz húga
Hétágra süt az áldott Nap,
bár völgyünk most is árnyas...
Testvérem, Szizifusz, te jó!
Te ádáz, ravasz, szárnyas!

Bilincsét rákattintottad
Thanatosz csuklójára,
így senkinek sem kellett itt
várnia halálára.

E tarthatatlan helyzetet
Àrészünk megoldotta:
bilincse roppan, s Thanatosz
újra szabadság fia!

Holtak bírái serények,
kőszikla előtt hősünk..
Most görgetheti, s görgeti
felmenőnk, serény ősünk!

Ezzel minden gaztettedet
jóváírták az egek.
Verejték hull, mert görgeted.
Csak nézik az Istenek...

Korinthosz népe hálával
adóz, kitartás fia!
És húgod is, itt, Szentendrén,
pismányi Szizifina! 
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1%
Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 198.316 Ft támogatáshoz 
jutott. Ez az összeg hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük a következő évben 
se feledkezzenek meg rólunk és adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támoga-
tottként nevezzék meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet és írják 
be adószámunkat: 18085590-1-41.
Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehetősé-
géről! Köszönjük. 

MEGHÍVÓ
ANI – BUDAVÁRI ÖRMÉNY SZÍNHÁZ

bemutatja

RUBIN és VÉR
Antonia Arslan: Pacsirtavár című regénye 

alapján készült oratórium

Szereplők: Várady Mária, Haik Viktória, 
Varga Tamás

Közreműködik: Hajtun Zsuzsa (zongora), 
Juhász Endre (duduk)

Fordította: Király Kinga Júlia
Dramaturg: Várady Mária

Rendezte: Szőke István Jászai Mari-díjas

2020 március 25, szerda 18 óra
Nemzeti Színház, Bajor Gizi Szalon
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 Slavei Vilma, Slavei Emma, Vartan atya és Ligeti Edina az Orlay utcában.
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 246. szám
2020. március–április

Örmény triszagion 2.
„Szent Isten, szent és erős, szent és halhatatlan, aki érettünk meg-
testesültél, irgalmazz nekünk!” 
  Ezt éneklik az örmény liturgiában újévkor és Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony (március 25.) ünnepén, mivel Jézus emberré lett: az emberi    
közösség tagja és Mária gyermeke.
  És Jézus nem marad tétlen, erre figyelmeztet a nagyböjt is ennek         
következtében:
   „…aki érettünk megfeszíttettél…”
   S a nagyböjt napjain kívül ezt idézzük fel a Szent Kereszt ünnepein is.

A kijárási korlátozás szellemében a Fővárosi Örmény Klub határozatlan ideig
NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

Kérjük, mindenki maradjon otthon és tegyen meg mindent az egészsége érdekében!
Reméljük, hamarosan újra személyesen is találkozhatunk!
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szenvedés is lehetett a Nagyheti ese-
ményekkel, Krisztussal. Persze mi ez a 
szenvedés ahhoz képest, mondhatjuk. 
De a szeretteinktől való elzártság, a sza-
badságunk részleges elvesztésének, az 
esetleges gyásznak a fájdalma, a félelem, 
aggodalom bilincsként szorító érzése 
megtestesítette, számunkra azt a szenve-
dést, mely ugyan csak rész lehet Jézus 
szenvedésében, de mégis együtt szenve-
dővé tett bennünket.
   Hordozhat-e vajon ez a helyzet, hor-
dozhatnak-e ezek a nehézségek maguk-
ban lehetőséget? Lehetőséget arra, hogy 
innentől kezdve kicsit, vagy nagyon 
máshogy csináljuk, máshogy éljük az éle-
tünket, máshogy tekintsünk, értékeljünk 
másokat, elsősorban a hozzánk legköze-
lebb állókat, de mindenkit, aki körülvesz 
bennünket? Alkalmasak vagyunk-e erre a 
fajta tanulásra? Talán erre ad lehetőséget 
mindaz, amin most és az elkövetkező he-
tekben-hónapokban átmegyünk.
   Felfedezünk-e lehetőségeket a saját 
életünkben, és közösségeinkben? Szük-
ségünk van ezekre az észrevett és jól 
használt lehetőségekre. A Húsvét titkát, 
a feltámadást jól kell használjuk. Ha kö-

nincsen ott, két tanítvány kezd el azonnal 
rohanni, róluk emlékezik meg részletesen 
az evangélium. Péter és János. Péter, az 
„öreg”, a maga összes nyűgével, bajá-
val, nehézségével és árulásával valamint 
János a tizenéves fiatal, a maga erejével, 
dinamizmusával. Természetes, hogy ő 
ér oda előbb. De megvárja az „öreget”, 
mert szüksége van a megfontoltságra, a 
tapasztalatra és együtt mennek be a sírba, 
meggyőződni arról, amit szívük mélyén 
tudnak, de emberségük tapasztalni is akar, 
hogy Krisztus nincs ott, hiszen feltámadt, 
hiszen megmondta. És bár arról részletesen 
nem szól az írás, de minden bizonnyal 
mögöttük futott a többi tanítvány is és 
talán az asszonyok is újra vissza az üres 
sírhoz, hogy EGYÜTT éljék meg a feltá-
madásra rácsodálkozás nagyszerűségét és 
az ebből fakadó erőt, hogy aztán mindany-
nyian életükkel megfelelhessenek az így 
kapott lehetőségeknek és az előttük álló új 
és még ismeretlen, ezért talán néha ijesztő 
feladatoknak.
   Az idei Húsvét különleges volta tehát 
ne csak a nehézségekben, hanem a lehető-
ségekben, és a lehetőségek közös, együt-
tes kimunkálásában is adjon nekünk erőt, 
mutassa meg mindazt a jót, amely előre 
visz mindannyiunkat a továbbiakban 
egyénileg és közösségben egyaránt.
   Áldott Húsvétot mindenkinek!

A Nagyböjt arra való, hogy Hamvazószer-
dával kezdődően, amikor szembenézünk 
mulandóságunkkal, lezárjuk az újévi, far-
sangi időszakot, a vidámság idejét, befelé 
kezdjünk figyelni, rendezzük kicsit, vagy 
nagyon belső dolgainkat. De ezt mindig 
úgy tegyük, hogy valahol, negyven nap-
nyi távolságban ott lebegjen előttünk a 
jel, melyben megváltottak vagyunk, a 
kereszt, mely bár durva kínzóeszköz, de 
egyben a feltámadás reményét is felmu-
tatja számunkra, minden élethelyzetben.
   Milyen érdekes ez a negyven napnyi 
böjt. Hasonlít a karantén szavunk vélt ere-
detére, a „quaranti giorni”-ra, a negyven 
napos elszigetelésre, mellyel a középkor-
ban a járványokat, betegségeket leküzdeni, 
túlélni akarták. Azért írom a vélt eredetet, 
mert mostani lapszámunkban erről az 
eredetről is szó van, egy számunkra, ör-
mény gyökerűek számára talán közelebb 
álló történeti összefüggésben, még akkor 
is, ha egyik eredet verzió sem könnyed és 
vidám.
   Az idei Nagyböjt jó részét és különösen 
a végét már komoly elszigeteltségben él-
tük meg, amely elszigeteltség valóban be-
felé fordíthatott bennünket. Nemcsak a szó 
rossz, depresszióra hajlamosító értelmében, 
hanem úgy is, hogy jelenlegi helyzetünk, 
eddigi életünk, lehetőségeink és az ezu-
táni várakozásaink átgondolásával, a róla 
való elmélkedéssel felhívhatta figyelmün-
ket arra, hogy vajon eléggé értékeljük-e 
mindazt a jót és lehetőséget, ami általában 
körülvesz bennünket. Értékeljük-e magun-
kat, a magunkra fordított időt, családjain-
kat, mindenféle társas kapcsolatainkat.
   Ez, a sokszor nem könnyű magunkba 
nézés, befelé fordulás egyfajta együtt 

zösségünkre, a magyarörményekre vetít-
jük ennek az időszaknak és a jövőnek a 
lehetőségeit, akkor azt látjuk, hogy a most 
megújult rendszerben és az új, az eddigi-
ektől merőben eltérő együttműködéseink-
ben minden eddiginél nagyobb lehetőség 
áll rendelkezésünkre, hogy Wass Albert 
gondolatával élve, mindazt beépítsük a 
múltból a jövendőbe, amit abból tovább 
vinni érdemes. Ez feladat, de egyben va-
lódi lehetőség, ahogyan arról Dr. Issekutz 
Ákos is ír lapszámunkban.
   Előttünk áll a saját Intézmény alapítása, 
összefoglalása, szervezett formába ren-
dezése mindannak a rengeteg tudásnak, 
anyagnak, dokumentumnak, amely az el-
múlt 25 évben felgyűlt és ez az átgondolt 
rendszerezés segít az elkövetkező felada-
tok, lehetőségek felmutatásában, kijelö-
lésében. Van még mit tennünk, vannak 
még rejtett tartalékaink. Elsősorban és 
leginkább örmény gyökerű családjaink-
ban, melyek történetének mind teljesebb 
feltérképezése, feldolgozása, dokumentá-
lása előttünk áll. Ehhez adott nagy lökést 
például Heim Pál előadása a klubban, a 
családfakutatásról, melyről szintén ebben 
a számban olvashatunk.
   De végül térjünk vissza a Húsvét lé-
nyegéhez, a feltámadáshoz. Amikor az 
asszonyok visszafutnak a sírtól a tanítvá-
nyokhoz azzal a hírrel, hogy az Úr teste 

Fabók Dávid
A legkülönösebb Húsvét
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autentikus georgiai chashushuli, agyag- 
edényben főtt marhaétel került terítékre. 
A bált jelmezverseny, majd retró buli zárta.

Megjelent: www.fovarosiormeny.hu 

(Szerkesztői megjegyzés: Vahram Marti-
rosyan 2004-ben fordította le Pilinszky 
János: Tilos csillagon Válogatott művei 
c. verseskötetét, amelynek megjelenteté-
séhez a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
(elnök: dr. Issekutz Sarolta), az Országos 
Örmény Önkormányzat és a Magyar 
Könyv Alapítvány nyújtott támogatást. 
A könyv megjelenését 2005 májusában 
Jerevánban ünnepelte meg a fordítóval 
együtt a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület képviselőiből álló delegáció, 
valamint az általuk rendezett ünnepség 
meghívottjai.)

Az esemény díszvendége a Balassi Bálint- 
emlékkard irodalmi díjat alapító Molnár 
Pál újságíró, a Balassi Kard Művészeti 
Alapítvány elnöke volt, aki 2020-ban a 
Balassi Emlékkardot Vahram Martirosyan 
örmény műfordító, irodalmárnak adta át.
  Az irodalmár Vahram Martirosyan im-
már három évtizede ültet át magyar iro-
dalmi műveket örmény nyelvre... Molnár 
Pál kérésére két Balassi-verset fordított le 
művészien, amelyek már megjelentek egy 
rangos jereváni folyóiratban. Ezek az első 
Balassi-versek örményül… Az 1997-ben 
alapított Balassi Bálint-emlékkardot most 
XXIV. alkalommal adták át… A szablyá-
kat kezdettől a bonyhádi Fazekas József 
kovácsolja.
  A lélekemelő beszélgetés után ismét ör-
mény dallamok, majd fergeteges humorú 
színielőadás várta a közönséget; ezután 

Örmény farsang

Örmény zene, fergeteges buli sok tánccal, georgiai marhaétel és nem utolsó sorban 
tisztelgés a magyar irodalom előtt, örmény nyelven megjelent irodalmi fordítással 
– ez jellemezte az immár 6. alkalommal megrendezett fővárosi örmény farsangi bált. 

A farsangi jelmezverseny résztvevői

E klubdélután témája iránt nagy volt az érdeklődés. Bebizonyosodott, hogy a csa-
ládfakutatás, a gyökerek keresése megmozgatta az emberek fantáziáját. Heim Pál 
mutatta be hobbiját, a családi adatok digitális gyűjtését és dokumentálását.

kokban, az anyakönyvekben. E szoftve-
rek csak a felkutatott adatok jól elemez-
hető dokumentálásában segítenek.

• Dokumentálást sokan végeznek, közü-
lük többen szervezetten, mint pl. a MA-
CSE (Magyar Családtörtének Kutató 
Egyesület). Az egyesület honlapjáról 
elérhető adatbázisokban nagyon sok 
személyt feldolgoztak már, érdemes ott 
is kutakodni, amikor a saját családfánkat 
kívánjuk összeállítani. 

• A világon ma már nagyon sokan vé-
geznek/tek/ dokumentáció mentést (pl. 
anyakönyvi dokumentációk celluloid 
mikrofilmre mentését) és digitális adat-
hordozóra rögzítését. E feldolgozások 
során általában nem csak egy-egy család 
vagy személy adatait rögzítik, hanem 
komplett anyakönyveket rögzítenek. A 
keresés mégis egyszerűbb, mert nem 
kell elmenni a szülőváros plébániájára 
és ott lapozgatni, hanem az adattárak-
ban kell virtuálisan lapozgatni. Ilyen 
rendszer a FAMILY SEARCH családfa       
és genealógiai archívum, amelynek 
vannak ingyenes szolgáltatásai is.

• Heim Pál felajánlotta segítségét a botla-
dozó számítógéphasználóknak, ezért a 
kezdeti nehézségek ne vegyék el senki 
kedvét attól, hogy belevágjon a családfa 
készítésbe.

Az est felejthetetlen élménye Hegedűs 
Valér zongoraművész játéka volt, kiegé-
szítve prózával és verssel. 

   Talán emlékeznek kedves olvasóink, 
hogy közel 20 évvel ezelőtt a Klub vendége 
volt Vissy Zsuzsanna levéltáros, aki ak-
kor még azt javasolta, hogy vegyünk egy 
nagy barna csomagolópapírt, fektessük a 
padlóra és kezdjünk el rajzolni. Középen 
felül írjuk oda déd/ük/nagyapánk nevét, 
majd lefelé haladva rajzoljunk dobozokat.
   Mint az előadásból kiderült, ma már 
nem szükséges csomagolópapír, megvál-
tozott a világ, különösen a technika vonat-
kozásában sokat segít a számítógép. Heim 
Pál előadása az alábbiakról szólt:
• Hogyan készítsük el családfánkat 

„végtelen csomagolópapíron” a számí-
tógép segítségével? Ilyenkor előre nem 
tudjuk hány szint van, hány ág van 
egy-egy szinten, egy-egy ágon hány 
levél van, és azt sem tudjuk, hogy egy-
egy levélen milyen nagyságú szöveget 
kívánunk megjeleníteni, valamint hány 
fényképet találtunk. Kutatásaink során 
mindig találunk új ágacskákat, levele-
ket, amit utólag kell beilleszteni. Több 
ilyen családfakészítő program létezik 
a világban, Heim Pál a BK (Brother’s 
Keeper) ingyenes genealógiai szoft-
vert ajánlotta nekünk, amellyel saját 
családfáján kívül a fél örménységet 
feldolgozta már és nagy gyakorlata 
van a használatában. 

• A családfa dokumentáló szoftverek 
nem mentesítik használóikat a kutatás 
feladata alól, tehát az adatokat meg kell 
keresni a levéltárakban, a családi fió-

Balogh Jenő
 

Fővárosi Örmény Klub 2020 február
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nincsenek forrásai, a lehetőségei korláto-
zottak. 
   A kiállítás anyagát a XV. kerületben a 
Tóth Csaba Galériában bemutatott kiál-
lítás adja, amelyet Nuridsány Zoltánné 
és Tóth Csaba irányításával a XV. kerü-
leti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
(az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális  
Egyesület képviselői) valamint a XV.   
Kerületi Önkormányzat szervezett 2019 
december 14-én.

Jánosi Buslig Szanda festő kiállítás 
megnyitójára

Jómagam nem vagyok művészettörténész, 
így sem a kiállítás anyagáról, sem a festő-
ről nem kívánok beszélni, bár a tájat, ame-
lyet itt láthatunk, én is megismertem már.
    Ezzel a kiállítással, szeretnénk bemu-
tatni valamit a jövőből, egy már használt 
anyag újra-felhasználásával, hiszen az 
Országos Örmény Önkormányzatnak még 
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mezőgazdaság. 1438-ban a kaffai örmé-
nyek követet küldtek a Firenzei zsinatra. 
A XIII. században épült Szt. Szárkisz 
templomot tartják az egyik legrégebbi 
szentélynek. A Keresztelő Szent János, a 
Szt. Hovhannesz és a Szt.Grigor templom 
Kaffa KARANTIN nevű városrészében 
található ma is. A védőfalak és bástyák 
által körülhatárolt Karantin-városnegyed 
az örmények lakóhelye volt. Kaffa más 
helyeit görögök, tatárok, törökök lakták.
   Karantinba futottak be a kereskedők ha-
jói, itt ellenőrizték járványok (pl. a nagy 
törökországi pestisjárvány) idején a kikö-
tött hajókat. A szó SÖTÉT HELY-et jelent. 
Egy 1740-es török leírás szerint a tatár né-
pesség elenyésző, viszont sok a „hitetlen” 
görög és örmény... A görögöknek ekkor 
12, az örményeknek 32 templomuk volt.
  1753-ban Oroszország annektálta a 
Krím-félszigetet, és II. Katalin cárnő ideje 
alatt az örmények zöme elköltözött innen. 
Az addig általuk lakott városrész igazi ka-
ranténná vált: továbbra is itt volt a város 
vesztegzára. Így lett a Krím-félszigeti 
Kaffa örmény negyedének neve a vesz-
tegzár általános kifejezése világszerte. 
Karantin karanténná változott.

(Forrás: Konstantin Erlikh, 
Oleg Gabrielján: KRÍM. ÖRMÉNYEK. 

Az alkotás 10 évszázada.
2006, Kijev, Energia plusz kiadó)

Valójában sokkal régebbi ez a szó. A szálak 
a Krím-félszigetre vezetnek, méghozzá a 
középkori Kaffa városába. Ma Feodoszija 
kikötő- és üdülőváros a félsziget délkeleti 
tengerpartján.
   A várost a milétoszi görögök alapították az 
i.e.VI. században. 375-ben a hunok, majd 
felváltva magyarok, kazárok, besenyők, 
kunok uralták. A Bizánci Birodalom része 
lett. 1237-ben az Arany Horda elűzte a 
kunokat, és a Tatár Kánság rendezkedett 
be itt. 1475-től az Oszmán Birodalom ki-
kötője és rabszolgakereskedelmi központja 
lett. A várost ekkor Kücsük-Isztambulnak, 
Kis-Isztambulnak nevezték fontossága 
miatt.
   A XI. században a szeldzsuk-törökök, 
majd a XIII. században a mongol-tatárok 
támadásai elől a bagratida fővárosból, Ani-
ból menekülő örmények több hullámban 
érkeztek a Krímbe. A befogadó  közeg  kul-
turális sokszínűségének, a csodálatos táj-
nak, a gazdasági lehetőségeknek köszön-
hetően sikerült gyökeret verniük. Egyedi, 
mégis szerves, meghatározó népcsoport-
jává váltak a helynek. A XV. század 70-es 
éveiben a város 70 ezer lakójából 46 ezer 
volt örmény. Szellemi és tárgyi alkotások 
sorát hagyták ránk Krímiában.
   A keresztény örményeknek 40 temp-
lomuk, iskoláik, kolostoraik, bankjaik, 
karavánszerájaik voltak a félszigeten. 
Virágzott a kereskedelem, kézművesség, 

Kátainé Szilvay Ingrid
 

Vesztegzár Karantinban
dr. Issekutz Ákos 
sebész, az Országos Örmény Önkormányzat alelnöke

Kiállításmegnyitó
Az emberi társadalmak járványok idején minden időben elkülönítő intézkedések-
kel védekeztek. A mozgásukban, érintkezésükben korlátozott emberek, állatok, 
áruk elszigetelésétől is remélték a fertőzés terjedésének megállítását. Úgy tudjuk, 
a karantén szó a XIV. századi Quaranta giorni (40 nap - eddig tartott az elkülönítés) 
kifejezésből eredeztethető.

2020. február 14-én nyílt meg Jánosi Buslig Szanda festő kiállítása az Örmény Kul-
turális és Információs Központban. A megnyitón Akopján Nikogosz, az Országos 
Örmény Önkormányzat elnöke és dr. Issekutz Ákos alelnök köszöntötte a megjelen- 
teket. A kiállítást dr. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke 
nyitotta meg.
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   Meg kell köszönöm két embernek, hogy 
ez a lehetőség most előttünk áll. Először 
is anyámnak, dr. Issekutz Saroltának, 
hogy annyi sok évi keserves, de dicsőséges 
év után úgy döntött, hogy legnagyobb el-
lenfelével kezet fog. Ehhez az is kellett, 
hogy döntsön az EÖGYKE tavaly tavasz-
szal, és a választások előtt felhívást intézzen 
a hazai örménységhez a békés egymás 
mellett élésről szóló Közös Örmény Célok 
Nyilatkozat elfogadására, a választásokon 
új szellemiséget képviselő fiatal országos 
jelöltek elindítására. 
  Másodsorban meg kell köszönöm 
Avanesián Alexnek és a jövőt változtat-
ni kívánó támogató csapatának, köztük 
elsősorban Akopján Nikogosznak, hogy 
arra, az előrevivő elhatározásra jutot-
tak, mely szerint változni és változtat-
ni kell, hiszen a belső harc a közösség 
megszűnéséhez és ellehetetlenüléséhez 
vezet. Nem a többi felet ellehetetlení-
tő többségi vezetés a megoldás, hanem 
stabil és együttműködő nagykoalíciót 
alkotni. Tudnia kell mindenkinek, hogy 
a nagykoalíció megkötésének első lé-
pését Avanesián Alexék tették meg, 
amikor Akopján Nikogosz megkeresett 
bennünket a további közös munkával. 
Köszönjük mindenkinek, aki e munkát 
támogatja és reméljük, ha már lesz látha-
tó gyümölcse az együttműködésünknek, 
akkor a most esetleg még kétkedők is 
csatlakozni fognak hozzánk.
   A magam részéről azt vállaltam, hogy 
az együttműködés megteremtésében és 
megszervezésében tevékenykedem és 
dolgozom azért, hogy az erdélyi gyökerű 
magyarörményeknek is legyen megfelelő  
országos intézményrendszere, kulturális   
központja, média háttere és politikai el-
ismertsége. E munkában jó partnerem 
Akopján Nikogosz elnök úr és csapata.
    Köszönöm, hogy meghallgattak.

A jelenleg előttünk álló feladatok

• Az Országos Örmény Önkormányzat 
beindítása: iroda talpra állítása és be-
indítása, a Palatinus utcai székház be- 
lakása, pénzügyi háttér megteremtése, 
állami támogatások beindítása, és új 
működési szabályozások kidolgozása 
és elfogadása a törvényes működésnek 
megfelelően.

• A politikummal és a közöséggel elfo-
gadtatni azt a szándékot és célt, hogy 
mostantól új időszámítás kezdődik.

• Az intézmények újragondolása, új in-
tézmény alapítása és elfogadtatása a 
hivatalokkal.

A feladat és a munka, (bár jelenleg még 
a kezdetét sem látjuk, nemhogy a végét) 
igen komoly, de ha összefogunk, akkor 
nem esélytelen. Természetesen - minden 
újnak vannak ellenzői, de úgy látom, 
sokkal többen vannak a támogatók, így a 
munka sikere nem lehet kérdéses.

   Ne mondja senki, hogy az örmények az 
etnobiznisz miatt mondják magukat ör-
mény nemzetiségűnek.
   Az Országos Örmény Önkormányzat a 
jövőben csak szabályosan és törvényesen 
fog működni, minden kerületi és városi 
helyi önkormányzat működését támogat-
ja és segíti, teljesíti azokat az elvárásokat 
és kötelezettségeket, amelyeket a törvény 
reá testál.
    Elfogadjuk, hogy az örmény nemzetiség 
a többi nemzetiséghez hasonlóan meg-
osztható, nyelvi, eredet és egyéb törés-
vonalak mentén, de olyan működésre tö-
rekszünk, amely lehetővé teszi mindenki 
önmegvalósítását, hagyományainak ápo-
lását és megélését, és ezzel a sokszínűség 
fennmaradását, amely csak erősíti a hazai 
örménységet. A sokszínűség szellemében 
célul tűztük ki, hogy az erdélyi gyökerű 
örményeknek önálló kulturális központja 
lesz (Erdélyi Örmény Kulturális és Infor-
mációs Központ), ahová megszervezzük 
azt a kulturális és szellemi életet, amely 
összefogja a magyarörményeket.
    Törekszünk megszüntetni a belső 
súrlódásokat, lehetővé tesszük az ún. 
átjárhatóságot, azaz az örmény nemze-
tiséghez tartozók és minden, az örmény 
kultúra iránt érdeklődő szabadon láto-
gathasson minden olyan rendezvényt, 
amely számára érdekes. Azt várjuk, hogy 
a jövőben minél többen bekapcsolódja-
nak a magyarörmények kulturális köz-
pontjának programjaiba. Természetesen 
ez nem megy egyik napról a másikra, 
ehhez évek kellenek, de az első lépése-
ket mindig meg kell tenni ahhoz, hogy 
valahova eljussunk.
    Ez nem jelentheti azt, hogy csak külön 
kívánunk működni, mert nagyon sok, na-
gyon szép és hasznos közös rendezvényt 
is fogunk rendezni és közös megjelenést 
mutatunk idehaza és külföldön.

   A kiállítás témája: Erdély, Gyergyó-
szentmiklós, a kiállító művész Jánosi 
Buslig Szanda, fiatal erdélyi festőnő. A ki-
állítást dr. Puskás Attila az erdélyi örmé-
nyek egyik vezetője nyitotta meg. Erdély, 
a harmadik szereplő kifejezi az erdélyi 
örmény közösséget, amely sajnos komoly 
sérültje volt a korábbi megosztottságnak.
   A kiállítás mostani helyszíne a Buda-
pest V. Kerületi Semmelweis utca 17., az 
Örmény Kulturális Központ, amely az 
Armenia Népe Kulturális Egyesület talán 
legfontosabb helyszíne.
    Az „újra felhasznált” tartalom, a kiállítás 
anyaga, valamint a forma, azaz a helyszín 
kifejezi azt az irányt, amelyről beszélni 
szeretnék és ami a közös jövőnk.
  E kiállítás előkészítése, megszervezése 
és megnyitása egy kicsi, de igen fontos 
lépés az örmény közösség életében. Az 
örmény közösség életének előző 25 évé-
ről több kötetnyi iromány jelent meg, 
elemzésekben, cikkekben, tanulmányok-
ban, rendőrségi feljelentésekben, bírósági 
iratokban, stb. De ezek most mind nem 
fontosak, fontos, hogy beszéljünk arról a 
jövőről, amelyért most Akopján Nikogosz 
elnök úrral és a képviselőkkel együtt dol-
gozunk.

Legfontosabb céljaink

Ne legyen többé szitokszó az, hogy örmény. 
Az örmény szóról ne az jusson eszébe sen-
kinek, hogy „azok mindig civakodnak, 
jobb távol maradni, pedig örmény őseim 
vannak”. Mindenki büszkén vállalhassa 
örmény gyökereit, és legyen büszke arra, 
hogy egy többezer éves ősi kultúrával 
rendelkező nép leszármazottja. Legyen 
büszke arra, hogy nemzetiségünk a ha-
zánknak igen sokat adott. Vissza akarjuk 
tehát állítani az örmény nemzetiség ko-
rábban megszerzett jó hírnevét. dr. Issekutz Ákos és Avanesián Alex a megnyitón
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más, mint az örmény birtokos jelző.26 Ez a 
magyarázat abból az alapfeltevésből indult 
ki, hogy a név alapalakja nem a Gorovei, 
hanem a Gorove volt, jóllehet ezt egyál-
talán nem tudjuk bizonyítani, sőt a fenti 
diplomák is arra engednek következtetni, 
hogy a két nevet felváltva használták. 
   Szongott a szamosújvári anyakönyvekben 
kutatva azt találta, hogy 1715-ben három 
Hohannes nevezetű személynek is az ör-
mény neve Ázbej volt. „Mindhármojukat 
tehát – írja Szongott – Jánosnak (Ázbej) 
hívták, ezért gúnynevekkel különböztet-
ték meg őket: az elsőnek a Gorove-t, a 
másodiknak a Dșokăbin-t, a harmadiknak 
pedig a Fășfăș-t adták. Később ezek a 
gúnynevek családnevekké váltak.”27 Ezen 
előfeltevésekből az alábbi következtetést 
vonta le Szongott: „Az örmény [...] gorov, 
gorovi szó jelentése: vitéz, derék, bátor, 
talpraesett, erős. Ez volt az Ákoncz csa-
lád örmény neve. [...] Gorove = Ázbej, 
Ákoncz, azaz ugyanannak a családnak 
különböző nevei. A Gorove-ből az örmény 
birtokos jelző hozzá adásával lett a Gorovej 
változat.”28 Szongott tetszetős elmélete 
– azonkívül, hogy, mint már említettem 
abból indul ki, hogy a Gorove volt az 
eredeti alak – egy apró, de annál lénye-
gesebb részletkérdést megválaszolatlanul 
hagy: hogyan kaphatott valaki örmény 

A moldvai Goroveiek a mai Piatra-Neamț 
környékéről szóródtak szét a XVII. század 
folyamán Bákó, Tecuci és Jászvásár kör-
nyékére. Igaz ugyan, hogy ma egész Ro-
mánia területén, Dobrogeatól a Bánságig, 
sőt még külföldön is Spanyolországtól, 
Olaszországon át a Közel-Keletig talá-
lunk Goroveieket, de ezek kivétel nélkül 
mind Moldvából vándoroltak ki. Mivel 
a családnak a XVI. századtól kezdve az 
egyik legállandóbb eleme a név (Gorovei) 
volt, ezért előbb e név jelentését próbáltam 
meg feltérképezni. A nyelvészek szerint a 
családnév mai alakja vagy a szláv (ukrán) 
gora (hegy)24, vagy a szintén szláv goro-
bei (veréb)25 szóból származik. Ha ez így 
van, akkor nyomban fel kell tennünk azt 
a kérdést, hogy miért nem találunk szláv 
(ukrán) nyelvterületen (a mi esetünkben, 
például Bukovinában vagy Máramaros-
ban) más Gorovei családokat is? A rejtély 
megoldásához tehát tovább kell vizsgál-
nunk azokat az adatokat, melyek a név 
történetéről árulkodnak. Az 1760. július 
28-án kelt nemesítő oklevélben (mely-
ben László, felesége és gyermekei kaptak 
nemeséget) a Gorove alakot találjuk. Az 
1761. október 25-én kelt és László test-
vérének, Kristófnak nemességet adomá-
nyozó oklevélben viszont a Gorovei alak 
szerepel. Szongott szerint a szóvégi -i nem 

Ștefan S. Gorovei
 

Moldvai örmények Erdélyben,
Magyarországon és a nagyvilágban 2.
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j-s változat is használatban volt: Kristóf 
unokájának, Jakabnak az ebesfalvi sírkö-
vén Gorovei (8. kép) alak található. Egyik 
fiát Gergely-Kristófot (1808-1881) egy 
1832-ben kelt oklevél Gregorius Gorovej- 
ként31 említi, a másik fiát, Lajost (1816-
1884), pedig „nobilis Ludovicus Gorovei”- 
ként.32 Nővérük, Katalin nevét (Katica, 
1807/1810-1877), aki a békési Kiss An-
talhoz33 ment feleségül, fiának keresztle-
vélbe (Békés, 1835. dec. 20.) Catharina 
Gorovei-nek írták be.34 Magát Gorovej 
Jánost is 1864-ben még Ioannes Nepomuc 
Martinus Gorovei-ként35 anyakönyvez-
ték, és csak 1886 után kezdte el viselni 
a Gorove nevet. Gorove László fia, Kris-
tóf, a jövendő miniszter nagyapjának és a 
szamosújvári városi tanács tagjának egy 
1788. március 26-án kelt dokumentum-
ban Gorovej Kristófként szerepel a neve.36 
1791-ben, amikor a szamosújvári és ebes-
falvi örményeknek, akik jogaik védelme 
érdekében az erdélyi országgyűléshez for-
dultak, Gorovei Kristóf és Novák Theodor 
volt a szószólója.37 1797-ben amikor főbí-
róvá választották, nevének örmény alakját 
(Gorovejan) írták a dokumentumba.38

    A fentiek alapján felmerül a kérdés: 
mi volt előbb a Gorovei (Gorovej) alak, 
melyből később eltünt az i ~ j; vagy pedig 
a Gorove alak, melyhez később hozzá ta-
padt az i ~ j? A kérdés megválaszolásához fel 
kell lapoznunk az 1760 előtti dokumen-
tumokat is. A Mária Terézia által 1758. 
április 17-én a szamosújvári (Armeno-
polis) örményeknek kiadott oklevélben a 
család két városi tanácsosa (senatores) az 

környezetben román eredetű gúnynevet? 
Ugyanis, ahogy azt maga Szongott is írja 
a Dșokăbin, vagy Djokăbin gúnynév „a 
román jól táncol, jó táncos‚ ‚joacă bine’, 
szintagmából ered.”29 Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy egy újabb, de teljesen 
megalapozatlan elmélet szerint „a mold-
vai Goroveiek neve az örmény Gorovi 
szóból ered, melynek jelentése ‚Gorov 
fia’. Erdélyben a nevet Gorovei formában 
vették át, ami magyarul azt jelenti, hogy 
Gorovból való.” 30

   Kristóf ágán (lásd az 1761. évi okle-
velet) a Gorovei, vagy Gorovej névalak 
hagyományozódott. Csak 1886-ban kapta 
meg a már említett ebesfalvi Gorovej 
János azt a császári leiratot, mely enge-
délyezte számára a gáttajai Gorove (j nél-
kül) névalak használatát (11. kép). Ezután 
a család többi tagja is egyre gyakrabban 
használta a rövidebb névváltozatot. Íme 
néhány bizonyíték arra, hogy 1886-ig a 
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vából vándoroltak-e be? Általánosan elfo-
gadott az a nézet, hogy a szamosújvári 
örmények Moldvából érkeztek.43 Ezt bizo-
nyítja az alábbi kijelentés, mely a már em-
lített tíz szamosújvári örmény polgár által 
aláírt peticióban található: 

nos aeque e numero illorum Armen-
orum esse, qui Augustissima Domo 
Austriaca rem Transylvanicam sub 
imperium accipiente vicina Svavis 
Dominationis op<p>ortunitate voca-
ti, misso Turcico jugo e Moldavia in 
Transylvaniam venerunt. (12b. kép)

Befejezés a következő számban!

alábbi két néven szerepelt: Christophorus 
Gorovej és Abagarus Gorovej.39 Mindketten 
1758-1761 között40 töltötték be a tanácsosi 
funkciót. Nevük ugyanebben az alakban 
(Abagarus Gorovei senator és Chirstophorus 
Gorovei senator, 12a. kép) megtalálható 
még abban a peticióban is, melyet 1759-ben 
tíz szamosújvári örmény polgár intézett a 
bécsi udvarhoz, azzal a céllal, hogy meg-
sürgesse a számukra esedékes nemesítő 
oklevelek kiadását.41 A fentiekből logikusan 
következik, hogy Abagarus Gorovei nem 
lehetett más, mint a későbbi Gorove László.42

   Ezekből a dokumentumokból arra a kér-
désre is választ kaphatunk, hogy az erdélyi 
és magyarországi Goroveiek valóban Mold-

 Lábjegyzetek
24 Ezt a magyarázatot az ismert román nyelvész Hariton Tiktin (1850– 1936) adta nagyapámnak 
egy 1899. április 13-án írt levelezőlapon (a Gorovei család archívumában).
25 Erre lásd Iorgu Iordan (1888–1986) szócikkét: Dicţionar al numelor de familie româneşti, Edi-
tura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 229.
26 Kristóf Szongott, Genealogia familiilor armene din Transilvania…, cit. p. 119.
27 Ibidem, p. 40–41.
28 Ibidem, p. 119.
29 Ibidem, p. 89. (a Dsokêbin, Djokăbin családnál).
30 Nicolae Gazdovits, Istoria armenilor din Transilvania (de la începuturi până la 1900), Editura 
„Ararat”, Bucureşti, 1996, p. 390. A szerző azt is felveti (szintén megalapozatlanul), hogy a család 
egyik ága felvette az Akoncz nevet, mivel az akoncz szó az örményben a gorov szóval rokonértelmű. 
31 Calendarium novum et vetus ad annum bissextilem MDCCCXXXII […] in usum M. Principatus 
Transsilvaniae et Partium Adnexarum…, Typis Lycei Regis, Claudiopoli, p. 147.
32 Itt szeretném megköszönni Ovidiu Demetrescunak (Bukarest), az erzsébetvárosi Gorove János 

leszármazottjának, hogy ezeket az információkat a rendelkezésemre bocsájtotta. János az 1832-ben 
említett Gergely-Kristóf (Gregorius Gorovei) fia volt.
33 Kiss Antal (1801–1877): „Az erzsébetvárosi születésű Gorove Katalinnal (1807 k. – 1877) 
kötött házasságot; fiuk, József (*1835)”. (Héjja Juliana Erika, Békés vármegye archontológiája 
és prozopográfiája 1715–1848, Gyula, 2009, p. 336.)
34 „Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895,” Database, FamilySearch (https://familysearch.
org/ark:/61903/1:1:XKB5-CFQ : accessed 19 June 2015), Catharina Gorovei in entry for Carolus 
Joannes Josephus Kiss, 20 Dec 1835, Baptism; citing Gyula, Békés, Hungary, Tolna Megyei Levél-
tár, Budapest (National Archives, Budapest); FHL microfilm 639,535. Katalin 1808-ban született 
és 1877. ápr. 7-én halt meg Békésben. A trees.ancestry.com.au internetes oldalon szerepel Gorove 
Lisa (Lisa Family Tree), valamint Gorove Anna is. A familysearch oldalon található Gorovei Jakab 
(Jacobus) Gorovei, aki Czinker Josephát vette feleségül. Gyereküket Gorovei János Jakabot 1865. 
január 3-án keresztelték Debrecenben: „Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895,” Database, 
FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZG8-N9S : accessed 19 June 2015), Jo-
hannes Jacobus Gorovei, 03 Jan 1865, Baptism; citing Debreczen, Hajdu, Hungary, Tolna Megyei 
Leveltar, Budapest (National Archives, Budapest); FHL microfilm 639,499.
35 Az adat Ovidiu Demetrescutól (Bukarest) származik.
36 Dr. Kapronczay Károly, Adatok a magyarörmény orvosok és gyógyszerészek történetéhez, Budaörs, 
2002, p. 62.
37 Kovács Bálint, Armenii în Transilvania (de la stabilirea lor în secolul XVII până în secolul XX): 
http://gyfl.ro/hu/kiadvanyok-tanulmanyok.html.
38 Lásd a 12. jegyzet. Gorovian alakban használta a nevet a Cyprus College tanára Nina Gorovian- 
Zenios is egy 2004-ben a Cyprus Entrepreneurship Competition keretében tartott konferencián is. 
Lásd: http://www.cs.ucy.ac.cy/cyec/WorkshopProgramme.pdf. Elképzelhető, hogy egyszerű elírás-
ról van szó, mert más forrásokban a tanárnő neve Gorovaia alakban fordul elő.
39 Liber Regius, LIII, p. 431. A II. József által kiadott 1786. október 9-i oklevélben szerepel Christophorus 
Gorove, ordinarius orator (ibidem, p. 430). Lásd: https://archives.hungaricana.hu/en/libriregii/hu   
(Királyi Könyvek – 53.279/a).
40 Lásd a 12. jegyzet  Abag ~ Abag[ar] névre vonatkozó tanulmányát.
41 Arcadie M. Bodale, Claudia Tărnăuceanu, Două documente din veacul al XVIII-lea de la Fi-
nanz- und Hofkammerarchiv din Viena, referitoare la înnobilarea armenilor plecaţi din Moldova 
la Gherla, în „Cercetări Istorice”, s.n., XXXIV, 2015, p. 161–168.
42 Nem tudom milyen érvek alapján azonosíthatók az Abagar és a Ladislaus (László) nevek. Szon-
gott szerint az Ábkár az örmény Abagar rövidített alakja. Az Abagar jelentése: vitéz férfi, magnus, 
törökül aga. Lásd: Szongott, Genealogia familiilor armene din Transilvania…, cit., p. 24. Véle-
ményem szerint azonban a név a mezopotámiai V. Abgarus vagy edesszai V. Abgar királyra megy 
vissza. A romániai örmények között is előfordul ez a név: Apcar Baltazar (1880–1909), festő; vagy 
Abgar Buiucliu, ügyvéd. Róluk lásd: Bogdan Căuş, Figuri de armeni din România, cit., p. 68 şi 87.
43 A moldvai örmények kivándorlásáról lásd: Nicolae Gazdovits, Istoria armenilor din Transilvania 
(de la începuturi până la 1900), cit., p. 77–80; Marius Chelcu, Cauze ale părăsirii Moldovei de către 
armeni la sfârşitul secolului XVII, în Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII–XX), 
volum editat de Dumitru Ivănescu şi Marius Chelcu, Omagiu profesorului Alexandru Zub, Editura 
„Junimea”, Iaşi, 2005, p. 73–81; Nagy Kornél, Az erdélyi örmények katolizációja (1685–1715), 
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapesta, 2012.

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKB5-CFQ
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKB5-CFQ
http://trees.ancestry.com.au
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZG8-N9S
http://gyfl.ro/hu/kiadvanyok-tanulmanyok.html
http://www.cs.ucy.ac.cy/cyec/WorkshopProgramme.pdf
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és naplórészletek tanúságaival egészítet-
tem ki, amikor a szalon háziasszonyát és 
vendégeit, valamint az ottani társasélet sa-
játosságait kísérlem meg bemutatni.

A magyar csalogány
Hollósy Kornélia nem a korban szokvá-
nyos színésznői-énekesnői pályát futott be 
a XIX. század első felében. Már a szárma-
zásával is „kilógott” pályatársnői közül. 
Apja, Korbuly Bogdán, örmény eredetű, 
gazdag temesi földbirtokos volt, ötezer 
hold tulajdonosa. 1832-ben kapott nemes-
séget, amely kiterjedt fiú- és leányági törvé-
nyes leszármazottaira is. A nemességgel 
együtt családnevüket Hollósyra változtat-
ták. Kornélia édesanyja, a szintén örmény 
származású Csausz Mária Magdolna volt. 
Házasságukból 11 gyermek született, 5 fiú 
és 6 lány. Kornélia volt közülük a legfia- 
talabb. Ő 1827. április 13-án látta meg 
a napvilágot. Legkisebb gyermeke szü-
letésének Korbuly Bogdán nem tudott 
maradéktalanul örülni, ugyanis felesége
belehalt a szülésbe. A sokgyermekes öz-
vegyember hamar újranősült, és ismét 
egy örmény családból származó lányt –     
Lászlóffy Rebekát – vett el feleségül. 

A XX. században két szerző – Barna János 
és Diósszilágyi Sámuel – is foglalkozott 
Hollósy Kornéliával, de a szalonra vonat-
kozóan mindketten Vadnay Károly írásaira 
hagyatkoztak.3 Magam is nagyban támasz-
kodtam Vadnay Károly visszaemlékezései-
re, amelyek közléseit korabeli újságcikkek 

Az 1850-es évek Pestjének egyik kedvelt társas-összejöveteli helye volt a neves 
operaénekesnő, Hollósy Kornélia szalonja. Erről a szalonról a legtöbbet Vadnay 
Károlytól tudunk, aki ifjú íróként gyakran vendégeskedett itt.1 Érdekes, hogy ez a 
kedvelt és sokak által sűrűn látogatott szalon nem szerepel a XIX. századi memoárok-
ban! A szalon látogatói közül többen is írtak emlékiratot (Degré Alajos, Frankenburg 
Adolf, Egressy Gábor, Jókai Mór, Vachott Sándorné Csapó Mária, Bulyovszky Lilla), 
de egy szóval sem – vagy nem ebben az összefüggésben – említik Hollósy Kornéliát!2 
A levelezésükben szintén csak egy-egy elszórt utalást találunk a szalonról. 
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háború.4 A színház vezetősége, tagjai, sőt 
még a közönség is két pártra szakadt. A 
dráma-pártiak féltették a magyar nyelven 
előadott darabokat a „nemzetietlen”, ide-
gen nyelvű operáktól, míg az opera-pártiak 
arra hivatkoztak, hogy a színház anyagi 
helyzete miatt előnyös, hogy sok operát 
játszanak, amelyek színpadra állítása 
ugyan többe kerül, mint a prózai műveké, 
de hosszabb ideig lehet műsoron tartani 
őket, és a közönség többször is szívesen 
meghallgatja ugyanazt a zeneművet. 
   A művészek között leginkább az adott 
okot az ellenségeskedésre, hogy az éne-
kesek fizetése jóval nagyobb volt, mint a 
prózai színészeké.5 Komoly eltérés volt 
az énekesnők és a prózai színésznők ru-
hapénz-juttatásai között is. Schodelnénak 
1000 forint volt az éves ruhapénze, míg 
az akkor már vezető színésznőnek számító 
Laborfalvi Róza mindössze 400 forintot 
vehetett fel évente a pénztárban ezen a 
jogcímen. (Az 1846-ban frissen a Nemze-
tihez szerződtetett Hollósy Kornéliának is 
ennyit ajánl fel az igazgatóság, majd a kö-
vetkező évben 1000 forintra emeli.)
   Amikor Hollósy Kornélia Pestre érke-
zett, a Nemzeti Színház operai társulatának 
legkedveltebb – és legtehetségesebb – pri-
madonnája Schodelné Klein Róza volt. (Ő 
volt az, aki miatt Déryné végül vidékre 
szerződött.) Petrisevich Horváth Lázár, a 
Honderű című lap főszerkesztője, aki jól 
ismerte Csausz Márton orvosprofesszort, 
Kornélia nagybátyját, azzal az ötlettel állt 
elő, hogy a fiatal művésznő mutatkozzon 
be a pesti publikum előtt is. Gróf Ráday 
Gedeon, a Nemzeti Színház intendánsa 
kapva kapott az ajánlaton, ugyanis mind 
Schodelné, mind De Caux Mimi, mind 
pedig Csillag Róza operaénekesnők egy-
szerre jelentettek beteget. Ez azért is kínos 
volt az igazgatóság számára, mert Alboni 
Marietta, a világhírű olasz alt énekesnő 

   Korbuly, azaz ekkor már Hollósy Bogdán 
nagy gondot fordított gyermekei taníttatá-
sára. Kornéliát vejéhez, Szabó Antal alis-
pánhoz küldte Temesvárra, hogy a fiatal 
leány magasabb tanulmányokat végezhes-
sen. Az itteni zárdában hamar kitűnt Kor-
nélia zenei tehetsége. Jól zongorázott és 
magánórákat is vett egy kiöregedett bécsi 
tenoristától. Ő hívta fel Hollósy Bogdán 
figyelmét a kislány tehetségére, és azt ja-
vasolta, hogy adja leányát művészi pályá-
ra. Az apa azonban hallani sem akart erről, 
hiszen a színpad ekkoriban nem az a hely 
volt, ahol nemes kisasszonyok kereshették 
volna boldogulásukat; a XIX. század elején 
a színésznői „hivatást” sokan erkölcste-
lennek tartották. Kornélia azonban vágyó-
dott a világot jelentő deszkákra, és amikor 
középiskolai tanulmányait befejezte, arra 
kérte apját, engedje külföldi tanulmányút-
ra. Ennek érdekében kikérte anyai örök-
ségét és hozományát, valamint lemondott 
minden további anyagi igényéről. Hollósy 
Bogdán végül beleegyezett a külföldi uta-
zásba, s a fiatal lány sógora egyik távoli 
nőrokonának társaságában indult útnak. 
    Először Bécsbe, majd Milánóba utaztak, 
ahol Kornélia két évet töltött, és tanulmá-
nyai befejeztével vizsgát tett. A külföldi 
fellépések után 1846-ban hazalátogatott 
Temesvárra. Ebben a városban lépett elő-
ször magyar színpadra, Bellini: Alvajáró 
című operájának jótékony célú előadásá-
ban mutatkozott be először a hazai közön-
ségnek. A fiatal művésznő komoly sikert 
aratott, de Hollósy Bogdán még ekkor 
sem békélt meg azzal, hogy lánya a szín-
padi pályát választotta. Kornélia azonban 
minden lebeszélési kísérlet ellenére kitar-
tott elhatározása mellett, s mivel temesvá-
ri játékáról elismeréssel írtak a fővárosi 
lapok is, Pestre utazott.
   A Nemzeti Színházban ebben az idő-
szakban javában dúlt a „dráma-opera” 

Gyertyánfyné Kiss Csilla
 

Hollósy Kornélia szalonja 1.
„Szalon csak ott fejlődhetik ki, hol a hódolat tárgyát,

a társaság fő vonzerejét maga a házi nő képezi.”
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Szent Nerszesz Snorháli
Egész világ láss!
Egész világ láss, nagy fájdalmamban részvéttel nézz rám!
Ajkam kimondja, nyelvem bevallja: emészt az önvád.

Vesztemre bűnök tolvaja voltam, sírom megástam,
Saját lelkemet árultam el, mert csapdába csaltam.

Fény voltam egykor, mára csak homály, halál árnyéka.
Képtelen volnék fölmérni vádló vétkeim számát.

Egek és földek! Gyertek siratni nyomorult lelkem!
Tengernyi bűnöm én választottam, önként akartam.

Bűnben fetrengek, lerázhatatlan mocsokban ázom.
Baljós fájdalom, véget nem érő, bűzös kór gyötör.

Szent titkoktól is, jótettektől is eltávolodtam,
Faképnél hagytam lelkem hitelét, világosságát. 

Elsüllyesztenek a bűn titkai, megcsalják lelkem,
Szakadék fal föl, s bukásom látják nagy kárörömmel. 

Hogy álljak talpra, ki önhibámból roskadtam össze?
Bűn tüze éget s a lelkem üdve elég e lángban.  

Korbácsol a bűn, gúnyol, ki látja, s undorral elhagy.
Keserű epe lappang szívemben, lámpám kioltja.

Bűn-ízű halált nyeltem és díszes köntösöm rongy lett.
Lélekben holtan, téveteg ésszel, csak testben élek.

A szenny legyőzött, vadászó halál vermébe hulltam,
Ádáz nyílzápor újabb és újabb sebet üt rajtam.

Vérem besároz, rengeteg kutya s száz fegyver ontja.  
Kivetettem a bűn hálóját, de lelkem lett zsákmány.

Gonosz lelkemet szűnni nem tudó, szörnyű kín marja,
Adós lettem, a bűn csábított el, annak adózom.

Törekszem bánni, parázzsá válok, bűn tüze perzsel.
Mesternek hívtak, s züllött félnótás a nevem mára.

Élvezet vágya, féktelen harag marta meg szívem,
Bűn sebeitől sajgó lélekkel, tétován járok.

Zsarnok gazdáim örök rabságba száműztek engem.
Menyegzős hangod méltatlanul hív jóságod, Mester!  

Úgy sóvárogta szemem a gonoszt, hogy belefájdult. 
belefáradtam mérget keverni mindenki ellen. 

Menekülj lelkem, fuss a gonosztól, s a jóra szomjazz!
Mindig közel tudd ítélőbírád: halálod álmát.

kor szellemét is üdvözlék abban, hogy egy 
nagybirtokos nemes úr finom leánya kite-
szi magát tapsnak, kritikának. A színházi 
személyzet pedig örömmel érezte, hogy ez 
a fiatal lány szerződése (sic!) a társada-
lom sok előítéletét fogja megcsappantani 
az ő pályájukkal szemben.” 6

   Hollósy Kornélia szerződtetése a szín-
házhoz azonban nem ment simán, s a küz-
delmeket a korabeli sajtó is nyomon kö-
vette. Végül azután augusztus 26-án gróf 
Ráday Gedeon levélben tudatta Franken-
burg Adolffal, az Életképek főszerkesztő-
jével, hogy: „Tudván, hogy mind az egész 
közönséget, mind magát a tekintetes urat 
is igen érdekli, sietek tudatni, miszerint 
Hollósy Kornélia kisasszony tegnapelőt-
től fogva a Nemzeti Színház szerződött 
tagja.” 7  

Folytatás a következő számban!

éppen Pesten vendégszerepelt, s partne-
rek híján nem lehetett egész operákban 
felléptetni, hanem csak áriákat énekel-
hetett. Hollósy Kornélia a nagy Alboni 
mellett debütált a Nemzeti Színházban 
1846. július 23-án, Donizetti Lindájának 
címszerepében. 
   A fiatal művésznő rendkívüli sikert ara-
tott, és nemsokára Amina szerepét is elé-
nekelhette Bellini Alvajárók című operá-
jában. Valószínűleg része volt a sikerben 
annak is, hogy egy gazdag földbirtokos 
leányának tapsolhatott a közönség. „Tet-
szett sokaknak az is – emlékezett vissza 
később Vadnay Károly –, hogy egy előkelő 
úri lány szánta magát a színpadi pályára. 
Tudták, hogy atyja, Hollósy Bogdán a ter-
mékeny Temes vármegyében ötezer hold 
tulajdonosa, s a megyének tekintélyes 
embere. A demokrácia friss szele akkor 
áramlotta át a rendi világot, s az ifjak a 

 Lábjegyzetek
1 Vadnay (Vadnai) Károly két hosszabb elbeszélést, visszaemlékezést is megjelentetett a sza-
lonról: Vadnay Károly: Elmúlt idők. Emlékezések (Athenaeum, Budapest, 1886. 123-168. old.), 
ill. u.ő: Lonovicsné Hollósy Kornélia (in: Vadnay Károly: Irodalmi emlékek; Franklin Társulat, 
Budapest, 1905. 322-336.old.) 
2 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim (szerk., jegyz.: Ugrin Aranka; Szépirodalmi Könyvkiadó 
Budapest, 1983.); Frankenburg Adolf: Őszinte vallomások (Pest, 1861.), folytatása: Emlékiratok 
(Pest, 1868.); Jókai Mór: Emlékeimből I-II. Jókai Mór hátrahagyott művei. A Jókai Mór ötven- 
éves írói jubileuma alkalmából közrebocsátott nemzeti díszkiadás kiegészítő sorozata. (Révai 
Testvérek Irodalmi Intézetének Részvénytársasága, Budapest, 1912.); Vachott Sándorné Csapó 
Mária: Rajzok a múltból (Budapest, 1887-1890.); Egressy Gábor naplója és Bulyovszky Lilla 
naplófeljegyzései az OSZK Kézirattárában találhatók.
3 Hollósy Kornélia emlékalbum. Születésének századik évfordulójára kiadja Csanád-Arad-To-
rontál vármegye közönsége. Makó, 1927.; az 1857-es emlékalbum hasonmás kiadása; a beveze-
tőt írta Barna János; Diósszilágyi Sámuel: Hollósy Kornélia élete és művészete (Makó, Városi 
Tanács Művelődési Osztály kiadása, 1984.) A szalonról lásd még: Fábri Anna: „Oh, hát dalolj 
nekünk” (in: Műhely, 1992/2; 20-24. old.)
4 bővebben lásd: Kerényi Ferenc: Az operaháború (in: Színháztudományi Szemle, 1. sz., 1977. 
107-142. old.), ill.: Takáts Sándor: Harc az operaelőadások ellen a régi Nemzeti Színházban. (in: 
Budapesti Szemle, 1931. 1-36. old.)
5 A Nemzeti Színház Pénztárfőkönyvei 1845-47 (in: FSZEK, Budapest Gyűjtemény).
6 Vadnay Károly: Lonovicsné (i.m.: 322. old.)
7 Frankenburg Adolf: Emlékiratok: (i.m.; 35. old.)

Szent Nerszesz Snorháli (Dzovk 
vára, 1102 – Hromgla, 1173) 
Író, költő, himnuszköltő, zenész, 
énekes, politikus, diplomata. A 
tehetséges Pahlavuni fejedelmi 
család tagja. Születése idején 
Hromgla a Kilikiai fejedelemség 
- halálakor királyság - fővárosa 
volt. Nagybátyja, II. Krikor ka-
tolikosz és Szdephan Maruk teo-
lógiai doktor tanították. Krikor 
Pahlavuni katolikus püspökké 
szentelte. Ökumenikus párbeszé-
det folytatott Komnenosz Mánuel 
bizánci császárral és a görög or-
todox egyházzal. Teológusok és 
filozófusok ezer kilométeres utat 
is megtettek, hogy vele vitatkoz-
zanak és mint tanítványai tértek 
vissza. Kortársai fővárosáról csak 
Glajecinek nevezték. Megvaló-
sította az örmény irodalomban a 
tökéletes hangsúlyos verselést. 
Az Ómagyar Mária-siralomban és 
Halotti beszédben ugyanazt a kö-
zépkori képalkotó stílust találjuk, 
mint Snorháli művében: a „halálut 
evék” és „a bűnök ízlelése által.” 
Az örmény liturgia végleges rend-
je is nevéhez fűződik. Siralom 
Edessza elestén című nagyszerű 
eposza egy fontos szíriai keresz-
tény város végnapjait örökíti meg.
   Az itt olvasható bűnbánati 
költeményének sorai az örmény 
ábécé betűinek sorrendje szerint 
kezdődnek, de egy soron belül 
mindhárom ütem erre a kezdőbe-
tűre alliterál. Többen megzenésí-
tették. Tudomásom szerint még 
fordításban senkinek sem sikerült 
visszaadni ezt a páratlan szer-
kesztési bűvészmutatványt (pedig 
Tandori Dezső látszólag frappáns 
fordítása még a tartalmat is fölál-
dozta a forma oltárán!). A nagy-
böjtben szokták énekelni.

A szócikket írta, a költeményt 
fordította dr. Szám László
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Haik Viktória a mesemondás változatos 
eszközeivel a legszebben „szocializálta”–
tanította a kicsiket beszélni, együtt éne-
kelni! Olyan magas fokú színészi alázat 
szükséges ehhez, amelyben nyoma sincs 
magamutogatásnak, önteltségnek vagy 
gőgnek. A Gyermekek-felnőttek szerették 
őket! Hálásan köszönjük, hogy a magyar 
nyelv ilyen szépen csendül ajkaikon, so-
káig cseng majd a kis fülecskékben.
  Mulatságos verseny a fánkevés. Nem is 
volt gyerek, aki félreállt volna. Sasvári- 
Merza Krisztina képviselő előkészítette a 
versenyt. Három színű szalagokon sora-
koztak a fánkok. Erdődy György Sólyom 
(nincs tévedés, a Sólyom keresztnév) sze-
rint az örmény zászló színei, piros, kék, 
narancs-sárga. De tudta ezt Balla Kerka is, 
mert három színű örmény szívet festett. 
A jó hangulatú fánkevés eredménye: I. 
Sinka Sára, II. Marosváry Zsombor, III. 
Nagy-Marosváry Lili.
    Felnőtt is indult a versenyen példát 
mutatva; pillanatok alatt eltűnt a fánk a 
szalagról, és Marosváry Zsolt győzött. Jól 
esett a finom kakaó ezután!
    13 órakor eredményhirdetés követke-
zett a hosszú asztalon elhelyezett rajzok, 
tervek, kitűzők fölött. Borosnyay Klára 
és Bakó Mária remekül vezették a foglal-
kozást. Indokolt vélemények után kiala-
kult a sorrend, melyet alkalmi jegyzőnk 
Merza Marcellné Mimi feljegyzett: I.díj 

Szép napra, tiszta időre virradtunk 8-án, 
vasárnap reggel. A Krisztina terem elő-
készítve mind a kézműves foglalkozásra, 
mind a FÁNKEVÉS versenyre.
   A gyerekek rajzoltak: terveket készítet-
tek egy rézhuzalból és gyöngyökből álló 
kitűző alkotásához. Egy-egy rajzlapon 
öt-hat terv is volt. 10-13 óráig elég idő 
jutott Zsuzsmó és Pitypang bohócokkal 
játszani, énekelni –, kiváló műsorban! 
Két fiatal művésznő, Kiss Zsuzsanna és 

Várady Mária
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Már a gyermekek is Örmények?
Háik és az örmény Nő

A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a XIII. Örmény Nemzetiségi 
Napját rendezte meg 2020 március 8-án a Márványmenyasszony Étteremben.
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   Az emlékezet romjai alól kaparjuk ki tör-
ténelmünket. Nagy kárt tett a hagyomány- 
őrzésben a kommunista diktatúra, amikor 
származásunkat letagadva kellett élnünk. 
A szülők így nevelték a gyermekeket: „ha 
kérdik, ti nem tudtok semmit a családról!” 
Apropó, a rajzok közt volt egy Anonymus 
szignóval beadott munka, az örmény szak-
rális Nefelejcs. Alkotója szerényen vallotta
be, hogy övé: Balla Sarolt Kincső. A  
Genocídium szimbóluma örök, ne felejt-
sük el, hogy örmények vagyunk. 

Nagy-Marosváry Lili, II.díj Sere Dénes 
és Marosváry Zselyke, III.díj Sasvári Alíz. 
Dicséretet kapott Erdődy György Domin 
és Sinka Sára. Versenyen kívül jól szere-
pelt Sinka Dániel. A program Különdíjasa 
Bakó Zoé, aki mindenből alaposan kivette 
a részét bátorítva a félénkebbeket.
   Nincs gyerek, aki ne érdemelt volna 
dicséretet ezen a Nemzetiségi napon. 
Hihetetlen magas intelligenciával, jó lo-
gikával, alkalmazkodó képességgel, szép 
iránti érzékkel rendelkezik a legújabb 
generációnk. Isten adjon minél bővebb 
gyermekáldást közösségünknek.

„Az a kéz, amely a bölcsőt ringatja, az 
kormányozza a világot!” tartja az örmény 
közmondás. Az Örmény Nemzetiségi Nap 
és a Nemzetközi Nőnap egybeesése jó al-
kalmat adott identitástudatunk erősítésé-
re, Háik ősapánkról és az örmény Nőről 
szólt a műsor, Szongott Kristóf, Bodurián 
János idézetekkel és az Erdélyi Örmény 
Szakácskönyvvel Fűszerezve.

Zsuzsmó és Pitypang bohócok

Borosnyay Klára, Sasváriné-Merza Krisztina, Várady Mária és a versenyző gyerekek 
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mokat: Lehár Messze a nagy erdő-t, majd 
a Francia királylány dalát Kacsoh Pong-
rácz János vitézéből, és a Csárdáskirály-
nőből Szilvia belépőjét. Persze, örömmel 
tapsoltunk a lábadozó, de mégis gyönyörű 
képzett hangnak.
  Várady Mária és Jeges Krisztián Há-
romhangúak jelenete nevetésre fakasz-
tott sokakat, mert talán a Férj – Feleség 
viszonyban akadnak bocsánatos bűnök! 
Vigyázzunk egymásra!
   Ó, igen, varázslatosan szólalt meg Koltai 
Róbert Jászai Mari-díjas, érdemes művész 
előadásában a Vigyázz rám című dal. A leg-
ismertebb magyar színész: Koltai Róbert 
megfoghatatlan távoli csillag és életet adó 
Nap, ha közelében lehetünk. Emberi, na-
gyon is emberi – a magyarörmény közös-
ség egyetemes szeretetben, elfogadásban 
hallgatta előadásában Darvas Szilárd A 
nő teremtése című versét, melynek minden 
szava elért hozzánk. Igen, így tud valaki 
verset mondani! – közösen alakul, várjuk 
következő sorát, élvezzük meglepő rímeit, 
zenéjét, és a poénokon nevetünk. Negy-
ven év művészi igénye, csiszolása alakí-
totta gyémánttá.
   A zongoránál Darvas Ferenc Erkel     
Ferenc-díjas zeneszerző. Alma a Darvas 

   Dr. Issekutz Sarolta elnök-asszony re-
mek könyvei Noé bárkájához hasonlóan 
mentik át a múltból a legfontosabb kultúr-
kincseket. Az örmény nő és a Vendégfo-
gadás dióhéjban szólt a génjeinkben rejlő 
emberszeretetről, segítőkészségről, össze- 
tartásról. Haik Viktória és Jeges Krisztián – 
Koltai Róbert véleménye szerint – nagyon 
„helyesek” voltak és minden nő boldogan 
nyugtázta az elhangzottakat (ilyenek vol-
tak édesanyáink); a férfiak a jellemzést 
helyeselve, elismerően bólogattak. 
   Kedves kötelességünk, hogy a kerüle-
tünkben lakott az erzsébetvárosi és pe-
rényi báró Lukács Miklós Kossuth díjas 
karmester, Operaház igazgató születésének 
115. évfordulóján felidézzük munkásságát 
és jellemét. A náci uralom alatt begipszel-
tette a karját, felkötötte, és nem vezényelt. 
Így tiltakozott az idegen hatalom ellen, 
ő, aki Lipcsében és Berlinben végezte a 
Zeneakadémiát. A Liszt Ferenc Zeneaka-
démia opera tanszakának tanszékvezetője 
volt. És ha az opera a művészetek királya, 
mi a múzsák neveletlen gyermekének, az 
operettnek képviselőjét hívtuk meg. Kivá-
ló hangú énekes Benedekffy Katalin, aki 
megnyerő és lehengerlő temperamentum-
mal adta elő az igencsak igényes énekszá-

félórás csúszás után, hangosítás nélkül 
kezdtük el a műsort. Elkezdhettük, mert 
segített a kiváló közönség, aki pisszenés 
nélkül hallgatta figyelmesen Váradiné 
Naszályi Márta polgármester-asszony kö-
szöntő szavait. Az Örmény Nemzetiségi 
Nap Védnöke először vett részt ünnepün-
kön. Köszönjük megtisztelő jelenlétét és 
kedves biztató szavait, melyben támoga-
tásáról biztosította a kultúra pártoló örmény 
közösséget. Köszönjük a Budavári Önkor-
mányzatnak, hogy támogatta XIII. Örmény 
Nemzetiségi Napunk megrendezését.
    Köszönjük a II. kerületi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, Dr. Issekutz 
Saroltának, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnök-asszonyának 
és Újbuda Örmény Önkormányzatának, 
Marosváry István elnöknek a támogatást.
    S mint a visszajelzésekből kiderült: 
„Várady Mária hozta a mindig igényes 
formáját, És Fekete Mária jelmeztervező 
gondoskodott az est háziasszonyának sze-
met gyönyörködtető ruhájáról. Egyöntetű 
vélemény. Az elnökasszony figyelme a 
részletekre is kiterjed. Következetes nagy 
munkával állította össze a műsort. Az 
eredmény: egy ragyogó délelőtt és este az 
örmények lelki gazdagodására.”
    Boldog vagyok, hogy megtehettem.

Szilárd fáról. Zongoristaként is bravúros 
attrakcióra képes, kívülről játssza a XX. 
század összes slágerét minden zenei stí-
lusban. Sok-sok film és színházi előadás 
zeneszerzője. Image-éhez hozzátartozik a 
fehér ing és fekete nadrág, soha más. Az 
ő dala csendült fel elsőként A tanár úrhoz 
címzett, melyet érzékletes poénnal zárt 
Koltai Róbert. Tudtam, hogy lesz a Le-
gyen úgy című Dés László dal. És csakis 
ilyen szuverén előadásmódban, ahol az 
ismerős dallam és szöveg úgy születik 
meg, ahogy egyszeri születésünk megis-
mételhetetlen.
    Nagy utazás az életünk… szólt hozzánk 
Koltai Róbert – és mi mélyen éreztük a 
vándorlást ANI fővárosból – a Krim fél-
szigeten át Moldváig, aztán Erdélybe. Az 
utazás minden velejáróját, nagy gondját 
és apró örömét. A hazaérkezés, a letelepedés 
örömét és 167 év lankadatlan „honosítási” 
küzdelmét, hogy „földivé” válhassunk 
Magyarországon.
   Kedveseim! Generációról generációra 
szállt a feladat, apáról fiúra öröklődött a 
cél, hogy hazánk lehessen ez a föld. Milyen 
kincs elődeink küzdelmes élete! Tudnunk 
kell róla.
     Sajnos, ezúttal a hangosítás megzavarta 
a produkciókat. A technika ördöge miatt 

Koltai RóbertBenedekffy KatalinVáradiné Naszályi Márta
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délyi Örmény Gyökerek Füzeteket, mint 
a magyarörmények dokumentáló és tájé-
koztató lapját. Beindítottuk az Erdélyi Ör-
mény Múzeum könyvsorozatunkat (eddig 
26 kiadvány jelent meg), honlapot üze-
meltetünk. Nemzetközi Konferenciákat 
és Örmény Kultúra Heteket szerveztünk, 
kapcsolatot tartottuk az óhazával és más 
örmény diaszpórákkal. 

1997 február 14-én született meg az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let 22 alakuló tag által. Az egyesület célja 
az volt, hogy országos hatókörű szakmai 
szervezetként az örmény nemzetiségi kul-
túrát ápolja, együttműködjön az erdélyi 
közösségekkel, az örmény nemzetiséget 
képviselje.
    E célt apróbb feladatokra bontva való-
sítottuk meg: bemutattuk az ősi és az erdé- 
lyi örmény kultúrát; barangoltunk őseink 
földjén (Örményországban, Erdélyben és 
Moldvában, valamint másutt, az örmény 
emlékek nyomában; kapcsolatot tartot-
tunk az erdélyi örmény katolikus egy-
házközségekkel; aktívan részt vettünk az 
erdélyi közösségek életében. Ápoltuk az 
örmény katolikus egyházi kapcsolatokat 
Magyarországon, Erdélyben, Rómában 
és Libanonban. Kiállításokat, klubokat, 
találkozókat szerveztünk, kiemelve a 
Fővárosi Örmény Klub rendezvénysoro-
zatot, amely huszonhárom éve havonta 
magyarörmény - örmény tematikájú mű-
soraival, örmény származású szereplői-
vel, filmvetítésekkel fogadja a közösségi 
tagokat. Közösséget építettünk, díjat ala-
pítottuk (Szongott Kristóf-Díj) és osztot-
tunk ki évente. 22 év óta kiadjuk az Er-
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(Erdélyben látványos létszámcsökkenést 
idézve elő) a mai Magyarországra. A Tri-
anon után áttelepült örmények szabadon 
gyakorolták örmény kultúrájukat, egye-
sületet hoztak létre, kulturális rendezvé-
nyeket tartottak, kiadványokat jelentettek 
meg és gyakorolták örmény katolikus val-
lásukat. A II. Világháború utáni időszak-
ban azonban a szocialista diktatúra politi-
kai-, kulturális célkitűzéseiben tiltott volt 
minden civil szerveződés és a hitéletet is 
üldözték. 
    A meglévő szervezeteket – így az 1920-
ban alakult Magyarországi Örmények 
Egyesületét is kötelezték működése be-
fejezésére és dokumentumai beszolgálta-
tására - még inkább tiltott volt a nemze-
tiségi hovatartozásról, hitéletükről még 
beszélni is. Az ezidő tájt Erdélyből mene-
kült magyarörmények rögtön a budapesti 
örmény katolikus plébánián jelentkeztek 
és a plébános, valamint a már itt letelepült 
örménység segítették az újonnan érkező-
ket lakhelyük megtalálásában (általában a 
már gyökeret vert „trianoni” menekültek 
szolgáltatták az átmeneti szállást, munka-
hely megtalálását), elhelyezkedésükben. 
Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a 
rendszerváltásig eltelt időszak alatt – a 
szülőföld elvesztésének traumája és a 
megtorlástól való félelem következtében 
– elhalványodtak az emberekben a nem-
zetiségi gyökerek, a nemzetiségi kultúra 
fontossága. Ennek ellenére a családok 
nem szakadtak szét, az örmény katolikus 
plébániai találkozókon a lehetőségekhez 
képest a nemzetiségi szokások – az ör-
mény ízekkel fűszerezve – csendben mű-
ködtek tovább.
    A magyarörmény közösségnek szeren-
cséje volt Budapesten, hogy az örmény 
katolikus hitéletet titokban egy lakásban 
(Budapest, V. ker. Semmelweis u. 9. II. 
em.) tovább tudta éltetni P. Kádár Dániel 

   Az örmény tudományos és kulturális 
életet támogattuk és magunk is végez-
tünk genealógiai és történeti kutatásokat, 
tartottunk előadásokat. Koszorúztunk és 
megemlékeztünk az örmény, magyarör-
mény és magyar ünnepeken, támogat-
tuk az örmény- és magyarörmény épített 
műemlékek, temetők állagmegőrzését. 
Aktivitásunkról és tevékenységünkről, 
tapasztalatainkról, problémáinkról folya-
matosan beszámoltunk a Füzetekben és 
a honlapunkon, így ezekről, bármennyire 
részét képezi a magyarörmény kulturális 
értékmentésnek, most nem kívánunk rész-
letesen beszámolni.

Jelen cikk tárgya egy igencsak áttéte-
les értelmezése az értékmentésnek: a II. 
Világháború utáni tiltások, megtorlások 
miatt bezárkózott és szinte csak titokban 
működő magyarörmény közösség talpra 
állítását kellett felvállalnunk, ennek törté-
nete pedig megőrzendő.

Közismert a magyarörmény diaszpóra 
történetében, hogy őseink 1239-ben me-
nekültek el a tatár invázió elől az „ezer-
egy tornyú” Áni székesfővárosból, több 
száz éven keresztül menekültek a tatárok 
elől, majd 1672-ben találtak új hazát ma-
guknak a Kárpát-medencében, Erdélyben. 
Ekkor az örménység nyelve az örmény 
nyelv nyugati nyelvjárása volt, majd a 
kipcsák-örmény nyelvjárásra változott a 
Krímben és Moldvában is ezt használták. 
Az erdélyi betelepülés után az erdélyi ör-
mény nyelvjárást beszélték, amelyet 200 
évvel ezelőtt fokozatosan felcseréltek a 
magyarra. Ennek következtében tehát az 
Erdélyben élő és onnan Magyarországra 
származott örmények a magyarörmények. 
Először Trianon után, majd a II. Világ-
háború során menekült el az örménység 
nagy tömegben az erdélyi kolóniákból 

dr. Issekutz Sarolta
 

Magyarörmény értékmentés 1. rész
A Magyarörmény értékmentés fogalom értelmezése igen tág lehet. Jelentheti a 
magyarörmény közösséghez köthető tárgyak, műemlékek, templomok, temetők, 
művészeti alkotások, dokumentumok stb. felkutatását, rendszerezett dokumentá-
lását, állagának megóvását, kezelését stb. Első megközelítésben mindenkinek ezek 
jutnak az eszébe, hiszen ez a kézenfekvő értelmezés. Természetesen az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület ezeket az értékmentő feladatokat felvette az 
elvégzendők listájára és az elmúlt 20 év alatt ezeket művelte is, anyagi és emberi 
erőforrásainak lehetőségeihez képest. Az elvégzett munkákról már sokszor írtunk, 
beszámoltunk, így most csak címszavakban foglaljuk össze azokat.
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ték magukat. A törvény a nemzetiségek 
meghatározásával és választási feltételei 
szigorú szabályozásával új helyzet állt 
elő a hazai örmények számára is, amely 
lehetővé tette az identitás kinyilvánítását, 
örmény kisebbségi önkormányzatok lét-
rehozását helyi, megyei és országos szin-
ten, mindezt az alábbi feltétételek esetén:

1. § (1) E törvény értelmében nemzeti-
ség minden olyan - Magyarország te-
rületén legalább egy évszázada honos 
- népcsoport, amely az állam lakossága 
körében számszerű kisebbségben van, 
a lakosság többi részétől saját nyelve, 
kultúrája és hagyományai különböz-
tetik meg, egyben olyan összetartozás-
tudatról tesz bizonyságot, amely 
mindezek megőrzésére, történelmileg 
kialakult közösségeik érdekeinek kife-
jezésére és védelmére irányul.

Az örmény gyökerű közösség sikeres 
felélesztésének útja és problémái a 
nemzetiségi önkormányzatiság megala-
kulásával a rendszerváltás után

Közismert, hogy a magyarörmények már 
közel 200 éve elhagyták az örmény nyel-
vet és magyar neveket vettek fel, több-
nyire neveik magyarításával. Nem volt 
különleges „örmény” megjelenésük. Sze-
rencsére a kutatók azért ismerték e nem-
zetiséget, az akkori becslések 10-15 ezerre 
becsülték létszámát. Sokakat meglepett, 
hogy az örményeket felvették a legális 
nemzetiségek közé. Különösen azért, 
mert Örményország távol van, nincs köz-
vetlen határ és nincs nyelvi utánpótlás. 
Csak hát hol is vannak az örmények, akik 
csak titokban merték eddig megvallani 
örménységüket? Itt szeretnénk rátérni a 
címben szereplő „magyarörmény érték-
mentés”-hez. A feladat fordított, nem egy 

létre a székelyekkel, amelyekre nem volt 
jellemző a közösségen belülről történő 
társ választás tudatossága, mint korábban.
Kellett hozzá valaki, aki kutatta Szongott 
Kristóf hagyatékát és kellett hozzá az 
EÖGYKE (1997-től dr. Issekutz Sarolta 
elnök), hogy felrázza az örmény katolikus 
közösségeket (Szamosújvár, Erzsébetváros, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz) a ma-
gyarörmény kulturális örökségük felélesz-
tésére. Ellátta őket és a hazaiakat Szongott 
Kristóf műveivel – a könyvtáraknak is 
juttatott belőle –, hogy segítse az erdélyi 
örménységet a helyi örmény kulturális 
örökség bemutatásában, hagyományai 
újratanulását, megmentésében. Így jöttek 
létre az EÖGYKE segítségével nemcsak 
az ismert kolóniákban, Erdélyben a civil 
szervezetek az örmény katolikus egy-
házközségek mellett, és megkezdődött a 
kutatás Erdélyben és Magyarországon is 
a magyarörmény nemzetiségi kultúra, a 
gyökerek feltárására. 
    A nemzetiségi hovatartozás témája a 
magyarországi örménység körében csak 
az 1993-ban életbe lépett kisebbségi tör-
vény örmény kisebbség meghatározásával 
került felszínre, mégpedig a Magyaror-
szágra frissen betelepült keleti örmények 
hatására. A megkülönböztetés miatt ekkor 
kezdte használni az Erdélyből elszárma-
zott örménység a magyarörmény meg-
határozást, amelyet Szongott Kristóf már 
a 19. sz. utolsó harmadában használt, és 
kiadványaiban megjelentetett, mégpedig 
a Kárpát-medencén túli örményektől 
való megkülönböztetés céljából. Ezen 
szóhasználathoz az Erdélyből elszárma-
zottak hozzátették az erdélyi meghatáro-
zást is, amely a szülőföldre utal.
   1993-ban a LXXVII. törvény létrejöt-
tével a kinyilvánított 13 nemzetiség háza 
táján megindult az újjáéledés, a zárt ko-
lóniában élő kisebbségek megszervezhet-

Szongott Kristóf (1854-1907) szamosúj-
vári tanár és armenológus kutatta és fel-
dolgozta számukra az 1897-1907-ig meg-
jelent ARMENIA magyar – örmény havi 
szemle folyóiratában, valamint A Ma-
gyarhoni örmény családok Genealógiája 
(1898), végül az 1901-1903 között meg-
jelent négykötetes Szamosújvár szabad 
királyi város Monográfiája köteteiben. E 
hihetetlen kultúrtörténeti kincstár tette le-
hetővé a magyarörménység történelméről, 
múltjáról és akkori jelenéről, a külföldön 
élő örménység helyzetéről való ismeretek 
megszerzését az Erdélyben élt magyar-
örménység számára. Szongott Kristóf a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja volt és rendszeresen tájékoztatta az 
Akadémiát kutatásai eredményeiről, az 
erdélyi magyarörmények helyzetéről. 
Művei Erdélyben sok családban megma-
radtak, de a tiltások, megtorlások évtize-
deiben teljesen elfelejtődtek. Az 1930-as 
évektől egyre több vegyes-házasság jött 

plébános bátor kiállásával. Bár besúgókat 
rendszeresen lehetett látni a közösségben, 
akiknek írott jelentései is napvilágra ke-
rültek a rendszerváltás utáni időkben. Ez a 
lakásból lett Isten hajléka adott lehetőséget 
titokban a szentmisék, egyházi ünnepek, 
keresztelők, elsőáldozások, agapék – szegé-
nyes, de örményes kivitelben –, temetések 
közös megélésére, a családok találkozására, 
problémái megbeszélésére, segítésére. Ez 
a kis örmény katolikus közösség örmény 
gyökereit az Erdélyben maradt családta-
gok levélbeni beszámolóival, 1955, a ha-
tár megnyitása után pedig az otthonmaradt 
családtagok, közösségek meglátogatásával 
tudta életben tartani. 1994 óta ezen mene-
kült örmények lettek a magyarörmény – 
örmény kultúra felszítói, akik igényelték, 
hogy a szülőföld elvesztése után legalább 
az örmény gyökereket előadások, kulturális 
műsorok, kiállítások, könyvek, genealógiai 
kutatások által újra éljék, megismerhessék 
és bemutathassák. Ugyanakkor megfogal-
mazódott bennük, hogy felszínre hozhassák 
és bemutathassák Magyarországon a szülő-
föld szépségét, az ott maradt templomaikat, 
temetőiket, építészetüket, műtárgyaikat és 
hagyományaik sokszínűségét, családi kap-
csolataikat, megélve és továbbadva gyer-
mekeiknek a szabad identitásvállalás gaz-
dag eredményeit. 

A háború előtti generációk az erdélyi ör-
mény városokban – a régen zárt kolóni-
ákban – megélték az örmény gyökereik 
sokszínűségét: az örmény katolikus szent-
misék az örmény katolikus templomok-
ban, az örmény temetők, a helyi örmény-
séggel, a családdal való állandó kapcsolat 
kielégítette igényeiket. Az örmény csa-
ládokra jellemzően a közösségen belüli 
házasságok segítették a családi vagyonok 
egyben tartását. Nem felejthető el, hogy 
kultúrájuk sokszínűségét, történelmüket Szongott Kristóf
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megalakuló kisebbségi önkormányzatok 
működésére a közmédia odafigyelt, igen 
sok rendezvényünkről tájékoztatott, így a 
potenciálisan elért örmények köre meg-
többszöröződött, széles körben ismerté 
váltak az örmények.

A következő probléma, az örmény aktivitás 
felélesztése volt. Jól működtek a klubok, 
nagyon érdekes előadások hangzottak el 
örmény történelemről, örmény vallásról, 
híres örményekről, örmény filmeket mu-
tattunk be, képkiállításokon népszerűsí-
tettük Örményországot, az erdélyi örmény 
városokat stb. Sajnálattal tapasztaltam, 
hogy bár ezen előadásokat, rendezvénye-
ket sokan látogatták, azonban a befogadás 
szinte olyan volt, mint egy TIT előadásé. 
Érdekesnek és szépnek tartották, de sokan 
az érintettek közül még mindig távolságból 
szemlélték az örmény közösséget. Ekkor 
mondta egyik alapító tagunk, aki maga is 
sok előadást tartott, hogy nem ad egy évet 
és az „örménykedés kifújt”. Az érdeklő-
dést nem lehet tartósan fenntartani. Elfo-
gytak az előadás témák, bemutattunk már 
mindent, nem tudunk újítani.

Befelyezés a következő számban!

   Hónapokon keresztül telefonkönyvek-
ből gyűjtöttem ki az örmény vezetékneve- 
ket (Szongott Kristóf könyve alapján), hogy 
minél több magyarörmény gyökerű szavaz-
hasson örmény önkormányzatainkra. Na-
gyon sikeres volt az indulás. A beindult 
önkormányzatokat felkészítettem a műkö-
désre. Az országos testület elnöke Avanesian 
Alex lett, az alelnökséget jogászként én vál-
laltam el a törvényesség biztosításáért.

Amikor azt a megbízatást kaptam, hogy 
állítsam talpra az örmény közösséget, 
még magam sem tudtam mekkora ez a 
munka. Az általam ismert és „titokban” 
működő örmény közösségeken kívül ma-
gam sem tudtam kik is a még élő örmé-
nyek, hol vannak, vállalják-e örménysé-
güket. A szerény egyházi névsoron kívül 
az egyetlen támpontom az örmény nevek 
sajátossága volt. Tudtam, hogy a beil-
leszkedés miatt az örmények „magyarí-
tották” neveiket. Szerencsére a gyakori 
örmény névmagyarításokat már a XIX. 
század végén Szongott Kristóf könyvben 
rendszerezte. E könyvre alapozva a tele-
fonkönyv alapján kezdtem el hívogatni az 
örménynek vélt személyeket. Képzeljék 
el magukról, valaki felhívja és megkér-
dezgeti finoman, hogy örmény-e? Sokan 
megörültek annak, hogy újra szerveződik 
az örmény közösség, mások semmit nem 
tudtak az örmény gyökereikről. Óvato-
san rákérdeztem, vannak-e erdélyi vagy 
Erdélyből származó felmenői, hogy is 
hívják a nagyszülőket. Nagyon sok kelle-
mes és kellemetlen tapasztalatom volt. De 
szívós munkával valami elindult, gyűltek 
a nevek és címek. Természetes, hogy e 
módszerrel nem lehet több ezer embert 
elérni, de túljutottunk az első választáson, 
az ahhoz szükséges létszám összejött. Az 
örmény szavazatok meghaladták a sokkal 
nagyobb nemzetiségek szavazatait is. A 

Riportrészlet dr. Issekutz Sarolta ügyvéd 
(Fővárosi Örmény Önkormányzat elnö-
ke) 2000-es évek elején adott interjújából

Gyermekkoromban már tudtam, hogy fele-
fele arányban örmény és székely szár-
mazásúak vagyunk. Otthon szüleink így 
neveltek bennünket. Sokat mesélt apám 
az örménységéről, az Ararátról, 10 éves 
koromban elsőször elutazhattunk Erdély-
be az örmény kolóniákat is megismerni, 
örmény tárgyú könyveket is olvastam. 
Nagyon büszke is voltam rá, hogy örmény 
vagyok, sokáig „a kis örmény” voltam az 
iskolában, akit meg lehetett kérdezni, ha 
valamit nem tudtak eldönteni, például 
még az ügyvédi munkaközösségben is.
   1970-ben egyéni turistaként sikerült két 
hetet Örményországban eltöltenem, ahol 
kutattam a gyökereim után. Itt találkoz-
tam Avanesian Alexszel először. 
   Talán 1994 elején váratlanul megjelent 
lakásomon Avanesian Alex és Diramerján 
Onnig azzal a kéréssel, hogy az életbelépett 
új törvény alapján vállaljam el az örmény 
kisebbségi önkormányzatok megalakításá-
hoz szükséges történelmi magyarörmény 
választók felkutatását, kampány megszer-
vezését, a szükséges dokumentumok elké-
szítését, a hivatalos szervekkel való kap-
csolatépítést és képviseletet stb., miután 
csak a történelmi magyarörmények jogo-
sultak önkormányzatokat létrehozni.

A kérés meglepett, ügyvédi elfoglaltsá-
gom miatt hosszabb gondolkodási időt 
kértem. Végül elvállaltam a felkérést azzal 
a megfogalmazott kampányfelhívással, 
hogy a hazai magyar anyanyelvű törté-
nelmi örménység és az újonnan betelepült 
örmény nyelvűek közösen hozzák létre az 
örmény önkormányzatokat minden szin-
ten, a közös örmény kultúra bemutatása 
céljából.

jól működő közösséget kell összefogni, 
értékeit megmenteni, hanem egy saját 
identitását titokban tartó közösséget kell 
felébreszteni. Fel kell rázni, hogy kellő 
identitástudata legyen, hogy meg tudja 
magát védeni azok támadása elől, akik az 
örmény önazonosságát támadják. Talál-
koztunk olyan erdélyi örménnyel, aki azt 
mondta, „nem vallom magamat örmény-
nek, mert mit szól a szomszéd, akinek ed-
dig azt mondtam, hogy én székely magyar 
vagyok”. Közismert, hogy a Kárpát-me-
dencében igen kevert nemzetiségek és 
népek élnek. Erdélyben, akkor még ho-
mogénnek, zártnak nevezhető örmény 
diaszpórák szomszédságában magyarok, 
székelyek, szászok, románok stb. éltek. 
Az is érthető, hogy e szomszédságok kö-
vetkeztében később sok vegyesházasság 
keletkezett. A magyarörmények között a 
leggyakoribb az örmény-székely vegyes-
házasság. Van persze olyan örményünk is, 
aki 80%-ban szász és csak 20 százalékban 
rendelkezik örmény ősökkel és mégis a 
választása az örményre esett, amikor be 
kellett vallani nemzetiségét. Sokan jelent-
keznek az Egyesületnél, hogy sejtik az 
örmény gyökereket, de a családban nem 
beszéltek erről, már nincs kit megkérdez-
ni. A feladat nem a felszínen jól működő 
közösség értékeinek megmentése, hanem 
az önmaga örmény identitását titokban 
tartó közösség megtalálása volt. A felada-
tot nehezítette, hogy felnőtt a II. Világhá-
ború utáni tiltó időszakban egy generáció, 
amely a saját örmény identitásával, érté-
keivel még nem találkozott. Számukra 
elsődleges feladatunk a találkozás megte-
remtése, az örmény kultúra megszerette-
tése, majd annak az érzésnek elsajátítása, 
hogy legyen büszke ősei dicső történel-
mére, múltjára és hagyományaira. A fel-
adatot Kali Kinga kultúrantropológusunk 
„rearmenizálásnak” nevezi. dr. Issekutz Sarolta 
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kozni és nem szégyellték már a férfiak sem 
– egy-egy „szóra” – befordulni a templom-
ba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a 
harctereket és megtanulták, hogy egyetlen 
félelem örökös csak – nem halálfélelem, 
hanem az istenfélelem. És ahogy az imád-
ság felé fordult a nemzet, úgy emelkedtünk 
ki a halálraítéltség posványából.
    Amilyen csendesek lettünk, olyan han-
gos volt körülöttünk a győztesek páholya, 
és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan 
alázatosak lettünk mi, mert akkor érez-
tük már, hogy az alázatosságnál nincsen 
nagyobb a világon. És elhallgatott körü-
löttünk az erőszak süvöltése, mert halkan 
szólni kezdtek a kassai harangok és meg-
hallhatták az egész világon, amikor a dóm-
ban a magyarok Te Deum-ot imádkoztak. 
Nagy, szent pillanatokban mindig az ima 
volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örö-
mökben, nagy sírásokban, csendben és vi-
harokban: ima, ima. És most mégis mind 
több helyen hallom, olvasom, hogy valaki 
imádja a lencsefőzeléket, imádja a karórá-
ját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda 
lett ez a szó, melyet magyar paraszttól 
sohasem hallott senki, és elkopott lassan, 
mint a kocsmaküszöb.
    Mindenki „imád” mindent. A lovát, a 
szeretőjét, a nyakkendőjét... megszentség-
telenítve egy szót, az emberi lélek néma 
himnuszát, tisztaság, a kérés, a vigasz, a 
félelem, az istenkeresés egyetlen, utolsó 
felkiáltását, amikor már nincs semmi, de 
semmi segítség, mentsvár, csak az ima.
    Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, 
ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a 
rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak 
az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek 
és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha 
veled van az imádság és veled van az Isten.

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. 
Szinte emlékeim legelején. Ülök az ágy-
ban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja 
az enyéimet.
    – Mondd, kisfiam...
   És én mondtam utána az imát. Az ágy 
puhasága simogatott, az est zsongított, az 
álom a szemem körül járt és én mondtam 
az imát, és gyönge gyermeki képzeletem-
mel felemeltem lelkem az Istenhez.
    Később – a diákévek kamaszos rohaná-
sában – az ima a templomot jelentette, ahol 
elcsitultak a zűrzavaros vágyak, lassúra 
vált a lépés, tompán koppantak a szentelt 
kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs 
mindig megmelegített, ha kinyújtottam 
feléje didergő kezemet. Ekkor már nem 
könyvből imádkoztam és nem is a régi kis 
imádságokat mondtam. A kivilágosodó ér-
telem szavakat keresett, melyek újak, szé-
pek voltak és csak az én örömömet, bána-
tomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé.
    Aztán jött az előbbi világégés és mindig 
mélyen megrendített az imára zendült kür-
tök rivalgása s a térdre hullt harctérre in-
duló századok halálos csendje, ahol szinte 
érezni lehetett az elhagyott otthonok felé 
szálló gondolatokat, aggódást, szeretetet, 
igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a ha-
lál felé induló férfiak lelkéből.
  Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfi-
ak voltak ezek a katonák, akik káromkodva 
ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt 
döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, 
vérben, fájdalomban, betegségben – és 
imádságban akár ezrek előtt a nyílt terek 
porában: az egyetlen és valódi férfiasság.
   Aztán jött a zuhanás Trianon halálos 
völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen, az 
elesettség, szegénység, járvány és jöttek 
az imák. Az egész nemzet megtanult imád-

Fekete István
Az ima

Felavatták Ady Endre egész alakos
szobrát Zilahon

„Aki vagyok, az négy zilahi esztendő által vagyok”

Felavatták Ady Endre egész alakos szobrát Zilah központjában ez év január 26-án. 
A Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész által megkomponált Ady egy padon ül a 
karfára könyökölve, és egykori iskoláját nézi.

A ma embere Ady nyelvét beszéli, költészetét ma is maradéktalanul értjük, nem kell 
lábjegyzet hozzá - mondta ünnepi beszédében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Úgy 
vélte: mindezek mellett Ady Endre azért is megérdemli, hogy egész alakos szobra le-
gyen Zilahon, mert az elsők között ismerte fel Erdély jelentőségét és különlegességét a 
magyar történelemben. Akkor foglalta össze annak lényegét, amikor a transzilvanizmus 
huszadik századi újra fogalmazása még nem történt meg. Így szerinte a szoboravatással 
az erdélyi gondolat egyik szülőatyja előtt is tiszteleg az utókor.
   A Wesselényi-szobor is megújul. Ady Endre egész alakos szobra a zilahi városházával 
és az egykori Wesselényi Református Kollégiummal szemközt egy kis parkban, a Fadrusz 
János által készített Wesselényi Miklós-szobor közelében kapott helyet. A szobor a Magyar 
Kormány és a Communitas Alapítvány finanszírozásával valósult meg.
   (Ady Endre 1892-től volt a zilahi református kollégium diákja, ahol 1896 júniusában 
jelesre érettségizett. Itt írta első verseit is. Egykori iskolája visszaszolgáltatásáért közel két 
évtizede pereskedik a református egyház, októberben a Kolozsvári Táblabíróság elrendelte 
a per elölről kezdését.)

(Forrás: Krónika.online)

(U.i.: Zilahon most vitatják a szobor felállításának törvényességét. Talán le kéne bontani?)
Megjelent az Átalvető 2020 márciusi számában

 Az Ady szobor ünnepélyes átadása. Fotó: MTI
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Vidám percek
- Képzeld, három év együtt járás után Béla 
végre beszélt a házasságról. 
 - Tényleg, és mit mondott? 
 - Hogy a feleségét Beának hívják és van 
három gyerekük. 

***
András gazda egy szép, hároméves pejlóra 
alkuszik a lóvásáron. Miután jól megnézte, 
megfuttatta a paripát, megkérdi az eladótól:
 - Osztán jámbor-e?
 - Hogy jámbor-e? A múlt vasárnap is erő-
szakkal tartottam vissza, mert szekerestül, 
mindenestül be akart menni a templomba!

***
Missziós prédikál az alkohol káros hatásairól 
az összegyűlt falusiaknak.
 - Higgyétek el, testvéreim, sohasem lesz 
boldog az az ország, ahol pálinkát árulnak!
Erre a legközelebb álló, nagy bajuszú polgár 
helyeslően bólint:
 - Mán az igaz! Bárcsak ingyen osztogatnák.

Dsida Jenő

Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést 
jeleztek és a fullatag sötétben 
hat órát üldögéltem a kocsárdi 
váróteremben, nagycsütörtökön. 
Testem törött volt és nehéz a lelkem, 
mint ki sötétben titkos útnak indult, 
végzetes földön csillagok szavára, 
sors elől szökve, mégis szembe sorssal 
s finom ideggel érzi messziről 
nyomán lopódzó ellenségeit. 
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek, 
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny, 
legyintett arcul. Tompa borzalom 
fogott el, mély állati félelem. 
Körülnéztem: szerettem volna néhány 
szót váltani jó, meghitt emberekkel, 
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt, 
Péter aludt, János aludt, Jakab 
aludt, Máté aludt és mind aludtak... 
Kövér csöppek indultak homlokomról 
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye

2020. március 3-án, a XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rende-
zésében, Horváth Zoltán György előadása hangzott el Székely, örmény és szász 
műemlékek Gyergyószentmiklóstól Csíkon át Brassóig címmel.

A közönség érdeklődve hallgatja az előadást Hegedüs Annamária elnök és Horváth Zoltán 
György előadó
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1%
Kedves Barátaink!
Az elmúlt évben Egyesületünk az Önök felajánlásai révén 198.316 Ft támogatáshoz 
jutott. Ez az összeg hozzájárult működésünk biztosításához. Kérjük ebben az évben 
se feledkezzenek meg rólunk, adóbevalláskor az 1%-os rendelkező lapon támoga-
tottként nevezzék meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet és 
írják be adószámunkat: 18085590-1-41.
Az egyházakat támogató 1% felajánlásakor pedig kérjük, hogy a Magyar Katolikus 
Egyházat támogassák, melynek technikai száma 0011. 
Kérjük tájékoztassanak másokat is tevékenységünkről és a támogatás ezen lehe-
tőségéről! 
Köszönjük. 
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)
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Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 247. szám
2020. május–június

Örmény triszagion 3.
Eljöven a virágvasárnap s a nagyhét első napjain is (sőt még korábban 
Gyertyaszentelőkor – február 2.) énekeljük:
„Szent Isten, szent és erős, szent és halhatatlan, ki eljöttél és el 
fogsz jönni, irgalmazz nekünk!”
Gondolván a templomi bemutatásra, a virágvasárnapi bevonulásra és a 
végítéleti eljövetelre!
De húsvét előtt Nagyszombaton a betoldás betétje:
„…akit eltemettek értünk…”
Nincs itt ellentét: halhatatlanság és eltemetés? Bizony a betoldások első-
sorban Krisztusra vonatkoznak, de maga a triszagion a Szentháromságra 
utal. Az uniók idején emiatt egyes – buzgó – teológusok hitvitákat is 
kezdeményeztek. Végül is a betoldások maradtak. Hisz, ha valamelyik 
isteni személy tevékenykedik, a másik kettő is jelen van.   

Dr. Sasvári László

Tisztelt Olvasóink!
Hosszú kényszerszünet szünet után újraindul a Fővárosi Örmény Klub!

Júliusban az időpont nem a szokásos nap, hanem július 15, szerda! 
Augusztusban már ismét a megszokott 3. csütörtökön találkozunk. Helyszín továbbra 

is a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme (V. Városház u. 7.). 
Mindenkit szeretettel várunk!
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2. Valamikor a 16. század közepén Mold-
vában az örmény Gorovei család egyik 
tagja áttért a keleti ortodoxiára. Az ő 
leszármazottai a Kárpátok túloldalán 
maradt mai Goroveiek.

3. Azok a Goroveiek, akik megtartották 
ősi örmény vallásukat, a 17. század végén 
Moldvából kivándoroltak Erdélybe.

Véleményem szerint tehát bizonyítottnak 
tekinthetjük azt, hogy a modvai, valamint 
az erdélyi és magyarországi Goroveiek 
ugyanattól a közös őstől származnak.
  „Accepter ses ancêtres s’est se donner 
une chance de mieux être soi-même.”46

ADDENDA
Doktor Gorove László
(1927-2000) emlékére

Gorove László, az erzsébetvárosi Goro-
veiek leszármazottja, 1989. december 10-én 
kelt levelében írt nekem a család általa 
ismert történetéről. Ebben a levélben       
Gorove Antalról és Gorove Istvánról többek 
között ez áll: 
„der im Freiheitskrieg von 1848 der erste 
gewesen sein soll, der die Mauer der Buda-
er Burg eroberte und die ungarische Fahne 
darauf hißte. Zufälligerweise erfuhr ich, 
daß ein Gorove István, der 1849 als Le-

A családnév olyan szellemi és kulturális 
örökség, melyről a család tagjai csak na-
gyon ritka esetben mondanak le. Így volt 
ez az örmények esetében is, akik miután 
Moldvából kivándoroltak Erdélybe és  
onnan Magyarországra, ősi családnevüket 
megőrizték. Nem csak a Goroveiekkel, 
hanem a Pelealb nevet viselő édesanyám 
családjával is ez történt, akik Suceavatól 
át Botoșanig, Romanig és Szamosújvárig 
mindenhol megőrizték ősi családnevüket.44 
Csak ritka esetben fordul elő az, hogy az 
örmények román családnevet vettek fel. 
Ilyen, például Moldvában, az Ávedik Lukács 
által felfedezett Galimász45 család, melynek 
egyik tagja az ismert román történész Aurel 
H. Golimas (1908-1995) volt.

A következtetések levonásához az alábbi 
előfeltevésekből indultam ki:
1. Az ismert Goroveiek közül időrendben 

a moldvaiak az elsők.
2. Az erdélyi Goroveiek Moldvából ván-

doroltak ki a 17. század végén.
3. Egy ortodox románból nem lett örmény, 

de egy örmény áttérhetett az ortodox 
hitre.

Konklúziók: 
1. A moldvai és az erdélyi Goroveiek kö-

zös őstől származnak.

Ștefan S. Gorovei
 

Moldvai örmények Erdélyben,
Magyarországon és a nagyvilágban 3.
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valamint a Budapesti Közjegyzői Kamara 
első elnökének, Gorove Antal családjának 
pásztói ágáról. A jelenlegi Budapesti Köz-
jegyzői Kamarától kapott Gorove Antalra 
vonatkozó információk, véleményem 
szerint nem megbízhatók.49 Ezek szerint, 
ugyanis Antal a bihar megyei földbirtokos 
Gorove László fia lett volna.50 Habermann 
Gusztáv ugyanezt a nézetet vallja, szerinte 
Antal, Gorove Lászlónak a Rácz Mária 
Magdolnával51 kötött házzaságból született 
fia volt. Ez viszont azt jelenti, hogy Antal, 
a már említett közismert politikusnak és 
miniszternek, Gorove Istvánnak a testvére 
volt, ami viszont ellentmond az összes 
eddig ismert forrásnak. Emellett a szak-
irodalomban Antal több helyen is (lásd 
például Rokolya Gábor könyvét) a gáttajai 
előnevet viseli, ami ugyancsak furcsa, 
hisz 1824-ben nem minden Gorovei kapta 
meg ezt a jogot, hanem csak a politikus 
Gorove Istvánnak az apja, valamint annak 
két testvére. Ha Antal jogosan viselte a 
gáttajai előnevet, akkor csak e két test-
vér (Lajos, megh. 1830, és Károly megh. 
1872) valamelyikének a fia lehetett. 
Emellett Lendvai Miklós szintén úgy tud-
ta, hogy Gorove Antal a családnak azon 
ágához tartozott, mely 1760-1761-ben 
nem kapott nemességet.52 Ugyancsak ezt 
a feltételezést erősíti meg Gorove Antal 
budapesti síremléke is (melyről Teodora
Artimon készített számomra fényképeket). 
A síreméken Antalnak csupán a születési 
és a halálozási évszámai (1822. okt. 29-
1881. nov. 27.) szerepelnek, és egyetlen 
információ sincs arról, hogy a család bár-
milyen nemesi előtagot is viselt volna.53  
Gudenus János nagy genealógiai munká-
jában54 Antal utódairól is találunk néhány 
adatot: Róza ∞ Zakariás; Gizella ∞ Karátson 
Lajos; Ilona (1860-191855) ∞ Varjassy 
Dezső. Békés vármegye prozopográfiai 
monográfiájában azt olvashatjuk, hogy 

utnant gefallen ist und auf dem Friedhof 
in Köröshát /Komitat Békés/ ruht, 8 En-
kelkinder, 2 Urenkel und 4 Ururenkel in 
der Sowjetunion haben soll. Wissen Sie 
darüber Bescheid?”
(Ő [Gorove Antal] volt az, aki az 1848-as 
szabadságharc idején, Buda visszafogla-
lásakor elsőként tűzte ki a magyar zászlót 
a vár falára. Véletlenül meg tudtam azt 
is, hogy az 1849-ben hadnagyként elesett 
és Kőrösháton (Békés megye) eltemetett  
Gorove Istvánnak van állítólag a Szovjet-
unióban nyolc unokája, két dédunokája és 
négy ükunokája? Tud róluk esetleg valamit?) 
   Majd negyszázadnyi kutatkodás után 
sikerült némi adatokat feltárnom, me-
lyek révén most megpróbálok válaszolni 
a  Gorove László által feltett kérdésekre.

1. Gorove Antal
A sepsiszentgyörgyi genealógus Kocs 
János 2013. január 28-án nekem írt leve-
lében felvázolt néhány adatot a Gorovei 
család azon ágáról, melynek őse 1797-ben 
bukkant fel először. Ennek, a névről nem 
ismert, személynek négy gyereke volt:
- Antal (1822-Budapest, 1881. nov. 27.), 

felesége 1861-től Ullmann Teréz 
(1826-Budapest, 1917. febr. 12.) 47

-  István, megh. 1881 után.
-  Sarolta, megh. 1881 után, férje: Csatka 

Károly.
-  Anna, megh.1881 után48, férje: Kiss Péter.

Csak Antalról tudjuk, hogy születtek gye-
rekei:
-  Rozália
-  Gizella 
-  Árpád (1864-Pásztó, 1935. ápr. 17.) fe-

lesége: Oláh Margit, fiai: Antal és István.
-  Ilona

Egyelőre ezeket az adatokat sikerült fel-
tárnom a negyvennyolcas forradalmár, 
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az esetben az 1848-ban katonaként harcoló 
Gorove Antal harmadik unokatestvére 
volt a politikus Gorove Istvánnak, és má-
sodik unokatestvére a politikus Gorove 
István által adoptált Gorove János édesap-
jának. A sarkadi Goroveiekről64 a Gudenus 
által közölt adatokból65 kiderül, hogy a 
Szovjetunióba emigrált Szabina Istvanovna
Gorove (Balmasnova) ebből az ágból 
származott. Szabina Gorove István fele-
ségének, Lukáts Katalinnak a testvérének 
(Lukáts Anna, férje: Rzihosky Vilibald) 
volt a lánya. Szabina Kolb Kálmánhoz 
(1859-1923, eltemetve Sarkadon a kő-
rösháti temetőben) ment feleségül, és két 
fia született: Gorove Jenő66 (1892-1936, 
szintén a kőrösháti temetőben eltemetve), 
valamint Gorove István. Ez utóbbi Elena 
Egerov-át vette el feleségül és két lányuk 
született: Szabina és Katalin, akikről fen-
tebb már szóltam. 
    A Myheritage interentes oldalon az 
oroszországi Mihail Szudarev egy bizo-
nyos 1828-ban született Gorove István 
kapcsán még az alábbi személyekről keres 
információkat: Řihovská, Kolb Kálmán, 
Cziffra Rozália, Gorove Szabina férje után 
Rzihovski (1862–1954), Gorove Sára és 
Gorove Vincent (Vincentius, Vinse, Venze). 
Mivel Szudarev Szabina Istvanovna 
Goroveról gyűjt adatokat, egyértelmű, 
hogy a Szabinával kapcsolatban fel-
sorolt nevek a Gorove család sarkadi 
ágára mutatnak. Ha valóban létezett az 
1828-ban született Gorove István, akkor 
ő nagy valószínűséggel Gorove Antal 
testvére volt. A fenti adatok, tehát, világosan 
bizonyítják azt, hogy a magyaroszági   
Gorove család két „tévelygő” ága,67 a 
pásztói (Antal után) és a sarkadi (István 
után), valójában nem tévelygő, hanem az 
ősi Gorove(i) család természetes tagjai.

„Kiss Péter 1840 március 14-én Gyulán 
vette feleségül a sarkadkeresztúri Gorove 
Vince lányát, Annát”56. Ez a Gorove Anna 
nem lehet más, mint Antal leánytestvére.57 

Tudjuk azt is, hogy Annának két lánya 
volt: Sarolta (szül. 1846) és Mária Rozália 
(szül. 1841). Antal egy másik leánytestvé-
re, szintén Sarolta (1810 k. – 1888) Csatka 
Lajossal (megh. 1863 előtt) kötött házas-
ságot.58 Négy fiúk született (ezek közül 
Vincét ismerjük név szerint), valamint 
egy lányuk Rozália, kit 1845. április 22-én 
kereszteltek meg Sarkadon.59 Anna és 
Sarolta tehát testvérek voltak,60 az édes-
apjuk, pedig egy bizonnyos Gorove Vincent 
volt. Rozália fiát, János (Joannes) 1810. 
december 12-én keresztelték meg Püspök-
ladányban, amikor is édesanyja családne-
vét Czisra-ként61 jegyezték le, ami viszont 
minden bizonnyal a Cziffra név forráski-
adók általi téves olvasata lehet. A fentiek 
alapján nagy a valószínűsége annak, hogy 
Anna és Sarolta szülei Vince és Rozália, 
egyben Gorove Antalnak is a szülei vol-
tak. Nézzük, vannak-e más bizonyítékok 
is e feltételezés megerősítésére?
    1. Gáttajai Gorove János, a már említett, 
nagyapámnak 1888-ban küldött, levelé-
ben62 azt írta, hogy a romániai Goroveiek 
létezéséről családjának egyik olyan tag-
jától tudott, aki jeles katona volt. Ez vé-
leményem szerint nem lehetett más, mint 
Gorove Antal. 
   2. Tudjuk, hogy Antal ősei a Gorovej 
nevet viselték.63 Említettem már, hogy a 
családnévnek ez az alakja Kristóf ágán 
hagyományozódott: az 1761-ben megne-
mesített Cristophorus Gorovei fiai (Ioan-
nes, Antonius és Theodorus) közül János 
alapította az erzsébetvárosi ágat. A másik 
kettőről azonban az eddigi genealógiai 
munkák semmit sem írnak. Az a feltéte-
lezésem tehát, hogy Gorove Vince Kristóf 
második fiának, Antalnak volt a fia. Ebben 
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Thodossy Blanka, szülei pedig Gorove 
Ignácz és Veszély Lujza voltak.72 Gorove 
Győző tehát azonos a fent említett Victor- 
Ștefan Gorovei-jel, aki Ioan-Ladislau és 
Maria-Blanca édesapja is egyúttal. Veszély 
Lujza férje valójában nem Gorove, hanem 
Fark Ignác73 volt, akinek édesanyja, Mária 
(1805-1857) az erzsébetvárosi Gorovei 
Jakabnak és Gyertyánffy Annának a lá-
nya volt.74 Ahogyan a sarkadi Goroveiek 
esetében, úgy itt is az történt, hogy női 
vonalon hagyományozódott a családnév. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy ezekben a 
társadalmi körökben ennek a családnévnek 
elég nagy volt a „forgalmi értéke”. Ha-
sonló jelenséget a család moldvai ágánál 
is megfigyelhetünk.75

Illusztrációk (előző Füzetekben láthatóak)
Fig. 1. Gorove István (1819-1881)
Fig. 2. Artur Gorovei (1864-1951)
Fig. 3. Nicu I. Gorovei (1834-1886)
Fig. 4. Gorove Antal (1822-1881)
Fig. 5a-d. Gáttajai Gorove János (1838-1912), 
az 1888. aug. 9-i levél.
Fig. 6a-d.  Gorove János levele, Erzsébetváros, 
1919. dec. 31.
Fig. 7.  A Gorovei család két ágának címere
Fig. 8. Gorovei Jakab sírhelye az erzsébetvá-
rosi temetőben
Fig. 9.  Gorove László és Stephen Gorove
Fig. 10a-b. Gorove Szabina
Fig. 11.  A családnév változtatást jóváhagyó 
császári leirat.
Fig. 12a.  Az 1759. évi okmány aláírói.
Fig. 12b. Az 1759. évi okmány részlete arról, 
hogy az aláírók Moldvából jöttek.

Az illusztrációk forrásai: internet (1, 10 11); 
dr. Rokolya Gábor (4); Gorovei levéltár (2, 3, 
5, 6, 7); magángyűjtemények: dr. Liviu Cîm-
peanu (8), dr. Anna Gorove-Mohácsi (9), dr. 
Arcadie Bodale (12a, 12b). 
    

Fordította: Nagy Levente

2. Gorove Viktor
Ugyancsak Kocs János juttatta el hozzám 
azt a Gyulafehérvári Királyi Ítélő Tábla 
által kiadott gyászjelentést, melyben az 
áll, hogy gáttajai Gorove Viktor, a Királyi 
Ítélő Tábla bírája „hosszú szenvedések” 
után 1917. október 31-én Budapesten el-
hunyt.68 A gyászjelentést Schäser Ferencz 
nyomdája adta ki Gyulafehérvárott. Hitelt 
adván a nyomtatott szónak69 elkezdtem 
más információkat is keresni a család eme 
elfelejtett tagjáról. Így tudtam meg, hogy 
Gorove Viktor 1904-ben Hátszegen, 1909-
ben pedig Déván működött, mint járásbí-
ró, majd később Petrozsényban dolgozott, 
és nevét a gáttajai előtag nélkül használta. 
     A lugosi Gabriel Gorovei által szá-
momra megküldött családtörténeti ada-
tokból kiderül, hogy a XX. század elején 
Hátszegen lakott egy bizonyos Victor-Ștefan 
Gorovei, feleségével Blancával. Házas-
ságukból egy fiú, Ioan-Ladislau Gorovei 
(Hátszeg, 1907. már. 22. – Arad, 1967. 
máj. 15.) és egy lány, Maria-Blanca (Hát-
szeg, 1908. máj. 22. – Hátszeg, 1977. febr. 
25.) született. Ioan-Ladislau, akiből orvos 
lett,70 1932-ben Bukarestben feleségül 
vette Porkoláb Jolánt (szül. Resica, 1908). 
Fiúk Ioan-Armand, aki később katonai 
pályára lépett, 1932. szeptember 17-én 
született Bukarestben. A rendelkezésem-
re álló összes dokumentumban a család 
tagjainak vezetékneve a Gorovei alakban 
szerepel, kivéve Maria-Blancát, akinek a 
családneve: Gorove. Már ez az apró tény 
is arra terelte feltételezésemet, hogy Victor- 
Ștefan a Gorovei család erdélyi ágából 
származott. Ezt erősíti meg Victor-Ștefan 
Gorove eredeti halotti bizonyítványa is, 
melyet Teodora Artimon tárt fel a Magyar 
Országos Levéltárban. A halotti bizonyít-
ványban, mely a név magyarorsított vál-
tozatát, Gorove Győző tartalmazza,71 a 
család többi tagja is megtalálható: felesége 
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51 Habermann Gusztáv, Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez, Kiadja a Csongrád 
Megyei Levéltár és a Móra Ferenc Múzeum, Szeged Város Önkormányzata és a Szegedért Alapítvány 
támogatásával, Szeged, 1992, p. 94: „Szülei valószínűleg László földbirtokos és neje Rácz Mária 
Magdolna voltak”.
52 „Ennek leszármazója volt Gorove Antal budapesti kir. közjegyző, sz. állom. Honvéd-ezredes 
(megh. 1881. nov. 27. Budapest), a ki 1848/49-ben a 3. sz. (vörös sipkás) honvéd-zászlóalj őrnagya 
és parancsnoka volt”. (Lendvai Miklós, Temes vármegye nemes családjai, cit., p. 143.)
53  Teodora Artimon hozzám írt levele (2016. márc. 7.). A halotti bizonyítványt lásd: Römisch-Kato-
lisches Pfarramt, Szentistvánváros, 19. Band, 1-482 Folio (1873-1883), mikrofilmen: A109. A halotti 
bizonyítvány szerint Antal Nagyszalontán és nem a Bihar megyei Kisgyánon született, ahogyan azt 
az  eddigi szakirodalom állította.
54 Gudenus, Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, cit., p. 264–265. 
55 Kempelen Béla, Magyar zsidó családok, II, cit. (supra, nota 47). p. 31.
56 Héjja Juliana Erika, Békés vármegye archontológiája és prozopográfiája 1715–1848, cit. (supra, 
nota 33), p. 339.
57 Gudenus, op. cit., p. 265. 
58 Héjja Juliana Erika, op. cit., p. 255.
59 „Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895,” Database, FamilySearch (https://familysearch.
org/ark:/61903/1:1:XCYQ-HJB: accessed 27 June 2015), Sára Gorove in entry for Rozalia Csotka, 
22 Apr 1845, Baptism; citing Sarkad, Bihar, Hungary, Tolna Megyei Leveltar, Budapest (National 
Archives, Budapest); FHL microfilm 642,641.
60 Gudenus, op. cit., p. 265.
61 „Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895,” Database, FamilySearch (https://familysearch.
org/ark:/61903/1:1:XCPG-NCN: accessed 27 June 2015), Joannes Gorove, 12 Dec 1810, Baptism; 
citing Püspökladány, Hajdu, Hungary, Tolna Megyei Leveltar, Budapest (National Archives, Buda-
pest); FHL microfilm 623,283.
62 Lásd 3. jegyz.
63 Habermann Gusztáv, Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez, cit. (supra, nota 
51), p. 94: „Elődeinek családneve eredetileg «Gorovej» volt”.
64 Lásd az 59. sz. jegyz.
65 Gudenus, Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, cit. p. 266.
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délyi róm. kath. státus hegyes rendiek vezetése allat álló kolozsvári főgymnázium – ának Értesítője 
az 1907-1908 tanevről, Cluj, 1908. (http://library.hungaricana.hu/hu/kolozsvar).  A Hadtörténelmi 
Levéltár és Irattár igazgatójától, Bonhardt Attilától kapott információk alapján Gorove Jenő az első 
világháborúban hadnagyként szolgált a hegyivadászoknál.
67 Tévelygőknek nevezem azokat, akiket nem sikerült beilleszetni az eddigi stabil családi genealiógiákba.  
68 Köszönöm Liviu Cîmpeanunak a gyászjelentés szöevgének értelmezésében nyújtott segítségét.
69 Gorove Viktor Gudenusnál is a gáttajai előtaggal szerepel: Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája, cit., p. 266.
70 Azonos a két világháború között Gorove Vasile (László) románosított néven felbukkanó személlyel.
71 Gorove Viktor 1875-ben Marosvásárhelyen született: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Collegium 
Értesítője az 1883–84-ik iskolai évre, Marosvásárhely, 1884, p. 58. (http://library.hungaricana.hu/
hu/marosvasarhely.) 
72 Teodora Artimon hozzám intézett levele (2015. máj. 13.)
73 Valószínűleg azonos az 1848. évi Nemzetgyűlés jegyzőjével cu Gorove Ignáccal. Lásd:                
http://hu.metapedia.org/wiki/ttires_örmények.
74 A családfát lásd: https://www.radixforum.com.
75 Érdemes lenne megvizsgálni, hogyan működik a családnév hagyományozódása a Kárpát medence 
más etnikumainál.

CSALÁDTÖRTÉNETI   FELHÍVÁS

Kedves Olvasóink!
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretné megszólítani a Szülőket, 
Nagyszülőket, Dédiket, hogy állítsák össze magyarörmény családjuk történetét írásban 
és képekben (a képek másolását magunkra vállaljuk). 
    A beérkező családtörténeteket (magyar.ormeny@t-online.hu) nemcsak archíválni, 
hanem – külön engedély után – megjelentetni is szeretnénk a Füzetekben. Minél több 
családnév szerepel a családtörténetben, annál több újabb rokonra lelhetünk közösségünk 
tagjaiból. A családot meg szeretnénk majd hívni a Fővárosi Örmény Klubba is, hogy 
személyesen is megismerhessük egymást.

A szerkesztőség
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egyben, másrészt átalakuló művész is egy-
ben, aki minden helyzethez tud alkalmaz-
kodni (ha akar...). Amilyen még vagyok: 
emberséges, igazságos, egyenes, makacs, 
önfejű, fegyelmezett, maximalista őrült, 
aki vagy teljes erőbedobással csinál vala-
mit, vagy sehogy. Ja, és véletlenek nincse-
nek!” - vallja magáról Keresztes Ildikó, a 
Turay Ida Színház művésze.
    Az éneklés valahogy eszembe sem jutott 
- emlékezik vissza gyerekkorára Keresztes 
Ildikó, aki adottságai miatt tornászként volt 
reménysége Marosvásárhelynek. Leg-
alábbis ez volt a jól kiszámított terv, ami 
a gimnasztika szakedzői diplomáig el is 
tartott. Ildi viszont sosem volt átlagosnak 
mondható.

„Nem tudok „normális” emberként lé-
tezni”

Minden konvenciót ledobtam magamról 
már apró gyerekkortól. Az a társadalmi 
norma sem volt egyértelmű, ami egy nő 
életét általában jellemzi. Érettségi, egye-
tem, házasság, gyerekek. Nálam semmi 
nem úgy jön, mint ahogyan az megszo-
kott, de ez egyáltalán nem baj, a helyzet 
már megedzett. Az életemet őszintén, 
szenvedéllyel és hittel élem - vallja az 

„Nagyon nehéz magammal, hahaha... Az 
életem olyan, egy hullámvasút, csak fent 
és lent létezik, középút. Egyrészt túlságo-
san érzelem vezérelt ösztönlény vagyok, 
rettentő amplitúdókkal, am áldás átok is 

Esztergály Zsófia

Ja, és véletlenek nincsenek
Keresztes Ildikó büszke örmény gyökereire

Megállás nélkül koncertezik, őszintén él, kiáll az állatokért, népszerűsége töretlen, 
ahogyan korából is jócskán letagadhat. Nemrégen érkezett haza Montenegróból, 
éppen, hogy születésnapi buliját kiélvezhette Erdélyben, családja körében; hogy 
azután az István a Király rockoperából énekeljen duettet Varga Miklóssal Buda-
pesten. Ő Keresztes Ildikó, akivel születésnapja után beszélgettünk azokról a kér-
désekről, amelyek meghatározók számára.
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„Tisztelem az életet”

Megtanultam tisztelni és szeretni az élő-
világot, a környezetemet. Szembesültem 
azzal, hogy mi emberek mennyire önzők, 
felelőtlenek és kegyetlenek vagyunk. 
Nem akarjuk látni; azzal, hogy öljük ma-
gunk mellől az úgynevezett alacsonyabb 
rendű élőlényeket, pont azt fogjuk elérni, 
hogy saját kezünkkel fogjuk kinyírni ön-
magunkat. A belátáshoz nyilván fel kell 
nőni annak ellenére, hogy már régóta sze-
münk előtt a következmények sora. Aki 
ismer, tudja rólam, hogy számomra a leg-
nagyobb érték az élet! Tök mindegy, hogy 
az egy állaté, növényé vagy az emberé. Ez 
az, amit nem lehet megvenni.

Megjelent a Fővárosi Örmény
Önkormányzat által kiadott 

ANI Örmény Magazin
2019 évi számában

énekesnő, aki tudja, hogy az élet az egyik 
kezével elvesz, míg a másikkal ad. Mint 
mondja: mindennek meg van az ára, ma-
ximum válogatni lehet, hogy melyik felel 
meg jobban. Ha újra kezdeném is, ugyan-
azokat az áldozatokat hoznám meg. Nem 
tudnám elképzelni másképp.
   A családom mindig jól fogadta az extrém 
dolgaimat amellett, hogy édesanyám a 
következetességre nevelt. A szeretteim 
egyik fele székely, a másik fele (anyai 
nagymamám ága) magyarörmény. Mára 
felértékelődtek számomra a közös pilla-
natok és együttlétek. Sokáig a hivatásom 
töltötte ki az életemet, a koncertek voltak 
fontosabbak. Ma a családom és a barátaim 
azok. Nélkülük biztosan nem tartanék ott, 
ahol tartok - hangsúlyozza Ildi, aki sze-
retne többet megtudni a származásáról és 
jobban megismerni a kaukázusi és erdélyi 
örmény kultúrát. Mint fogalmaz a rock- 
énekes: ma már megértem rá, és megen-
gedhetem magamnak, hogy érdekeljen 
mindez, annak ellenére, hogy magyarnak 
vallom magam és büszkén teszem azt.

„A harmincas éveiket taposó zenészeim 
csak csodálkozva nézik, hogy hogy a 
„francban” bírom így még mindig”

Látom a saját korosztályomon, hogy sokan 
egyik napról a másikra bepánikolnak az 
elmúlás miatt. Vannak olyanok is, akik 
egészen új dologba fognak, hogy meg-
újuljon az életük. Én is ez utóbbit fontol-
gatom, sok tervem van ezzel kapcsolat-
ban. Egyelőre annyi elfoglaltságom van, 
hogy nem tehetem meg, hogy „szabad-
ságot veszek ki” és egyszerűen másképp 
élem az életem, mint eddig. Pedig annyi 
minden van még, amit meg akarok tenni. 
Utazni például, kitörni a már megszokott-
ból és azáltal feltöltődni. Szimplán ki-
mozdulni a komfortzónából.
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zasságkötésre 1852. április 21-én került 
sor Aradon, ezután az ifjú pár Egerbe 
költözött Lonovics József édesapjához, 
majd annak halála után, 1853 májusában 
Bécsbe mentek az internálásból hazatért 
Lonovics József érsekhez. Ekkor már 
megszületett első fiuk, Gyula.
  Amikor Haynaut visszahívta a bécsi 
udvar, az új kormányzó, Albrecht főherceg 
lecserélte a Nemzeti Színház vezető-
ségét is. Az új intendáns, Festetics Leó 
gróf tervbe vette, hogy Hollósy Kornéliát 
visszaszerződteti a színházhoz. Ám soro-
zatos próbálkozásai kudarcba fulladtak, 
részben azért, mert Kornélia nem akarta 
magára hagyni a beteges Lonovics érseket, 
ráadásul ismét gyermeket várt. A pesti 
színpadra végül 1855-ben tért vissza, ek-
kor már nem Festetics, hanem ismét Ráday 
Gedeon ült az intendánsi székben.
   A Lonovics-Hollósy házaspár először 
az Egyetem téri Wenckheim-házban lakott, 
majd átköltöztek a mai Astoria szálló helyén 
állt Zrínyi-házba. Ezen a két helyszínen 
„működött” Hollósy Kornélia szalonja.

A szalon
Hollósy Kornélia és Lonovics József     
külön-külön is nagy ismeretségi és baráti 
körrel rendelkezett, amelynek tagjait szí-
vesen látták vendégül a lakásukban. Mivel 
mindketten nagybirtokos nemesi családból 
származtak, jó kapcsolataik voltak az elő-
kelő társasággal, a család néhány tagjának 
48-as „múltja” politikai barátságokat is 
jelentett, Kornélia nagybátyjának, Csausz 

Egy ideig dúlt még a primadonna-háború 
Schodelné és Hollósy Kornélia rajongói 
között, de az előbbi végleges visszavonu-
lása után Kornélia szinte vetélytárs nélkül 
maradt a színpadon, ami nemcsak dicsősé-
get, hanem nagyon sok munkát is jelentett 
számára, hiszen hetente kétszer-háromszor 
fellépett, általában új darabokban, vagy 
felújításokban. 
   1850 tavaszán részben politikai, részben 
művészeti okokból távozott a Nemzeti 
Színházból, és európai körútra indult. (Fi-
vére, József, aki a hannoveri huszároknál 
szolgált, s ezredével átállt a magyar hon-
védekhez, majd hamarosan századosi rangot 
szerzett; vőlegénye, Lonovics József és 
annak nagybátyja, Lonovics József egri 
érsek kompromittálódtak a szabadságharc 
alatt. Az utóbbi ráadásul fogságban szen-
vedett, ezért valószínű, hogy Kornéliának 
„felsőbb utasításra” mennie kellett, és az 
sem lehet véletlen, hogy az előadókörút 
első állomása Bécs volt, ahol a császár 
előtt lépett fel). Bécs után Varsó következett, 
ahol többször megtekintette az előadá-
sokat az orosz cári család és Paszkievics 
tábornok is. (Megjegyzésre méltó, hogy 
önálló hangversenyein Hollósy Kornélia 
mindig énekelt magyar dalokat.) A varsói 
sikerek után azonban nem folytatta a kül-
földi szerepléseket, bár a lapok már hol-
land és olasz szerződésekről írtak, hanem 
1851. szeptember 4-én hazatért Pestre. 
   A Nemzeti Színház szerette volna szer-
ződtetni, de ő csak vendégszerepléseket 
vállalt, mivel esküvőjére készült. A há-

Gyertyánfyné Kiss Csilla
 

Hollósy Kornélia szalonja 2.
„Szalon csak ott fejlődhetik ki, hol a hódolat tárgyát,

a társaság fő vonzerejét maga a házi nő képezi.”
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kedélye fűszert adott minden tárgyhoz, s a 
vendégek mély rokonszenve mindig meg-
szabta az ízlés korlátait.8

    Hozzá kell tenni mindehhez, hogy Hol-
lósy Kornélia azért is tudta működtetni ezt 
a különleges szalont, mert mind társadal-
mi presztízse, mind pedig az anyagi hátte-
re megvolt ehhez. A színésznők általában 
sem ekkor, sem a későbbi években nem 
tartottak fenn klasszikus értelemben vett 
szalonokat. Elsősorban a vagyoni háttér 
hiányzott hozzá, de a társadalmi megbe-
csülést is hosszú évtizedek alatt lehetett 
csak kivívni. Amikor a századfordulón 
Blaha Lujza vagy Pálmay Ilka „szalont” 
működtet, az elsősorban a társadalmi 
ranglétrán való felemelkedés jele, illetve 
a férjek – báró Splényi és gróf Kinsky – 
rangjával együtt járó kötelezettség. Ter-
mészetesen a vendéglátásban jeleskedtek 
színésznők is; Déryné, Laborfalvi Róza 
vagy Jászai Mari főztjét egyaránt dicsérte 
a hálás vendégsereg9, de szalont egyikük 
sem tudott – vagy akart – fenntartani.

Mártonnak a révén pedig az értelmiségi 
elit tagjai is gyakran látogattak el hozzá-
juk. És ott voltak még a feleség kollégái-
ról és rajongói is.
   Mi volt hát e szalon titka, hogy ennyi 
különböző társadalmi eredetű és foglal-
kozású embert vonzott? „E művésznővel 
és e nővel mindenki, akár fényes név, akár 
kitűnő elme, akár társadalmi állás tünteté 
ki, óhajtott megismerkedni” – írta később 
Vadnay Károly. „Sokszor ajtaja nyitját 
gazdag főúr adta át szegény írónak, elő-
kelő asszony derék polgári nőnek, politikai 
nevezetesség egy névtelen tisztelőnek. 
Mindenkit egyaránt a hódolat vitte oda, 
s a rokonszenv tartotta ott. Bármily távol 
állottak is egymástól a külvilágban, a mű-
vésznő szalonjában egy láthatatlan szál 
összekapcsolta őket. A nagyúr és mágnás 
hölgy nem találhatta rangján alóli lépés-
nek, ha meglátogatja e nőt, kit előkelő és 
nemes ízlés díszített, párosulva az asszo-
nyi jóság egyszerűségével; a szegény ven-
déget pedig nem riasztá vissza sohasem 
fönnhéjázás, sem hidegség, sem szeszély. 
Jogcímet nyerhetett e szalonban mindenki, 
ha művelt volt és nemesen élt. A háziasz-
szony szívesen látott mindenkit, aki méltó 
volt rá. A család „intimusai” mindig azt 
az ugyanegyet találták ott, amit nem lehet 
megunni, mert csak ritka helyen lehet föl-
találni. A tisztelet, a hódolat komolysága 
párosult e légkörben a derült, fesztelen vi-
dámság sugaraival. Magyar szívesség és 
úrias műveltség nyomtak vonzó bélyeget e 
szalonra, mely nem vált sem egyoldalúvá, 
sem exclusívvé, sem feszessé. Nem égette 
a tömjént senki sem tüntetően; a könnyű 
társalgásnak nemcsak szárnya, hanem 
tartalma is volt; ha komoly dologról volt 
szó, az sohasem tette nehézkessé a beszé-
det, s ha szőnyegre kerültek a nap hírei, 
pletykái, azok sohasem váltak közönséges 
mende-mondázássá. A háziasszony vidám 
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nök is. A művészetpártoló főurak között 
ott volt gróf Almásy György, Hollósy 
Kornélia legnagyobb rajongója, s Pesten
– ahogy akkoriban mondták – a művésznő
egy-egy jutalomjátéka után egy hétig nem 
lehetett virágot kapni, mert „Almásy Gyuri 
mind lekaszáltatta.” Gróf Ráday Gedeon 
és gróf Festetics Leó is gyakori vendégnek 
számítottak, és bizonyos szempontból 
összekötő kapcsot is jelentettek az arisz-
tokrácia és a színészvilág között. E körbe 
sorolhatjuk az orosz származású Apraxin 
Júlia grófnőt, Batthyány Artúr feleségét 
is, aki szintén a Wenckheim-házban lakott, 
és később, botrányos válása után a színi
pályára lépett. A társasághoz tartozott 
báró Eötvös József és báró Podmaniczky 
Frigyes is, akinek nővérével, Júliával, 
és annak férjével, báró Jósika Miklóssal 
szintén tartotta a kapcsolatot a Lonovics 
házaspár. (Igaz, hogy csak levélben, mi-

   A Hollósy-szalont látogatók egy részé-
nek nevét Vadnay is említi, de komoly se-
gítséget jelent a vizsgálódásban a Hollósy 
Kornélia 30. születésnapjára készített em-
lékalbum is, melyben a művésznő barátai, 
hódolói fejezik ki tiszteletüket. Az em-
lékalbum ötlete is a szalon látogatóinak 
fejéből pattant ki; a munkálatokat Sárosy 
Gyula, Dobsa Lajos és Vadnay Károly irá-
nyították.10 Amikor tisztelői átadták a mű-
vésznőnek a zöld bársonykötésű, ezüsttel
díszített albumot, csak annyit tudott mon-
dani: „Ami örömet most érzek, azt én 
szóban nem tudom, csak énekelve tudnám 
tán igazán kifejezni, beleöntve egész szí-
vemet.”11 Hollósy Kornélia volt az első 
magyar színésznő, aki emlékalbumot ka-
pott, Dérynének is „csak” emlékfüzetei, 
emléklapjai voltak. Blaha Lujza lesz majd 
a következő, aki ilyesmivel büszkélked-
het majd. (Érdekesség, hogy a „nemzet 
csalogánya” titulust, amit Blaha Lujzá-
hoz kapcsol a nemzeti emlékezet, először 
Hollósy Kornélia kapta meg tisztelőitől. A 
korabeli sajtóban időnként „magyar csa-
logányként” is szerepelt.)
   Nézzük, kik voltak e szalon vendégei! 
Az arisztokrácia köréből gyakran meg-
fordult Lonovicséknál a svájci száműze-
tésből hazatért gróf Batthyány Lajosné, 
akinek kisebbik lányát, Ilonát Erkel Ferenc 
– szintén a szalon gyakori vendége – ta-
nította zongorázni, a háziasszony pedig 
énekelni. Gróf Károlyi György is sokszor 
vendégeskedett itt, aki az Egyetem téren 
szomszédnak számított, mivel a Wenck-
heim-ház a Károlyi palota mellett állt. Ő 
volt az, aki Hollósy Kornélia tanácsára 
gyűjtést indított el a Nemzeti Színház fel-
újítását szolgáló pénzalapra.12 Orczy Tekla 
bárónő, a kiváló rajzoló is a szalon tag-
jának számított, mint ahogy gróf Szapáry 
Antal, a Nemzeti Lovarda megteremtője, 
és testvére, Gyula, a későbbi miniszterel- Lonovics József
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László, Dienes Lajos, Császár Ferenc, 
Pompéry János, P. Szathmáry Károly, va-
lamint Szigligeti Ede, Gyulai Pál, Arany 
János, Tompa Mihály, Jókai Mór, aki 
szintén a közelben, a Magyar utcában la-
kott. (Jókaiék ablakából rá lehetett látni 
a Wenckheim-ház kertjére, illetve mikor 
Lonovicsék a Zrínyi-házba kerültek, „telek-
szomszédok” lettek a Jókai házaspárral.) A 
„szomszédság” révén lett a ház vendége 
Vachott Sándor családja (a családfő kivé-
telével, akinek elméje 1852-es letartózta-
tása után elborult és egy elmegyógyinté-
zetben töltötte hátralévő éveit), valamint 
Vahot Imréék. Előbbiek a Wenckheim- 
házban, utóbbiak a Zrínyi-házban laktak. 
Szintén a Zrínyi-házban lakott a harmadik 
emeleten Lisznyai Kálmán költő, aki be-
tegsége ellenére is gyakran jelen volt a 
Lonovics-Hollósy pár által szervezett ösz-
szejöveteleken. 
    A Nemzeti Színház vezető színészei kö-
zül Egressy Gábor, Szerdahelyi Kálmán, 
Szigligeti József, Bulyovszky Lilla, Mar-
kovits Ilka operaénekesnő és Laborfalvi 
Róza voltak a szalon állandó vendégei. 
A színház baritonistája, Füredy Mihály, 
valamint Kőszeghy Károly basszista a 
háziasszony kedves partnerei voltak a 
szalonban tartott zenés produkciókban, 
csakúgy, mint a szintén basszista Benza 
Károly, akinek kislányát, Idát Hollósy 
Kornélia rendkívül szerette, és később, 
midőn Idából is operaénekesnő lett, ami-
kor csak tehette, feljött Dombegyházáról, 
hogy megnézze egykori kedvencét újabb 
és újabb szerepeiben.
   A zeneszerzők közül a már említett    
Erkel Ferencen kívül szívesen látott ven-
dég volt Reményi Ede, Huber Károly 
(Hubay Jenő apja), és pesti tartózkodásai 
idején Liszt Ferenc. Az énekeseket legy-
gyakrabban a Doppler testvérpár, Ferenc 
és Károly kísérte fuvolán.

vel Jósikáék ekkor Brüsszelben – emig-
rációban – éltek.) Ürményi József, a kon-
zervatív politikus is szinte állandó vendég 
volt, s szívesen támogatta tekintélyes va-
gyonából az ifjú írókat, költőket, akikkel 
a szalonban megismerkedett.
    A háziasszony nagybátyja révén került 
be a társaságba Balassa János sebészpro-
fesszor, egyetemi tanár, Tomori Anasztáz, 
a görög származású mérnök, matematika-
tanár, akit egy váratlan örökség tett dús-
gazdaggá, és utána vagyonából komoly 
összegeket áldozott jótékony célokra, 
Batizfalvi Sámuel ortopéd orvos, egyetemi 
tanár, gróf Lázár Kálmán természettudo-
mányi író és Greguss Ágost, aki az esz-
tétika tanára volt a pesti egyetemen. A 
kiváló gyermekgyógyász, Bókay János és 
családja is gyakorta felment a Zrínyi-ház 
első emeletéről a másodikra a Lonovics 
házaspárhoz. A Bókay gyerekek valamint 
a kis Lonovics Gyula jó pajtások voltak, 
és amikor a fiúk megéheztek a játék köz-
ben, Kornélia néni lekváros kenyérrel kí-
nálta őket.13

   A férj baráti társaságához tartozott Zalár 
József, Heves vármegye alispánja, aki 
szabadidejében szívesen írt verseket, a 
szintén poétai hajlamokkal megáldott Er-
délyi József, Heves vármegye főjegyzője, 
Tárkányi Béla egri kanonok, és Tanács 
Márton váci városi tanácsos, akik pesti 
tartózkodásaik idején vendégeskedtek a 
Wenckheim-, majd pedig a Zrínyi-házban, 
valamint Mészáros Károly ügyvéd, jogtudós. 
    Írók, költők, újságírók is szép számmal 
megfordultak Hollósy Kornélia szalonjában. 
Gyakori vendég volt náluk Gaál József, a 
Peleskei nótárius szerzője, Sárosy Gyula, 
az Arany trombita szerzője, aki a Zrínyi 
háztól nem messze, a mai Múzeum körút 
és Bródy Sándor utca sarkán álló ún. Luby-
házban élt, Tóth Kálmán, Remellay Gusztáv, 
Dobsa Lajos, Beöthy László, Szelestey 
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zene mellett.”15 Sárosy Gyula összefogott 
hát Tomori Anasztázzal, és összeszedték 
Pest leghíresebb cigánybandáit, Patikárus 
Ferkó, Sárközi Józsi és Kecskeméti Józsi 
zenekarait, sőt Debrecenből felhozatták 
Boka Károlyt és bandáját, hogy a szalon 
tagjainak legyen kikkel mulatniuk. „Em-
lékezetessé vált sokunknak az az este, 
1857. február 11-ike, a vén Luby-ház föld-
szintjén [Sárosy Gyula lakásában], midőn 
három népzenekar kelt valóságos hang-
versenyre Hollósy Kornélia előtt. Minde-
gyik azon volt, hogy túltegyen a másikon. 
Nagy estélyt csaptunk, s a lakomaasztal 
közepét a Vörösmarty mellszobrával ékí-
tettük, a Vén cigány költőjével, aki keserű 
kedvvel énekelte hattyúdalában: „Húzd, 
ki tudja meddig húzhatod!” […] Ritkán 
volt szünet. Mikor Jókai észrevette, hogy 
valaki az asztal végén toasthoz kezd fész-
kelődni, megelőzte a veszedelmet felszó-
lalván: Azt megmondom, hogy ezúttal toast 
ne legyen!”16  
   A politikai színezetű eset az 1860-as 
évek elején zajlott.17 Benedek táborszer-

    A szalonban nemcsak ének és zeneszá-
mokat adtak elő a meghívottak, hanem a 
fiatal írók, költők gyakran itt olvasták fel 
először verseiket, novelláikat, legtöbb-
ször olyan műveket, amelyek a cenzúra 
miatt amúgy sem jelenhettek volna meg 
nyomtatásban. A színészek pedig gyak-
ran adtak elő egy-egy színdarab részletet. 
A szalon háziasszonya leginkább a tréfás 
jeleneteket kedvelte, amelyeknek maga 
is aktív szereplője volt. Előszeretettel pa-
rodizálta pályatársait, sőt többször tartott 
„balett-bemutatót” is. A legnagyobb sikert 
azokkal a kettősökkel aratta, melyben ő 
maga énekelte a férfi szerepeket is.
   Hollósy Kornéliának nem voltak hiva-
talos fogadónapjai, lakása mindig nyitva 
állt a vendégek előtt, és azokon a napokon, 
amikor a művésznő nem lépett fel, min-
dig nagy társaság gyűlt össze a Zrínyi-ház 
második emeletén. A fellépések napjain 
pedig gyakorta megesett, hogy a színházi 
kollégák még az előadás után felmentek 
Kornéliával együtt a lakásba, ahol a házi- 
asszony – fáradtságot nem ismerve – salátát 
készített az éhes művészeknek. „Ál-
talában soha senki nem vehette észre, 
hogy – ha későn is – alkalmatlan időben 
van ott. Nem feszélyezte a vendégeket 
a pazarlás látványa sem. Háziúr és asz-
szony szívesen adták, ami tőlük telt, de 
semmi fölösleges fényt nem űztek.”14  

     A visszaemlékezők általában két ked-
ves epizódot emelnek ki a szalon történe-
téből az emlékalbumon kívül. Ezeknek 
egyike a korabeli sajtóban is szerepel, 
a másik – talán mivel politikai jellegű 
– nem. Az előbbi a háziasszony ama kí-
vánságának teljesítése volt, hogy szeretne 
cigányzenét hallgatni. „Nagyon szeretem 
a szép zenét – mondta Sárosy Gyulának –, 
s midőn az Ilkában Sárköziék rágyújtanak 
a bokázó nótára […] mindig irigylem ma-
gukat, hogy annyit mulathatnak jó cigány-

Hollósy Kornélia öntött bronz mellszobra, Telcs 
Ede alkotása
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a közönség nehezen akart megválni a ma-
gyar csalogánytól. (Ezt a titulust is hasz-
nálták.) A július 29-iki „végső” búcsúestről 
sokáig beszéltek még, és az egyik újságíró 
szerint: „Ezen az estén véget ért egy di-
csőségben, áldásokban gazdag közpálya. 
Ezen az esten ért véget az a derült szalonélet 
is, mely oly sokaknak képezte örömét, s 
már-már szükségét.” 18

Hollósy Kornélia további sorsa
A pesti színpadról való távozás még nem 
jelentett teljes visszavonulást, 1862 őszé-
től 1864 nyaráig vidéki körútra indult 
Hollósy Kornélia. Debrecen, Kolozsvár, 
Szamosújvár, Marosvásárhely, Kassa, Léva, 
Miskolc, Szatmár és Nagyvárad után haza-
tért a fővárosba, de mindjárt továbbköltö-
zött férje dombegyházi birtokára, és itt élt 
egészen 1890-ben bekövetkezett haláláig.
   A költözés előtt drága színpadi ruháit 
a szegényebb kolleganőknek ajándékozta, 
csak néhány kiegészítőt tartott meg. A hím-
zett jelmezeket egyházi ruhákká alakíttatta 
át, és szegényebb plébániákhoz juttatta el.

nagy kormányzása idején gyakoriak voltak 
a tüntetések, zavargások. Egy ilyen alka-
lommal a tüntető ifjúság a Nemzeti Múze-
umnál a Szózatot énekelte, Deákot éltette, 
Schmerlinget pedig szidalmazta. A tünte-
tés feloszlatására érkező katonákat pedig 
kövekkel dobálták meg, utána pedig az 
őket üldözők elől megpróbáltak elmene-
külni a környék kávéházaiba, kapualjaiba. 
Hollósy Kornélia és néhány vendége a 
Zrínyi-ház erkélyéről nézte az eseményeket. 
Ekkor az egyik cseléd jelentette a háziasz-
szonynak, hogy három menekülő fiatal-
ember van az előszobában. „Rögtön be 
kell bocsátani és elbújtatni őket, ahová le-
het” - hangzott az utasítás, ő pedig előbb 
megszidta, azután megdicsérte az ifjakat, 
és másnap reggelig magánál tartotta őket.
   A változatos szalonélet egészen 1862 
nyaráig folyt, ekkor azonban Hollósy 
Kornélia a színpadtól való búcsúra szánta 
el magát. Úgy gondolta, sikerei csúcsán, 
dicsőségesen fejezi be pályafutását. A 
„búcsú” nem volt szokványos, ugyanis a 
búcsúfellépések tavasztól nyárig folytak, 

A régi makói színház épülete. Lebontották 1941-ben.
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és utolérte a Lonovics családot is. Először 
a családfő, majd az unoka esett ágynak. S 
míg a gondos nagymama a kis Nellit ápol-
ta, maga is elkapta a kórt. Mivel évek óta 
vesebántalmakban szenvedett, szervezete 
nem birkózott meg a súlyos betegséggel. 
1890. február 10-én hunyt el. Szász Károly 
református püspök, a szalon egykori ven-
dége így búcsúzott el tőle:

„Egyszer aztán elnémul, elhallgat,
Mindörökre vége fénynek, dalnak.
Harmatos lomb, sűrű bokor árnya
Sírva borul a holt csalogányra.

Kis bokornak sóhajtó, kesergő
Panaszától megzendül az erdő,
Mély zúgását hegy-völgy továbbadja
Kis csalogányt egy ország siratja.” 19

Megjelent a Budapesti Negyedben 
http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/kiss.html

    A dombegyházi birtokon is élénk társas- 
élet folyt, bár a vendégsereg nem volt oly 
tarka, mint a fővárosban. A környék egyik 
legjobb gazdaasszonyának tartották, aki 
szívesen foglalkozott a környékbeli gye-
rekekkel, idősekkel és elesettekkel is. 
Színjátszó csoportot szervezett, daleste-
ket tartott, a gyerekeknek magyar nótát 
tanított, de ő maga nem lépett fel többet. 
Egyetlen kivételt tett csupán, amikor a 
Pest-budai Hangászegylet – melynek ala-
pítója volt – negyedszázados fennállását 
ünnepelte, nagy hangversenyt tartottak 
Liszt Ferenc közreműködésével, és itt 
mutatták be először Szent Erzsébet című 
oratóriumát. Ezen a jeles eseményen Hol-
lósy Kornélia is szívesen fellépett. 
   Lonovics József 1879-ben Csanád vár-
megye főispánja lett, s Kornélia ebben a 
szerepkörben is remekül megállta a helyét, 
a sok reprezentációs feladatot nem érezte 
nyűgnek. 
   1889 őszén az egész Európán átsöprő 
influenzajárvány betört Csanád megyébe 

 Lábjegyzetek
8 Vadnay Károly: Egy művésznőnk szalonja (i.m. 139-140. old.)
9 Déryné töltött káposztájáról, illetve Jászai Mari ecetes uborkájáról többen megemlékeztek. Víz-
váry Mariska szakácskönyvét még ma is használják a háziasszonyok.
10 Az album születésének körülményeiről Vadnay Károly hosszan megemlékezett „Emlékezés 
Sárosy Gyulára” című írásában. (in: Vadnay: Irodalmi emlékek, 5-31. old.)
11 Vadnay: Emlékezés Sárosy Gyulára (in: Irodalmi emlékek, 28. old.)
12 A gyűjtőív első aláírói között ott volt a Döblingben élő gróf Széchenyi István, aki azzal a felté-
tellel adott pénzt, hogy az alapot magánszemély – gróf Károlyi György – kezelje mindaddig, míg 
Magyarországnak alkotmányos kormánya nem lesz.
13 Bókay Árpád: Ez a Bókay, úgy látszik, intelligens ember! Egy jeles orvos a régi Pestről. (Bókay 
Árpád emlékiratát szerkesztette és sajtó alá rendezte Buza Péter. Száz Magyar Falu Könyvesháza 
Kht, Budapest, 2003. 14. old.)
14 Vadnay: Egy művésznőnk szalonja (i.m. 157. old.)
15 Vadnay: Emlékezés Sárosy Gyulára (i.m. 28. old.)
16 Vadnay: Emlékezés Sárosy Gyulára (i.m. 28-29. old.)
17 Valószínűleg az 1864-es Almásy-Nedeczky-féle „forradalomról” lehet szó. Vö.: Bókay Árpád: 
i.m. 11. old. 
18 Diósszilágyi Sámuel: i.m. 63. old.
19 Diósszilágyi Sámuel: i.m. 87. old.
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150kg Sommer „úr” sofőrje. Szerinte
– az olyan ember, aki a nevét úgy válto-
gatja, mint a gatyáját, nem érdemli meg,
hogy bárki is kalapot emeljen előtte. Pedig, 
annak idején, az új módi, a lenin sapka 
jött divatba.
  Mátyus bácsiék - akarom mondani: 
Gábrus bácsiék – a szobafestő és mázoló
fiával, annak családjával együtt laktak az 
Alsó Harmadik utcában, nem messze a 
Keresztúriék sarki házától. Igaz, köztük volt 
egy 1944-ben lebombázott ház, a Nuridzsán 
Antal féle ház. Közvetlen szomszédjuk 
Kleinék voltak. A Keresztúri sarki ház az 
Alsó Harmadik és a Szent Ignác utca sarkán, 
a keleti oldalon állt. Óvodás koromban úgy 
tudtam, hogy őket Mátyuséknak hívták. 
Aztán másodikban derült ki, hogy téved-
tem: az igazi nevük Gábrus. 
   Az utcának neve változó, az őslakosság 
úgy tudta: 1896-ban Alsó Posta utca, majd 
Alsó Harmadik utca, és kisgyermek ko-
romban a 30 Decembrie utca nevet viselte. 
Mikor milyen szelek jártak az 1900-as 
években, olyan neve volt az utcának. 
  A Gábrusék és a Kleinék háza is - az 
„eredeti” rendezési tervet nézegetve - egy 
kettéosztott „nagy” örmény telek volt. 
    Az 50-es években, valakit erősen sértet-
tek a városi polgárok címerei, ezért pénzt, 
embert, állványzatot, vésőt és „mesét” 
(hogy majd Múzeumba kerülnek) nem kí-
mélve eltávolították őket. Az eltávolított 
címerekről nincs eredeti felvételem. Gon-
dolkoztam, honnan lehetne megszerezni 
azokat a címereket!
   Szamosújvár örmény várost az erdélyi 
örmények a Martinuzzi-vártól közvet-

Nézegetem a győri Kisalföld „Lakás és 
kert” mellékletét: a holdfény hatása a nö-
vényekre.
   Ebben a pillanatban bekattan, egy régi 
szép, szamosújvári emlék, Gábrus bácsi 
története. Ha valaki nem tudná, a kalucs-
nit, akkor 1948-50-ben a jobb házakból 
származó úri emberek viselték télen, hogy 
a félcipőjük ne ázzon át. A kalucsni olyan 
fényes gumiból készült „valami”, amit a 
félcipőre húztak fel. 
     Ilyent viselt Zaharia úr (akarom mon-
dani névváltoztatás előtt Zakariás Zénó
elvtárs-úr), az adóhivatal rettegett hiva- 
talnoka. A Coroian-féle házban lakott
albérlőként. A nagy zöldkapus házban 
lakó másik családfő – Hârţa bácsi – nagy
ívben kerülte. Erről mesélt annak idején 
Markovics bácsi, a nagyhatalmú legalább 

Kegyes Csaba
 

A holdfény hatása a kalucsnira

A római anyafarkas a szamosújvári finánc 
palota (1884) homlokzatán
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 Egyik alkalommal, Nagy Öcsivel, 
Csonka Lacival és Váradi Árpival a kút 
előtt „kispályást” játszottunk. Ekkor 
jött ki nagy dühösen Gábrus bácsi, az 
egyik kezében egy kissé megrongálódott 
kalucsnit tartva, szidta a holdfényt és 
Pausán bácsi kutyáját. 
   Szerinte a holdfény a hibás, hogy a 
tegnap vásárolt kalucsni ilyen rongyos 
állapotba került. Azért adott ki egy nagy 
összeget, hogy Kolozsvárra utazzon a 
nyugdíja ügyében, s ott jó „benyomást” 
keltsen. Ez pedig nagyon fontos, mert 
sokat segítette a Szamosújvárra Dés felől 
bevonuló román csapatokat.

    „Most, mit fog tenni, kilátszik a rongyos 
félcipője!”

lenül délre, egy nyílt mezőn alapították. 
Az 1 km2 nagyságú vásárolt terület 1250 
méter hosszú és 800 méter széles, téglalap 
alakú volt. A területet négy hosszú és hat, 
balról jobbra menő utcák által 35 kvartálra 
osztották. 
  Az építési munkálatok 1700 júniusában 
kezdődtek és olyan gyorsan haladtak, hogy 
1700. augusztus 1-én Oxendius Verzerescul 
püspök már felavathatta a városban műkö-
dő tímárok céhét, „Szűz Mária Menybeme- 
netele tiszteletére szentelt Tímár Társulat” 
néven. A társulat alapszabályzatának a 
kiadási dátuma igazolja Szamosújvár ör-
mény város létezését 1700. augusztus 1-i 
dátummal. Az alapszabályzatot a városban 
létesített Örmény Múzeumban őrizték.
  Az így felosztott terület közepén két 
kvartálnyi helyet a városközponti parkjá-
nak és a középületeknek tartották fenn. A 
város északi részén, ugyancsak két kvar-
tálnyi területet egy modern állatvásár-tér 
létesítésére szánták. A többi kvartálokat 
kis és nagy parcellákra osztották. Egy kis 
parcella 10, egy nagy parcella pedig 20 
méter utcai szélességű volt. A kis parcel-
lákra 3 utcai ablakos, a nagy parcellákra 
pedig 5 utcai ablakos házakat volt szabad 
építeni (a szebeni Oberkommandó rende-
zési terve értelmében). Az épületek a ba-
rokk architektúra remekművei. 
   Nézem a város 1896-os térképét: Felső 
Víz utca, Alsó Víz „utcza”, Felső Közép 
utca, Alsó Közép utca, középen a Főtér. 
Felső Posta utca, azután a „mi utcánk” 
Alsó Posta utca, Apáca utca és a Belmező
utca, a Külmező utca párhuzamos a vasút-
vonallal. Az Alsó Víz utcában, ma is meg-
csodálható a Buzdugán házon az „üveg-
bagoly”.
   Csak most kaptam rajta magam, hogy 
elcsatangoltam az eredeti történettől: szü-
lővárosomról, az emberekről meséltem, 
elkalandozva az ígért történettől. 

Az Alsó Víz utcában, ma is megcsodálható a 
Buzdugán házon az „üvegbagoly”.
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kutatást. Szerveztünk bemutatkozó kiállí-
tásokat, amelynek témája a családfák és 
a családok voltak képes és szöveges for-
mában. Szinte hihetetlen volt, hogy egy 
kiállításon, ahol a falakon nem Rembradt, 
Botticelli vagy Michelangelo képek látha-
tóak, hanem egyszerű kartonlapra feltű-
zött papírfecnik, családi dokumentumok 
másolatai, az emberek képesek órák hosz-
szat bóklászni és nézni. Ráadásul másnap 
visszajönni, mert valamire még kíváncsi. 
Nem úgy nézik, mint egy szép festményt 
vagy fotót, hanem keresték, kutatták, boga- 
rászták a kézzel írott neveket, évszámokat. 
   Rendszeressé tettük a Füzetekben is a 
családfák bemutatását, elindítottuk az ör-
mény családok bemutatkozásait. Levéltári 
látogatásokat szerveztünk és levéltáros 
szakemberrel előadásokat, képzéseket szer- 
veztünk a technikai részletek oktatására. 
   A családfakutatástól alapvetően meg-
változott minden a közösségépítésben. 
Rájöttek az emberek, hogy mit is jelent az 
a mondás, hogy a magyarörmények egy 
nagy családot képeznek. Azt tudták, hogy 
100-200 évvel ezelőtt, amikor az örmé-
nyek még néhány városban, zárt közös-
séget képeztek, akkor egy nagy örmény 
család volt. Az egy család elmélet arra a 
gyakorlatra épült, hogy az örmények is 
gyakran zárt közösségben házasodtak. 
    Most kiderült, hogy mintegy száz, két-
száz év múltán is az örmények egy csa-
ládot képeznek, ha felkutatják a köztes 
időszakban a családi vonalakat. Termé-
szetesen a zárt nagycsalád bővült, mert a 
házasságok kinyíltak más nemzetiségek 
felé is. A nagycsalád most már az egész 

Családfakutatás
Ekkor jött az áttörés. Elindítottunk egy 
új, egy hatalmas projektet, foglalkozni 
kezdtünk a családfakutatással, a teljes 
közösséget átmozgató családfa és gyö-
kérkutatással.  A munkához megnyertük 
Gudenus János József genealógust.  Több 
évi munka eredményeként kiadtuk a „Gu-
denus” könyvet, amelynek címe „Örmény 
eredetű magyar nemesi családok genealó-
giája”. A gyűjtést több fronton műveltük. 
Meghirdettük az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Füzetekben, kértük a családokat, aki 
amilyen adatot tud, azt „szolgáltassa be” 
a közösségnek, küldje el Gudenus János 
Józsefnek vagy az egyesületnek, azaz be-
indítottunk egy centralizált és szervezett 

dr. Issekutz Sarolta
 

Magyarörmény értékmentés 2. rész
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szerű volt: mert nem adtatok anyagot. De 
ha adtok, akkor egy későbbibe bekerültök. 
    Szeretném éreztetni az olvasóval az óriási 
előrelépést. Jelentkezett valaki, hogy benne 
akart lenni. Ő is tagja kíván lenni a ma-
gyarörmény közösségnek. Kívánja, hogy 
dokumentáljuk az utókor számára, hogy 
az ő családja is a magyarörményekhez 
tartozik. Büszke, hogy a magyarörmény 
közösség tagja lehet. Óriási siker volt a 
könyv kiadása és a gyűjtés. Mindenkit 
megmozgatott és mindenkiben az össze-
tartozás érzését eredményezte. 
   Nagyon sok közösség, klub szervezet 
stb. létezik az országban, amelyik vala-
milyen közös érdeklődésen alapul, tenisz-
klubtól kezdve a turistákon át a gazdasági 
és szakmai szervezetekig. Amit mi felé-
lesztettünk, az nemcsak a távolba merülő     
örmény őshazán és közös történelmen 
alapul, hanem a vérségi kapcsolat tudatá-
vá változott. Jómagam a családom múltját 
felkutatva, közel 25 örmény családdal va-

Kárpát-medencére kiterjedt, sőt azon túlra 
is. Van egy mondásom, miszerint: „Kétféle 
ember él a Kárpát-medencében, az egyik 
tudja magáról, hogy örmény gyökerű, a 
másik még nem tudja magáról, hogy ör-
mény gyökerű.” 
    Természetesen az örmény gyökerek fel-
tárása során a keresést ki kellett bővíteni 
a leányágak felé is. A vérségi kapcsolatot 
ugyanis szerintünk a leányágon is értel-
mezni kell. Így sokkal szélesebb lehetett a 
merítés a híres örmények felkutatása terü-
letén is. Így jöttek a magyarörmény képbe 
olyan nevek, mint Ady Endre, Szervátiusz 
Tibor, Görgei Artúr stb., akik anyai ágon 
örmények.
  Visszatérve a családi gyökérkutatásra, 
munkánkat összegezve kiadtuk az „Örmény 
eredetű magyar nemesi családok genea-
lógiája” első kötetét. A könyv kiadása 
hatalmasat lendített a kutatásban, mert na-
gyon sokan jelentkeztek és kérdezték: mi 
miért nem vagyunk benne? A válasz egy-

Hogyan kutassuk fel családjainkat?
Tisztelt családfa kutató!
A családfa kutatáshoz kell egy jó családfa készítő program, de ez önmagában kevés. 
Szerencsére ma már az interneten több adatbázisban is kedvünkre kutathatunk. 
Ilyenek például a Magyar Családtörténet-Kutató Egyesület (www.macse.hu), 
melynek adatbázisában 1.204.409 születés adatait találjuk, ami 3.613.227 nevet 
jelent. Házasságkötési adatbázisuk 1.246.333 házasság adatait tartalmazza, ami 
7.477.998 nevet jelent. Elhalálozási adatbázisuk pedig 2.363.637 elhalálozás adatait 
tartalmazza, ami 11.818.185 nevet jelent.

     Ezek óriási számok, s lehetővé teszik felmenőink nagy százalékban sikeres ke-
resését. A Family Search (www.familysearch.org) oldalon régi anyakönyvekbe is 
betekinthetünk és megtudhatjuk ki, hol és mikor távozott más földrészre, s ahol 
szintén óriási számú adat között találkozhatunk ismerős, rokoni nevekkel.

Heim Pál
családfakutató
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    Szeretnék visszatérni a tanulmány elején 
található becslésre, amelyben a magyarör-
mény gyökerekkel rendelkező személyek
számát 10-15 ezerre becsülték. Szerintem 
ez a szám alul becsült, mert ha belenézünk 
a Gudenus genealógia második, bővített 
kötetébe, amely csak az örmény nemesek 
leszármazottait tartalmazza, az 57 örmény 
nemesi név leszármazottainak neveit 
megszámlálva, több mint 5500 egyéb csa-
ládi névvel találkozunk (1000 oldal). Ez 
a szám bár meglepő, de előrevetíti azt a 
hipotetikus állítást, hogy vérségi alapon 
valamilyen szinten örmény érintettségű 
személyek száma a kezdeti becsült értéket 
többszörösen meghaladja. 
   Természetesen nem mondható ki, hogy 
Magyarországon ma 50-100 ezer örmény 
gyökerű személy él, de véleményem sze-
rint legalább ennyi embernek a vérében 
van legalább egy csepp örmény vér. Más 
kérdés, hogy ebből hány vallja magát ör-
mény gyökerűnek vagy németnek, román-
nak, szlováknak, mert e nemzetiségből is 
található vér az ereiben (többes identitás). 
   A jelenlegi helyzetben a magyarörmények 
a törvényi nehézségek és az identitástudat 
zavarainak csökkentése miatt használják 
az „örmény gyökerű” és nem az „örmény” 
kifejezést az identitás megjelölésére, mert 
mi magyarnak érezzük magunkat. 
   Taglaltam az előbb, hogy magyarörmé-
nyeink önként jelentkeztek, hogy szerepel-
jenek a Gudenus féle genealógiában, mert 
büszkék az örmény múltjukra, családjuk-
ra. A jelentkezést viszont nem szívesen 
teszik meg, amikor hivatalos állami ösz-
szeírás, regisztráció van. Így fordulhatott 
elő, hogy az örmény gyökerű regisztráltak 
száma csak a töredéke a valós létszámnak.

A Magyarörmény Tudástár elindítása
A Magyarörmény Tudástár egy fokozatosan 
bővülő online adatbázis, benne könyvek, 

gyok valamilyen fokon rokoni kapcsolat-
ban, fel és lemenő, fiú és lányágon. 
   Már azt is csodálatos volt tapasztalni a 
kezdeti időszakban, amikor megismerték 
egymást a klubban a régi ismerősök, akik 
együtt bujkáltak még gyermekként a 
Semmelweis utcai ideiglenes templomban 
az oltár körül. Vagy Dél-Amerikából haz-
alátogatóként hallott a Fővárosi Örmény 
Klubról, eljött és találkozott a közel 50 
évvel ezelőtt látott rokonával. 
    De most változott a világ, mert a kifüg-
gesztett családfák tanulmányozása során 
rájöttek emberek, hogy ők rokonok. De 
nemcsak egy rokonra talált, hanem tuda-
tára ébredt, hogy 20-30 más rokona is van 
e közösségben.  Hihetetlen erőt képvisel 
ez a kapcsolatrendszer. A családi emléke-
zet feléledt és valósággá vált.
    Felmerült az igény, hogy ne csak a ne-
mességet kapott örmények családi kap-
csolataival foglalkozzunk, hanem min-
denkiével. Az igény jogos, csak a munka 
komoly nehézségekbe ütközött. Míg a 
nemesség általában jól dokumentálta ma-
gát, addig az egyszerű örmény családok 
kapcsolatainak dokumentálása hiányos. 
   Csak komoly egyedi kutatómunkával le-
het egy-egy kereskedő vagy iparos család 
családfáját összeállítani és ott is csak né-
hány generációra visszamenőleg. E munka 
is beindult. Mindenesetre örülünk annak, 
amikor látjuk, hogy barangolótársaink 
eljutva Erdélybe betérnek egy-egy paró-
kiára és elkérik nagyapáik és nagyanyáik 
anyakönyveit és tanulmányozzák. Termé- 
szetesen vannak olyan családok, akik 
munkát és pénzt befektetve összeállítják 
családfájukat. Az egyesület és önkor-
mányzatai nem rendelkeznek olyan anyagi 
háttérrel, hogy a nem nemes örmény csa-
ládok geneológiáját intézményesen ösz-
szeállíthassák. De már így is nagyon sok 
ilyen egyedi családfával rendelkezünk.
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a magyarörménység számára, hogy azok 
kutathatók legyenek mind a magyarörmé-
nyeknek, mind bármely érdeklődőnek.
   A Magyarörmény Tudástárban nemcsak 
a mi gyűjtéseink, kiadásaink, tanulmá-
nyaink találhatók meg, hanem átveszünk 
más által írt, kiadott, feltöltött dokumen-
tumokat is (a hivatkozások törvényes 
megjelentetése mellett).
   A Tudástár beindításához a legnagyobb 
segítséget Varga Mihály pénzügyminiszter 
(korábban nemzetgazdasági miniszter) úr 
a saját keretéből, az EMMI Kultúráért Fe-
lelős Államtitkársága közreműködésével 
biztosította, amiért köszönetet mondunk. 
Támogatásukért hála illeti a projekt vala-
mennyi közreműködőjét, valamint a Buda-
pest Főv. II. kerületi Örmény Önkormány-
zatot, a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzatot. A folytatáshoz további 
minisztériumi és más szervezeti, magán-
személyi támogatásokra lesz szükségünk.
  Minden kedves Olvasónknak hasznos 
és kellemes keresést, kutatást, olvasást és 
szellemi gyarapodást kívánunk.

Megjelent: 
Tanulmányok a magyarországi bolgár, 

görög, lengyel, örmény és ruszin 
nemzetiségek néprajzából 10. (2018)

tanulmányok, előadások, kiállítások, híres 
magyarörmény személyek stb. bemutatá-
sával (www.magyarormenytudastar.hu). 
    A rendszer folyamatosan bővül új téte-
lekkel (könyvekkel, művészekkel, tanul-
mányokkal, stb). Kulcsszavak (szófelhő) 
alapján kereshető a szöveges tartalom. 
A tárolt információk fajtái:
• Örmény tartalmú könyvek, kiadványok, 

cikkek, hanganyagok, videók.
• Tanulmányok, előadások a magyarör-

mény múlttal és jelennel kapcsolatban.
• Képgalériák egy-egy kiállításról, a 

kiállítás anyagáról, a tárgyakról, vala-
mint a kiállítást megnyitó eseményről.

• Híresebb magyarörmény személyek 
bemutatása és kép- vagy hanggalériája.

     A válogatás és feltöltés során nem kívá-
nunk szakértőként mérlegelni és igazságot 
tenni az írások között, ezért törekszünk 
arra, hogy minden, a tematikus témakörbe 
tartozó fontos írás felöltésre kerülhessen, 
bizonyos szerkesztői moderálás után. 
   A MÖT nem foglalkozik sem a nemzeti-
ségi-, sem a nemzetközi politikával, csak 
annyiban, amennyiben a közösség belső 
élete bemutatásának része. 
  Ezen információk rendszerezett és ke-
reshető közkinccsé tétele nagyon fontos 
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Máramarosszigeten is. A Felső-Tisza és az 
Iza völgye, a szülőföld ismerős tája ez a 
vidék. A történelmi Máramaros, a Gutinon 
túl kezdődik. Hiszen Nagybánya Szatmár 
vármegyének volt mindig a része, a mai 
Máramaros központjává csak a térség 
újabb kori adminisztratív felosztása tette 
meg mesterségesen.
   A Gutinon túli régióba vezetett minden 
kutatóút, mely Hollósy Simon pályájának 
fehér foltjait próbálta eltüntetni. Innen 
ihletődött és végső helyére ide került az 
a történelmi tabló is, A huszti vár, amely 
a nagybányai kolónia létrejöttében olyan 
nevezetessé vált. Erről a műről és Hollósy 
kapcsolatainak néhány vonatkozásáról 
lesz szó az itt következőkben.
   Az anyától, apától egyaránt örmény vért 
örökölt Hollósy Simon Máramarosszigeten 
született 1857-ben. Szülei valamivel a 48-as 
forradalom előtt költöztek át Szamosúj-
várról erre a vidékre. Apjának divatáru-
kereskedése volt a városban, s bár különö-
sebben módos nem lehetett, annyira elég 
tehetős, hogy mindhárom gyermekét tanít-
tassa. Simon és öccse József a művészet 
iránt mutatott vonzalmat, ők Pesten, majd 
Münchenben folytattak tanulmányokat. A 

Félárnyékban maradt ugyanakkor mindaz, 
ami azon a mozgalmas öt éven, a nagybá-
nyai művésztelep 1896-1901 közötti első 
korszakán kívül esett. Hollósy úgy távo-
zott Nagybányáról, fél évtizeddel az ala-
pítás után, hogy többé nem tért vissza oda. 
Növendékeivel a leghosszabb időt Técsőn 
töltötte, és volt velük szülővárosában,

A címnek felírt verssor, Petőfi költői képe táj leíró hangulatában, de allegorikusan is 
társul a választott témához. A festő és szülőföldje - Hollósy és Máramaros.
    Aki valamennyire is ismeri a kolóniaalapító mester életrajzát, tudhatja, mennyivel 
több derül ki nagybányai ténykedéséről, mint szülőföldjéhez fűződő kezdeti vagy 
kései kapcsolatáról. A művésztelep városában alakja mindig rivaldafényben állott; 
emlékiratok sora idézi meg karizmatikus alakját, vezérszerepét, páratlan művész-
pedagógusi habitusát.

Murádin Jenő
 

„Ködön át a Máramarosi bércek”
Hollósy nyomában a szülőföldön (1857-1918)

Hollósy Simon önarcképe, 1916
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kodás váltotta ki a későbbi nyári expedíció   
ötletét, mert hiszen logikus volt, hogy 
Hollósynak egy időre haza kell majd 
jönnie a huszti várromot természet után 
megfesteni. Itt kezdődik a nagybányai 
mozgalom története. (...) Ez a lehetőség 
felizgatta képzeletünket, és szót szóba 
öltve ötlött eszünkbe, hogy jöjjön Hollósy 
akkor ide egész nyárra az iskolájával 
együtt, mert ezt a fő megélhetési forrását 
nem hagyhatja ott hosszabb időre Mün-
chenben, még kevésbé oszlathatja föl” 1

    A megrendelők valamilyen köpenyes-
kardos jelenetet, történeti zsánert vártak 
a festőtől. S ha eleinte úgy tűnt, hogy 
Hollósy nem zárkózott el egy epikus té-
mától, később meggondolta a dolgot, s 
mindössze egy tájképet, de nagyvonalú és 
kvalitásos művet festett helyette. Mindez 
azonban a megbízók ízlésével és elképze-
lésével kibékíthetetlen ellentétben állott. 
A vármegye az elkészült festmény átvéte-
lét elutasította.
   A nevezetes affér előtt kövessük azon-
ban a kép keletkezésének történetét.
   Hollósy már régóta készült tájképezni a 
szülőföldön, szívesen vállalta hát a fela-
datot. Emlékeit idézték föl a Máramaros 
lenyűgözően szép tájai. Gyermekkorát és 
ifjúkorát töltötte ott. „A varázsos szépségű 
máramarosi táj, a Kárpátok fensége életre 
szóló emléket adott. Néha napokra eltűnt 
otthonról, felkereste a havasi esztenákat, 
s élte az erdei emberek életét. (...) Ezek 
az élmények sohasem vesztek el benne, 
Münchenben visszatérnek” 2

   Közben a táborverők csapata 1896. 
május 6-án megérkezett Nagybányára. 
Berendezkedésük után kerített sort Hollósy 
arra, hogy terepszemlére Máramaros- 
szigettől nem messze, a Tisza túloldalán 
fekvő Husztra ellátogasson. Iványi 
Grünwald Bélával közösen vállalkozott a 
kirándulásra. Pár nap alatt Hollósy vázla-
tokat, Grünwald pedig a megfelelő néző-

harmadik testvér, István, Máramarosszi-
geten lett városi tisztviselő. Sorsa egyedül 
Simont tartotta meg a művészpályán, aki 
a bajor fővárosban megtelepedve magán- 
iskolája jövedelméből élt.
    A festő és szülővárosa kapcsolata akkor 
vált a jövőt tekintve érdekessé, amikor 
hazatérésre kérték föl, megbízást kínálva 
számára egy történelmi kép megfestésére.
Az Országos Magyar Képzőművészeti Ta-
nács 1895-ben, a millenáris ünnepségekre 
készülve hirdetett pályázatot történelmi 
tárgyú művek megfestésére. Megyék, 
városok, köztestületek olyan alkotásokra 
adtak megrendelést, amelyek régióiknak 
valamely nevezetes eseményét örökí-
tették meg. Az is természetes volt, hogy 
ilyenkor ott élő, vagy onnan elszármazott 
művész kapja meg a képrendelést. Ilyen-
formán Máramaros megye vezetői még az 
említett esztendő elején kapcsolatba léptek 
a Münchenben élő Hollósyval.
   A képrendelés terve és ajánlata, leg-
alábbis ahogyan a kezdetben mutatkozott, 
annyira csábító volt, hogy Hollósy már 
február végén Budapestre utazott a rész-
letek megbeszélésére. Réti István a nagy-
bányai művésztelepről szóló könyvében 
erről így írt: „Thorma kalauzolta a Pesten 
járatlan Hollósyt, és tulajdonképpen e 
megrendelés és a pár napos pesti tartóz-

A huszti vár
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Tengerihántás, 1885

vihette haza Francisc Nistor, a márama-
rosszigeti múzeum igazgatója.
    Miután Hollósynak szülővárosában 1990 
tavaszán emléktáblát avattak, a kép ismét 
az érdeklődés előterébe került. Talán en-
nek lett nem várt következménye, hogy 
műkincs-tolvajok 1993. február 2-án a 
hatalmas képet díszes keretéből kiemelve 
ellopták, s a határon túlra csempészték. 
A képtolvajok 1995-ben kerültek rendőr-
kézre, a festmény pedig Magyarországról 
(miután a Magyar Nemzeti Galéria resta-
uráltatta) visszajutott eredeti helyére.
   Hollósy Simon életének és művészetének 
utolsó korszakát a csupán vázlatosan föl-
rajzolható técsői évek idézik meg. 1904-től 
tíz alkalommal kereste föl növendékeivel 
Máramaros vármegye egyik járásának 
központját, Técsőt. Ismerősei éltek ott, a 
gyógyszerész Ágoston családban örmény 
földijeire, barátaira talált. Kistécsőt és 
Nagytécsőt a Tisza választja el, utóbbi 
a mai Ukrajna területére esik. Kistécső 

pontból fényképfelvételeket készített. Ez 
a módszer - a fényképezés - akkoriban a 
naturalista festésmód természetes velejá-
rója volt. Réti István elevenen emlékezett 
a balszerencse üldözte kép elkészültére. 
„Itthon egy nagy vásznon Hollósy elkezdte 
a munkát: elöl gyümölcsös, közepeit a falu
egy-két fehér házikója, a lombos, erdős 
hegy tetején pedig Huszt várának maradék 
romjai. Nem túlságos nagy kedvvel dolgo-
zott a képen, de azért haladt vele, amikor 
beütött a villám egy ügyvéd és a végrehajtó 
képében, s valami rég elfeledett ifjúkori 
váltóadósság fejében lefoglalták a készülő 
képet. Hollósyt végtelenül lehangolta 
az eset, eltűnt minden bizakodása.”3

   E botrány Hollósy ellen hangolhatta a 
vármegyei tisztviselőket. A kép elutasítá-
sának azonban nem ez volt az igazi oka. 
Szomorkás, inkább az elmúlás hangulatát 
keltő festmény került a megrendelők elé, 
amikor ők valami hősi, történelmi pátoszú 
tablóra számítottak. A 200 x 150 cm-es 
nagy vászon kétségtelenül egy plein air 
tájkép. Előterében világoszöld színekben 
játszó mező látszik, kék-fehér-rózsaszín 
virágokkal. A házcsoport tanyának tűnik 
magas gémeskútjával. A zsindelytetős 
ház fehér füstöt eregető kéménye az élet 
egyetlen jele. Háttérben átmenet nélkül 
emelkedik a magasba a romokat hordozó 
huszti hegy. Rozsdabarna erdő, kék ég, 
bokrok, fák, felhők csendes békéje... Sem-
mi monumentalitás: ez A huszti. A kép bal 
sarkában jellegzetes betűkkel: Hollósy.4

   Nem érdektelen a festmény sorsát, há-
nyattatását is nyomon követni. Az elutasítás 
miatt haragos festő úgy rendelkezett, 
hogy a képet a megyei levéltárban helyez-
zék el, éspedig befelé fordítva, hogy senki 
ne láthassa. Innen került a közhatalomvál-
tozás után az Astra (az erdélyi román köz-
művelődési egyesület) helyi székházának 
dísztermébe. A háborús idők kezdetén, 
1939-ben Kolozsvárra, 1940-ben Tordára 
menekítették a képet. Csak sok évvel később 
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nem is halt meg ’18-ban, csak úgy mond-
ták, mert valahová elhurcolták a háború-
kor.6 Hollósy 1918. május 8-án halt meg.
  Müncheni iskolájának szétszéledése a 
világháború végén mintha életerejétől 
fosztotta volna meg a festőt. Már betegen 
a técsői iskola tanítói lakásában lakott. 
Fekhelye fekete táblával felszerelt kórhá-
zi ágy. Erre a láztáblának szolgáló alkal-
matosságra rajzolta fel utolsó vázlatait.

Lábjegyzetek:
1 Réti István: A nagybányai művésztelep. Bu-
dapest 1994. 11—12.
2 Németh Lajos: Hollósy Simon és kora művé-
szete. Budapest 1956. 28.
3 Réti: i.m. 17.
4 Murádin Jenő: Hollósy Simon: A huszti vár. 
Művészettörténeti Értesítő, 1979. XXVIII. 
évf. 2. sz. 128-130.
5 Raoul §orban: O viafá de artist íntre Mün-
chen $iBucuresti  1986. 109.
6 Murádin Jenő: Emlékek, adatok az ismeretlen 
Hollósyról. Utunk Évkönyv 1971. 323-338

Megjelent: Armanopolis Örmény
Kultúra és Művészet Szamosújváron

ARARÁT Könyvkiadó, Bukarest 2002

egyetlen házsor csupán a Tisza rekettyés, 
fűzfás partján. Festői motívumai a Nagy-
nereszen, a falu utcáját szorosan követő 
magas hegyhát és Máramaros irányában az 
alacsonyabb Kisnereszen. Közel van a Kő- 
hídnak nevezett hely, egy erdős dombláb, 
mibe sziklás-köves kanyart mos ki egy patak.
   Természetimádó és különc voltára ráil-
lik az a kép, amit ismerői és tanítványai 
hagytak reánk. Néha napokon át bolyong 
egyedül a Tisza partján, a hegyekben. 
Rajzolja a halászokat, vázlatokat készít 
festményeihez, köztük soha be nem feje-
zett művéhez, a Rákóczi-indulóhoz 5

     Kistécsőn e sorok írója 1969 júniusában 
még találkozott olyan helybeliekkel, akik 
emlékeztek a festőre, legendává szőtték 
titokzatos alakját. Rusznyák József 84 
éves kistécsői lakos mondotta: „Hollósy 
Nagytécsőben kivett bérbe egy szobát, 
és ott laktak hárman vagy négyen együtt. 
A ház a Mokány Andrásé volt. Festette a 
Tiszát, a hidat, a Tiszán túl a Nereszent. Itt 
Kistécsőben fogadott asszonyokat, azokat 
festette. A gyerekek, akkor én is fiatal vol-
tam, csapatostul mentek utána. Nekem 
volt képem is tőle, mert ami nem tetszett, 
azt nekünk adta. Aztán elhányódott. Ha én 
tudtam volna, de ki törődött akkor ilyes-
mivel. ’17-ben lefogták, azzal vádolták, hogy 
áruló, hogy az oroszokkal cimborái. Nem 
is itt halt meg, a katonák elvitték. Talán 

Técső

Szénaboglyák
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alapos revízió tárgya lett, vagy új fordítást 
(Arm2) készítettek. Ezek ószövetségi 
könyveket is magukba foglaltak – sőt, 
bizonyos könyvek – a Krónikák könyvei, 
Énekek éneke, Makkabeusok, Ben Szíra 
– két változatban is fennmaradtak; ezek 
egyike az Arm 1 szövegében található.2

    A legmodernebb tudományos kéziköny-
veket használták: Arm2-ben a Genesis a 
Septuaginta hexaplai görög szövegén ala-
pul. Órigenész Hexapla-jának hatása sok 
más könyvön is érződik (pl. Jób könyve).3 
Az evangéliumok szövegét, amelyek 
mindennél fontosabbak voltak a fordítók 

Közülük meghatározó volt a kappadókiai 
születésű és neveltetésű Világosító szent 
Gergely prédikátori és térítő munkája, aki az 
új vallást az uralkodóval elfogadtatta.1 Az 
első fordítások szerzői Szahak katholikosz 
(350 k. - 439) és Meszrop Mastoc (361 k. 
- 440) – az örmény ABC megteremtője 
(406) – tudós prédikátor voltak. A minták 
– mind az ABC, mind a fordítások tekin-
tetében – a szír és a görög kultúrák voltak. 
Szahak és Meszrop a Biblia mellett litur-
gikus irodalmat és egyházatyákat is fordí-
tanak, szírből és görögből. Joggal értékel-
hetjük ezt a korszakot szellemi-kulturális 
reneszánszként.
   Magáról a fordításról való ismereteink 
ellentmondásosak. Meszrop Mastoc tanít-
ványa, Koriun (5.sz.), mesterének tulajdo-
nítja a fordítást, míg a később élt Horenaci 
Mózes (7. vagy 8.sz.) szerint Szahak és 
Meszrop voltak a fordítók. Úgy tudja, 
Szahak szírből fordított, mivel a perzsa 
király minden görög könyvet elégettetett. 
Koriun szerint a sietve készült fordítást 
Szahak és mások revideálták az epheszoszi 
zsinat (Kr.u. 431) után. A revízió alapjai 
görög kéziratok voltak.
    A fennmaradt szövegek belső bizonyíté-
kai alapján az állapítható meg, hogy a for-
dítás két vagy három szakaszban folyha-
tott. A legrégebbi szöveg (Arm1) később 

Fröhlich Ida, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 

A Biblia az örmény hagyományban
A kereszténység Kr.u. 304-ben, III. Tiridatész (Kr.u. 287 k.-314 k.) alatt történt fel-
vétele után a Biblia szent iratként fontos helyet tölt be az örmény irodalomban és 
kultúrában. Az örményeknek azonban jóval korábban meg kellett ismerkedniük a 
bibliai hagyománnyal, a Kr.u. 1.sz-tól Szírián keresztül terjedő kereszténység által. 
Noha az ország még a kereszténység felvétele után három évszázadig vallási csatatér 
volt, a keresztény papok megismertették a népet a Biblia – mindenek előtt az evan-
géliumok – tartalmával.

Meszrop Mastoc Francesco Maggiotto 
(1750-1805) festményén
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meg máshonnan nem ismert apokrif művek 
szövegéből is; például egy máshonnan 
nem ismert Ezékiel-apokrifon egy részlete 
Nüsszai Gergelynél olvasható.4 A zsidó 
háború bukása után keletkezett, a kataszt-
rófa okait kutató, Ezra negyedik könyve 
(4Ezra) címet viselő irat rendkívüli nép-
szerűségét a késő-ókori világban mutatja, 
hogy a mű nemcsak latin, szír, kopt (tö-
redékek), etióp, grúz fordításban, hanem 
két, egymástól független arab változatban 
is fennmaradt.5 Örmény fordítása feltehe-
tően görögből készült. A művet Ayirivanki 
Mehitar listája a kánoni könyvek között 
említi.6 Az örmény nyelvű változatnak ko-
rábban négy kézirata volt ismert, Velencé-
ből - az ismert kéziratok száma ma ennek 
többszöröse.7 Feltehetően a grúz verzió is az 
örményen alapul (ezek a szövegek ugyanis 
a többi ismert változattól eltérnek).8 
    Ugyancsak az örmény Ezra-irodalom 
körébe tartozik az “Ezra kérdései” címen 
ismert irat.9 Objektív kritériumok alapján 
eldönthetetlen, hogy a mű más nyelvből 
készült fordítás-e (ebben az esetben héber 
vagy arámi eredetire menne vissza), vagy 
pedig az ismert apokrifák stílusában ör-
ményül írt mű. Valószínűleg az utóbbi - és 
az Ezra kérdései nem az egyetlen példáját 
jelenti az apokrif irodalomhoz szorosan 
kötődő, annak témáit és motívumkincsét 
használó, de örmény szerző által írt, és ör-
ményül fogalmazott alkotásoknak.
    A tizenkét patriarcha testamentuma c. 
gyűjtemény darabjai az ószövetségi pat-
riarchák, Jákob fiai szájába adott erkölcsi 
intelmeket tartalmaznak. A teljes gyűjte-
mény ma görögül ismert, és görög szöveg 
lehetett az örmény fordítás alapja is (a 
gyűjtemény egyes darabjai ma arámi 
nyelven is ismertek).10 A Genesis 2-3. ha-
gyományával, az első emberpár életével 
foglalkozó legendás és tanító jellegű zsidó 
irodalomból kiemelkedő az Ádám és Éva 
élete c. irat, melynek az örmény fordítás 
egyik jelentős változatát képviseli.11 Az 

számára, az Arm2 fordításában görögből 
készítették. Az ószövetségi könyvek tekin-
tetében az Arm2 fordítása a Septuaginta 
kánonját követi, így olyan, apokrifnak ne-
vezett szövegeket is tartalmaz (a 4Makk 
kivételével), amelyeket a héber Biblia 
nem ismer. Sőt, nagy számban fordítottak 
a Septuaginta kánonjában sem szereplő 
bibliai tematikájú, zsidó körökben kelet-
kezett műveket is, és ezek nagy tekin-
télynek örvendtek. A kéziratok, amelyek 
alapján az örmény fordítások készültek, 
sajnos, nem ismertek. Ezra ún. negyedik 
könyve (4Ezra), valamint A 12 patriarcha 
testamentuma című gyűjtemény azonban 
számos középkori örmény kánoni listán 
szerepelnek, és a szövegeknek örmény 
kéziratai is maradtak fenn. Az újszövet-
ségi apokrifek az Arm2 szövegében egy 
korinthoszi levéllel (3Kor) bővültek. 
    Az apokrif irodalom körébe sorolt iratok 
bibliai tematikájú, tanító szándékú művek, 
amelyek valamilyen ok folytán mégsem vál-
tak a sugalmazott könyvek, gyűjtemények 
részeivé. Az okot nem annyira tartalmuk-
ban, mint inkább talán hagyományozók 
körében kell keresnünk. Az apokrif iroda-
lomhoz kapcsolódnak alexandriai Philón 
(Kr.e. 20 k.- Kr.u. 40 k.) művei is, amelyek 
szintén olvashatók örményül. Sőt, Philón-
nak van olyan műve, a Quaestiones in Ge-
nesin (Kérdések a Teremtésről), amelynek 
teljes szövege ma is csak örmény fordítás-
ban olvasható, görögül nem maradt fenn. 
Philón mellett egyébként görög filozófu-
sokat, Platónt és Arisztotelészt is fordítottak. 
Az örmény kereszténység élénk kapcsola-
tot tartott a korabeli Kelet keresztény mű-
veltségével: szerzetesei vagy Alexandria 
és Caesarea iskoláiban Euszebiosz görög 
nyelvű Egyháztörténete alapján tanulták 
a kereszténység történetét, vagy a szíriai 
Amida iskoláját látogatták.
    Az ismert apokrifonok közül a legtöbb-
nek van ismert örmény fordítása - sőt, 
örmény szerzők művei részleteket őriztek 
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ugyancsak görögül írta a Makkabeusok 
harmadik könyve (3Makkabeusok) címen 
ismert elbeszélést, melynek az eredetit in-
kább parafrazeáló örmény fordítása a Kr.u. 
400-600 közötti években készülhetett.18 A 
fordítás és az örmény hagyomány alapja a 
mű görög szövege lehetett, minthogy ezt 
az iratot sem Jeromos Vulgatája, sem a ké-
sőbbi katolikus Bibliák nem tartalmazzák.
  A Makkabeusok negyedik könyve 
(4Makk) címen ismert palesztinai zsidó 
mű óriási hatást gyakorolt a keresztény 
martirológiai irodalomra.19 Míg a zsidó 
hagyomány a rabbinikus irodalom kora 
(Kr.u. 1-2.sz.) után teljesen megfeledkezik 
róla, addig a keleti és nyugati keresztény 
egyházatyák – az örmény Nazianci Ger-
gely, Aranyszájú szt. János, valamint a 
nyugati Ambrosziosz és Augustinus - kö-
rében jól ismert és gyakran idézett mű. 
Az egyházatyák nemcsak ismerik, hanem 
kereszténynek is elfogadják, a Makkabeus-
fölkelés korának zsidó mártírjaiban ke-
resztény protomártírokat látván.
   Az előző rövid áttekintésből is kitetszik, 
hogy az örmény hagyomány az ókori keleti 
kultúra igen széles köréből merített, lehe-
tőség szerint közvetlen források alapján. 
Ez a folyamat folytatódik a Kr.u. 5.sz-tól 
kezdve bőségesen dokumentált önálló ör-
mény nyelvű irodalom műveiben - Agat-
hangelosz krónikáiban, életrajzokban, és 
mártír-legendákban, és a Kr.u. 7. vagy 8. 
században élt Movszesz Horenaci (Khoré-
néi Mózes) monumentális krónikájában.20 

Folytatás a következő számban

örmény hagyomány megőrizte az ószövet-
ségi prófétákról szóló legendákat tartal-
mazó Vitae Prophetarum címen ismert 
gyüjteményt12, a Báruk negyedik könyve 
(4Báruk) című iratot,13 és nem utolsó sor-
ban az ókori irodalom bestsellerének szá-
mító Ahiqár-regény szövegét. Az Ahiqár- 
regény címadója, a bölcs udvarnok, 
Ahiqár neve először a Kr.e. 7.sz-ban 
bukkan fel mezopotámiai forrásból. Az 
Ahiqár nevével összekapcsolt elbeszélés 
és bölcs mondások gyűjteményének leg-
korábbi ismert szövege a Kr.e. 5.sz-ból 
származik, és az Asszuán közelében fekvő 
egyiptomi Elephantinében találták meg, 
az ottani zsidó határőr-kolónia iratai kö-
zött.14 A mezopotámiai eredetű és temati-
kájú mű rendkívüli népszerűségét és más 
művekre gyakorolt hatását bibliai példák 
is tükrözik: Eszter könyvének az egymás-
sal rivalizáló főhivatalnokokat bemutató 
szála, valamint Tóbit könyve, amely a név 
szerint említett Ahiqárt Tóbit unokaöcs-
cseként mutatja be, és a történet forduló-
pontjain utal történetére).15 A mű örmény 
fordítása a szír hagyományra megy visz-
sza, és az arámihoz igen közel álló szöveget 
ad, szemben a többi ismert változattal.16  
    Az egyiptomi zsidó közösségekben ke-
letkezett művek ugyancsak korán ismertté 
váltak az örmény műveltségben is. József 
és Aszenet történetét egyiptomi zsidó 
szerző írta, görögül.17 A regényes motívu-
mokat és a bölcsesség-irodalom elemeit 
egyaránt tartalmazó történet alapjául a 
Genesis József-története (Gen. 35, 37-50) 
szolgált. Ugyancsak egyiptomi zsidó és 

 Lábjegyzetek
1 A szászánidák és a bizánciak egyaránt a saját vallásukat igyekeztek Armeniára erőltetni. A szír 
nyelv és irodalom tilos volt Nyugaton, és ugyanígy a görög Keleten. Kr.u. 387-ben felosztották 
Armeniát a parthus és Római Birodalom között.
2 A legkorábbi örmény bibliafordításokról ld. Joseph M. Alexian, Armentian Versions, in: D.N. 
Freedman (ed.), The Anchor Bible Dictionary, New York, London: Doubleday, 1992, 6:805-808. 
3 Órigenész, Kr.u. 240 k., szó szerinti összehasonlítása a héber Ószövetség, annak héber görög 
betűs átírása, valamint a görög Septuaginta és más görög fordításoknak (Aquila, Szümmakhosz, 
Theodotion) szövegeit. A Septuginta ebben a gyűjteményben az 5. oszlop.
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9 Charlesworth, i.m., 1: 591-99
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pedig megbűnhődik.
15 Tóbit 1:22, 11:17, 14:10
16 A különböző nyelvű változatok szövegét ld. J.R. Harris, F.C. Conybeare, A.S. Lewis, The Story 
of Ahiqar, Cambridge 1913.
17 M. Philonenko, Joseph et Aséneth: Introduction, texte critique, traduction et notes, SPB 13, 
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19 A szöveg történetét és az angol fordítást ld. Charlesworth, i.m. 2:531-564.
20 Magyar fordítása: Chorenei Mózes, Nagy-Örményország története. Erdeti örményből fordította és 
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 248. szám
2020. július–augusztus

Örmény triszagion 4.
Húsvétkor úgy énekelünk, mint vasárnapokon (maga a vasárnap = kis 
húsvét). De erre az időszakra esik áldozócsütörtök, Krisztus mennybe-
menetele, s akkor eme ünnepre utal:

„…aki felemelkedtél az Atyához…”

S az evangéliumból tudjuk, hogy Urunk más vigasztalót küldött, a 
Szentlelket, a harmadik isteni személyt: „Szent Isten, szent és erős, 
szent és halhatatlan, aki eljöttél és kiárasztád az apostolokra…”

Ez a Szentlélekről szól, ki most is velünk van!
  

Dr. Sasvári László

Tisztelt Olvasóink!
Minden hónap 3. csütörtökén 17 órakor Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei 

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerül megrendezésre. Bejárat a Budapest V., 
Városház u. 7. szám felől, az udvaron keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!

A járványügyi helyzet miatt
a változtatás, vagy az események elmaradásának jogát fenntartjuk!
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mesék kapcsán – bár szóban nehezen kö-
vethetően – rokoni kapcsolatokban válik 
élővé. A családfa azonban mindezt egy 
szempillantás alatt tette érthetővé, látvá-
nyossá. A szalmiákos másolatot úgy pő-
rén négy gombostűvel kitűztem az ágyam 
fölé a falra, két Queen és egy Alphaville 
zenekari poszter közé.
   Aztán az erdélyi rokonok is elkezdtek 
egyre sűrűbben járni hozzánk és 1993-ban 
mi is fel tudtunk kerekedni családilag, 
hogy megnézzük magunknak „azt az Er-
délyt”. Korábban szüleim, még 1972-ben 
jártak Erdélyben rokonlátogatóban utoljá-
ra, édesanyám akkor volt állapotos velem, 
így ‚93-ban immár másodszor mehettem 
– bár most először saját lábon – az ősök 
földjére.
   Sok közös régi képnézegetés követke-
zett odakinn a rokonokkal, a régi családi 
fészek meglátogatása Kézdivásárhelyen, 
ahol ükapám, a temetkezési vállalkozó és 
kereskedő Dávid Antal élt a családjával. 
Megnéztük a családi kriptát, ami ismét 
súlyosan és komolyan összekapcsolt az 
ott eltemetett családtagokkal, láthatóvá, 
jelenvalóvá téve azokat, akik a családfán 
addig csak mint feliratok szerepeltek. A 
meggyökeresedésem a családban és a tör-
ténelemben így lett számomra teljes.
   Évek múltával, amikor mindhárom gyer-
mekünk nagyobbacska lett és volt a napi 
teendők mellett némi szabadidő, az addig-
ra már majdnem teljesen kifakult szalmi-
ákos családfa másolatra tekintve kezdő-
dött újra a képnézegetés, a régi levelek, 
dokumentumok olvasása, vizsgálata, egy 
150 éves esküvői meghívó megtalálása 
nagyapám hagyatékában, melynek érin-

Minden egy családfával kezdődött, 1989-
ben. 16 éves voltam akkor és Magyaror-
szágon, valamint a környező országokban 
végre megmozdult valami, újra találkoz-
hattunk rég nem látott, vagy csak képről 
ismert rokonainkkal, barátainkkal. Termé-
szetesen már régóta tudtam, hogy a csa-
ládunk egyik fele Erdélyben él, tudtam, 
hogy örmény vér is folyik az ereimben, de 
mindez a találkozások, az erdélyi helyek, 
városok ismeretének, látványának hiánya 
miatt a legendák világában maradt, nem 
telt meg tartalommal számomra. 1989-ben 
viszont egy Magyarországra érkező uno-
katestvér Erdélyből elhozta azt a pausz-
papíron megrajzolt családfát, melyet Dr. 
Dávid László (pap, Márton Áron titkára) 
unokanagybátyánk adatai alapján készí-
tettek el és amit apám – aki gépészmérnök 
volt–, másoltatott le néhány példányban 
szalmiákos technikával a tervrajz másoló-
ban, a gyárban, ahol dolgozott.
   A furcsa, nagyméretű kékes-lilás másolat 
már csak méretével, cirka egy négyzet-
méteres felületével tekintélyt parancsolt 
és a rajta lévő sok, apró betűs adat, a le-
velek férfi és női különbözősége, az ágak 
girbe-gurba tekergőzése elvarázsolt. Hir-
telen és komoly kapcsolatot alakított ki 
kétszáz évvel ezelőtt élt rokonaimmal. 
Olyan volt, mintha akkor gyökereztem 
volna bele a történelembe. Édesanyám, 
Dávid Ildikó volt az „utolsó” levél a fán 
a mi águnkon, lévén, hogy apám neve és 
házasságkötésük dátuma még szerepelt 
rajta, de mi, gyermekeik már nem, érthető 
módon, hiszen ilyen a családfák természe-
te. De akkor is. Én is beletartozom abba a 
sűrű szövetbe, ami a családi történetek, 

Fabók Dávid
 

„Az úgy kezdődött...”
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való teljes életüket, örmény, szász, szé-
kely és minden más gyökerükön keresztül 
igyekeztek megélni és ez nem kevés!
   Zeneszerző dédapám kottáin és koncert 
plakátjain keresztül, író nagyapám kiadott 
és ki nem adott könyvein, kéziratain, ön-
életírásán keresztül, a fotókon lévő nagy, 
barna szemű gyönyörű örmény asszonyok 
és fess férfiak látványán át vált fontossá, 
hogy ezt a szövetet, ezt a gyökeret, ezt a 
történetet érdemes volna átadni gyerme-
keinknek, az utánunk jövőknek, hogy egy-
szer majd egy 16 éves kamasz ugyanúgy 
rácsodálkozhasson arra, hogy honnan jön 
és hogyan gyökerezik bele mindannyiunk 
történelmébe, mint ahogy az velem tör-
tént több, mint harminc évvel ezelőtt.
    Gyökereink, ráadásul örmény gyökere-
ink ismeretét, ápolását és átadását igyek-
szünk a mai technika segítségével minél 
átláthatóbban, minél sokrétűbben össze-
állítani és bemutatni az Erdélyi Örmény 
Kulturális Központ keretei között, segít-
ve a modern kor emberének is megtalálni, 
megélni és megerősíteni identitását.

tésével bele lehetett helyezkedni az akkor 
éppen boldog pár, házasságkötés előtti iz-
galmába és boldogságába, egy 200 éves 
imakönyv papír illatával be lehetett szívni 
annak a templomnak is az illatát, melyben 
ükanyám azt hétről-hétre használta. A tár-
gyakkal, a rengeteg megörökölt régi fo-
tográfiával, családi levelekkel való talál-
kozás húzott egyre inkább a mélybe, hogy 
ismerkedjem mind jobban enyéimmel, a 
sorsukkal, eredetükkel és ezen keresztül 
örménységükkel. Azóta a családfa ugyan 
digitalizálódott, de bővült is, óriásira nőtt 
közben, hiszen a modern technológiáknak 
köszönhetően tulajdonképpen otthonról is 
kutathattam.
   Az is világos volt mindig – hiszen szü-
leim nem titkolták –, hogy örmény szár-
mazásúak vagyunk, de ez is ezekben az 
időkben lett kézzelfogható számomra. 
Egyetlen fennmaradt dokumentumban, 
írásban sem kérkednek sosem ezzel az 
ősök, éppen olyan szelíden említik csak 
önéletrajzaikban, mint ahogyan életükben 
még beszéltek erről. A Magyar Hazában 

1973-ban születtem Budapesten. Édesanyám ágán csatlako-
zom az erdélyi örménységhez, mégpedig a Dávid családhoz. 
Csíkszépvíz, Kézdivásárhely, Gyimesbükk, Erzsébetváros az 
ősi fészkek. Nagyszüleimet a második világháború hullámai 
„vetették partra” Budapesten és akkor már nem volt lehe-
tőség hazajutni. Édesanyám már itt, Budapesten született. 
Reklám és marketing végzettségű vagyok, közel 25 éve a nyom- 
daiparban és a vállalatirányításban tevékenykedem. Felesé-
gemmel három gyermekünk van, a legkisebb 16 éves. Az 
EÖGYKE munkáját közelebbről, távolabbról régóta figyel-
tem, innen szereztem be a könyveket a kutató, családfabővítő 

munkához, és nagybátyám, Dávid Csaba egyesületi munkáján keresztül is látható volt 
ez a fontos tevékenység. A 2019-es önkormányzati választásokra kért fel Sarolta, hogy 
a XII. Kerületben induljak, ahol most képviselő vagyok. Az Erdélyi Örmény Kulturális 
Központ gondolatáról is már sok hónapja beszélgettünk, ötletekről, lehetőségekről. Így 
amikor a Központ létrejötte az új Országos Örmény Önkormányzat alapításával elérhető 
közelségbe került, nagy örömmel csatlakoztam az azt kialakító, működtető csapathoz.
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   A Miniszterelnökség Egyházi és Nem-
zetiségi Kapcsolatokért felelős állam-
titkársága által kiírt pályázat leírásában 
szerepeltek olyan témakörök (például az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
és az 1956-os forradalom), amelyek nehe-
zen bemutathatóak érdekesen a gyerekek-
nek, főleg, hogyha ennyire különböző az 
életkoruk. Ezért állítottuk össze a temati-

Bár a Balatonnál mi más kellhetne a fel-
hőtlen boldogsághoz, mint a víz, azért 
szerettük volna, hogyha ennél tartalma-
sabb, mozgalmasabb és változatosabb 
lenne ez a hét. Ezért szerepelt a prog-
ramban a napi fürdések és foglalkozások 
mellett egy egész napos kirándulás Keszt-
helyre és Sümegre és egy fél napos túra 
Tihanyba is. 

Balogh Jenő

Örmény gyermekek a Balaton parton
Beszámoló az Örmény Gyermektábor második turnusáról
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és a szülők sem kellett folyton figyeljék, 
merre vannak csemetéik. Nagy szabadság 
volt ez a sok városi gyereknek, de kiválóan 
viselkedett mindegyik.
   A tervekben az örmény kulturális és 
díszítőművészeti elemek is szerepeltek, 
pl. az „örmény biblia képekben” kifestő-
könyv színezése vagy hacskar kereszt má-
solás. A legnagyobb sikert a kavicsfestés 
és a keresztszemes hímzés aratta. Míg a 
foglalkozás elején páran megkérdezték, 
hogy ez kötelező feladat-e, mivel ők még 
sosem fogtak tűt a kezükbe, a foglalkozás 
végére mindenki lelkesen hímezgetett, és 
későbbi eseményekre is vitték maguk-
kal hímzésüket, hogy folytassák. Balogh 
Réka mindenki nevének kezdőbetűjét 
megtervezte keresztszemes mintaként, ki-
csit kidíszítve, és így a gyerekek személy-
re szabott mintákat tudtak hímezni, ami 
nagymértékben növelte lelkesedésüket és 
kitartásukat.
   A mai világban ritkának számítóan es-
ténként nem mesefilmet néztek, vagy „tab-
leteztek”, hanem a társalgóban „estimesét” 
hallgattak, Jeney Zoltán Balatóniában 
játszódó meseregényét, a Rév Fülöp-öt, 
melyet Balogh Réka olvasott fel, közben 
a gyermekek hímeztek vagy színezgettek 
(és volt, aki sakkozott közben).
   A kulturális programnak része volt a 
dal és a zene is. Szerencsére velünk volt 
a Labant család, a szülőkkel együtt, így a 
tábor életének része lett a gitár, a fuvola és 

kus programokat úgy, hogy az előadások 
(dr. Issekutz Sarolta és Balogh Jenő által 
elmondva), a kiállított tablók és a hozzájuk 
csatolt kézműves foglalkozások szerves 
egységként mutassanak meg valamennyit 
ezen történelmi eseményekből és azok 
örmény vonatkozásaiból. Például, hallani 
egy szabadságharc csatáról és annak rész- 
leteiről eléggé száraz lehet, de ha az élő-
beszédbe beleillesztünk egy-egy rövid 
filmecskét, amiben például a Piski csata 
van rajzfilmen bemutatva, valamint utá-
na a gyerekek kokárdát varrnak és csákót 
készítenek, akkor az már élményszerűbbé 
teszi a megszerzett tudást. Nem is beszél-
ve arról, hogy napokig huszárosat játszot-
tak a kertben, masíroztak, támadtak, visz-
szavertek. 
    Ugyanígy próbáltuk feldolgozni ’56 té-
máját is (ami után napokig minden gyerek 
célbalövést gyakorolt a foglalkozáson ké-
szített lufi-ágyújával, csak úgy pattogtak 
a ping-pong labdák mindenfelé), valamint 
az örmény ősöknek az „1001 tornyú” ANI 
székesfővárosból Erdélybe vezető útját és 
az erdélyi örmény városok és az erdélyi 
magyarörmény közösségek bemutatását.
    Program animátoraink, Balogh Réka és 
Fleischer Judit nagyon ügyesen megmoz-
gatták a csoportot játékos tornákkal és 
csoportos játékokkal is, amikor a fáradtság  
vagy túlpörgés jelei kezdtek mutatkozni a 
gyerekeken. A csapatépítő feladatok nagy 
sikert arattak az egész hét során. Segítsé-
gükkel már az első nap megismerkedett a 
teljes gyereksereg, és a megérkezéskor 
még egymást szúrósan méregető gyerekek 
estére boldog rajcsúrt csaptak és korosz-
tály szerint összeverődve játszottak együtt 
(kivéve a sportosabb fiúk, mert ők korosz-
tálytól függetlenül rúgták a labdát vagy 
ping-pongoztak). Ezért volt szerencsés, 
hogy a tábor foglalta el szinte az egész 
panziót, mert így nem zavartunk senkit, 

Idén első alkalommal szervezett az Országos Örmény Önkormányzat gyerektá-
bort, amelynek második turnusának szervezéséhez az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület segítségét is kérte. Az első turnus alatt kipróbált szállás (Ba-
latonföldvár, Bagira Panzió, ahol két szoba kivételével a tábor foglalta el a teljes 
helyszínt), a szuper strand, a kitűnő koszt és a hozzáértő gyerekfelügyelet (Amanda, 
alias Mandula néni) adott volt számunkra is. A gyerekek (az előzetes tervek alapján 
20 gyerek, 6-13 éves korúak) szórakoztatása, összekovácsolása, kézműves alkalmak 
és előadások során tanítása és esténkénti „lefárasztása” volt a mi feladatunk.

A barátok együtt utaznak Sümeg felé, nem gond, ha két ülésen kell elférjenek

Együtt a csapat Tihanyban
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Lehel – „Reménykedjünk Istenben” saját 
költemény
Lehel – citera előadás: Kossuth Lajos tá-
borában, Esik eső karikára, Huszár gyerek
Lél – „Karácsonyi Angyalok” ének
Gréti – „A pozsonyi sétatér” ének
Ármin – „Anyám tyúkja”
Letti – „Családi barátok” vers és kár-
tyatrükk bemutató

Ezúton is köszönjük a Miniszterelnök-
ségnek, hogy a forrásokat a táborozáshoz 
biztosította. Köszönjük Akopján Nikogosz 
elnök úrnak és a tábor vezetésének (dr. 
Rónaszéki Lászlónak és Körmendi Amandá-
nak), hogy rövid idő alatt megszervezték 
és lebonyolították ezt a gyermektábort, 
valamint a mindenre kiterjedő figyelmüket. 
Köszönjük dr. Issekutz Saroltának az előa-
dásokat, hogy összeállította a kiállításokat 
és összefogta az animátorok munkáját.
   A gyermektábort menet közben több or-
szágos örmény képviselő, köztük az elnök 
és alelnök, bizottsági elnök is meglátogatta, 
főleg születésnapi ünneplés okán, hiszen 
két fontos születésnap is volt, egy 10 éves 
és egy 75 éves.
     Reméljük ez a tábor maradandó emlék lett 
a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Meg-
ható volt a gyermekek kitűnő szereplése a 
táborzáró esten, melynek hangulata is ma-
gával ragadó volt. Hiszünk benne, hogy 
sikerült olyan tábort létrehozni, amely 
példaértékű és a gyermekek máskor is 
szívesen vesznek részt benne. Úgy láttuk, 
hogy olyan barátságok születtek, amik tar-
tósak lesznek, és a gyerekek örömmel 
fogják várni, hogy találkozhassanak egy-
mással bármely jövőbeli örmény eseményen. 

Mindenki úgy búcsúzott, jövőre meg kell 
ismételni. Mi már várjuk!

Balatonföldvár 2020.08.04.-08.10.

citera is. Lehel ( a nagyobbik fiú) nagyon 
szépen citerázott és énekelt népdalokat. 
Labant Csaba (apuka) megtanulta, majd a 
táborlakóknak megtanította az erdélyi ör-
mények himnuszának tekintett „Örmény 
balladát”, amelyet Mártonffy Miklós szer-
zett számunkra. Ezt a balladát több alka-
lommal is elénekelte minden táborlakó, 
szülő és gyerek egyaránt.
    Az időjárás nagyon kegyes volt a cso-
porthoz, mert két nap kivételével kánikula 
volt. Az egyik hűvösebb napot utazással, 
kastély- és múzeumlátogatással, valamint 
lovasjátékok megtekintésével töltöttük, 
így ez a nap sem veszett kárba. Megláto-
gattuk a Keszthelyi kastélymúzeumot és a 
vadászati kiállítást, valamit a vasútmodell 
bemutatót. Sümegen látványos lovas tor-
nabemutatón és játékon vettünk részt (a 
lányok közül páran kaptak is rózsát a szí-
vük hölgyének hódoló lovagoktól). Egy 
másik nap komppal Tihanyba utaztunk, 
ahol a tihanyi apátságot, a templomot, 
altemplomot és kiállítást néztük meg. A 
kulturális ismeretszerzést séta követte a 
„skanzen” faluban, amelyhez a fagylalto-
zás is hozzá tartozott.
   A Balaton vize kitűnő volt a napi több 
órás lubickoláshoz, fürdőzéshez. Voltak, 
akik a változatosság kedvéért fociztak a 
strandon lévő pályán. Vonuláskor, utazás-
kor, fürdéskor a csapatot Amanda néni, 
Kati néni és László „gardírozta”. Jól 
működött a kolomp is az étkezések és a 
foglalkozások kezdetén, amelyet hallva 
rögtön mindenki elindult a hang irányába. 
     A búcsúesten tábortűz helyett mécsesek-
kel teli asztal mellett zajlott a műsor gyer-
mekprodukciókkal, a végén már mobil 
telefonok fényében. A műsor az alábbiak 
szerint alakult:

Luca – Ír néptánc
Miriam – Kötél torna bemutató
Lehel&Lél – Kányádi Sándor:Az okos kos

el abszolút többséget. Az EÖGYKE egy 
mandátummal kevesebbet kapott az or-
szágos és fővárosi listán, ezért koalíciós 
kényszerhelyzet állott elő mind az or-
szágos, mind a főváros vonatkozásában, 
hogy működni, tevékenykedni lehessen 
a továbbiakban. A helyi önkormányzatok 
néhány kivételtől eltekintve homogének, 
azaz egyetlen jelölőszervezet jelöltjeiből 
állnak. Az örmény közösség szempont-
jából kritikus volt az országos testület 
felállása, hogy a sokéves nehéz helyzetet 
végre jó működésre cserélhessük. A leg-
több mandátumhoz jutott jelölőszervezet 
az EÖGYKE-t választotta partnernek, így 
olyan összefogás, vagy ha tetszik „nagy-
koalíció” alakult, amelyben az egymás 
iránt korábban komoly ellentéttel ren-
delkező jelölőszervezetek képviselőinek 
együttműködésére van és lesz szükség.

Ezen időszak lehetőségeit a koronavírus 
járvány jelentősen beszűkítette és sajnos 
még nem beszélhetünk múlt időről. Leg-
több igazi aktivitásunkról le kellett mon-
danunk, kivéve egy kiállításmegnyitót, az 
örmény családi napot és a nyári balatoni 
gyermektábort.
    Ezt az időszakot tehát a lehetőségekhez 
mérten kell értékelni. Jelen cikkben két 
témát szeretnék taglalni.
1. Hogyan alakult a Közös Örmény Célok 

Nyilatkozatának sorsa az elmúlt egy év 
alatt?

2. Hogyan tudunk megbírkózni azzal a 
változással, vagy ha tetszik „pálfordu-
lással”, hogy most az eddigi ellenféllel 
összefogva, együtt, közösen tervezzük 
a jövőnket? Hogyan működött eddig ez 
az együttműködés?

A Nyilatkozat sorsa
Mint arról korábban már beszámoltunk, 
a Közös Örmény Célok Nyilatkozatát két 
jelölő szervezet megválasztott képviselői 
írták alá. Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület (EÖGYKE), mint a 
célokat meghirdető szervezet és az Ör-
mény Kulturális és Információs Központ 
Egyesület (ÖKIKE) országos és fővárosi 
jelöltjei, illetve képviselői. Ezért annak 
„utóéletét” csak így érdemes vizsgálni.

Rövid előzmény és indítás
Tudni kell, hogy a választásokon három 
jelölőszervezet indult, de egyik sem ért 

dr. Issekutz Sarolta
 

Számvetés Koronavírus idején

Több, mint egy év telt el a Közös Örmény Célok Nyilatkozatának meghirdetése óta és 
majdnem annyi a nemzetiségi választások óta, itt az ideje egy kis visszatekintésnek.
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tűzéseket, amelyek betartásával a korábbi 
problémák elkerülhetőkké válnak.
   A másik vélelmezett hatás, hogy a tár-
gyalások során kiderült, hogy az ÖKIKE 
nem egyszerűen partnert szeretett volna 
váltani, hanem működési módot is. A bé-
kés egymás mellett élés és a törvényes 
működés mellett törtek lándzsát, így lét-
rejött az a megállapodás, amelyet közös 
nyilatkozatban is megjelentettünk.
   A nyilatkozat az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület részéről:
Tájékoztatjuk az örmény közösséget, 
hogy 2019 november 5-én megalakult az 
Országos Örmény Önkormányzat. Az ala-
kuló ülésen nagykoalíciós megállapodás 
jött létre az Örmény Kulturális és Infor-
mációs Központ Egyesület és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
képviselőcsoportjai között. E megállapo-
dás az EÖGYKE által kidolgozott Közös 
Örmény Célok Nyilatkozatában foglalt el-
vek mentén jött létre. A képviselők nagy 
többséggel megválasztották Akopján Ni-
kogoszt (ÖKIKE) országos elnöknek, dr. 
Issekutz Ákost (EÖGYKE) általános alel-
nöknek. 

   Véleményünk szerint ezen helyzet na-
gyon pozitív és bíztató a teljes örmény 
közösség szempontjából, hiszen a jövőbe-
ni működés, a hosszútávú tervezhetőség 
a lényeg. Az új helyzet pozitívumai talán 
pillanatnyilag sokak számára még nem 
látszanak.

Mi okozta ezt a változást?
Sok előzménye volt ennek a változásnak, 
amely közül kettőt emelek ki. Az egyik a 
EÖGYKE kezdeményezése volt, még a 
választások előtt, a Közös Örmény Célok 
Nyilatkozatának kidolgozásával és terjesz-
tésével, amelyben világosan felmutattuk 
azt az igényt, hogy szűnjék meg az ör-
mény nemzetiségen belül a belső harc, 
valamint legyen törvényes és jogszerű a 
működés. Talán e nyilatkozat szelleme, ha 
lassan is, de beérett.
   A Közös Örmény Célok Nyilatkozatá-
val részletesen korábbi számunkban már 
foglalkoztunk, amelynek rövid lényege a 
nyilatkozat preambulumában van:

Közös Örmény Célok Nyilatkozata
Magyarországon az örmény nemzetiség 
a történelmi – és egyéb okok miatt – 
többrétegű, többszínű és többnyelvű. 
Erre a többrétűségre úgy kellene te-
kinteni, mint lehetőségre, hogy minél 
alaposabban megismerhessük és meg-
ismertethessük kultúránkat és történel-
münket, s ne legyen többé alapja a kire-
kesztésnek, megkülönböztetésnek.
   Szükségesnek tartjuk, hogy a Magyar-
országon őshonos magyarörmények 
több évszázad alatt kivívott jó híre 
kerüljön visszaállításra, legyen tiszta 
és átlátható, választók által követhető 
pénzügyi gazdálkodás az örmény ön-
kormányzatiságon belül.

A nyilatkozat ez után pontokba rendsze-
rezi a legfontosabb irányelveket és célki-

elé. Felhagyva a korábbi ciklusok rossz 
működési gyakorlatával és meddő vitái-
val, az ÖKIKE együttműködési ajánlatot 
tett. Ezt az ajánlatot természetesen bizo-
nyos feltételrendszer mentén elfogadtuk, 
mert őszintén hisszük, hogy ez az együtt-
működés mindenkinek és legfőképpen a 
közösség előnyére fog válni. Az előnyt 
nemcsak saját közösségünk, hanem a hi-
vatalok és az állami szervezetek is érez-
ni fogják, nem lesz folyton probléma az 
örményekkel. Meggyőződésem, hogy a 
nemzetközi kapcsolatainknak is jót tesz az 
együttműködés, hiszen Örményországnak 
sem mindegy mit hall a magyar diaszpóráról.
    Sok éves, vagy évtizedes meddő vitákat, 
sehová sem vezető ellenségeskedéseket 
van lehetőség most lezárni, és ezeket le 
is kell zárni. Nem tarthatnak örökké azok 
a viták, hogy melyik örmény az örmé-
nyebb. Az-e, aki teljesen asszimilálódott 
magyar, de büszke örmény eredetére, 
gyökereire és kultúráját, örökségét így, 
akár több száz év távlatából éli meg, vagy 
az-e az örményebb, aki még talán maga 
is Örményországban született és ha talán 
közelebbről ismeri is a jelenlegi örmény 
művészetet, kultúrát, de itt él Magyaror-
szágon és nagyon távol az örmény hazától 
igyekszik megélni ősei és saját nemzetisé-
gét. Sehová sem vezető vita ez, ha abból 
indulunk ki, hogy az az örmény, aki magát 
annak vallva büszkén őrzi és ápolja bár-
milyen módon az őseitől rá maradt kultu-
rális örökséget.
    Az önkormányzatokban nincsen hie-
rarchia, minden önkormányzat önálló. Az 
országos önkormányzat csak közvetetten 
tud hatni a helyi és területi önkormányza-
tokra. Ez a hatás csak idővel fog jelentkez-
ni, amikor a helyi önkormányzatok látják 
az új együttműködés pozitívumát, a har-
cosabb évek után a nyugalmasabb évek 
építő időszakát.

     Ez a nagykoalíciós megoldás az örmény 
nemzetiségen belüli több évtizedes belső 
konfliktusnak vethet véget, mert a felek 
a békés egymás mellett élés szellemében 
kívánják folytatni munkájukat. Részletek 
az EÖGYKE és az ÖKIKE minden kép-
viselője által vállalt nyilatkozat 1.,4. és 8. 
pontjából (www.magyarormeny.hu):

Az egyes örmény közösségeknek joguk 
van saját elképzeléseik szerint megél-
ni örmény identitásukat, vallásukat és 
ápolni hagyományaikat az anyanyel-
vűségük szerint, magyar, vagy örmény 
nyelven. Az egyes örmény gyökerű 
közösségek és egyének kötelesek bé-
késen egymás mellett élni, nem bánt-
hatják, sértegethetik egymást. Tiszte-
letben tartják más közösségek múltját, 
hagyományait, hitéletét, kulturális- és 
szellemi örökségét és tulajdonát. Min-
den megválasztott örmény nemzetiségi 
önkormányzati képviselő legyen min-
den, az örmény nemzetiséghez tartozó 
magánszemély, vagy közösség elhiva-
tott képviselője.

A kulcsszavak a koalíció, békés egymás 
mellett élés, kétnyelvűség, törvényes 
működés.

Fontos állomása volt a megegyezési fo-
lyamatnak, hogy mindkét fél kompromisz-
szumkészen állt a jövőbeli közös munka dr. Issekutz Sarolta és dr. Issekutz Ákos

Világosító Szent Gergely tiszteletére rendezett 
szentmise Szamosújváron
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örökölt, minden dokumentum, irat és ha-
tályos szabályzat átadása nélkül. Az ön-
kormányzat székhelyén ugyanis sajnála-
tos módon nem volt fellelhető semmilyen 
aktuális olyan irat, nyilvántartás, amelyek 
minden jogszerűen működő önkormány-
zatnál a mindennapi munka alapját kell, 
hogy képezzék. Messze a teljesség igénye 
nélkül például a korábbi évek pénzügyi, 
szerződési, vagy belső működést szabá-
lyozó dokumentumait kellett a lehetőségek 
szerint reprodukálni, illetve új, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő iratokat el-
készíteni. A tényleges helyzet feltárása, 
a hatósági egyeztetések végig vitele, egy 
erre a feladatra elkötelezett, a közös cél 
érdekében összefogó közgyűlés kitartó 
munkájának eredményeképpen vált lehe-
tővé. Az állami támogatói okiratok 2020. 
évi kiadása s ez alapján a magyarországi 
örménység képviseletében és érdekében 
előttünk álló feladatok elvégzése egy több 
hónapos, kemény munka alapján vált lehet- 
ségessé. Minderre 2020 tavaszára kerülhe-
tett sor, amikor a Magyarországot is sújtó 
egészségügyi helyzetre tekintettel, még két 
hónap kényszerű korlátozás letelte után 
kezdődhetett meg az igazi építő munka.
   Az új OÖÖ határozatot hozott az Erdé-
lyi Örmény Kulturális Központ (EÖKK) 
megalapítására, amelyet a hatóságok jó-
váhagytak és bejegyeztek 2020. május 
15-én, mint második örmény kulturális in-
tézményt, amelynek 2020 évi működésére 
15 millió forintot biztosítottak az OÖÖ-nek 
megítélt kulturális célú költségvetésből. 
Az EÖKK intézménnyel kapcsolatos dön-
téseket az EÖGYKE országos képviselői 
hozzák, a ÖKIKE képviselői biztosítják 
ehhez a szükséges támogatást. Az intéz-
mény vezetőjének megválasztották dr. 
Czárán István ügyvédet (részletes beszá-
moló az intézményről, munkájáról és ter-
veiről e számban máshol). Ezen évben az 

   Hogyan is működik az Országos Ör-
mény Önkormányzatban (OÖÖ) a békés 
egymás mellett élés, valamint a törvényes 
működés?
  Mint az együttműködési megállapo-
dásban szerepelt, az EÖGYKE a párhu-
zamos, egymás melletti békés működést 
szabta feltételként, nem az összeolvadást, 
de lehetővé tette a közösségek tagjainak 
átjárását a kulturális és közösségi progra-
mokban. Az örmény nemzetiségnek járó 
állami támogatás elosztási aránya tükrözi 
a választási eredményeket. Természetesen 
a megállapodás feltétele volt a törvényes 
működés helyreállítása is. Ennek szelle-
mében vizsgáljuk a történteket.
   Dr. Rónaszéki László, az Országos Ör-
mény Önkormányzat irodavezetője az 
alábbiakban foglalta össze az elmúlt né-
hány hónapot.

„A mínuszból a nullára s mostanra már 
rendben”
Az Országos Örmény Önkormányzat, 
annak hivatala s az általa alapított intéz-
mények működése 2018-tól gyakorlatilag 
tetszhalott állapotban várta a 2019. évi 
önkormányzati választásokat. Egy lánc-
reakció eredményeképpen ugyanis az 
önkormányzat közgyűlésének működés-
képtelensége s ebből is fakadóan a hivatal 
működésének megszűnése, a hivatalos 
állami szervekkel, hatóságokkal való kap-
csolattartás hiánya oda vezetett, hogy az 
önkormányzat teljes, az intézményeket is 
érintő állami támogatásának folyósítása 
felfüggesztésre került. Ennek hatására 
minden tényleges tevékenység ellehetet-
lenült. A választások eredményeként lét-
rejövő új összetételű közgyűlés az előző 
vezetés – jogilag előírt – munkakör átadá-
sának hiánya miatt hosszabb ideje lezár-
atlan hatósági és törvényességi vizsgála-
tokat s teljességgel rendezetlen helyzetet 

rűeket, stb. Elég átfutni a Füzetek tarta-
lomjegyzékeit, majdnem minden szám-
ban van ilyen problémával foglalkozó 
cikk, különösen a választások környékén.
Ezek után sokan joggal tehetik fel a kér-
dést, hogy mi ez a „pálfordulás”. Letért-e 
az EÖGYKE a helyes útról? Hogyan 
állhatott össze ezekkel? Hogy bízhat 
bennük? Ennyit ér az erdélyi örménység 
becsülete? Vagy az eddigi „harcok” erre 
voltak jók? Ilyen és ehhez hasonló kérdé-
sekkel találkoztam nap mint nap. Nem is 
beszélve a tekintetekből sugárzó, ki nem 
mondott kérdésekről.
   Be kell vallanom, nagyon sok fejtörést és 
álmatlan éjszakát okozott ennek a döntésnek 
– az összefogásnak – az előkészítése. Ebben 
a folyamatban végig segítséget nyújtott a 
családom is. Nagyon sok jel mutatott és 
mutat arra, hogy a sok éve tartó, folytonos 
belharcot be kell fejezni, mert rámegy a 
közösség, rámegy annak a 25 évnek min-
den eredménye és értéke, melyért az erdé-
lyi örmény közösséggel dolgoztunk. Már 
a választás előtt érkezett olyan megkere-
sés az erdélyi örmények részéről, hogy 
már magának a választásnak sem szabad 
nekimenni előzetes megállapodás nélkül. 
A többi örmény szervezettel való előzetes 
megállapodást, a lapok előre leosztását 
nem vállaltam és nem vállalhattam, nem-
csak azért mert egy választás előtt ilyent 

új intézmény költségvetését az OÖÖ saját 
keretéből biztosítja, a következő években 
pedig várhatóan már saját támogatási 
szerződéssel, pluszként fog megjelenni az 
állami támogatás összege.
   Az EÖKK olyan feladatokat tűzött ki 
maga elé, amelyeket az egyes kerületek 
saját forrásból nem tudnak megvalósíta-
ni, valamint nem helyi irányítottságúak, 
hanem a teljes hazai erdélyi örménység 
érdekeit szolgálják. Célja semmiképpen 
sem az örmény önkormányzatok kezéből 
kivenni a kulturális élet irányítását, vagy 
az önállóságot, hanem olyan területeken 
szeretne közös együttműködésben dol-
gozni az önkormányzatokkal, az örmény 
családokkal, az örmény személyekkel, 
amelyre egyrészt nincs lehetőségük, anya-
gi vagy egyéb erőforrásuk, vagy túlmutat 
az önálló, külön-külön működés keretein. 
Az EÖKK eddig lényegében láthatatlan 
volt, bár már megalakulása előtt, szinte a 
karantén időszak kezdete óta, több hónap-
ja dolgoznak az előkészítésen. Szeptem-
berben lépnek a színre, többek között ál-
landó és folyamatos internetes jelenléttel.
   A Közös Örmény Célok Nyilatkozatát 
minden EÖGYKE és ÖKIKE képviselő 
magára kötelező érvénnyel aláírta, és a 
közös működésben remélhetően minden 
testületben, legyen az országos, fővárosi 
vagy helyi hatáskörű örmény önkormányzati 
szervezet, az elfogadott irányelvek tudnak 
és fognak érvényesülni belátható időn belül.

A változásról
Közismert, hogy az elmúlt 20 év alatt 
meghatározó volt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület cselekede-
teiben és kommunikációjában az, hogy az 
„örmény-örmények” azok az ellenfelek, 
akik elveszik a „magyarörmények” pén-
zét, kitagadják az örmény nemzetiségből 
a már magyarul beszélő, örmény gyöke- Huszár csákó készítés a gyerektáborban
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váltani, változni kell akkor is, ha szám-
szakilag vesztettünk. Meg kell próbálni 
megállapodni, hiszen lehet, hogy ezen 
múlik a jövőnk. A fiatalabb generáció egy 
mindenbe belefásult, egymással mereven 
ellenségeskedő közegben nem tud tanul-
ni, nem tudja átvenni a múlt örökségét és 
a sok év alatt kibányászott, felgyűjtött ér-
tékeket, és valljuk be nem is biztos, hogy 
akarja. A fiatalok munkájuk mellett, ahol 
nyilván szükség szerint megvívják min-
dennapi harcaikat, még megmaradó ener-
giájukat családjukon, gyermekeiken kívül 
akarják a mi közösségünknek adni és eh-
hez az akarathoz békés, építő, összegző 
időszakra van szükség. Mindemellett ez 
nemcsak a fiatalabbakról, a megszólítan-
dó korosztályokól szól, hanem arról is, 
mi, öregek is megbecsüljük-e mindazt, 
amit tettünk az utóbbi huszonöt évben 
azzal, hogy igenis át akarjuk adni továb-
bi megőrzésre és gazdagításra, bővítésre, 
megbecsüljük-e a saját munkánkat és ez-
zel saját magunkat is. Ezt az üzenetet és 
feladatot vettem, de be kell vallanom, az 
ez utáni időszak volt az igazán nehéz, hi-
szen nem sok támogatást kaptam ehhez a 
munkához. Meg kell állapodni. De kivel? 
Ha már meg kell állapodni, akkor én arra 
törekedtem, hogy hármas megállapodás 
jöjjön létre, mert az tényleg megnyugvást 
jelentett volna. Ez sajnos nem sikerült a 
két másik örmény szervezet közötti mély 
ellentétek miatt.
   Ekkor jött Akopján Nikogosz, aki teljes 
váltást és változást ígért és ehhez kérte a 
mi együttműködésünket, támogatásunkat. 
Teljes változást az irodai és adminisztrációs 
működésben, a közösségi és kulturális
életben. Mint mondta tudják, hogy az 
erdélyi magyarörmények nélkül nem 
megy. Ígéretet tett a teljes törvényességre, 
amelynek biztosítéka az, hogy bár az el-
nököt ők adták, az elnökhelyettest mi ad-

taktikai hiba lett volna tenni, hanem mert 
ahogyan minden választás előtt, most is 
igyekeztünk minden követ megmozgatni 
azért, hogy minden erdélyi örmény gyö-
kerű ember, akivel csak kapcsolatunk van, 
felvetesse magát a választói névjegyzék-
be és el is menjen szavazni az EÖGYKE 
jelöltjeire, hiszen a maximális részvétel és 
szavazat egy csapásra megoldotta volna 
az összes problémát. A helyzet másként 
alakult, a dilemmát a Jóisten megoldotta, 
nem adott senkinek abszolút többséget és 
ezzel kényszerítő erő lett a megállapodás, 
a kompromisszum tető alá hozása. Talán 
abban is az Ő keze volt, hogy döntést 
hoztunk, fiatalítani fogunk az országos 
képviselők körében és egy új generáci-
óval rukkolunk elő. Ez akkor sokaknak 
nem tetszett, hogy a régi, megbízható 
képviselőket szinte ismeretlenekre vált-
juk. A cél az volt, hogy egy új, fiatalabb 
generáció erejét és tenni akarását állítsuk 
pályára a hazai örménység hosszabb távú 
érdekében. Ez a cél összefüggött azzal a 
gondolattal, hogy sok év után az örmény 
közösségek tagjai a harcot talán a békés 
építés idejére váltanák és a megszerzett 
kulturális örökséget valóban örökségként 
használnák, annak átörökítésével a jövőt 
szeretnék szolgálni. A terv akkor is az 
volt, hogy a megszerezhető abszolút több-
séggel nem élünk vissza, a többséggel tör-
vényesen élve biztosítani fogjuk a békés 
működést. Sajnos ez a vágy mégsem mű-
ködött a választókban. Vajon az emberek 
miért nem voltak érdekeltek abban, hogy 
békesség és nyugalom legyen az örmény 
közösségen belül, miért nem vették a fá-
radtságot, hogy regisztráljanak és szavaz-
zanak, attól függetlenül, hogy melyik ol-
dalon állnak. Az eredmény ismeretében a 
helyzet úgy állt, hogy a következő öt évet 
megint csendben, mellőzötten fogjuk át-
vészelni. A fiatalok azt sugalmazták, hogy 

mondott egy klubdélutánon. Sarolta az 
„örménykedésnek” vége. A klubban és a 
konferenciákon már mindent elmondtunk 
az örmény történelemről, a hitéletről. Ki-
állításokon bemutattuk Örményországot, 
az erdélyi örmény városokat, az örmény 
művészetet, stb. Nincs ötletem mit fogunk 
mondani a következő évben. És lám eltelt 
22-23 év és azóta is van minden hónapra 
program, van kiállítás, van családfa kuta-
tás, van könyvkiadás, stb. Hiszek benne, 
hogy a jövőben is lesz „örménykedés”, de 
biztosan más formában és módon. Ezt kell 
megtalálniuk a fiataloknak. Segítségül 
rendelkezésükre áll majd az EÖGYKE 
www.magyarormenytudastar.hu anyaga.
  A megállapodásnak, „kiegyezésnek” 
nyilván vannak ellenzői is, nemcsak tá-
mogatói. Gondoljunk arra, hogy egy 
nyugalmasabb időszakban, nyugalmasan 
összegezhetünk, és megpróbálhatunk va-
lami újat, valami mindannyiunk számára 
előremutatót létrehozni.
   Írásomat egy előremutató tapasztalattal 
zárom. Pár hete jöttem haza az OÖÖ által 
szervezett balatoni gyermek táborból, 
amelynek tematikáját és foglalkoztatását 
az EÖGYKE szervezte. A táborban önfe-
ledten együtt fürdött, ragasztott, színezett, 
festett, játszott, hintázott, nevetett az Isse-
kutz, a Czárán, Avanesián, Peltekián, stb. 
családok leszármazottjai és egyiket sem 
érdekelte egyetlen pillanatig sem, hogy ki 
az örmény-örmény és ki a magyar-örmény. 
Ki származik Erdélyből, Szíriából, stb. 
Ők egyszerűen jól érezték magukat, fo-
gékony lélekkel hallgattak előadásokat a 
48/49-es forradalomról és szabadságharc-
ról vagy az örmények történelméről, az 
ARARÁT-ról, stb. Ők a jövő és rájuk kell 
gondolni. 
  Az ő érdekükben meg kellett egyezni 
és erre gondoljon mindenki, aki egyelőre 
még bizalmatlanul tekint a jövőbe.

juk, akinek az elnökkel együttes, közös, 
aláírási jogosultsága lesz. Elfogadták, 
hogy a jogi tisztaság érdekében a jogi bi-
zottságot a mi jogászunk vezesse és még 
egy jogászunk kerüljön e bizottságba. Ezek 
a feltételek arra hatottak, hogy a megálla-
podást meg kell kötni.
   Be kell vallanom e megállapodást úgy 
éltem meg, tartalmában, mint teljes győ-
zelmet. A választási kudarc után ennél 
jobb megoldást elképzelni sem tudtam. 
Céljainkat a korábbi ellenfél magáévá tet-
te és most a közreműködésével együttesen 
valósíthatjuk meg azokat. Természetesen 
nagy adag bizalom is kellett, a receptben 
ez is benne van, de anélkül nem megy.
   Most, közel egy évvel a megállapodás 
után, a koronavírusos helyzet ellenére 
hiszem, hogy a döntés jó volt, új lehető-
ségeket nyitott az örmény közösségnek 
egymás mellett és együttesen is, amely 
meghozhatja a hazai örménység jóhírét is. 
Rá kellett jönni, hogy ez az elkövetkező 
ciklus arról fog szólni, hogy lesz-e egy-
általán jövője a magyarörménységnek, 
mivel az öregek sem élnek örökké. Jövő 
csak akkor lesz, ha változtatni tudunk ma-
gunkon, céljainkon, örmény aktivitásun-
kon és a fiatalokat meg tudjuk szólítani. 
Ők pedig egészen más világban élnek. 
  Eszembe jut dr. Sasvári László egy 
mondata, amelyet 22-23 évvel ezelőtt 

Koszorúzás a Duna-parton
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rendbetétele után, a Magyar Állam jóvá-
hagyásával létrejöhetett az Erdélyi Ör-
mény Kulturális Központ (EÖKK), már 
régóta beszélgettünk, ötleteltünk róla né-
hányan, hogy mi lenne a célja, feladata, 
tevékenysége egy olyan intézménynek, 
amelynek megvalósulására régóta vártunk. 
A beszélgetések közben megfogalmazódott 
az EÖKK missziója, amely a legfonto-
sabb alapvetéseket tartalmazza:

„Összegyűjteni, dokumentálni és a mai 
igényeknek megfelelő, rendszerezett 
formában bemutatni mindazt az értéket, 
amely az elmúlt több, mint huszonöt év 
munkája alapján összegyűlt az erdélyi 
örmény kulturális területen.
   Gyarapítani, bővíteni ezen értékek kö-
rét és számát, lehetővé tenni az erdélyi 
örmény témájú kutatást a kultúra külön-
böző területein.
   Gyűjteni a családtörténeteket és ezen 
kulturális értékekkel összekapcsolva 
kutathatóan létrehozni a magyarörmé-
nyek minél teljesebb történetét a törté-
nelmi és a mai Magyarországon.
  Tudományos módszertannal vizsgál-
ni, megtalálni és rávilágítani azokra a 
pontokra, amelyek a magyarörmény 

Gyermekkoromban, a szocializmus éveiben 
sok állami cégnek, gyárnak, volt reklámja. 
Mivel általában hiánygazdaságban éltünk, 
úgy tűnt nincs szükség ilyesmire hazánk-
ban és mégis virágzott a reklámipar. Ezek 
a hirdetések a mostani reklám világból 
visszatekintve kicsit sárgábbak, kicsit sa-
vanyúbbak is, de nemcsak, hogy a mieink 
voltak, hanem néhány esetben kifejezetten 
ötletesre sikeredtek és egyszerűségükben 
valódi mondanivalót is hordoztak. Ilyen 
volt például az Amfóra Üvegipari Vállalat 
reklámja, amely gyár étkészletet, poharat, 
vázát és más üveg termékeket gyártott. Az 
ő reklámjuk így hangzott: „Tartalomhoz a 
forma - Amfóra”. A nyelvi ötletességen 
túlmutat ez a rím, bár a magyar nyelv 
nagyszerű játékosságára is rácsodálkoz-
hatunk benne. Túlmutat, hiszen egy fon-
tos dologra hívja fel a figyelmet. A jó, a 
szép tartalom önmagában nagyszerű, de a 
megfelelő formát, ha megtaláljuk hozzá, 
úgy lehet igazán teljessé, még nagyobb 
hatásúvá.
  Amikor az Országos Örmény Önkor-
mányzat alapításával, rengeteg előkészítő 
munka és a korábbi időszakok adminiszt-
rációs, törvényességi hiányosságainak 

Fabók Dávid
 

Bemutatkozik az EÖKK

„adatközlő” vagy öreg családtag, örmény 
származású pap, stb. meghallgatásával, 
kérdezésével, még az ő halála előtt meg-
maradó értékké válhattak. Létezik tehát 
egy hatalmas tudáshalmaz, ami ezen idő-
szak alatt összegyűlt és többféle publiká-
cióban, a Füzetekben, a megjelent köny-
vekben, illetve előadásokon elhangozva 
közzé lett téve. Azon nem túl nagyszámú 
közönség elé került elsősorban, akiket ér-
dekelt annyira bármely téma, hogy részt 
vegyenek ezeken az eseményeken, vagy 
kezükbe vegyék az írott anyagokat.
   További tartalmi lehetőség, hogy mind-
eközben felnőtt egy nemzedék az örmény 
gyökerű magyarok között, akiknek a kö-
rében szintén nagyon értékes embereket 
találunk, művészeket, tudósokat, vagy csak 
egyszerűen embereket, családokat, akik-
nek az örménységgel való kapcsolata, 
identitás tudata, családi legendáriuma 
még további kincseket rejt.
      A tartalom még egy szegmensét szeret- 
ném kiemelni, mégpedig egy tudományos 
nézőpontot. Ameddig még köztünk van-
nak akár három, négy generációig is ör-
mény gyökerű családok, addig komoly, 
tudományos protokollok alapján létreho-
zott és felépített orvosi és szociológiai ku-
tatással, mélyinterjúkkal egy olyan képet 
kaphatunk ezen nemzetiségnek az életé-
ről, viszonyairól, társadalomban elfog-
lalt helyéről és még megannyi témáról, 
ami egyrészt óriási lehetőség családjaink 
életének, egészségének megértésében, de 
egyedülálló kutatás is a maga nemében, 
amely a modern tudományos módszer-
tan alapján immár egy békés, és komoly 
témában helyezi újra a térkép közepére a 
magyarországi örménységet.

A forma
Minden beszélgetésben, melyet a Köz-
pontról folytattunk fontos téma volt, hogy 

családok életét, életútját meghatározóvá 
teszik.
  Bemutatni a magyarörmények sok 
száz éve, üldöztetésben, elnyomásban 
is megtartott katolikus elkötelezettségét 
és az ezen alapuló értékeket, családban, 
közéletben.
   Megszólítani és identitásában meg-
erősíteni az erdélyi örmény gyökerű 
családokat, személyeket, a különböző 
korosztályokban.
   Teret és lehetőséget adni az erdélyi 
örmény gyökerű családoknak, szemé-
lyeknek a találkozásra, a személyes és 
kulturális kapcsolatok megélésére. Be-
mutatni a művészet, a tudomány, a kul-
túra különböző területein tevékenykedő 
erdélyi örmény gyökerű személyeket.”

Ezt a küldetést, vagy ha tetszik téma hal-
mazt két nézőpontból érdemes megköze-
líteni, mi is így tettünk. A két nézőpont a 
tartalom és a forma.

A tartalom
Bátran kimondhatjuk, hogy ami az erdélyi 
örmény gyökerű magyarokról kulturális, 
művészeti, tudományos vonalon felgyűjt-
hető volt, azt az elmúlt huszonöt évben 
az EÖGYKE szervezésével vagy önálló, 
igen komoly elkötelezettséggel szinte tel-
jeskörűen felgyűjtötték a közösség tagjai. 
Azért használom a felgyűjtés kifejezést, 
mert ahogyan Bartókék annak idején az 
utolsó órákban gyűjtötték fel a hatalmas 
és nagyszerű magyar népdalkincset az er-
délyi és egyéb „adatközlőktől”, mielőtt az 
végleg elveszett volna (ezt fejezi ki a 24. 
óra népdalgyűjtemény projekt neve is), 
úgy sok esetben, családokkal, személyek-
kel, információkkal, adatokkal kapcsolat-
ban ugyanígy az utolsó pillanatban tudott 
az örmény gyökerű közösség mindazon 
kincsekkel gazdagodni, melyek egy-egy 
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általa indított képviselők munkáját. Az 
EÖGYKE továbbra is üzemeltetni kíván-
ja a Fővárosi Örmény Klubot, megtartja 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 
kiadását – ameddig igény lesz rá. Meg-
tartja a www.magyarormenytudastar.hu 
és a  www.magyarormeny.hu honlapok tu-
lajdonjogát, amelyek üzemeltetésével az 
EÖKK-t kívánja megbízni.
    Az EÖGYKE a jövőben a tudományos, 
kutató, családtörténeti gyűjtési és doku-
mentáló, feldolgozó, közösség és kultúra 
szervezési, oktató munkákat az EÖKK-re 
bízza, amelyhez segédeszközként átadja 
az örmény-magyarörmény kultúrát meg-
jelenítő könyvtárállományát és rendelke-
zésre bocsátja az összegyűjtött anyagokat. 

A Központ négy lába és az induló csapat
A Központ az első fél évében még nem 
kapott külön, saját támogatást az Államtól, 
így az Országos Örmény Önkormányzat 
által nyújtott anyagi lehetőségek alapján 
indult el a működésünk. Természetesen 
nagyon fontos volna, hogy egy saját, fizi-
kai Központunk is legyen, amely közös-
ségi térként, könyvtárként, kiállító terem-
ként, találkozási pontként is funkcionál. 

írói, fotós, főzős, emlékezős, családfaku-
tatós, utazós, stb. munkájával. Ez a portál 
a www.eokk.hu oldalon érhető el és ma-
gának a Központnak az alapvető működé-
si területe.
   Természetesen a mai közösségi mé-
dia világ legjellemzőbb fórumait is be-
ágyaztuk a tervekbe, így akár a portálról 
átkattintva elérhetjük az EÖKK video 
csatornáját a Youtube-on, az igen népsze-
rű Instagramon is hivatalos megjelené-
sünk van immár, valamint természetesen 
a Facebookon is otthonra talált Erdélyi 
Örmény Kulturális Központ. Szeretnénk 
az információkat, cikkeket, tartalmakat 
mindenkinek, a számára legkedveltebb, 
legkönnyebben elérhető és fogyasztható 
fórumon elérhetővé tenni. Ezen kívül egy 
modern hírlevél rendszert állítunk fel a 
rendszeres színvonalas híradás érdekében.
   Szeretnénk mindenkit bátorítani arra, 
hogy ha rovat ötlete, cikk ötlete, akár saját 
cikke volna, amit szívesen megjelentetne, 
megírna, vagy csak ötletet, információt 
osztana meg velünk akár az írásos, akár a 
film témában, az az info@eokk.hu címre 
bátran írjon.
    Az elektronikus felületek mellett termé-
szetesen a könyvek kiadását továbbra is 
fontosnak gondoljuk és tervezzük, támo-
gatjuk is, sőt forrást is igyekszünk találni 
hozzá. A Füzetek is meg fognak maradni 
addig, amíg azt a közösség fontosnak és 
támogatandónak tartja a jelenlegi formában.
    Az EÖKK és az EÖGYKE összefüggé-
sében felmerül a kérdés, hogy milyen fela- 
dat megosztás lesz a két szervezet között 
a jövőben. Az Erdélyi Örmény Kulturális 
Központ (EÖKK) sikeres létrehozásával 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület (EÖGYKE) megmarad a hazai 
magyarörménységet Magyarországon és 
külföldön képviselő és választási jelölő 
szervezetének és mint ilyen támogatja az 

gozni. Véleményünk és terveink alapján 
viszont elérhetők és megszólíthatók egy-
egy érdekes tudás morzsával, egy-egy 
mesélő fényképpel, vagy egy izgalmasnak 
ígérkező rövid filmanyaggal és még ezer-
nyi más könnyedebb ötlettel, aprósággal. 
Azután pedig, ha az érdeklődést sikerült 
egyszer, többször felkelteni egy-egy je-
lentőségteljes pillanatra, akkor talán kö-
zelebb tudjuk húzni őket a közösséghez, 
ahhoz a kincshez, amit mi már majdnem 
jól ismerünk. Mert hát nekünk is fontos 
az ismétlés, az újabb formában való infor-
máció és tudás fogyasztás, új nézőpontok 
megismerése, a látvány, a színek és a be-
tűk újabb, akár szemünk állapotához job-
ban igazítható kialakítása.

Mindezek alapján abban gondolkod-
tunk, hogy a mára már szinte mindenki, 
az idősebb korosztály által is napi rend-
szerességgel használt internetet sokkal 
komolyabban állítjuk a szolgálatunkba, 
mint eddig. Mind tartalmában, mind lát-
ványában szeretnénk egy tulajdonképpen 
élő, folyamatosan bővülni tudó olyan ma-
gazint a közösség és a külső érdeklődők 
számítógépébe, telefonjába, tabletjébe 
adni, amely színes, ellentétben a Füzetek 
lehetőségeivel, nincsen terjedelmében kor- 
látozva, azonnal tud reagálni a történések-
re, többféle rovatot, apró ötletet tud elénk 
varázsolni, akár egy teljes családfa kép is 
pásztázható rajta, annyi képet tud a szö-
vegekhez adni, amennyit szeretnénk, nem 
csak annyit amit az oldal, vagy a hasáb, 
vagy a megpályázott pénzösszeg enged.
   Lehetőséget teremtünk ezzel önálló pro-
jektek felnövekedésére is, mint például 
egy örmény fénykép tár, vagy az örmény 
gasztro projekt.
   Ezt a magazint tulajdonképpen egy in-
ternetes portálként lehet elképzelni, ahol 
a fentiek megvalósulhatnak sokunk közös 

mindazt a tudásanyagot, melyet tartalom-
ként, kincsként a magunkénak tudhatunk, 
milyen formában dolgozhatnánk úgy fel, 
hogy egyrészt a mai modern megjele-
nési formáknak köszönhetően a könyv 
és folyóirat formánál, vagy az egyszer 
elhangzó előadásoknál élőbb módon, tu-
lajdonképpen állandóan szem előtt lévő 
módon tárjunk elő, és különösen fontos, 
hogy ezen modern megjelenési formák-
kal megpróbáljuk elérni azon fiatalabb 
korosztályokat, akik az alapvető, hagyo-
mányos publikációs formákra nem vevők, 
vagy nem kíváncsiak. Ez természetesen 
nem feltétlenül pejoratív megfogalmazás. 
Nem feltétlenül az érdeklődés hiányáról 
van, vagy lehet itt szó, hanem például az 
időhiányról. Az éppen életkezdő fiata-
lokról, akik napi csatáikban egzisztenciát 
építenek éppen, a kisgyermekes csalá-
dokról, akiknél a nap szinte minden per-
ce be van osztva, sokszor csak nagyon 
rövid időket hagyva az irodalmi, vagy 
egyéb kulturális érdeklődés, az ilyesfajta 
ismeretigény kielégítésére, vagy azokról 
a kevésbé idősekről, akik már a kirepülő-
félben lévő gyermekeiket látják és talán 
éppen hirtelen szabad idő milliomosok-
ká válnak és esetleg megérinthetők saját 
gyökereik felismerésével, vagy csak érde-
kes tudásanyaggal, amely egy ősi, érdekes 
és nagyon gazdag történelmű nemzethez, 
nemzetiséghez kapcsolódik. Nem elfe-
lejtve, hogy ez a korosztály, kirepülőben 
lévő, vagy már kirepült gyermekeinek, 
unokáinak tudhat felmutatni az ifjú kor-
osztály által ismert és elfogadott formák-
ban valódi tartalmakat, értékeket.
   Mindegyik csoportra igaz, hogy a ma-
radék idejében, vagy rögtön az első le-
hetőségre nem fog hosszú értekezéseket, 
vagy azonnal teljes könyveket letölteni, 
fogyasztani egy témában, egy szűk szeg-
mensben elolvasni, értelmezni, feldol-
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nem lehetnének meg Balogh Réka nélkül, 
aki a vizuális történetmesélésben, a 
grafikák és fotók világában van leginkább 
otthon és minden területen segít láthatóvá 
tenni a sokszor láthatatlant, a tudást, a kin-
cseket. Az ő gyermeke az Örmény Arcok 
projekt is. Róla és a projektről külön cikk-
ben olvashatnak.
   Amint a fentiekből kiderült, egy az ed-
digiektől igencsak eltérő módszerű és 
nézőpontú ismeretterjesztést, tudásanyag 
használatot igyekszünk létrehozni az Er-
délyi Örmény Kulturális Központtal. 
Nyilván a munka nem lesz teljes egyik 
napról a másikra. Lépésről lépésre hala-
dunk, ahogy időnk és forrásaink engedik. 
A lényeg, hogy folyamatosan bővülünk és 
igyekszünk mind teljesebb munkát végezni.
   Ehhez kérjük mindenki jószándékú se-
gítségét, forduljanak, forduljatok hozzánk 
bizalommal. Az ötleteket, leginkább, ha 
megvalósítási kedv is van hozzá, szívesen 
fogadjuk, és a forrásokat is megtaláljuk 
hozzá. Az info@eokk.hu e-mail címen ál-
lunk rendelkezésre. Ha csak egy családi 
történet, egy régi fénykép, egy szép régi 
dokumentum jut el hozzánk mindenkitől, 
amit közreadhatunk, már sokat tettünk ér-
tékeink megőrzéséért és továbbadásáért.
   Amennyiben a járvány helyzet engedi 
és az idei Tarka Nap megrendezésre tud 
kerülni, szeretnénk a Központtal kapcso-
latban egy kerekasztal beszélgetést tartani, 
ahol személyesen is tudunk egymástól 
kérdezni, válaszolni, ötletelni. Mindenkit 
várunk szeretettel.

Azt reméljük, hogy az új, törvényesen és 
komolyan együttműködő Országos Ön-
kormányzat támogatásával és az EÖKK 
idei kiépülésével és tartalmi fejlődésével 
olyan békés, építő folyamatot tudunk az 
Állam számára is felmutatni, amely a 
következő évre már alapja lesz az Állam 
részéről annak, hogy komolyabb saját 
költségvetéssel támogassa meg a Központ 
működését és így előbb-utóbb a fizikai in-
tézmény is létrejöhet majd.
   A jelenlegi, virtuálisan működő Köz-
pont négy alapvető lába, vagy pillére az 
Internetes portál, mely a tudásanyagokat 
dolgozza fel és mutatja be, informálja a 
közösséget és a közösségi médiát kezeli.  
Ennek felelőse és működtetője én vagyok. 
A másik fontos dokumentációs pillér, a 
filmes vonal, amely egyszerre dokumen-
tálja a jelen eseményeit, a rendezvényeket, 
előadásokat, interjúkat és feldolgozza a 
korábbi idők, itt-ott nem teljesen tökéle-
tes film anyagait is. A jelenlegi, vírusos, 
járványos időszakra készülve, akár in-
ternetes élő közvetítések elkészítésére is 
képesek vagyunk immár, ha a helyzet úgy 
kívánná. Ezt a lábat vagy pillért Dávid 
Márton viszi. A harmadik láb a programok, 
közösségi események szervezéséért fele-
lős vonal, hiszen reméljük, hogy nem tart 
örökké az elzártság. Ebben Várady Mária 
van segítségünkre, aki tervezi, szervezi és 
koordinálja a programokat. A negyedik 
láb pedig a tudományos kutatási pro-
jekt, amelynek vezetője dr. Issekutz Ákos 
és felesége, dr. Hun Eszter. Ezek a lábak 
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népcsoportként Erdélybe vándoroljanak, 
majd ott telepedjenek le. Mária Terézia 
uralkodása alatt gyökeresedtek meg Er-
délyben, kaptak nemesi előjogokat. Az 
írásos emlékek is innentől datálódnak. 
Nem egyedül tették meg ezt a hosszú, 
fáradságos utat Őseink, hanem közel 
300 család közösen vándorolt az évszá-
zadok folyamán és mindeközben szoros 
diaszpórában őrizték meg szokásainkat 
identitásunkat és kereszténységünket.
   A következő emlékkép azon beszélgető-
partnereim gyanakvó arca, mikor is – lá-
tom magam előtt tisztán – az egyetemen, 
az orvosi praxisban, a társasági beszél-
getések során a reakciót arra az egyszerű 
kérdésre, hogy milyen származású név is 
ez az Issekutz? És én ekkor büszkén vá-
laszolok nekik, hogy örmény. És lelkesen 
mesélem tovább az ezerszer hallott törté-
netet, a mi családunk 800 évvel ezelőtt... 
Csodálkozás? Meglepetés? De leginkább 
hitetlenség, talán kicsi sajnálkozás, egy 
csipet bizalmatlansággal vegyülve. Igen? 
Hallom a hangsúlyt kissé hitetlenkedve. 
Tényleg? Aztán a bizalmatlanul feltett 
kérdések, szóval 800 éve? És te beszélsz 
örményül? Honnan tudjátok ti ezt ilyen 
biztosan? Mi a bizonyíték rá?
   Hát mi így tartjuk, vagy ezt mesélték a 
nagyszüleim adódik a kézenfekvő válasz.
    De hogy mi is az igazság?
   És itt kapcsolódik a szakmám, az or-
vostudomány a képbe. A bizonyítékokon 
alapuló orvoslás igénye! De hol is van a 
bizonyíték? Hát mindegyikünkben! Itt, a 
vérünkben, a genetikai állományunkban, 
döbbenek rá az evidens válaszra.

Mint az újonnan alakult Országos Örmény 
Önkormányzat alelnöke, többször is fel-
tettem magamban a kérdést, mi lehet ve-
lem a sors célja, az  örmény származásom 
és tanult szakmám, az orvoslás, hogyan 
kapcsolódik össze. Ehhez először felidé-
zek pár momentumot életemből.
   Először, az időben jó messzire visszare-
pülve, hallom nagyszüleim kedves hangját 
gyermekkoromból, ahogy lelkesen mesé-
lik örmény származásunkat. Az őseink, 
mondják – az évtizedek távlatából –, közel 
800 évvel ezelőtt eljöttek a gyönyörű, 
ezertornyú Ani városából, hogy hosszú
vándorlás során, a Krím félszigeten, Ga-
lícián és Podólián keresztül, Moldván 
át, a XVII. században egységes örmény 

dr. Issekutz Ákos
 

Örmény Genetikai Projekt
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   Amennyiben bebizonyosodik az ör-
mény származás, úgy a teljes közösségre 
kiterjesztjük a vizsgálatot. Természetesen 
önkéntes jelentkezés alapján tervezzük a 
projektet lebonyolítani, melynek anyagi 
fedezetét az önkormányzat állja.
   Egy ilyen nagyszabású, teljes közös-
séget felölelő tudományos kutatás során 
további fontos célokat is meg kívánunk 
valósítani.
   Történetileg nagyon nehezen értelmez-
hető, hogy egy több száz (vagy akár több 
ezer fős) közösség elindul egy idegen 
hatalmak által feldúlt fővárosból és több 
száz éves vándorlás után megmaradva 
egységes közösségként letelepszik Er-
délyben. A tervezett DNS vizsgálat nem-
csak az erdélyi örmény közösség története 
szempontjából fontos, hanem jelentős 
nemzetközi visszhangot is kiválthat. Az 
armenológiai kutatásokat régóta foglal-
koztatja a kelet-európai örmény közössé-
gek eredete, tehát a vizsgálatok eredmé-
nyessége esetén mind a lengyelországi, 
mind a krími, mind a balkáni örmény 
közösségek történetéhez kerülhetünk kö-
zelebb és választ kaphatunk számos eddig 
csak legenda-szerűen létező kérdésre, il-
letve az ezen örmény közösségek közötti 
rokonságra is.
   Fontos kérdésként szerepel, hogy vá-
laszt kapjunk egy ilyen zárt diaszpórában 
megjelenő genetikai eredetű betegségekre 
is. Daganatos és ritka betegségek szem-
pontjából egyértelműen bizonyított tény, 
hogy a szoros és zárt közösségekben meg-
sokszorozódnak e kóros állapotok.
   Továbbá a genetikai vizsgálattal párhuza-
mosan tervezzük az adatgyűjtés részeként 
szociogram, genoszociogram felvételét is, 
melynek során különböző színes családi 
mintázatok rajzolódhatnak ki. A projekt 
ezen felét feleségem, dr. Hun Eszter vé-
gezné el és elemezné a válaszokat.

A tudományos irodalmat áttekintve vi-
lágossá válik számomra a kézenfekvő 
megoldás, hogy az örmény genetikai állo-
mány egy jól elkülöníthető és körülírható 
megjelenési forma, úgynevezett haplotí-
pus fenomén, mely a bronzkori embertől 
egyenes ágon eredeztethető.
    Aki a tudományos kutatás részletei iránt 
behatóbban érdeklődik, ajánlom az alábbi 
linket: nature.com/articles/ejhg2015206

Ebben a tekintetben több nemzetközi 
és örmény kutatás is számolt be kiváló 
eredményekről. Az eredményeken túl a 
genetikai állománynak az összehasonlí-
tására több adatbázis is áll a rendelkezé-
sünkre, melyekkel felvéve a kapcsolatot 
rengeteg nélkülözhetetlen információhoz 
juthatunk. Megtudhatjuk például, hogy az 
ősi Örményország mely területéről szár-
mazik az a genetikai minta melyet vizs-
gálunk, amely nagy segítségünkre lehet 
a geográfiai beazonosításhoz származá-
sunknál.
    És akkor néhány gondolat a megvalósí-
tandó projektről.
  Az irodalmi adatok összegyűjtésével 
megterveztük a vizsgálatot. A tudomá-
nyos kutatást, azaz az Örmény Genetikai 
Projektet az Országos Onkológiai intézet 
Genetikai Laboratóriumával karöltve az 
Országos Örmény Önkormányzat támo-
gatásával tervezzük megvalósítani. Az 
együttműködésre való szándéknyilatko-
zatot a két intézmény között kinyilvání-
tottuk, és első lépésként úgynevezett pilot 
vizsgálatot végeztünk. A Szongott család 
három generációjából megtörtént a min-
tavételezés, mely egy egyszerű vérvételt 
jelentett. Az anyag feldolgozása jelenleg 
is zajlik, mely során reményeink szerint 
alátámasztást nyer az a tény, hogy a tu-
dományos cikkben közölt feldolgozási 
metodika közösségünkre is alkalmazható.

kell bővebben magyaráznom, hogy veszé-
lyekkel terhelt életünkben ez az informá-
ció az egyik legnagyobb kincs, melynek 
ismerete hozzásegíthet mindenkit a lehető 
legegészségesebb életvitelhez.
   Ezúton biztatok mindenkit, hogy ismerjük 
meg magunkat, egymást, származásunkat 
és segítsünk helyre tenni a hiányzó eleme-
ket ebben az izgalmas történelmi, emoci-
onális, egészségügyi kirakójátékban!

   Feltételezésünk és reményeink szerint 
vizsgálatunk során individuális alapon a 
résztvevő személyek választ kapnak ön-
kéntesen arra a kérdésre, hogy milyen 
etnikai származásúak, különösképpen az 
örmény eredetre vonatkozóan. Nem utol-
sósorban térítésmentesen megkapják azt 
a felbecsülhetetlen értékű információt, 
hogy milyen genetikai betegség kockáza-
tát hordozzák magukban. Azt hiszem nem 

Dájbukát Borbély László
 

A sárgabarack
A sárgabarack évezredek óta velünk van. Ebből 
a földből nőtt ki, melyből mi is. Együtt élünk, 
jelen van a mindennapjainkban. Belőle készül-
nek nemzeti hangszereink, a duduk és a blul. 
Hegyeinken a juhászok rajtuk keresztül fújják 
édes-keserves nótáikat, enyhítik az otthonmara-
dott kedveseik iránt érzett vágyukat. De örömteli 
pillanatainkban sem feledkezünk meg szeretett 

sárgabarackfánkból készült furulyáinkról, ők szólnak, mikor fiatal pár kel egybe, velük 
köszöntjük a Napot először meglátó gyerekeinket is.
   A történelem színpadáról rég leköszönt szomszédaink is jól ismerték meghitt kap-
csolatunkat evvel a Nap színével ragyogó gyümölccsel, az akkádok 5000 évvel ezelőtt 
„ármánu”-nak nevezték a sárgabarackot, vagyis örménynek. Az arameusok „kházurá 
árménájá”-nak, az arabok „thufáh ál ármáni”-nak hívták, mely azt jelenti, hogy örmény 
alma. Az i.e. I. században Lucullus római hadvezér - hazatérve Nagy Tigrán királyunk 
ellen viselt háborújából - barackcsemetéket vitt magával Rómába, melyet örmény szil-
vának neveztek, ezért az egyik latin neve mai napig a Prunus armeniaca. Csak a XVIII. 
század nagy természettudósa, Jean-Baptiste Lamarck állapította meg, hogy a sárga-
barack nem tartozik a szilvafajták közé, hanem egy teljesen egyedi gyümölcs, ezért 
átnevezte Armeniaca vulgaris-nak.
    Ez a Nap sugarait magában örző gyümölcs édesíti szánkat a hideg téli napokon, aszalt 
formában a piláfban ez van az ünnepi asztalunkon is Karácsonykor és Húsvétkor. Szí-
ne a lobogónkban is megtalálható, de evvel a színnel díszítették palotáikat az urartu-i 
királyok is.
   Ebből a földből nőtt ki a sárgabarack, melyből mi is, és innen terjedt el a világban, 
mintha csak nem akarná magára hagyni a világ minden tájára szétszóródott örményeket.
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József festőművész tanított a Szenthárom-
ság templom hatalmas festményei által. 
Otthon: evés előtt asztali áldás, tíz-tagú 
család, hét gyermek. És az ódon város re-
gényes vidéke, hegyei, tavai – ahol minden 
kiránduláson találkoztunk a Teremtővel, 
az isteni csodával és tökéletességgel. 
  Édesanyám magyarörményként Gyer-
gyóditróban született 1912. december 
12-én. A gyergyószentmiklósi zárdában 
tanult festészetet is. Nagybányára került. 
Máig emlékszem figyelmeztetésére: „Ne 
felejtsétek el, hogy ti örmények vagytok.” 
Életével tett tanúbizonyságot örménysége 
mellett. Nagy-családszerető, takarékos, 
találékony, szorgalmas, szelídhangú, gyer- 
mekeiért mindenről lemondani képes, 
fáradhatatlan, okos, hűséges, vendégsze-
rető volt… Őt követi Melinda, a lányom, 
aki Szent Lázár szigetén mécsest gyújtott 
édesanyámért; és nagy-családos, mert négy 
gyermeket vállalt mindannyiunk örömére.
  Rövid életem állomásai: Nagybánya 
után a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi 
István Színművészeti Főiskola, a Sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház, a Bé-
késcsabai Jókai Színház. És új lehetőség-
ként a Magyar Rádió – Kossuth és Bartók 
adó; Szülőföldünk – a külhoni magya-
roknak szóló műsor újságíró-bemondója 
lettem. Aztán a Márton Áron Szakkollé-
gium művészeti vezetője, Pázmány Péter 

Csak későn találkoztam Kodály Zoltán e 
gondolatával, de nem túl későn.
   Nagybányán, egy lepusztult, szűk, omla- 
dozó régi városban születtem, amikor a 
szocialista realizmus szörnyűségei tom-
boltak a kultúra minden területén. A 
tömbház-galambdúcok között – melyeket 
emberi lakásnak nyilvánítottak a hatalom 
emberei – volt az iskolám. Tanáraim kö-
dös megfogalmazásokkal tanítottak min-
ket „túlélni”, a kommunizmus reményte-
len, hazug diktatúrájának idején. 
    IGAZI, valódi csakis az OTTHONUNK 
volt. Rendszeres vasárnapi mise, egyetlen 
templomba-járó ruhával. Nézni-látni Mezey 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. Kultúra annyi, mint tanulás; 
megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. Olyan kevesen vagyunk, 
hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.”

Várady Mária
 

Rendhagyó bemutatkozás

Kövér Erzsébet verseivel, aki erősíti azt 
az állítást, mely szerint az örmények kö-
zött nem volt hűtlen áruló egy sem.
„Magyarország csak a minőség igényével 
élhet és maradhat fenn az új Európában; 
nincs módunk középszerűnek lenni” – idé-
zem Márai Sándort, akinek szavai ránk 
ugyancsak érvényesek.
   Konokul, makacsul, következetesen ta-
nuljuk örménységünket, őseink kultúrá-
ját, akik az 1672-es erdélyi letelepedésük 
után még165 éven át küzdöttek honosítá-
sukért, hogy annyi kényszerű vándorlás 
után, otthon legyenek valahol a világban. 
A több mint 350 év közös történelem a 
székelyek, szászok, románok között Er-
délyben, egyben a gondok közös megol-
dását, a közös jövő alakítását jelentette. 
Így mi, erdélyi örmények, magyarörmé-
nyek nagyon-nagyon sok területen jelen-
tősen hozzájárultunk a Kárpát-medence 
életének, kultúrájának magas színvonalú 
műveléséhez. Ez kötelez.
   Nekem is ez a feladatom. Kérem, tegyük 
együtt!
   Isten óvjon bennünket!

Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar művészeti oktatója voltam. A Buda-
pesti Kamaraszínházban igazi nagyokkal 
dolgozhattam. Sepsiszentgyörgyi színész-
nőként a gyergyói turnék alkalmával az 
örmény templom miséjén vettem részt 
hónapról hónapra. Nagynéném hurutos 
szuliglevessel várt és örményessel, (fo-
dormenta) likőrrel kínált. Nagybátyám 
elbeszélte a régi gyergyói életet. Ezután 
Budapestre kerülvén dr. Issekutz Sarolta 
elnök-asszony felkérésére mélyebbet me-
ríthettem a kultúrából a Fővárosi Örmény 
Klubdélutánokon.
   2002 óta vagyok az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület képviselő-
je, 2006-tól a Budavári Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke. Így lehetősé-
günk nyílt minden évben Vidám Örmény 
estet rendezni, mind a tizenhárom Buda-
vári Örmény Nemzetiségi Nap alkalmá-
ból. 2007-ben létrejött az ANI Budavári 
Örmény Színház, mely az első ÖRMÉNY 
KULTÚRA HETE idején mutatkozott be 
a FÉSZEK Művészklub színpadán. Veze-
tőnk mindvégig Szőke István Jászai Mari- 
díjas rendező volt.
    2008-ban a Jereváni Gabriel Sundukyan 
Színház igazgatója ajánlotta nekem Nelly 
Shahnazaryan Keresztút című monodrá-
máját, melyet nagy sikerrel mutattunk be a 
Budapesti Kamaraszínház Ericson termé-
ben. 2010-ben vendégül láttuk az írónőt. 
Mindig minden előadás végén mindenki 
megkóstolta a lavast és a baszturmát sajt-
tal, olajbogyóval. Valóságosan megélhet-
tük az örmény kultúra egy szeletét.
   Versműsorainknak köszönhetően tud-
juk, hogy Lászlóffy Aladár Kossuth díjas 
költőnk gondolatait nehéz átfogni, de ha 
sikerült – szellemi gyönyör érhet.
    Más pódium-műsorban könnyen azono-
sulunk a Trianoni békediktátum utáni Er- 
délyben magyarságáért meghurcolt Rétháti 
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1975-ben születtem. Az ELTE Bölcsész-Angol sza-
kán szereztem diplomámat. Két terület érdekelt min-
dig, a biológia és a képzőművészet. Végül a második 
felé sodort az élet, és jelenleg alkalmazott grafikus-
ként dolgozom saját cégemben. Szakmámat magam 
tanultam és évtizedek alatt fejlesztettem. Munkám 
örömmel és élvezettel tölt el, két gyermekem emellett 
boldogsággal is, hiszen az ő személyiségük fejleszté-
se és jövőjük alakítása a legfontosabb feladatom az 
életben. Az „örménykedést” dr. Issekutz Saroltától, 
édesanyámtól örököltem, aki mellett felnőve lehetet-
len lett volna nem megszeretni az örmény kultúrát. 
Számomra – természetesen – a gyönyörű örmény dí-
szítőművészet váltja ki a legnagyobb csodálatot. Nem 

írok arról, hogy hogyan találkoztam örmény eredetemmel és hogy milyen módon for-
málta gondolkodásomat, elég ehhez végignézni édesanyám munkásságát.
    Sok éve dolgozom felkérésre a magyarörmények számára. Egy logó készítése itt, egy 
könyvborító tervezése ott, egy meghívó vagy egy prospektus - sok kerületi önkormány-
zat és szervezet kért már fel az elmúlt évtizedekben, hogy segítsem munkájukat és va-
lósítsam meg terveiket. Az EÖKK megalakulásával elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, 
hogy már nemcsak mások, hanem a magam terveit is megvalósíthatjuk.
    A történelemnél engem mindig jobban érdekelt a jelen, és a minket körülvevő gyö-
nyörű világ. Annak szépsége, színei, formái. Egy időjárás-koptatta mohával borított fa-
ragott sírkő, egy gyöngyökkel hímzett ingujj, egy mesésen kanyargó indákból összeálló 
hacskar vagy egy festett kódexlapon tollászkodó madarakból összeálló örmény szöveg 
látványa számomra nagy örömöt okoz, és megadja mindazt a lendületet, hogy dolgozni 
akarjak az örménység összetartásáért és a kulturális kincseinek feltárásáért.
    A jövőre vonatkozóan sok tervem van, aminek legtöbbje az örmény, erdélyi és magyar 
művészeti ágak felkutatása, feltárása és bemutatása körül forog. Nemcsak bemutatni 
szeretném, hanem megtanulni és megtanítani másoknak is ezeknek a szépségeknek az 
elkészítését, reprodukálását.
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tek láthatóak a képeken, hanem beköltö-
zik a valós élet is a fekete-fehér és szépia 
képekre. Aztán belépünk abba a korba, 
amikor már színek is tobzódhatnak a pa-
píron, és az élet minden jelentősebb ese-
ményéről készülhet pillanatkép. 
  De térjünk vissza a régmúlt idők fotói-
ra. Minden családban kallódnak régi fo-
tók a nagyszülőkről, felmenőkről és régi 
barátokról. Néhányról alig valamennyit 
tudunk (esetleg a hátoldalán szerepel egy 
évszám vagy egy helyszín), néhányról 
novellányi háttértörténet is kering a csa-
ládban, és néhány családban még van élő 
rokon, akitől meg lehet kérdezni, hogy 
kik vannak a képeken. Lehet, hogy kissé 
sérült, megfakult, hiányzik a sarka, de a 
lényeg még ott van a papíron, a régmúlt 
korok lenyomata. Szeretném, ha ez a múlt 
nem kallódna el, hogyha bárki megnéze-
gethetné ezeket a képeket. Mindenkinek 
más miatt érdekes egy régi fotógyűjte-
mény. Van, aki az arckifejezéseket szereti 
nézegetni, van, akit a ruhák érdekelnek 
(nem csak a női divat, hanem akár kato-
nai egyenruhák, gyermekek öltözékei) és 
van, aki egy nemzetiség jellemzőit szereti 
felfedezni a fotók százait végig böngészve.
   Dolgozunk azon, hogy létrejöjjön egy 
Örmény Arcok elnevezésű oldal, ahova 
mindenki beküldheti régi fotóit. Olyasmi, 
mint egy örmény Fortepan. Csak embe-
rekről készült fotókat várunk, mert szá-
munkra ez a fontos, hogy a közösségnek 
és a világnak megmutassuk, hogyan néz-
nek ki az örmények. Az oldal ingyenesen 
működik majd, a feltett képeket bárki le-
töltheti. A kapott képeken javítunk, hogyha 

Nagyon szeretek régi fotókat nézni. Min-
den kornak megvan a maga stílusa, a di-
vatosabb beállítások, témaválasztások, 
jellegzetes öltözékek. 
     Persze nagyon régen még nem volt nagy 
változatosság. A legtöbb emberről készült 
2-3 fotó életében. Házasságkötéskor, ami-
kor már megvolt a teljes gyermekszám és 
talán, amikor már ő ült az első sorban a 
nagy családi fotón, nagymamaként. Vagy 
amikor bevonult katonának, kinevezték 
valamilyen megbecsült pozícióba, esetleg 
valami hivatalos okirathoz. 
   Amíg eleinte hosszú idő alatt készült el 
egy fotó, mindenki mereven állt, mereng-
ve bámult az éterbe, vagy mesterkélten tá-
maszkodott valamilyen műtermi díszletre. 
Aztán, ahogy a fényképezés egyre elérhe-
tőbbé vált, főleg, amikor már a merészeb-
beknek lehetett egy saját masinája is, már 
sokkal változatosabb témák jelentek meg 
a képeken. Ekkortól már ránk tekinthet-
nek vidám baráti társaságok is a fotókról, 
egy boldogan játszó gyermek vagy akár a 
család kedvenc kutyája is szereplője lehet 
egy-egy vizuális emléknek. Már nemcsak 
műtermi fotók és beállított merev jelene-

Balogh Réka
 

Örmény Arcok projekt

word dokumentumot, amiben elkérjük 
képenként azokat az információkat, ame-
lyeket majd a kép mellett megjelentetünk 
az oldalon és segítik majd a képek közötti 
tematikus keresést. Ez a dokumentum le-
tölthető az eokk.hu portálról. 
    Várom szeretettel a képeket a dokumen-
tummal együtt az alábbi e-mail címre: or-
menyarcok@eokk.hu

kell, kiretusáljuk a sérüléseket, esetleg 
még színezünk is rajtuk majd (főleg, 
amikor tematikusan kiválogatott képek-
ből írunk majd egy-egy cikket az eokk.
hu portálon) – ilyenkor a javított képeket 
vissza is küldjük a beküldőnek, hogy el 
tudja tenni a család.
   Hogy a képek rendszerezetten kerül-
hessenek be az oldalra, készítettünk egy 

Erdélyi Örmény Gyökerek2020. július–augusztus
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ja a múltba veszett, de a családi legenda 
szerint Davidian illetve a Davith lehetett 
a korábbi verzió.
    A hazai örménység életében tavaly nyár 
végéig nem tudtam részt venni aktívan 
üzleti és egyéb, élethelyzetemből fakadó 
okok miatt, bár természetesen minden év-
ben elmentem április 24.-én a Dunapartra 
édesapámmal, emlékezve a Genocídium 
elfeledhetetlen borzalmaira. Tavaly óta 
vagyok aktív és a 2019-es önkormányzati 
választás óta képviselő is a XII. Kerületben 
és az Országos Örmény Önkormányzatban. 
Nagyon örülök, hogy részese lehetek az 
Erdélyi Örmény Kulturális Központtal 
kapcsolatos munkáknak. Elsődleges felada- 
tom az események filmes dokumentálása. 
Sokszor elfelejtjük egy-egy jó és tartal-
mas rendezvény, előadás kapcsán vagy 
egy ünnepi szentmise alatt, hogy milyen 
értékhez jutunk hozzá ezen alkalmakkor, 
mivel is gazdagodunk. Az örmény, az er-
délyi örmény közösségben és a közösség 
körül számos olyan értékes, nagy tudású 
ember él és dolgozik, akiknek munkáját, 
munkásságát, életét érdemes megörökíteni, 
csakúgy, mint azokat a rendezvényeket, 
előadásokat, szentmiséket, amelyek hoz-
zájuk kapcsolódnak, vagy róluk szólnak.
  Emiatt választottam már korábban a 
fotó és videó készítést üzleti és hobbi te-
vékenységnek is. Rendszerezni, komoly 
hozzáadott értékkel visszaadni a nézők-
nek egy-egy kulturális, vagy emberi ér-
téket, teljesítményt, mindig lenyűgözött. 
Megragadni az elillanó pillanatokat és 
azokat átadhatóvá, másoknak is megis-
merhetővé tenni, ez sokat számít nekem, 

1985-ben születtem Pécsett, de 34 éve 
ugyanazon a Budapest melletti települé-
sen élek, immár feleségemmel és négy 
gyermekünkkel. Az IBS főiskolán végez-
tem Marketing szakon, saját vállalkozása-
imban dolgozom.
   Gyerekkorom óta tudom, hogy örmény 
származású vagyok. Nem volt olyan 
családi találkozó, ahol ez ne lett volna 
téma. Nagyapám még száz százalékosan 
örmény volt, amit úgy sikerült elérnie a 
felmenőknek, hogy csak örmény családok 
tagjaival házasodtak. Nagymamám csa-
ládja ennél megengedőbb volt az évszáza-
dok alatt, így Ő csak részben volt örmény. 
Családfánkon megtalálhatóak a csíkszép-
vízi, erzsébetvárosi, kézdivásárhelyi és 
egyéb örmény családok, mint például a 
Dájbukát, a Zakariás, a Lázár, a Vikol stb. 
Családnevünk magyarosításának időpont-

az eltelt idő sok szép emléket és értéket 
hordoz, még ha nem is a legmodernebb 
minőségben, de tartalmában biztosan.
   Azt remélem, hogy ez a munka és a 
Központ körüli többi tevékenység is meg-
mutatja a Közösség számára azt, hogy óri-
ási érték, ráadásul tovább örökítésre váró 
érték gyűlt össze, amelynek a modern, fia- 
talabb generációk számára történő átadása 
közös ügyünk és feladatunk.

már csak azért is, mert szeretném, ha négy 
gyermekem majd annak idején minél bő-
vebb, pontosabb képet kaphatna arról, 
hogy kik is vagyunk, honnan is jövünk.
    A másik feladat szintén a képekkel, fil-
mekkel kapcsolatos. Az eddigi, huszonöt 
év alatt összegyűlt felvételek, videó anya-
gok rendszerezése, szerkesztése, ennek 
technikai kivitelezése, a lehetőségek sze-
rint feljavítása is nagyon fontos, hiszen 

Dávid Márton
 

Egy örmény a kamera mögött

Fabók Dávid
 

10 éve nincs közöttünk Bánffy György
A magyarul legszebben beszélő színművész, a magyarörmény származású Bánffy 
György halálának 10. évfordulója alkalmából, az erdélyi örmény közösség koszorút 
helyezett el a művész sírjánál, a Farkasréti Temetőben, 2020. szeptember 3-án.
   Bánffy György 1927-ben született Budapesten, édesanyja Pápay Klára színésznő volt. 
1945-1949 között magántisztviselő illetve mozi üzemvezető, 1949-1950 között a film- 
gyári színészcsoport tagja, 1950-1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
hallgatója volt. A Színiakadémia elvégzése után 1950-1953 között a Nemzeti Színház, 
1953-1954 között az Állami Bábszínház, 1954-1960 között pedig a Fővárosi Operett-
színház tagja, 1960-1971 között Pécsre szerződött a Nemzeti Színházhoz, 1971-től a 
József Attila Színház tagja volt. 1978-tól a Zeneakadémia beszédtanáraként működött.
Számos magyar filmben szerepelt, aktívan részt vett az 1956-os forradalomban, amely-
nek következményeként a forradalom leverése után szakmájában hátrányt szenvedett. 
1985-1994-ig országgyűlési képviselő volt.

   1955-ben nősült meg, feleségével, Sátory Matilddal két 
gyermekük született, Eszter (1957) és András (1960). 2010. 
szeptember 3-án hunyt el, Korfu szigetén. Halálának első 
évfordulójára Budapest II. kerületében, Pesthidegkúton a 
helyi önkormányzat emlékparkot létesített, amelyet 2011. 
november 12-én avatott fel Láng Zsolt polgármester.

   Bánffy György Kossuth- és Jászai Díjas, Érdemes és Kiváló 
Művész volt, Magyar Örökség díjas, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Tisztikeresztjének, valamint a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjének kitüntetettje.

Emlékét tisztelettel őrizzük!
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is Jáfet dédunokájaként említi Hajkot: az 
Ószövetségben Jáfet egyik fia Gómer, az 
ő fia Togorma (Gen 10:2). A bibliai forrás 
Togorma leszármazottait egyébként nem 
nevezi meg, Horenaci tehát itt kiegészíti 
és továbbviszi a bibliai listát. 
   A Henok-hagyomány Horenaci művé-
ben: Az örmény identitás alapjául a bib-
liai mellett önállóan felhasznált biblikus 
témájú hagyomány szolgál. Horenaci el-
beszélése szerint az emberiség történeté-
nek kezdetén, “... amikor az emberi nem 
sokasodni kezdett, terjeszkedni az ország 
egész területén a mérhetetlenül erős óriá-
sok között. Mert akkor az emberek neki-
vadulva döfték kardjukat társuk oldalába, 
uralkodni akarván a másik felett is. Ekkor 
történt, hogy Bél az egész országot uralma 

vetlenül megelőző kor, amikor az Isten 
fiai, akik „látták, hogy az emberek lányai 
szépek. Feleségül vették mindazokat, akik 
tetszettek nekik” (Gen 6:2). Ugyancsak a 
Genesis szövegében olvasható, hogy “óri-
ások éltek akkor a földön, … ezek a régi 
idők híres hősei” (Gen 6:4). Az óriás Bél 
alakja mindenképpen kapcsolódik a bib-
liai óriások hagyományához. Bél neve 
azonban a mezopotámiai hagyományból 
származik. Az „úr” jelentésű név eredeti-
leg „Marduk bél”, „Marduk, az úr”, Babi-
lón főistene nevének jelzője volt. Babilón 
annak a városnak a neve, melynek főis-
tene az újbabilóni korban Marduk volt. 
A Biblia jól ismeri Marduk/Bél nevét. A 
Kürosz perzsa király által Kr.e. 539-ben 
elfoglalt Babilón bukásáról – amely egy-
ben a zsidóságot fogságba vivő hatalmas 
újbabilóni birodalom bukását jelentette – 
számot adó kortárs zsidó próféta az újba-
bilóni birodalom összeomlását az országot 
védelmező istenek tehetetlenségének tu-
lajdonítja, és a következőképpen jeleníti 
meg: „Leroskad Bel, összetörik Nebó. 
Bálványaikat állatokra, barmok hátára 
rakják, úgy viszik súlyos teherként, kime-
rült állatok hátán. De leroskadnak, mind 
térdre rogynak, nem tudják megszabadí-
tani azokat, akik viszik őket, sőt maguk is 
fogságba jutnak” (Jes 46:1-2). 

Folytatás a következő számban

Az előző rövid áttekintésből is kitetszik, 
hogy az örmény hagyomány az ókori 
keleti kultúra igen széles köréből merí-
tett, lehetőség szerint közvetlen források 
alapján. Ez a folyamat folytatódik a Kr.u. 
5.sz-tól kezdve bőségesen dokumentált 
önálló örmény nyelvű irodalom művei-
ben - Agathangelosz krónikáiban, életraj-
zokban, és mártír-legendákban, valamint 
a Kr.u. 7. vagy 8. században élt Movszesz 
Horenaci (Khorénéi Mózes) monumentá-
lis krónikájában.20 Horenaci tanulmányait 
az egyiptomi Alexandriában végezte, és 
krónikájában népének történelmét örökí-
ti meg, a kezdetektől - a bibliai történet-
íráshoz hasonlóan - az önálló királyság 
megszűnéséig (Kr.u. 428). Saját szavai 
szerint, bár jól ismeri a “babilóni”, azaz 
mezopotámiai hagyományt (ennek mű-
vében számos igazolását adja), mégis 
inkább a görög történetírókat kívánja kö-
vetni. Krónikájában, annak egész felépí-
tésében azonban több esetben bibliai min-
tákat követ - ezeket nyilván nem számítja 
az egyéb “keleti” hagyományokhoz. Az 
örmény nép leszármaztatásához Gen 10 
nemzetségtáblája, a Noé fiaitól származók 
listája szolgáltat alapot. Későbbi keresz-
tény krónikaírók más népek leszármaz-
tatásához egyébként ugyanezt a forrást 
teszik kiinduló-alapnak. A Gen 10-ben 
szereplő személynevek – Noé három fia 
és leszármazottai nevei – ugyanis egyben 
nép-nevek is. Horenaci az örmények ere-
detét Noé harmadik fiához, Jáfethez – aki 
leszármazottai neveinek legtöbbjében az 
indo-európai népek neveit ismerhetjük fel 
– kapcsolja (§ 5).21 Thorgom fiaként, vagy-

alá tiporta. De Hajk nem akart neki behó-
dolni Babilónban” (...).22 Hajk útnak indul 
Ajrarát földjére az északi vidékre. Egy 
hegy lábánál letelepszik; később unokájá-
ra, Kadmoszra hagyja ezt a helyet, ő maga 
pedig északnyugat felé továbbvonulva 
egy magaslaton telepszik meg; itt alapítja 
a Hajkasen nevü várost, székhelyét. “Bél, 
a Titán” (ez a jelző többször is szerepel 
Béllel kapcsolatban) pedig, miután már 
mindenkit uralma alá hajtott, elküldi az 
északi vidékre egyik fiát, hogy behódo-
lásra bírja Hajkot. Hajk ezt visszautasít-
ja; Bél erre felvonul ellene Babilónból, 
“mérhetetlen termetű harcos óriásaival”. 
Félelmetes dübörgéssel csap össze a két 
sereg. Hajk, a mesternyilazó eltalálja Bélt, 
akinek serege megfutamodik. Az ütközet 
színteréül szolgáló helyet Hajoc Dzor-nak 
“örmények völgyé”-nek nevezik mindmá-
ig. A megölt ellenfelet Hajk tisztességgel 
temetteti el Harkban egy magaslaton. “Mi 
pedig hazánkat ősünkről, Hajkról Hajkh-
nak nevezzük” megállapítással zárul az 
elbeszélés (§ 10-11).
     A történet egyaránt tartalmaz a bibliai 
és az apokrif irodalomból származó mo-
tívumokat, valamint az ókori keleti és 
görög elbeszéléskincsből önállóan szár-
mazó hagyományt. Az események datálá-
sa a bibliai időszámítás alapján történik: 
“amikor az emberek kezdtek elszaporodni 
a földön” (Gen 6:1). Ez a vízözönt köz-

Fröhlich Ida, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 

A Biblia az örmény hagyományban 2.

Noé fiai (Capilla Palatina, Palermo, Olaszország)

 Lábjegyzetek
20 Magyar fordítása: Chorenei Mózes, Nagy-Örményország története. Erdeti örményből fordítot-
ta és magyarázó jegyzetekkel ellátta Szongott Kristóf, Szamosújvár: Tódorán Endre „Aurora” 
könyvnyomdája, 1892.
21 Jáfet az indoeurópai népek – így a görögöknek is – ősatyja a Genesis hagyományában (Gen. 
10). Ugyanott Sém a sémi népek, Hám pedig az észak-afrikai népek őseként szerepel. A felosztás 
természetesen nem pontos, hiszen nem az érintett nyelvek rendszeres analízisén alapul. Egy-egy 
népet néha nem megfelelő csoportba sorol be, mint pl. Kanaánt, aki nem Sém, hanem Hám le-
szármzottjaként szerepel, ennek azonban az az oka, hogy a majdani Izrael ősei ne szerepeljenek 
az ellenségesnek tekintett kanaániakkal egy csoportban. Mindazonáltal Gen.10 listája alapjában 
helytálló képet ad az ókori, Kr.e.5.sz-i Közel-Kelet népeiről és nyelveiről.
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 249. szám
2020. szeptember–október

Örmény triszagion 5.
Ősz van, de visszavágynánk a nyár idejére. Szép nyári ünnep az Úr-
színváltozás (augusztus 6.) Akkor énekeltük:

„…aki megmutatkoztál a Tábor hegyén…”

S a magasságokról jut eszünkbe, hogy az év folyamán számos Mária-
ünnep is van, s azokon arra emlékezünk, „…aki eljöttél Szűz Anyádat 
felvinni…” Megtehette Jézus. Érdemes megjegyeznünk, hogy a magyar 
ortodox (görögkeleti) fordításban a „szent és erős” úgy szerepel: 
„szent halhatatlan” – értvén úgy: mindenható.
  

Dr. Sasvári László

Tisztelt Olvasóink!
A novemberi Fővárosi Örmény Klub november 19.-én 17 órakor kerül megrende-
zésre a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében. Bejárat a Budapest V.,

Városház u. 7. szám felől, az udvaron keresztül. Mindenkit szeretettel várunk!
A decemberi Klubon a járványügyi helyzet miatt maximum 40 vendéget tudunk 

fogadni, ezért kérjük, hogy regisztráljanak a magyar.ormeny@t-online.hu címen! 
Csak az jöjjön el, akinek visszaírtunk, hogy várjuk!
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Mártíromság és kereszténység
Mindenekelőtt azonban gondoljuk át, hogy 
mit jelent a mártíromság a zsidó-keresz-
tény kultúrkörben? Az úgynevezett „zsidó 
mártirológia”, már az ószövetségi Szent-
írásban megtalálható: a Szeleukidákkal 
szembeni szabadságharcot vezető Júdás 
Makkabeus fiai vértanúságuk árán küz-
döttek,3 s tisztították meg a hellének által
megszentségtelenített Jeruzsálemi Temp-
lomot, ahogyan azt a Makkabeusok 
könyveiben olvashatjuk.4 Már az ő vér-
tanúságuk is példa arra, hogy az egész 
nép bűnéért járó büntetést kiválthatja bi-
zonyos számú ártatlan személy önkéntes 
halála, illetve a vértanúság az egész nép 

Mártírokra emlékezünk a mai nap. 172 
évvel ezelőtt, 1849. október 6-án, a sza-
badságharc 13 vértanúja halt meg Aradon, 
a magyar szabadság eszményéért. 13 már-
tír, akik közül kettő, Kiss Ernő és Lázár 
Vilmos örmény származásúak voltak, s 
az ő vértanúságuk az aradi tizenhárom 
között jelentős momentuma a magyarok 
és a magyarországi örmények közös tör-
ténelmének.1 Mártíromságukat mind a 
mai napig megőrzi a kollektív emlékezet,2 

nemcsak a magyarok, de az örmények 
kollektív emlékezete is. A mártíromság, 
a hősi vértanú-halál azonban nem csak a 
1848-1849-es szabadságharc során kötő-
dött az örményekhez.

Dr. Kovács Bálint

Mártíromság és emlékezet*
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aki 451-ben kis örmény sereggel vonult 
a harci elefántokat is felvonultató Szasz-
szanida Birodalom ellen: vértanúsága az 
örmény egyház önállóságának lett a zá-
loga: bár Vartan Mamikonjan meghalt a 
harcban, az örmények meg tudták tartani 
keresztény hitüket.8

     Az alábbi sarakán (örmény egyházi 
himnusz) ezt a mártíromságot örökíti meg:
Hősök vezére, új mártíromság 
    koszorúját hordó,
Vértezve lelked fényes fegyverével 
    minden halállal szemben,
Ó Vardan dalia, ki megszalasztottad 
    az ellent,
S rósza-véreddel fontál koszorút 
    templomod fölé 9

Örmény népirtás és mártíromság
A most felállított óbudai örmény keresz-
teskő felirata az örmények ellen az Osz-
mán Birodalomban elkövetett népirtásra 
való emlékezésre szólít fel, amelynek 
kezdete 1915. április 24-hez kötődik: 
ezen az éjjelen az Oszmán Birodalom 
összegyűjtött és bebörtönzött több száz 
örmény értelmiségit, politikust, vezető 
személyt, majd hamarosan deportálták, 
illetve kivégezték őket. Ekkor vált vilá-
gossá, hogy az Oszmán Birodalomban élő 
keresztény örmény értelmiségiek ellen 
parancsot adtak ki, gyilkolási parancsot, 
amely a népcsoport vezetői után minden 
örményre érvényes volt. Egy olyan véd-
telen keresztény népcsoporttal szemben 
történt mindez, amely mögött nem állt 
szuverén államalakulat. Az események alól 
nem volt kivétel: férfi vagy nő, gyermek 
vagy idős, pap vagy világi, katona vagy 
civil, gazdag vagy szegény, minden ör-
ménynek kivétel nélkül a deportálás és 
a megsemmisítés volt kijelölve. 1920-ra 
gyakorlatilag teljesen megsemmisült az 
Oszmán Birodalomban élő − több száz 

javát szolgálja, és ez a gondolat tovább 
él – Jézus Krisztus példájára – majd a 
kereszténységben Szent István első vérta-
nútól kezdődően, és befolyásolja az üldö-
zések értelmezését. A mártírt ugyanakkor 
nem csupán önfeláldozó halála, hanem 
emlékezetének fenntartása teszi mártírrá; 
nemcsak a vértanúkhoz kapcsolódó „tör-
téneti tényeknek”, a múlt faktualitásának, 
hanem az emlékezetnek is nagy szerep 
jut.5 Mártír az, aki valamilyen hitvallás 
vagy eszme elkötelezettjeként, hitéért, 
nézeteiért, hazájáért üldöztetése közben 
életét áldozza.  Később a reformáció korá-
ban feltették azt az erkölcsi kérdést, hogy 
lehet-e egyáltalán mártír egy katona, aki 
fegyverrel a kezében harcol, lő, és visz-
szalőnek rá? A saját korszakukban a hazá-
ért, a vallásért életüket áldozó katonákat 
– például Hunyadi Jánost, Zrínyi Miklóst – 
vértanúknak, mártírnak tartották.6 A 17. 
századra azután már a mártíromság pro-
testáns dicsfénye ragyogja körül azokat 
a török ellen életüket vesztett hősöket is, 
akik prédikációk példamutató alakjaiként 
jelennek meg és emlékezetük összekötődött 
a független Magyarország gondolatával.7 
A világ első keresztény népének, az ör-
ményeknek a vallásos identitásához a 
vértanúság egyházának a gondolata igen 
szorosan – mondhatjuk a kezdetektől – 
kapcsolódik. Ennek legkiválóbb példája 
Vartan Mamikonjannak az emlékezete, 

Az alábbi beszédet Dr. Kovács Bálint egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Armenológiai tanszékének vezetője mondta el, 2020. október 5-én, az 
aradi vértanúk kivégzésének emléknapja előtti estén Budapesten, az Óbudán fel-
állított kereszteskő előtt.

2015. április 23-án Ecsmiadzinban szentként kanonizálták az örmény népirtás mártírjait

Vartan Mamikonjan sírja
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kollektív emlékezetében az örmény nép-
irtást és a karabahi konfliktust mentálisan 
kapcsolja össze. A meghalt karabahi kato-
nákra az „áldozatok és mártírok” (զոհեր 
եւ նահատակներ = zoher ev nahatakner) 
örmény szavakat használják a mindennapi, 
liturgikus és katonai szóhasználatban.
   Ezeknek a kérdéseknek sajátos és szo-
morú aktualitást ad ma az Arcahhal, Hegyi-
Karabahhal és Örményországgal szembeni 
háborús agresszió.  2020. szeptember 27.
óta Azerbajdzsán Törökország aktív tá-
mogatásával lövi és gyilkolja az örmé-
nyeket, a világ legelső keresztény nem-
zetét. Sztálin öröksége támadt föl: Hegyi 
Karabah nem “Azerbajdzsán Trianonja” 
ahogy azt sokan tévesen állítják;[19] a 
terület Sztálin döntésének következtében 
lett Szovjet-Azerbajdzsán része, majd az 
1994-ben lezáruló véres háború nem bé-
kével, hanem csak fegyverszünettel ért 
véget, s a helyzet nemzetközi jogilag ezért 
máig rendezetlen.
    Míg az örmény katonák hatalmas túle- 
rővel szemben védik hazájukat, nem félve 
a mártíromságtól sem – addig a világ ci-
nikusan hallgat, úgy, ahogyan az Osztrák 
Magyar Monarchia is hallgatott 1915-ben.

Kereszteskő és mártíromság
Sajátos emlékezeti hely az örmény keresz-
teskő. Az örmények krisztianizációjáról 
beszámoló Agathangelosz krónikája az 
5. században leírta, hogy a kereszténység 
felvételének időszakában Szent Hripszime 
és társnői vértanúhalálának a helyén a 
keresztény örmények fakereszteket állí-
tottak, ennek nyomán vált szokássá a már 
nem fából, hanem kőből faragott örmény 
kereszteskövek, a khacskarok állítása   
Örményországban, s mindenhol, ahol ör-
mények élnek. A khacskarok, a keresztes-
kövek összességükben és egyediségükben 
is a keresztény örmény kultúra különös 

umra való utalások voltak láthatók.17 Az 
alig hárommilliós Örményország ugyanis 
nem tudta: egy ilyen mészárlással és egy 
ilyen háborúval csak ismét elkezdődik 
vagy netalán végérvényesen befejeződik 
mindaz, ami 1915. április 24-én már egy-
szer kezdetét vette?

Részlet egy 1988-as jereváni plakátról, amely 
az 1915-ös népirtás és az 1988-as szumgaiti 
pogrom kollektív emlékezetben való összekötő-
dését mutatja. 1915-ben másfélmillió örményt 
vált áldozattá, most mennyien fognak meghalni? 
– fejezi ki a plakát bal oldalán lévő grafika, 
párhuzamot vonva az örmény népirtás és a 
szumgaiti pogromok közé, felhívva a figyelmet 
az elkövetők megbüntetésére (plakát jobb ol-
dala). (Forrás: Harutyun Marutyan: Iconog-
raphy of Armenian Identity. Vol. 1. Yerevan, 
2009.)

Az emlékezet összefonódása
Történészként nem szeretnék történeti-
leg nem összekapcsolódó dolgok között 
párhuzamot vonni,18 ugyanakkor még-
is fontos hangsúlyozni, hogy az említett 
eseményeket összeköti a mártíromság 
motívuma.  Örmény származású katonai 
vezetők mártírként haltak meg 1849-ben 
a szabadságért, büszkén vállalták ör-
ménységüket és büszkén tekintünk rájuk 
mi magyarok. Az örmény népirtás áldo-
zatait az örmény apostoli egyház mártír 
szentekként kanonizálta és bár a karabahi 
háború mint posztszovjet territoriális és 
etnopolitikai konfliktus maradt fent a 
köztudatban, a mártíromság eszménye, a 
hazáért való áldozatos halál az örmények 
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Szumgait
Az örmény népirtással az örmények már-
tíromsága a szülőföldjükért és a keresz-
ténységért azonban nem ért véget. 6 és fél 
évtizeddel később, a Szovjetunió felbom-
lásának időszakában Szovjet-Azerbajdzsán 
területén is történtek az korábbiakhoz na-
gyon hasonló események.
    A szumgaiti mészárlások 1988. február

utolsó napjaihoz kötődnek, amikor a 
Bakutól északra fekvő városban etnikai 
alapon az örmény lakosságot brutálisan 
bántalmazták és gyilkolták. A több napon 
át tartó eseményeket tétlenül nézte rend-
őrség és a katonaság is csak hosszabb idő 
múltán avatkozott be. A Szumgaitban tör-
téntek pedig a kanócát gyújtották meg a 
karabahi háborúnak, amely a Szovjetunió 
felbomlásához kapcsolódó talán legvé-
resebb, több évig tartó, politikailag máig 
lezáratlan fegyveres konfliktus lett.14 A 
karabahi háborúból Örményország bár 
katonailag győztesen került ki, és a Sztá-
lin által Azerbajdzsánnak adott dél-kau-
kázusi régió, Arcah (Hegyi-Karabah) ör-
mény vezetésű köztársasággá válhatott, 
ugyanakkor Örményország kénytelen 
volt feladni Nahicsevánt, azt a másik, 
örmények által is magas arányban lakott 
dél-kaukázusi területet, ami Örményország 
délnyugati határa és Irán közé ékelődik 
Azerbajdzsán enklávéjaként.15 Nahicse-
vánból az örménység kénytelen volt el-
menekülni, kultúrájának és történelmének 
a nyomait pedig az új állam gyakorlatilag 
sóval hintette be: a középkorból fennma-
radt dzsulfai örmény temetőt pár nap alatt 
eldózerolták, és felrobbantották a művé-
szettörténeti ritkaságnak számító közép-
kori örmény kőkereszteket.16

   Amikor 1988-ban Jerevánban a szumgai-
ti mészárlások hírére több százezer ember 
vonult az Operaház melletti térre tüntetni, 
a transzparenseken az örmény genocídi-

éven keresztül a szultán addigi bizalma-
sainak számító – örménység, csak kisebb 
részük tudott elmenekülni, Az örmény 
népirtás, bár történeti forrásokkal teljes 
mértékben igazolt tény, Törökország 
mégis igyekszik máig tagadni – hogy el 
tudja kerülni a nemzetközi büntetőjogi 
tényállás egyik elemét: az elégtételt és a 
kárpótlást.10 Az örmény apostoli egyház 
két katholikosz-pátriárkája, I. Aram és II. 
Karekin 2015-ben Ecsmiadzinban avatta 
szentté az 1915-ös népirtásban meghalt 
örményeket, a népirtás áldozatai tehát a 
mártíromság szent eszményével a keresz-
tény kánon részévé váltak.11

     Magyarország két szállal is kapcsoló-
dik az örmény népirtáshoz. Egyrészt az 
Osztrák-Magyar Monarchia a Központi 
Hatalmak oldalán vett részt az I. Világhá-
borúban. Az Oszmán Birodalomba akkre- 
ditált diplomatákon keresztül az Osztrák-
Magyar Monarchia vezetése nagyon jól 
informált volt az örmények helyzetéről, a 
birodalom örményellenes politikájáról és 
az örmény népesség megsemmisítésének 
a tervéről. A követjelentések és beszámo-
lók napra pontosan, sok esetben hosszú 
oldalakon keresztül írják le az örmény nép 
kitelepítésének, megsemmisítésének a 
lépéseit. Az Osztrák-Magyar Monarchia – 
hasonlóan a Német Birodalomhoz − azon-
ban nem tett semmilyen konkrét politikai 
lépést az örmények megsegítése érdeké-
ben, attól a félelemtől vezérelve, nehogy 
elveszítsék háborús szövetségesüket, az 
Oszmán Birodalmat.12 A másik kapcsoló-
dási szál az új hazához kötődik a népirtás 
elől menekülők sok esetben új otthonra 
találtak Magyarországon és hamar integ-
rálódtak. Talán a legbeszédesebb példa 
Rsduni Hrant Szerkisz esete, aki ekkor 
érkezett, és hamarosan a Magyar Nemze-
ti Múzeum hivatalos szőnyegszakértője 
lett.13
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örömhírét Örményországba a hagyomány 
szerint Jézus tanítványai: Tádé és Bertalan 
is elvitték.
   A magyar kúltúrkörben is ismert élet 
fája az örmény keresztes köveken kereszt 
formájában található meg: a kereszt nem 
elszáradó, gyökerétől elvágott, holt fa, ha-
nem rügyező ág, amiből virág: élet, igazi 
és örök élet születik. Az örmény keresztes 
kövek közvetítők és emlékezeti helyek: 
sajátos szimbolikájukon keresztül meg-
jelenítik és közvetítik a keresztény hitet, 
s egyben a patriotizmus, a szülőföldhöz 
való ragaszkodás jelképei is. A hazáért 
Aradon mártírhalált halt örmény szárma-
zású vértanúk emlékezete tehát szimboli-
kusan a khacskarban, a rügyező keresztet, 
az élet fáját ábrázoló örmény keresztes-
kőben kapcsolódik össze az 1915-ös, 
örmények elleni népirtás áldozatainak 
emlékezetével és a ma hazájukért harcoló 
örmény katonák hősi vértanú-halálával. 
Annak ellenére, hogy kereszteskövek szá-
zait dózerolták le Nahicsevánban, a világon 
szétszóródott örmény diaszpóra örmény 
keresztesköveket állít fel sok helyen, itt 
Óbudán is, utalva arra, hogy a nemzeti tra- 
gédiák utáni szétszóratás és a nehéz sors 
ellenére is hűek maradnak identitásukhoz.

ornamentikájú, összetéveszthetetlen és 
hasonlíthatatlan emlékművei, alkotásai.20

    A kereszténységben  a kereszt a meg-
váltás jele. Jézus Krisztus halálának a 
helye, tragikus és szomorú jelkép, amely 
a tanítványok feltámadott Jézussal való 
találkozásában, örömében és világra szó-
ló küldetésben a feltámadás, az élet és a 
remény jelképévé lesz az egyház hité-
ben. Úgy, ahogyan Jézus feltámadásának 

Kereszteskő Óbudán, 2020. október 5. (Hari 
Balaban felvétele)
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Fröhlich Ida, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 

A Biblia az örmény hagyományban 3.
szöveg a továbbiakban „Virrasztók”-nak 
(῾yryn) nevez, meglátják az emberek lá-
nyait, megkívánják őket, és elhatározzák,
hogy leszállnak hozzájuk. Vezetőjük, 
Semihaza azonban bűnösnek tartja a tervet, 
amelyért nem kívánja egyedül viselni a 
felelősséget (1Hen 6:3); ezért a Virrasztók, 
tervük végrehajtása érdekében esküvel 
szövetkeznek a Hermon-hegyen (1Hen. 
6:6).26 A Virrasztók bemocskolódnak a földi 
nőkkel, akiket boszorkányságra, mágiára 
és „gyökérvágás”-ra tanítanak és „megis-
mertették velük a füveket” (1Hen 7:1). A 
földi nőktől született gyermekek agresz-
szív természetű óriások (gibbarin) lesz-
nek, akik először „felfalták az emberfiak 
minden munkáját”, majd az embereket és 
egymást kezdik pusztítani (1Hen 7:4-6). 
Vétkeznek a földi élőlények – szárazföl-
diek, a vizekben és levegőben élők – ellen. 
Végül a föld bevádolja a bűnösöket mind-
azokért a tisztátalanságokért, amik rajta 
történtek” (1Hen 7:5-6). Az óriások tes-
te elpusztul a bekövetkező vízözönben; 
atyáiktól örökölt szellemi részük azonban 
a világban marad, az emberekkel ellensé-
ges, gonosz démonokként (1Hen 15).
   A mindent felfaló és elpusztító óriások 
démoni tulajdonságokkal rendelkeznek
(az elbeszélés alakjainak eredete is a 
mezopotámiai démon-hagyományba nyú-
lik vissza).27 Ők a világban megjelenő 
fizikai rossz okai és reprezentánsai. Az 

Bél Dániel könyvében is szerepel, a Septua-
gintában a dánieli próféciákhoz kapcsolódó 
„Bél és a sárkány” c. elbeszélésben, amely az 
ószövetségi próféciákhoz hasonlóan az ide-
gen bálványszobrok tehetetlenségét reprezen-
tálja. Hajk félelmetes ellenségének személy-
nevét tehát egy mezopotámiai istennév és az 
ahhoz kapcsolódó bibliai hagyomány ihlette.
   Az óriások agresszív természetét – aho-
gyan Horenaci elbeszélésében szerepelnek 
– nem indokolja a Gen 6:1-4-ben olvasható 
bibliai elbeszélés. Ennek eredetét egy má-
sik, a bibliai szöveghez kapcsolódó, ám 
kánonivá nem vált hagyományban kell 
keresnünk, és ez az ún. etióp Henok-könyv 
(1Henok), a bibliai hagyományhoz kap-
csolódó, elbeszéléseket, valamint apoka-
liptikus látomásokat és kinyilatkoztatáso-
kat tartalmazó gyűjtemény. Legteljesebb 
szövege etióp változatban ismert; azon kí-
vül fennmaradt a műnek egy rövidebb gö-
rög szövege is.23 Örmény fordítása mind-
eddig nem ismert. Régóta feltételezték, 
hogy a görög és az etióp szöveg egy azóta 
elveszett héber vagy arámi mű fordításai 
lennének, amelyek zsidó hagyományt 
foglalnak össze. A gyűjtemény keletkezé-
sét korábban a Kr.e. 2.sz-ra tették. A nyel-
vet illető feltételezés igazolódott, amikor 
a XX. század közepén a qumráni 4.sz. 
barlangban megtalálták a Henok-mű ará-
mi eredetijének töredékeit.24 A qumráni 
kéziratos hagyomány a Kr.e. 3.sz. végére 
megy vissza, a gyűjtemény legkorábbi da-
rabjai tehát régebbiek, mint azt korábban 
feltételezték.
     Az óriások a 6-11. fejezetekben, a vízö-
zön előtti emberiség történetében szere-
pelnek.25 A vízözön előzményei azonban   
Gen 6:1-4-hez jelentős eltéréseket mu-
tatnak. A Henok-gyűjtemény elbeszélése 
szerint az „ég fiai” (1Hen 6:2), akiket a Meghívó az “örmény származású magyarok egyesületének” alakuló ülésére, 1920.
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ból) való kivonulásával állíthatjuk párhu-
zamba (Gen 11:31-32). Hajk tartózkodása 
az északi síkságon, (amelyet később uno-
kájának, Kadmosznak ad) hasonló Abrám/
Ábrahám tartózkodásának hagyományá-
hoz az észak-mezopotámiai Harrán térsé-
gében, ahol az „ígéret földjé”-re vezető útja 
során rokonainál időzik. A rokonok ezen a 
földön maradnak (Gen 11:31-12:1). A ké-
sőbbiekbe Ábrahám fia, Izsák és unokája, 
Jákob is innen házasodik (Gen 24, 28-29). 
Horenaci a Hajk kivonulásáról szóló rész-
be is beleszövi az óriás Bél alakját. 
    Az önálló örmény királyság történetének 
ábrázolásában ismét számos bibliai példát 
követ. Az ószövetségi történetírás Salamon-
képéhez hasonlóan emeli ki II. Tigranész 
(95-55) alakját. A dicsőséges történet 
után a bukás leírásában, Örményország 
siratásában az esetleges reményre alapul 
szolgáló példák a dávidi dinasztiából szár-
mazó Zerubbábel működése a júdai állam 
bukását és Cidqija király fogságba vitelét 
(Kr.e. 586) követően, valamint Mattatja, 
a Makkabeus-szabadságharc elindítójának 
fellépése  Antiokhosz Epiphanész (Kr.e. 
175-164) üldözésével szemben (§ 68).

óriások történetét szövik tovább a csak 
Qumránból ismert töredékekben szerep-
lő elbeszélések, amelyeket a szövegek 
első kiadója, Tadeusz Milik „az Óriások 
könyvé”-nek nevezett. Az óriásokról szó-
ló henoki hagyomány igen nagy hatással 
volt a későbbi manicheus irodalomra. A 
Kr.u. 3. sz-ban élt perzsa orvos, Máni ál-
tal alapított vallásban az óriások könyve a 
hét kánonikus könyv egyike volt.28

    Ismeretes, hogy – számos más apokrif 
zsidó műtől eltérően - a Henok-gyűjte-
ménynek nincs ismert örmény fordítása. 
Nem tudjuk, mi jutott el az örményekhez 
az óriásokkal kapcsolatos hagyományból, 
és milyen úton történt ez? Minden esetre 
ismerik (feltehetően a gyűjtemény görög 
forditásából), és továbbszövik: a démoni 
tulajdonságokkal rendelkező hatalmas el-
lenség, Bél az óriások egyfajta visszatérése 
(vagy továbbélése) a vízözön után; végle-
ges elpusztítása Hajknak köszönhető.29

   Az „alapító hős”, Hajk története és az 
örmény királyság története a továbbiakban 
ószövetségi pillérekre épül. Hajk Babilón-
ból való kivonulásának motívumát Abrám/ 
Ábrahám Úr Kaszdim-ból (a káldeus Ur-

 Lábjegyzetek
23 R.H. Charles, The Ethiopic Version of the Book of Enoch. Anecdota Oxonensia Oxford 1906. Angol 
fordítását ld. Charlesworth, i.m., 1:5-89J. A görög szöveg, német fordítással: Johannes Flemming, 
Ludwig Radermacher, Das Buch Henoch, Leipzig 1901. Az etióp szöveg alapján készült, jegyzetelt 
Magyar fordítása: Henok első könyve, fordította Dobos Károly, 188, in: Fröhlich Ida, Dobos Károly 
Dániel (szerk.), Henok könyvei. Ószövetségi apokrifek 1, Piliscsaba: PPKE BTK 2009.
24 Kiadásuk: J. T. Milik, The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, London: Oxford 
University Press; Clarendon Press, 1976. A töredékek magyar fordítását ld. Fröhlich I., i.m., 234-255.
25A könyvnek ez a része fennmaradt a qumráni arámi nyelvű töredékekben is, ld. Milik, i.m.
26 A motívum az arámi ḥrm “esküt tenni”, és a Hermon helynév hasonlóságon alapul.
27 A Henok-hagyomány démonológiája számos hasonlóságot mutat az Utukkú lemnútu „A gonosz 
utukku-démonok” címet viselő mezopotámiai démon-katalógus leírásaival. A gyűjtemény szöve-
gét ld. M.J. Geller, Evil demons: canonical Utukkū Lemnūtu incantations. Introduction, cuneiform 
text, and transliteration with a translation and glossary. State Archives of Assyria Cuneiform Texts 
5, Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 2007.
28 Az óriások könyvéről, melynek szövege középperzsa, szogd, párthus, ujgur és kopt változatok-
ban olvsható, ld. W.B. Henning, The Book of Giants, Bulletin of the School of Oriental and Afri-
can Studies 11 (1943-6) 52-74. A könyvben szereplő óriások nevei – ’Ohya, ’Ahya és változataik 
- azonosak a Henok-könyv óriásainak neveivel (’Ohya, Hahya, Mahawai).
29 Horenaci a történet előtt hivatkozik arra, hogy görög forrásokat ismer, és konkrétan valóban csak görög 
szerzőket említ. Lehetséges, hogy 1Henokot is görög fordításból ismerte, és ezért görögnek tartotta.
10
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“Nem gondoltam, hogy életemben
még eszembe jut,
mégis hallom bort susogva a szomszéd
nagyfiút,
azt susogja: Corvin-köziek,
s félrenéz, a lakók közül melyik hallja meg.

A Corvin közben összegyűltek rég a nagyfiúk,
fegyvert fogtak egy-kétszázan,
nem volt más kiút,
ők voltak a Corvin-köziek,
s félrenézett, hogy ki hallja meg.

Fegyvert fogtak, régen egyszer mind a   
   nagyfiúk,
s összegyűltek Corvin közben,
nem volt más kiút,
árvák voltak, úgy, mint te meg én,
senkik voltak, úgy, mint te meg én.”
(Bereményi Géza: Corvin köziek)

„Őseim a XIV. században kerültek Erdély-
be. Örményországból menekültek, ahol a 
törökök évszázadokon keresztül mészárol-
ták őket. Alapítói voltak Szamosújvár vá-
rosának, mely egy völgykatlanban terül el 
a Szamos partján… Büszke vagyok örmény 
származásomra, melyet csak a vallásban 
tartottunk meg. Vérünk és vallásunk az 
évszázadok folyamán megmaradt örmény-
nek. Szívünk azonban magyarrá vált… 
Édesapám az első világháborút, mint tar-
talékos hadnagy harcolta végig… Az első 
világháborúban végzett tevékenységének 
elismeréséül 19 éremmel tüntették ki. A 
háború befejezése után Kolozsvárott ál-
lam- és jogtudományi doktorátust szer-
zett. Diplomáját azonban Erdély román 
megszállása miatt sohasem használta… 
Édesapám az erdélyi magyar párton kívül 
soha semmilyen pártnak nem volt tagja, és 
ebben a szellemben nevelte fel kilenc gyer-
mekét, akik közül én vagyok a hatodik.”
   A Pongrátz család örmény eredete szá-
munkra különösen fontossá és talán még 
értékesebbé teszi azt az életutat, amely az 
1956-os forradalom egyik emblematikus 
helyszínének parancsnoka, valamint test-
vérei bejártak. Ma, kicsit kiragadva ezt az 
emblematikus helyszínt és családot ’56 
történéseiből, az ízig-vérig magyarrá, ma-
gyar hőssé vált magyar-örmény Pongrátz 
testvérekre emlékezünk.

“Tűzben és rongyokban, árván és boldogan”

Pongrátz Gergely (Szamosújvár, 1932. február 18. – Kiskunmajsa, 2005. május 18.) 
mezőgazda, a budapesti Corvin köz főparancsnoka, múzeum- és kápolnaalapító. 
Ősi magyar-örmény család leszármazottja, dédnagyapját, Novák Tivadart 1849-ben 
Haynauék lőtték agyon. Apját, Simont (†1956) az I. világháborúban vitézzé avatták, 
jogi diplomája ellenére terménykereskedő, bútorgyáros, városi pénztáros. 1940-től 
a felszabadult Szamosújvár polgármestere, részt vett a II. világháborúban, utóbb a 
budapesti örmény katolikus egyházközség elnöke, anyja templomi orgonista.
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    A Corvin köz történetének sokat vitatott 
és kényes pontja a forradalmárok viszo-
nya a szemben álló Kilián-laktanyával. Az 
erődítmény és a Pongrátzék közti feszült-
ség arra vezethető vissza, hogy a katonai 
vezetés utasítására az épületből többször 
rálőttek a corvinistákra. Egyes források 
ugyanakkor arról tudósítanak, hogy a Kilián 
egyik szárnya és a felkelők együttműköd-
tek. Az bizonyos, hogy Maléter Pál ezre-
dest 25-én helyezték a laktanyába, azzal az 
utasítással, hogy tegyen rendet. Ő elismerte 
később, hogy a kormány téves tájékoztatása 
nyomán tüzet nyitottak a felkelőkre, és ki-
szorították onnan őket. Október 28-án a hi-
vatalos fegyverszünet időpontjától kezdve 
csökkent az ellentét, sőt sebesült corvinistá-
kat ápoltak a laktanyában. 
   “Október 29-én volt egy fontos tárgya-
lás a Corvin közben, a parancsnoksá-
gunkon, a Kramolin lakás ebédlőjében, 
ahol tulajdonképpen eldőlt a forradalom 
sorsa. Váradi Gyula vezérőrnagy, a pán-
célos fegyvernem parancsnoka vezette a 
küldöttséget. A tárgyalásra mi következő-
képpen álltunk fel: Pongrátz Ödön, Pong-
rátz Ernő, Antalóczy Sándor, a Corvin 
köz orvosa, Erdős István, Szabó László, 
Lehoczky Judit orvos, Szakállas György, 

A Corvin köz az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emblematikus helyszíne, 
a sztálinista diktatúra és a szovjet meg-
szállás ellen folytatott fegyveres felkelés 
egyik fővárosi központja. A többszörös 
túlerőben lévő szovjet csapatokkal vívott 
harcok során sok felkelő „pesti srác” ál-
dozta itt életét a magyar szabadságért.
   Pongrátz Gergely a forradalom kitö-
résének hírére Bácsalmásról október 24-
én visszatért Budapestre, Ernő, Kálmán, 
Kristóf és Ödön fivérével együtt. Október 
25-én csatlakozott a Corvin közi felkelők-
höz, akik Bajusz fedőnéven ismerték. Ott 
a szovjet megszállóknak és a csatlós ‘kor-
mánycsapatoknak’ ellenálló egyik csoport 
parancsnoka lett, majd november 1-től a 
Corvin köz főparancsnoka.
   Október 27-én Kuzmenov szovjet ez-
redes fegyverletételt kívánó levelére 9 
pontos “ajánlattal” válaszoltak a Corvin 
köziek. Ebben az alábbiak szerepeltek: a 
szovjet csapatok kivonulása december 31-
ig, az ÁVH lefegyverzése, Veres Péter kor-
mányalakítása, szabad választások, honvéd 
karhatalom, a sztálinista vezetők felelős-
ségre vonása, közkegyelem a felkelőknek, 
egyenrangú magyar-szovjet kapcsolatok, a 
követelések rádióbeli közlése.

vigyázott édesanyánkra, de többször részt 
vett a harcokban.” (Pongrátz Ödön)
   Október utolsó hetében a corvinista 
felkelők – néhány egykori katonatisztet 
leszámítva – harci tapasztalat nélkül ál-
lították meg a magyar politikai vezetés 
kérésére a fővárosba vonuló szovjet csa-
patokat, amelyek a hónap végéig mintegy 
120 katonát és 20-25 páncélost vesztet-
tek. A corvinisták ellenállását nem csak a 
szovjetek kísérelték meg felszámolni.
   A Magyar Honvédség több sikertelen 
akciót is indított a Corvin köziek ellen. A 
magyar politikai vezetés már október 24-én 
rögtönítélő bíráskodást vezetett be a fegy-
veres csoportok felszámolására, de a fel-
kelők nem hátráltak meg. A kudarcokat és 
hosszú tárgyalásokat követően a kormány 
október 28-án tűzszünetet hirdetett, vé-
gül pedig elismerte a sikeresen ellenálló 
fegyveres csoportokat. Az Üllői út másik 
oldalán lévő Kilián laktanyában megala-
kult a Forradalmi Karhatalmi Bizottság és 
a Nemzetőrség, amely a hivatásos fegyve-
res erőket és a civileket tömörítette.
    Pongrátz Gergely október 30-án részt 
vett a Köztársaság téri Pártház ostromában. 

Pongrátz Kristóf, Pongrátz Gergely és 
Pongrátz András. Maléter mindjárt azzal 
kezdte, hogy győzött a forradalom, tegyük 
le a fegyvert, majd a kormány gondosko-
dik a rendfenntartásról és megvalósítja 
a követeléseinket. Én erre azt mondtam, 
hogy addig, amíg egy orosz katona van 
magyar földön, addig a fegyvert nem ve-
szik ki a kezünkből. Nem hiszünk az ígé-
retekben, mert mindig becsaptak minket. 
Maléter hozzá tette, hogy gyerekek kezé-
ben is látott fegyvert. Ők nem kaptak ka-
tonai kiképzést, ez veszélyes, fegyverezzük 
le őket. Azt mondtam, hogy a corvinisták 
több mint nyolcvan százaléka húsz éven 
aluli.” (Pongrátz Gergely)
      A spontán szerveződő fegyveres felkelők 
az októberi szovjet támadás visszaverésé-
ben, Gerő Ernő hatalomból történő eltá-
volításában és a többpártrendszer létrejöt-
tében egyaránt döntő szerepet játszottak. 
Nélkülük a forradalom számos követelése 
nem válhatott volna valóra. A Corvin 
moziban és a környező utcák épületeiben 
berendezkedő, önállóan működő józsef-
városi felkelő csoportok tagjait egyaránt 
corvinistáknak nevezzük, a vezető szere-
pet azonban egyértelműen a legnagyobb 
létszámú Corvin köziek töltötték be.
    “Testvérek összesen hatan harcoltunk, 
de nem voltunk mindig együtt, mert egy 
fiúnak mindig édesanyánkra és kishú-
gunkra kellett vigyázni. Én voltam a leg-
idősebb, két évig már voltam katona a há-
borúban, 1945. október 21-én szereltem 
le. Ernő a Hunyadi-páncélosoknál szol-
gált Tordánál, a nagy harcokban. Velünk 
volt a Corvin közben Bandi, apánk így 
nevezte, eredeti neve egyébként Kristóf. 
Bandi hentes- és mészárosként az élelem 
és a fegyver beszerzéséért volt felelős. 
Gergely lett a corvinisták főparancsno-
ka, és aztán csatlakozott hozzánk Andris 
is. Bálint testvérünk volt az, aki legtöbbet 
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  “A pesti srácok hamar megtanulták a 
művészetét annak, hogyan kell egy T-34-es 
tankot három vagy öt üveg benzinnel meg-
semmisíteni.” (Pongrátz Ödön)
   “Isten szeme mivel éppen rajtuk megakadt,
visszalőttek s meggyújtották mind a tankokat.
Ruszki árvák égtek fáklyaként,
rongyok ők is: megtudták a tényt.”
(Bereményi Géza: Corvin köziek)

A november 4-i szovjet orvtámadás után 
(mellyel bevették a Kilián laktanyát) 
társaival visszaverték a Vörös Hadsereg 
minden páncélos és gyalogsági támadá-
sát. A nehéztüzérségi csapás előtt novem-
ber 9. hajnalán az iratok elégetése után 
társai többségével elhagyta a Corvin közt, 
majd november 10-14-ig a Rákóczi téren 
még ellenálltak, végül november 15-én 
csoportja szétszéledt. 
    “November 9-én késő délutánig voltunk 
ott. Közben két civilruhás oroszt fogtunk 
el, műszerek voltak náluk. Elmondták, 
hogy ők bemérő tisztek, a Corvin köz be 
van mérve és hajnalban Kispest és Pest-
szentlőrinc határából elkezdik nehéztü-
zérséggel lőni a Corvin közt, itt kő kövön 
nem marad. Ezután összehívtam a pa-

   “Én törtem fel a benzinkút lakatját a 
Corvin mozi háta mögött, a Kisfaludy ut-
cában. Tudtam, hogy a benzin lesz az oro-
szok ellen a legfélelmetesebb fegyverünk. 
Amikor letörtem a lakatot benzinkútnál, 
akkor egy ötven év körüli férfi megszólalt: 
Fiatalember, kétszer is meggondolnám, 
mielőtt azt a lakatot letörném! Azt vála-
szoltam: Uram! Tízezerszer gondoltam 
arra: csak egyszer engedje meg a Jóisten, 
hogy fegyver legyen a kezembe.” 
(Pongrátz Ödön)
    “A Molotov-koktél minden mennyiség-
ben rendelkezésünkre állt. A környékbeli 
asszonyok a paradicsomot, az ételecetet, a 
pálinkát kiöntötték az üvegekből, belül ki-
mosták és százával kaptuk a literes üvege-
ket, hogy készíthessük a Molotov-koktélt.” 
(Pongrátz Ödön)

Molotov-koktél
Az utcai harcok egyik legnépszerűbb 
fegyvere a mai napig a Molotov-koktél. 
Az 1956-os forradalomban elsősorban 
a harckocsik ellen használták, de egy-
szerű elkészíthetősége és még egysze-
rűbb felhasználhatósága miatt bárhol 
könnyedén be lehetett vetni. Általában 
úgy készült, hogy egy palackot megtöl-
töttek benzinnel, és egy ronggyal lefoj-
tották az üveg száját. Felhasználás előtt 
már csak a rongy kilógó részét kellett 
meggyújtani, és eldobni az üveget. A 
forradalmárok szerint négy-öt palack 
elegendő volt egy T-34-es harckocsi 
feltartóztatásához. Magát a fegyvert az 
1939 és 1940 között zajló szovjet-finn 
háborúban „fejlesztették” ki. Nevét a 
szovjet külügyminiszterről kapta, aki 
német kollégájával, Ribbentroppal 
együtt írta alá azt a titkos szerződést, 
amely például Finnországot az orosz 
befolyási övezetbe sorolta.

2002-ben áldottak meg. Az ’56-os Ifjúsági 
Tábor építésének munkálatai közben hunyt 
el szívrohamban, 2005 május 18-án.
   Bizonyára a Pongrátz testvérek is féltek 
sokszor a harcok közben, vagy amikor 
bajtársaik harcba vezénylésekor tulaj-
donképpen eletről, halálról döntöttek. De 
“nem az a hős, aki bátor, hanem aki fél és 
mégis megteszi azt, amire ott és akkor szük-
ség van”. A Pongrátz testvérek, 1956 erdélyi 
örmény gyökerű harcosai hősök voltak!
    Tisztelet a Hősöknek!

Szerkesztette: Fabók Dávid

Források:
www.otvenhatarcai.hu
www.honvedelem.hu
Magyar Katolikus Lexikon
Nemzeti Örökség Intézete
Pongrátz Gergely: Corvin köz – 1956,
    A szerző kiadása 1982-2004

rancsnokokat és úgy döntöttünk, hogy el-
hagyjuk a Corvint. Valóban romhalmazzá 
lőtték.” (Pongrátz Gergely)
   November 28-án testvéreivel elhagyta 
Magyarországot, a mechitáristák nyaraló-
jába kerültek Bécsbe, ahol november 30-án 
csatlakozott a Magyar Forradalmi Tanács-
hoz. Vissza akart térni Magyarországra, de 
bátyja ezt úgy akadályozta meg, hogy la-
kattal az ágyához láncolta öccsét. Az Egye-
sült államok lett a második otthona.
     A 70-es években Madridban találkozott 
Kádár Dániel apáttal, akivel elküldte ot-
tani gyűjtése eredményét a budapesti Or-
lay utcai örmény templom javára.
   Hazatelepülése után 1956-os múzeumot 
alapított, melyet később Kiskunmajsára te-
lepített. A múzeummal szemben az elhunyt 
hősök emlékére Kapisztrán Szent Jánosról 
elnevezett kápolnát építettetett, melyet 

Ködön át … (hibaigazítás)
Gyermekkoromnak, de azt hiszem, mindannyiunk gyermekkorának kötelező iskolai 
szavalata volt Petőfi örök szépségű verse, A Tisza. Annál bosszantóbb, hogy egy 
verssorát: „Ködön át a mármarosi bércek”, melyet egy Hollóssy Simonról írt kis 
tanulmányom címéül választottam, kétszer is elírták; A Mármarost a Máramarossal 
fölcserélve, agyoncsapták a verssor rímelését, lírai hajlását.
      Előbb egy örménységével dicsekvő félromán nő tette ezt, aki kötetbe válogatva az 
írást, utóbb, fölháborodásomra azzal mentegette magát, hogy ő igazán utánanézett az 
atlaszban: a Mármarost helyesen Máramarosnak írják. Hogy mi a költői szabadság, 
azt már fel sem tudta fogni.
     És mit ad Isten, most az Armenia folyóirat idei május-júniusi száma ugyanezt a 
merényletet követte el a költővel (és persze, velem szemben is), mikor újraközölve 
az írást, címben, nagybetűvel és idézőjelben megismételte az ominózus hibát. Elírás, 
félrenézés, figyelmetlenség? Akárhogy is, menthetetlen. Akkor is fölróvom, ha kü-
lönben kedvelem és közel állnak hozzám a folyóirat szerkesztői.
    Magamat igazolva, további esetek elkerülésére ide írom a teljes verssort:
    Legmesszebbről rám merengve néztek
    Ködön át a mármarosi bércek.

Murádin Jenő
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Szerbek, románok érkeztek hazánk terü-
letére. Az 1848-49-es esemény nemcsak 
forradalom és szabadságharc volt, hanem 
magyar-román és magyar-szerb háború is. 
1849-ben szinte jutalmul kapták a szerbek 
a ma helytelenül Vajdaságnak nevezett 
területet a Habsburgoktól. Természetesen
a trianoni tragédiának belső okai is voltak. 
A XIX. század első felében nagy csoport 
alakult ki, amely szembement az egyház-
zal, s az ország politikai vezetésével, illet-
ve a kormányok elképzeléseivel, törekvé-
seivel. Több szervezet jött létre, a Galilei 
kör tagjai a Világ című újság köré csopor-
tosultak. Nem Magyarország feldarabolá-
sa volt a céljuk, hanem a bomlasztás.
    Az I. világháború (1914-18) következté-
ben óriási nyomor volt az országban. Bár 
a háború „hivatalosan” 1918. november 
11-én véget ért, november és december 
hónapban csehek, szerbek és románok tá-
madtak hazánkra. S épp ekkor, november 
2-án jelentette ki Linder Béla, hogy „Soha 
többé nem akarok katonát látni!” Decem-

A XII. Kerületi Önkormányzat igen tartal-
mas kirándulást szervezett a Sátoraljaúj-
hely – Karos – Karcsa útvonalon. A 25 fős 
csoportból a vezetőn kívül senki sem járt 
a Sátoraljaújhelyen lévő Magyar Kálváriá-
nál, melyet 1938-ban építettek, s 2000-ben 
újítottak fel szinte romjaiból. Amíg első úti 
célunkat elértük, addig Domonkos László 
újságíró, történész, a Trianoni Szemle és 
a Magyar Hírlap munkatársa tartott rend-
kívül lebilincselő előadást hazánk egyik 
tragédiájáról, a trianoni események közvet-
len előzményeiről és következményeiről. 
Ebből idézünk e cikk elején:
   Trianon tulajdonképpen a török hó-
doltsággal kezdődött, ugyanis Nagy-Ma-
gyarország terüle-tén a magyarok aránya 
Mátyás király korában még 85 %, ám 
1910-ben már csak 54 % volt! A török idők 
után óriási betelepítések, illetve betelepü-
lések zajlottak a lélekszámban erőteljesen 
megfogyatkozott országba. (Valószínűleg 
a Habsburgok már ekkor tudatosan irá-
nyították a betelepítéseket – a szerző.) 

Hegedüs Annamária
 

Trianonra emlékeztek a hegyvidékiek

további nehézségek adódtak. A csehekkel 
szemben legerőteljesebben Balassagyar-
maton szervezkedtek, harcoltak. 
    1919. április 18-án a Kecskemét kör-
nyéki Borbás-tanyán hét pontból álló 
programot hirdettek a haza védelmében, s 
megalakítottak egy szabadcsapatot, melyet 
tulajdonképpen a Rongyos Gárda előd-
jének tekinthetünk. E szervezetnek volt 
egy fürkész szolgálata, mely az ellensé-
ges csapatok megmozdulásait, a lakosság 
elleni támadásait figyelte és akadályozta 
meg. A Rongyos Gárdának rendkívül fon-
tos szerepe volt a nyugati területek meg-
mentésében, a soproni és további nyolc 
népszavazás elérésében, ám az 1938-as és 
későbbi visszacsatolásoknál. 
    Az 1920. június 4-i diktátum szinte ki-
véreztette hazánkat. 1951. május 1-jéig 
kellett volna kártérítést fizetnünk. A ma-
gyarság élni akarásának, a kiváló veze-
tésnek azonban igen szép eredményei 
lettek: egy évtizeddel később a pengő lett 
a hatodik legerősebb pénz Európában, az 
életszínvonal terén megelőztük Németor-
szágot, a kultúra és az oktatás terén erő-
teljes fejlődést értünk el, a győri program 
keretében a hadsereget kívántuk fejleszte-
ni. (S eközben gondoskodni kellett a ren-
geteg, az elcsatolt területről menekültről 
– a szerző.)

ber 24-én négyezer román katona száll-
ta meg Kolozsvárt, január 1-jén pedig        
Pozsonyt foglalták el a csehek. 1919-ben 
már az ország fele megszállt terület volt, 
hiszen a románok hazánk keleti részét, sőt 
Budapestet is megszállták, s mindenütt 
gyilkoltak, romboltak, s több vagonnal 
szállították ki értékeinket. Az 1918. októ-
ber 31-én a miniszterelnöki székbe került 
Károlyi Mihály pedig nem támogatta a 
védekezést. A háborúból visszatért kato-
nákat leszerelték, a tisztektől elvették a 
rangjelzést. Ennek ellenére a harcokban 
megedződött katonákban élt a hazaszere-
tet, a hon védelme iránti igény. Kratochvil 
Károly szervezte rendbe az erdélyi kato-
nákat, s a később Székely Hadosztálynak 
nevezett alakulat parancsnoka lett. Fel-
szerelésük, ruházatuk, élelmezésük igen 
gyenge volt a románokéhoz képest, mégis 
a végsőkig küzdöttek. Az 1919. március 
21-én kikiáltott Tanácsköztársaság, illetve 
a Forradalmi Kormányzótanács a Vörös 
Hadsereg segítségét ígérte, ám abból csak Csoportkép a karosi Honfoglalás Kori Látogatóközpont előtt Tájház

Karcsai Árpád-kori kerektemplom
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togatóközpont nagy kör alakú épületében 
panoptikumot tekintettünk meg. A kiállí-
tás bemutatja a honfoglalók (honvissza-
foglalók) öltözetét, fegyvereit, harcmo-
dorát, a jurta berendezését. A technikai 
berendezés rávilágított arra a területre, 
amelyről épp a tájékoztatást hallottuk. A 
látogatóközpont területén néhány épület 
és jurta is található. Különféle rendezvé-
nyeket is tartanak, s lehetőséget biztosíta-
nak nyilazásra, lovaglásra. 
   Karcsán a kedves és rendkívül felké-
szült idegenvezető asszony többször is 
hangoztatta az Árpád-kori templom egyes 
elemeinek örmény eredetét. Az egykori 
hatkaréjos (ám kívül sík) rotundát, ke-
rektemplomot a XIII. században hajóval 
egészítették ki. Közvetlenül a református 
templom szomszédságában tájház áll a 
szokásos tisztaszoba, konyha, szoba be-
osztással és berendezéssel.
    A nagy távolság ellenére a tartalmas, 
új ismeretekben gazdag kirándulásról ko-
rábban sikerült hazaérnünk, mint az egy 
hónappal ezelőtti, komoly viharral zárult 
soltvadkerti utazásunkról.

    A kiváló előadás közben a csoport ve-
zetője nagyméretű térképet adott körbe, 
mely az elcsatolt területeken született hí-
res személyek neveit tartalmazta. A téma 
iránt érdeklődőknek ajánljuk Tormay Cé-
cile Bujdosókönyv, John P. Dummer A 
Trianon-küldetés, Raffay Ernő Trianon 
című művét. 

Sátoraljaújhelyen csupán a Magyar Kál-
vária végigjárását terveztük. A díszes, 
terméskőből készült kapu után 14 stáció 
következik. A bástyaszerű, terméskőből 
emelt oszlopok 1-2-3 oldalán városne-
veket, címereket, idézeteket láthatunk. A 
Szár-hegy platóján emelkedik az ország-
zászló és a Szent István-kápolna tetején 
a kőből készült Szent Koronával. A ká-
polnában a festmény a korona felajánlá-
sát ábrázolja. Ez év június 4-én minisz-
terelnökünk, dr. Orbán Viktor itt mondta 
el megemlékező beszédét, s felavatták 
az egyik oszlopra készített turulszobrot. 
A kálvária méltóságát sajnos erőteljesen 
rontja a nemrég elkészített felvonó.
   A közelben elhelyezkedő Karos telepü-
lésen az 1930-as években a Kárpát-me-
dence leggazdagabb honfoglalás kori 
temetőjét, vezérsírjait tárták fel. Ez arra 
utal, hogy e kor első fejedelmi központja 
volt e területen. A Honfoglalás Kori Lá-

mokkal, míg a gyári lavashok felülete 
sokkal egyenletesebb.
    A tradíciók szerint lavasht csak nők süt- 
hettek és szabott rituálék szerint dolgoztak. 
Férfiaknak nem is volt szabad belépni a 
helyiségbe, mert azzal rossz szerencsét 
hoznak a családra. A lavasht csoportban 
készítették, egy ember nem tudta volna 
az összes munkafolyamatot egyszerre el-
végezni. Minden nőnek megvolt a maga 
feladata. A legidősebb és tapasztaltabb nő 
gyúrta a tésztát, egy másik nyújtotta tész-
tát és a legnehezebb feladat volt felhe-
lyezni őket a tonir falára. A tapasztalatlan 
fiatal lányok kisegítették a folyamatokat, 
hozták-vitték az alapanyagokat, adogatták 

Hogy készül a lavash?
A lavash egyszerű alapanyagokból áll, 
liszt, víz, só, élesztő. Összegyúrják az 
alapanyagokat, kis labdákat formáznak 
belőle, úgy kelesztik. A háziasszonyok 
mindig megtartanak egy kis adagot a tész-
tából a következő napi lavash készítésre, 
hogy jobb állaga és íze legyen. A labdákat 
egy speciális ovális párnaféleségen ki-
nyújtják, terítik, feszítik, amíg a kellő vé-
kony vastagságát eléri, majd felragasztják 
a kemence (tonir) falára, hogy pár perc 
alatt megsüljön. Ha elég vékonyra kinyúj-
tották, akár fél perc alatt is átsül. Emiatt 
egy tonir-ban készült lavash felülete tele 
van egyenetlen hólyagokkal és égésnyo-

A tradicionális örmény étel, a lavash egy óriási vékony lapos kenyér, amely ruganyos 
vagy ropogós állagú. Nevét az elkészítés módjáról kapta: miután a tésztát kinyújtják, 
alaposan szét kell teríteni, vékonyra nyújtani, azaz „lav kashats” (jól kinyújtva). Ez 
a leíró elnevezés rövidült később „lav kash”-ra, majd kapta végső nevét, „lavash”.

Balogh Réka
 

Lavash

A kálvária bejárata 

Sátoraljaújhely kálvária (kép Wikimedia)
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tésztába mézet is raknak és oliva olajat, s 
végül a lavasht megszórják szezámmag-
gal, mákkal. A végén egy édeskés, ropo-
gós keksz-féleséget kapnak.

Hol sütik a lavasht?
Kisázsiában sok nép készít lapos kenyeret 
kemencében, falra tapasztva. Ami jelleg-
zetes az örmény kemencében, a tonir-ban, 
hogy földbe van süllyesztve. A tonir, szent 
helynek számított a családban. Hogyha 
nem volt templom a környéken, a házasu-
landók a családi tonir mellett esküdtek. A 
ceremónia során az ifjú ara kivett egy ma-
rok hamut a családi tonirból, és beleszórta 
a férj családjának tonir-jába, hogy ezzel 
összekösse eddigi életét jövőbeli életével.
   Régebben, amikor a kenyérsütésnek 
vége volt, és a tonir még forró volt, a csa-
ládtagok leültek köré, belelógatták lábukat 
a szájába, hogy így melengessék magu-
kat, és beszélgettek vagy az idősebbek  
történeteket meséltek a gyerekeknek.

Felhasznált források:
https://armeniadiscovery.com/en/articles/lavash
http://armenia.travel/en/lavash
https://www.armgeo.am/en/armenian-lavash/
https://www.smithsonianmag.com/travel/
lavash-trail-armenia-180968864/ 

Hogyan eszik a lavasht?
Legtöbbször a lavashból szendvicset ké-
szítenek. Ízletes sós sajtot csavarnak bele 
(esetleg húst is) és rengeteg zöldet (legin-
kább koriandert, újhagymát). Ezt a finom 
és laktató ételt reggelire, ebédre és vacso-
rára is lehet enni.
    A másik kiváló felhasználási mód, ami-
kor a barbeque hús alá terítik. A szokás 
szerint a khorovat-ok akkor lesznek a 
legízletesebbek, ha néhány lavasht teríte-
nek alájuk egy tepsire, hogy felfogják a 
lecsöpögő levet, majd a végén a húst bele 
is lehet tekerni a lavashba.
    A lavasht édesen és ropogósan is el lehet 
készíteni, ami érdekes ízkombinációt hoz 
ki az amúgy is ízletes kenyérből. Az ilyen 
édes rágcsákhoz még sütés előtt a nyers 

Lavash, mint az örmény tradíciók 
szimbóluma
2014-ben az örmény lavash felkerült az 
UNESCO Szellemi Kulturális Örökség 
listájára, mint az örmény kultúra egyik 
alapvető formája. (2020 őszén összesen 
549 tétel szerepel a listán világszerte.) Az 
Areni barlangban kiástak egy tonirt, ami a 
Kr.e. 6. századra datálható.
   A lavash nem csak az örmény étkezés 
fontos alkotóeleme, rengeteg szokásban 
szerepel. Ha beteg volt egy háznál, az 
első lavasht még azon melegében a tonir 
faláról leszedve odaadták neki, mivel úgy 
hitték, gyógyító erővel bír. Esküvőkön, 
amikor az ifjú pár megérkezik a vőlegény 
családjának házához, a vőlegény anyja 
friss lavasht terít a vállukra, hogy jólétet 
és bő gyermekáltást hozzon az ifjú párra.

a tészta-labdákat, kipakolta az elkészült 
lavashokat hűlni és száradni, és közben 
tanulták a lavash-készítés módját. 
    Lavasht akár minden nap sütöttek. Ősz-
szel megsütötték akár az egész téli adagot, 
ilyenkor kiteregették a ház tetején a ke-
nyereket, hogy kiszáradjanak, majd a ház-
ban tornyokba pakolva tárolták. Evés előtt 
elég kicsit megspriccelni egy kevés vízzel, 
és ismét nyúlós ám ropogós lesz. Manap-
ság a piacokon is így árulják a házi készí-
tésű lavasht, nagy látványos tornyokban.

 

Argel faluban bárki megnézheti a lavash készí-
tés folyamatát. Itt négy asszony kell a lavash-
készítéshez. Ők keverik és gyúrják a tésztát, 
nyújtják, sütik és hűtik a kész lavashokat. Egy 
ötödik asszony foglalkozik az eladással. (Ara 
Zada fotója)

Lavash tornyok a jereváni GUM piacon (John 
Lee fotója)

Khorovat lavash ágyon

Sütés előtt jól megrakják a tonirt fával és meg-
várják, amíg már csak parázs izzik bent, hogy 
egyenletes legyen a tonir falának hőmérséklete. 
(Ara Zada fotója)

Legtöbbször a lavasht sajttal és zöldfűszerekkel 
(koriander) eszik

Asszonyok sütnek Yeghvard-ban. A legnehezebb 
és fárasztóbb feladat a tészta kinyújtása, mivel 
rengeteg pörgetést, erőkifejtést igényel. (John 
Lee fotója) Száradnak a lavash-ok a tetőn. (John Lee fotója)



tartott megemlékezésen beszédet mondott 
Domokos László, az ÁSZ elnöke, Mátrai 
Márta, az Országgyűlés háznagya és  
Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti 
Örökség Intézetének főigazgatója.
     Az ÁSZ 150 éve a közpénzek őre és 30 
éve a demokrácia pénzügyi garantőre. Az 
első független magyar Állami Számvevő-
szék 1870-ben jött létre. Az Országgyűlés 
független pénzügyi-gazdasági ellenőrző 
szerveként másfél évszázada a közpénzek 
őre. Működését 1949-ben, a kommunis-
ta berendezkedés idején megszüntették, 
ezáltal mintegy négy évtizeden keresztül 
nem volt független közpénzügyi ellenőr-
zés Magyarországon. Az Állami Számve-
vőszék 40 év után, 1989. október 23-án 
jött létre újra a Harmadik Magyar Köztár-
saság kikiáltásával egyidejűleg. Működé-
sét hivatalosan 1990. január 1-jén kezdte 
meg ismét, a magyar demokrácia pénz-
ügyi garantőr szervezeteként.
     Domokos László megemlékező beszé- 
dében – összekötve az ÁSZ történetét 
az október 23-i nemzeti ünneppel – rá-
mutatott: „1956-ban bátor honfitársaink 
felemelték a hangjukat az idegen elnyo-
mókkal szemben, és saját kezükbe vették 
a nemzet sorsát. A szabadág puszta sze-
retetétől vezérelve összefogtak, és csele-
kedtek a hazáért. Így volt ez 1848-49-ben 
is, amikor először megfogalmazódott az 

Hagyományos koszorúzással emlékezett 
korábbi elnökeire az idén 150 éves Álla-
mi Számvevőszék a Fiumei úti Nemzeti    
Sírkertben. A 1870-ben alapított első füg-
getlen magyar Számvevőszék első elnö-
kének, Gajzágó Salamonnak síremlékénél 

EÖKK
 

Az első ÁSZ elnökre,
Gajzágó Salamonra emlékeztünk

Az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Örökség Intézete meghívására vehettünk 
részt október 22-én, a Számvevőszék első elnökére, az örmény származású Gajzágó 
Salamonra és egyben az ÁSZ 150 évvel ezelőtti alapítására emlékező jubileumi ün-
nepségen, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.

A Számvevőszék első elnöke
Erdélyből Túrkevére költözött örmény 
család tizenhatodik gyermekeként, 1830. 
február 2-án látja meg a napvilágot. Szol-
nokon és Pesten jár gimnáziumba, majd 
jogot hallgat Pozsonyban. 1847-ben ügy-
védbojtár lesz Széchenyi István titkársá-
gán. A márciusi ifjakkal együtt elkíséri az 
országgyűlés küldöttségét 1848. február 
13-án Bécsbe. Visszatérve fáklyás mene-
tet tartanak Batthyány Lajos tiszteletére, s 
Gajzágó Salamon a szónok.
    Már 1848 tavaszán elragadja a szabad-
ságszeretet héve, s beáll a Zrínyi honvéd 
zászlóaljba. Részt vesz a szerb támadók 
ellen vívott ütközetekben. Hadnagyi rang-
ban van, mikor súlyos sérülést szenved a 
móri csatában. Elfogják az osztrákok, s 
gyalog kísérik Bécsbe, majd a königgrätzi 
börtönben sínylődik.
   Itthon holtnak hiszik, elsiratják szülei 
és testvérei. Apja az 1849. év őszén tartott 
túri vásárban van, amikor egy magas, ron-

elvárás egy olyan intézmény iránt, amely 
függetlenül felügyeli, elszámoltatja a Kincs-
tárt és a köz javára azt nyilvánossá teszi”.
     Mint mondta: „Szabadság nincs felelős-
ség nélkül. Egy magyar ember akkor lesz 
szabad, ha hazája is szabad, ez viszont sok 
munkát igényel. Felelősek vagyunk tehát 
magunkért és egymásért is. Értékteremtő 
ellenőrzéseinkkel nekünk is arra kell sar-
kallnunk a közpénzt felhasználókat, hogy 
felelősséggel tartoznak minden egyes 
elköltött adóforintért, hiszen egy ország 
közpénzügyi helyzete az egyik legfonto-
sabb tényező a haza fejlődése szempont-
jából.” Hozzátette: Mi, a Számvevőszék 
munkatársai a hazánkat úgy segíthetjük leg-
inkább, a haza oltárán akkor áldozhatunk, 
ha a szilárd, szakmai alapokon álló ellenőr- 
zéseinkkel, elemzéseikkel és tudásmegosztó 
tevékenységünkkel valóban előmozdítjuk 
a közjót, a közpénzügyek átláthatóságát, a 
közpénzek és a közvagyon hatékony és cél-
szerű felhasználását.” (Forrás: www.asz.hu)Gajzágó Salamon – Than Mór festménye

Gajzágó Salamon síremléke a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. (Fotó: Fabók Dávid)
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akácok zöldellő lombjai alatt tölti nyarait. 
A túrkevei vasútvonal kiépítésében, s a 
gazdasági kiállításban való közreműkö-
déséért díszpolgárságot adományoz neki 
városa. Az oklevél átvételekor e szavakat 
mondja:
   „Szeretem Túrkevét. Ebből a határból 
vittem szívemben az erőt az élet szövevé-
nyes útaira. Mindig visszavonzott valami. 
Bizonyosan az ellenállhatatlan szeretet e 
föld iránt – s visszatértem.”
   1898. március 9-én távozik az élők so-
rából. Túrkeve középületein fekete zászló 
tudatja a gyászos eseményt. A politikai 
közélet képviselőin, népes rokonságán 
kívül szülővárosának küldöttsége is elkí-
séri utolsó útjára. (Forrás: Kósa Károly: 
Az első számvevőszéki elnök – Gajzágó 
Salamon (www.kosakaroly.hu))

gyos ruhájú fiatalembert lát közeledni, s 
akiben fiát ismeri fel. Nem sokáig marad az 
apai házban. Birtokára, az erdélyi Némára 
költözik, hol csendesen gazdálkodva vár-
ja a haza sorsának jobbra fordulását. Visz-
szavonultságában szépírói tevékenységet 
folytat. Előbb Sali Bánk álnéven, majd sa-
ját nevén írt beszélyeit a Hölgyfutár című 
lap közli. Békesi című, a kolozsvári szín-
ház által 40 arany pályadíjjal jutalmazott 
történeti drámáját a pesti Nemzeti Szín-
ház is bemutatja. Majláth Margit című 
színművét a kolozsvári színház adja elő.
  1861-ben Belső-Szolnok vármegye fő- 
jegyzője lesz. A közgyűlésben mindig 
nagy figyelemmel hallgatják a megnyerő 
külsővel megáldott szónok szép beszédeit. 
1863-ban Szamosújvár követnek választ-
ja a császár által összehívott nagyszebeni 
tartománygyűlésbe, melyet ő – magyar 
képviselőtársaival egyetemben – bojkottál. 
1867-től Belső-Szolnok vármegye főbírá-
ja lesz, s a megye díszkarddal tünteti ki. 
Szamosújvárt képviseli az utolsó erdé-
lyi, majd a pesti közös országgyűlésen. 
Később a képviselőház alelnöki tisztét is 
ellátja. 1870-ben az állami számvevőszék 
elnökévé választja a parlament. Ezt a mi-
niszterekével egyenrangú állást ő tölti be 
először az országban. 1892-ben történt 
nyugalomba vonulásakor így méltatja a 
Vasárnapi Újság:
  „e fontos és nagy felelősséggel járó tisztet 
22 éven át közmegelégedésre viselte. Ez 
állásában nemcsak a kezdet nehézségeit 
sikerült legyőznie, hanem az új intézmény 
működését oly szerencsésen irányozta és 
állandósította, hogy az ma egyik legtöké-
letesebb szerve alkotmányunknak.”
  Ugyanekkor a király titkos tanácsosi 
rangot és I. osztályú vaskorona-rendet 
adományoz neki, valamint a főrendiház 
örökös tagjává nevezi ki. Ettől kezdve túr-
pásztói birtokán, az apja által ültetett vén 

ben eltöltött éveiről, a családi kirándu-
lásokról mesélt, emlékezve gyermek- és 
fiatalkorára. Innen indult el olaszországi 
tanulmányútjára és talált rá Scilla várára. 
„...ott találtam önmagamra... Szicília tá-
masztott fel, és életem Jákob-létrája Scilla 
városa.” E földre tért vissza sokszor, mint 
az ősmúlt, a mítoszok, az etruszkok kuta-
tója, értője, és tért haza tarsolyában a meg-
talált ősképletek, szimbólumok, mitikus 
történetek sokaságával, melyeket képpé, 
szóvá lényegítve adott át nekünk, akik hol 
értettük, hol nem, de alkotásai előtt állva 
megéreztük múltunk üzenetét, felismertük 
az analógiákat, és nem szabadulhattunk az 
önmagunkkal való szembesüléstől.
   A benne égő hatalmas tűz vezette el ah-
hoz az anyaghoz, amelyben kiteljesedett 
művészetének első szakasza. Főiskolás-
ként tanára küldte a zománcgyárba, hogy 
ismerkedjen az anyaggal, mondván, az 
neki való. A tűzben pikturált képek világa 
elvarázsolta, és elkezdte kutatni a tűzzo-
mánccal készült tárgyak ősi gyökereit, 
szakrális jelentését, szimbólumait. Ez, ak-
kor, az 1970-es években elfeledett tudás 
volt. „Sorsistennői” úgy akarták, hogy ő 
legyen az, aki feltámasztja több, mint 200 
éves álmából a tűzzománctechnikát, és kí-
sérleteivel a kortárs művészetekbe emeli.

„...a belső egyensúly feltétele a teljesség 
átélése. Az átélésnek természetesen szám-
lálhatatlanul sok szintje lehetséges, nem 
csak az isteni szint dimenzióiban élhető 
meg. Ennek megközelítási módja mégis 
leírható. Az ÉN kinyílik önnön mélysége 
felé, és ÖNMAGA ÖNMAGÁBAN ÖN-
MAGÁVAL összefonódni indul... Ez az 
út fáradságos és hosszú, de itt az úton – a 
te utadon, egyetlen lépés sem veszhet kár-
ba...” – írja, és e gondolatkörben éli meg a 
múltat, jelent és a jövőt.
    Egri útja többdimenziós. Ötéves korá-
ban költöztek a városba karcagi szülőhe-
lyéről, ahol első életmeghatározó látomá-
sai indították útnak. Eger volt az a fészek, 
ahol családja körében, a város történelmi 
levegőjében, iskolai tapasztalataival fel-
vértezve indult el művészi útjára. Az első 
kiállításáról, az első díjairól, első szerel-
meiről, néhány barátjáról, a tanítóképző-

Kovács Katalin, az egri Kátai Mihály Zománcművészeti Műhely vezetője
 

A teljesség átélése
In memoriam Kátai Mihály

Domokos László, az Állami Számvevőszék el-
nöke 2020. október 22-én, Gajzágó Salamon 
síremlékénél, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. 
(Fotó: Fabók Dávid)

Mester, Mihály, Művész úr..., mi, egri tanítványok így szólítottuk Kátai Mihály Mun-
kácsy-díjas festőművészt, tűzzománcművészt, aki közel tíz évig volt tűzzománcmű-
helyünk művészeti tanácsadója és több emlékezetes kiállítás kurátora. Karcag, Eger, 
Budapest, Scilla, Kecskemét, Szentendre voltak azok a városok, amelyek körbe- 
ölelték, befogadták, száműzték földi útjának meghatározó színtereiként. „...nekem 
utam van, nem művészetem...” – vallotta, és hitte, hogy az örökkévaló (aióni) időben 
élve tükrözi a valót.
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munkáiról, amelybe írásaiból is kerültek be 
részletek. Ekkor hívtuk meg zománcmű-
vészeti alkotótáborunkba néhány napra, 
majd az év közben folyamatosan működő 
műhelyünkbe művészeti tanácsadónak. 
Azonnal elfogadtuk programjavaslatait, 
és elkezdődött a közös munka.
    Nemcsak a mestertől való technika ta-
nulása volt fontos a számunkra, hanem az 
a szellemi-gondolati világ, amelyet elénk 
tárt, hogy nézőpontot váltsunk a művé-
szetek és a világ megértéséhez. Évről évre 
valósítottuk meg azokat a programokat, 
amelyek a magyar hagyományban gyöke-
rező mitologikus, irodalmi és történelmi 
témákat öleltek fel. Feldolgoztuk János 
vitéz történetét a gyerekek által tervezett 
tékákon, a Fehérlófia meséjét egy mézes-
kalács figurával analóg áttört táblán. Volt 
napóraprogram, tükrös program, boldo-
gasszonyok, tündérek, boszorkányok, 
vízvédő sárkányok, madarak jelentek meg 
képeken, ékszereken.
    A programok átíveltek az Országos 
Zománcművészeti Biennálékba, így több 
ezer fiatal vált részesévé Kátai Mihály 
szellemi tüzének. Ez a munka hívta életre 
azt a kiállítást és kézműves programsort, 
amelynek az Éltedhez térítő kézműves 
gondolat címet adtuk. Ebből egy könyv 
is született: azt a gondolati-szellemi utat 
mutatja be, amely a természettel együtt 
élő ember igénye tárgyai elkészítésére. 
Az évek során a biennálék kiállításain 
túl alkotója, kezdeményezője volt több 
tárlatnak is. A sorból kiemelném a Sár-
kánylegendárium című kiállítást, melyen 
az ország neves művészeinek sárkányos 
alkotásait mutattuk be. A kiállítások so-
hasem önmagukban álltak, kapcsolódtak 
hozzá előadások, tárlatvezetések, bemu-
tató foglalkozások.
     Mihály minden munkájában a teljesség 
igényével dolgozott, az egység, a harmónia 

   Kecskeméten alapította meg a Nem-
zetközi Zománcművészeti Alkotótelepet, 
és az ott kidolgozott zománceljárásokkal 
vált világhírűvé. Tanítványai és azok ta-
nítványai ma mindazok, akik továbbadják 
e technikát és a zománccal készült alkotá-
sok művészi rangját. 13 éven át különböző 
programokat meghirdetve vezette a tele-
pet azzal a törekvéssel, hogy egyre inkább 
előtérbe kerüljenek a rekeszzománc-eljá-
rások, a zománc szakrális jellege, illetve 
alkalmazni kívánta népművészeti forma-
kincsünket, ősi szimbólumainkat.
    Amikor a modern művészeti törekvések 
eluralták a zománcművességet, a soro-
zatgyártás harcolt az autonóm kézműves 
technikákkal, tudatosult benne, hogy ez 
nem az ő útja, és elhagyta Kecskemétet, 
sőt felhagyott a zománcozással is. Visz-
szavonult szentendrei otthonába, a Pis-
mány-hegyre, ahol olajképeket festett.
  2008-ban, személyes ismeretségünk 
kezdetén hívtam meg Egerbe, hogy a 
Templom Galériában mutassuk be műveit, 
munkáságát. Több mint száz alkotását ál-
lítottuk ki, ami felkavarta az egri művé-
szet iránt elkötelezetteket. Ekkor jelent 
meg először egy összefoglaló katalógus 

vegen, hogy az utcán járókat is megszólítsák. 
Az egyik ilyen idézet, még ma is, öt év távla-
tából, ott olvasható a kiállítótér ablaküvegén: 
„Az út csak visszafelé vezet előre.”
   Városai hol éljenezték, hol mostohán 
bántak vele. 2018-ban Egerben felszá-
molták munkája folytatásának lehetősé-
geit, ami testileg és lelkileg is megviselte. 
Meghatározó volt számára az Eged hegy 
lábánál elterülő település, ahol egész csa-
ládja, festőművész, rajztanár édesapja, ze-
nész, újságíró testvérei is beírták nevüket 
városuk történetébe, barátaik, tanítványaik 
lelkébe. Ez a föld lesz a végső nyughelye.
  Gondolatai, szavai visszhangoznak 
bennünk, írásaiból kiemelve saját sorai-
val búcsúzunk földi poraitól: „A TEST a 
Földanya teste, az életút örökké változó 
eszköze... Az örökkévaló időben minden 
örökkévaló – a múlt is és a jövő is – tehát 
minden kezdet volt is, lesz is, és a végek 
is inkarnációsorok, és a végek is vég nél-
kül valók...”

A cikk a Demokrata hetilap
2020. október 14-i számában jelent meg.

volt jelen minden megnyilvánulásában. 
Egri évei alatt kezdte feldolgozni könyv 
formájában etruszkkutatói munkásságát. 
Éjszakákon át fogalmazott, írt, szerkesz-
tett. Etruszk sugallatok főcímmel jelent 
meg a tervezett trilógia, első és második 
kötete Dél kapuja és Természetszellemek 
címmel. A harmadik könyve már posztu-
musz lesz. A velünk és bennünk élő termé-
szetszellemeket hívta közénk írásaiban. A 
faunokkal és nimfákkal folytatott „beszél-
getéseiben” jelent meg a természethez, a 
látható és láthatatlan világhoz fűződő 
kapcsolata, látomásos világa, amely szá-
mára valóság volt, és valóságként éltük 
meg mi is, akik sokszor részesei lehettünk 
az alkotói folyamatnak.
    Nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
két kiállítást is rendeztünk, egyet Eger-
ben és egy másikat Budapesten, a Duna 
Palotában. Itt Fekete György Kalkuttai 
Teréz anya életigenlő gondolataival hoz-
ta párhuzamba Kátai Mihály munkásságát. 
Kiállításain a képek mellett azok gondolati 
üzenetei is megjelentek a falakon, az ablakü-
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megemlékezéseken részt vett a Lenkey-
leszármazottak népes csoportja. Lenkey 
Péter elmondta, hogy 2007-ben alapítot-
tak egy családi egyesületet, amelynek a 
tagjai Lenkey-leszármazottak Egerből, 
Budapestről, Debrecenből, Piliscsabáról, 
Miskolc környékéről, Gömörből, illetve 
Sajólenkéről, ahonnan a család származik, 
de még a tengerentúlról is.
   „1589-ig visszavezethető a családfa, 
amikor is hét ágra szakad a nemzetség, 
és ennek a zádorfalusi ágából származik 
az aradi vértanú. A bátyja, Lenkey Károly 
ezredesként szolgált a honvéd hadsereg-
ben. Fontosnak tartjuk, hogy megismer-
jük gyökereinket, illetve ápoljuk a ‚48-as 
hagyományokat. Cél az egri Lenkey-szü-
lőház múzeummá alakítása és felújítása, 
a Lenkey-sír gondozása, könyvet adtunk 
ki, és az összes aradi vértanú kapcsán 
egyfajta ismeretterjesztést is szeretnénk 
felvállalni” – mondta akkor Lenkey Péter, 
az egyesület elnöke.

Az első vértanú
Időrendi sorrendben az első kivégzett    
Ormai-Auffenberg Norbert volt, akit 1849. 
augusztus 22-én akasztatott fel Haynau.
    Puskel Péter érdekességként mondta el: 
„Együtt ítélték el egy Bangó Pető/Bangó
Péter nevű aradi ügyvéddel, aki azt a »fel-
ségsértést« követte el, hogy a szabadság-
harc idején Arad címmel újságot adott 
ki. Bangó megúszta néhány éves börtön-
büntetéssel, Ormai-Auffenberg Norbert 
viszont, mivel a szabadságharc kitörésekor 
azonnal átállt a szerveződő honvédseregbe, 
amit Haynau nem tudott megbocsátani, és 
Kossuth-nak az egyik kedvelt fiatal tisztje 
volt, halálbüntetést kapott. Egyes történé-
szek véleménye szerint Ormai-Auffenberg 
nem is a vitézségének és a forradalom 
iránti elkötelezettségének köszönhette 
gyors politikai és katonai pályafutását, 
hanem annak, hogy rokonságban állt 

életét Lenkey János. Aki megtébolyult a 
fegyverletétel után. Lenkey Jánosról van 
a legtöbb adatunk” – kezdte a börtönben 
meghalt tiszttel a sort Puskel Péter aradi 
helytörténész, aki anekdotákat gyűjtött 
a vértanúkról, illetve több könyvben is 
foglalkozott az 1848–1849-es események 
aradi vonatkozásaival. Lenkey 1807. 
szeptember 7-én született Egerben. Galí-
ciában szolgált, de a forradalom hírére a 
6. Württemberg huszárezred 131 katoná-
jával kalandos körülmények között Mára-
marosszigeten át hazaszökött, és azonnal 
katonai szolgálatra jelentkezett. A Dél-
vidéken harcolt a szerb csapatok ellen; 
ezredesi rangig jutott, hősiességét Petőfi 
Sándor is megírta egy versben (Lenkei 
százada).
   „Lenkey Komárom várparancsnoka 
volt. A világosi fegyverletételt követően 
korábbi betegsége kiújult, elmebaj tünetei 
mutatkoztak rajta, ami lassan elhatalma-
sodott és ez volt annak az oka, hogy az 
aradi tizenhárommal egyidejűleg őt nem 
végezték ki október 6-án” – mondta Puskel 
Péter. A per idején Lenkey János már 
csont és bőr volt, élelmet nem vett ma-
gához, vizet is csak nagy ritkán, és 1850 
február 8-án a várbörtönben halt meg. „A 
régi aradi honvédtemetőben temették el, 
amit a 20. század elején felszámoltak, a 
mai Tisztviselőtelep helyén volt ez – ma-
gyarázta Puskel. – Az ő sírja volt a legu-
tolsó ebben a temetőben, hiszen a többit 
áthelyezték egy köztemetőbe, de a Len-
keyé még a húszas-harmincas években 
is ott árválkodott azon a területen, amit 
időközben felparcelláztak, és elkezdték 
beépíteni.
    1936-ban Eger város küldöttsége meg-
jelent Aradon, majd jó pár hétig, talán né-
hány hónapig is tartó egyezkedés után ki-
hantolták Lenkey földi maradványait, és 
hazavitték szülővárosába, Egerbe, és ott 
talált örök nyugalomra.” 2013-ban az aradi 

a kegyelmi kérvényeket figyelembe sem 
véve hajtatta végre az ítéleteket. Az aradi 
tizenhetek 1849 augusztusa és 1850 feb-
ruárja között végezték ki a hadvezéreket 
– nem volt mindegyikük tábornoki rang-
ban –, akiket szintén a vértanúkhoz kell 
sorolni. Az 1849. október 6-án kivégzett 
13 vértanú október 6-án golyó általi halált 
halt Lázár Vilmos, gróf Dessewffy Ariszt-
id, Kiss Ernő és Schweidel József, illetve 
felakasztották lovag Pöltenberg Ernőt, 
Török Ignácot, Láhner Györgyöt, Kne-
zich Károlyt, Nagysándor Józsefet, gróf 
Leiningen-Westerburg Károlyt, Aulich 
Lajost, Damjanich Jánost és gróf Vécsey 
Károlyt.
   Rajtuk kívül Aradon végezték ki Ormai-
Auffenberg Norbertet, Kazinczy Lajost 
és Hauk Alajost, illetve Aradon vesztette 

Aradról az 1848–1849-es magyar szabad-
ságharc gyászos végkimenetele, a véres 
megtorlás jut a legtöbbünknek az eszébe, 
pedig a város a forradalom dicsőséges 
szakaszában is fontos szerepet játszott 
az önrendelkezésért vívott küzdelemben. 
Bár a világosi fegyverletételkor szabad 
elvonulást ígértek a forradalmi honvéd-
seregek főtisztjeinek, a császáriak véres 
megtorlást intéztek a Bécs ellen forduló, 
a magyar szabadságért harcoló seregek 
vezetői ellen. A történészek szerint 500 és 
650 közöttire tehető az aradi várbörtön-
ben fogva tartottak száma, és több mint 
120 honvédtisztet ítéltek halálra. A legel-
rettentőbb a 13 aradi vértanúként köztudat-
ba vonuló tábornokok 1849. október 6-i 
kivégzése volt. Julius Jacob von Haynau 
osztrák táborszernagy, a „bresciai hiéna” 

Pataky Lehel Zsolt
 

Kevésbé ismert mártírok
Az aradi tizenhármak tulajdonképpen tizenheten voltak

Október 6-án a magyar forradalmi seregek tizenhárom főtisztjének a kivégzésére 
emlékezünk. Ők az aradi vértanúk – de valójában hányan is voltak? Tizenhárman 
vagy tizenheten? Netán még többen? Alább a kevésbé ismert „tábornokok” katonai 
pályafutását és tragikus sorsát mutatjuk be.

Kazinczy Lajos (Kép: wikipaedia) Lenkey János (Kép: Arcanum) Ormai Norbert (Kép: mult-kor.hu)
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jénben, Sátoraljaújhelyen és szülőfalujá-
ban, Széphalmon (egykor önálló telepü-
lés, jelenleg Sátoraljaújhely városrésze). 
A széphalmi mellszobrot Tóth András 
készítette, aki Tóth Árpád költő édesapja. 
Kazinczy Lajos 29 esztendős volt, amikor 
kivégezték. Bűne: Bem seregében szolgált.
   Hauk Lajos (Ludwig, hiszen német szár-
mazású) előkelő család sarja volt, és töb-
bek között hírlapírással is foglalkozott, A 
Habsburg-ház utolsó órája címmel jelen-
tetett meg egy császárellenes pamfletet. 
    „Ő is beállt a honvédseregbe, Erdélyben 
harcolt, részt vett a dél-erdélyi, bánsági 
csatákban, és vezérkari ezredesi címig ju-
tott – mesélte róla Puskel Péter. – Kivég-
zéséről tudni kell, hogy 1850 februárjában 
már érvényben volt egy olyan rendelke-
zés, hogy csak a »főkolomposoknak« jár 
halálos ítélet. Ennek ellenére Haynau őt 
is egy kalap alá vette a többi »lázadó« és 
felségsértő főtiszttel és 1850. február 19-én
kivégezték. Több beosztásban volt, az er-
délyi hadszíntéren harcolt, és nem is kellett 
nagyobb bűn a fővesztéshez, mint az, hogy 
Bem seregében szolgált.”

Az elfeledett tábornok 
Kevésbé ismert személyisége a forrada-
lomnak és szabadságharcnak Gaál László 
honvédtábornok, aki Bem vezénylete alatt 
tucatnyi győztes ütközetet vívott meg. 
Aradot elhagyva az erdélyi hadsereghez 
csatlakozott. 1849 elején a temesvári csa-
tában egy 12 fontos ágyúgolyó letépte a 
bal lábát. Hű katonái másfél óráig cipel-
ték puskákon, majd Lázár Vilmos ezredes 
kocsiját felajánlva neki, Bulcsra szállították, 
ahol Fechtig báró bújtatta 1850 februárjáig. 
A legenda szerint amikor a 13 tábornok aradi 
kivégzéséről értesült, megmérgezte magát, 
és Bulcson temették el. Gaál László hamvai 
a Maros mellett, a Mocsonyi-család sírjai 
szomszédságában nyugszanak. 

Forrás: www.maszol.ro

Kossuth-tal. Tény, hogy Kossuth szárny-
segédjeként érte meg a fegyverletételt, 
de bár elmenekülhetett volna, vitézül a 
helyén maradt. Az Arad-hegyaljai Pankotán 
tartóztatták le, és Haynau azonnal fela-
kasztatta, nem volt semmiféle bírósági 
tárgyalás, Haynau egy közkatonát bízott 
meg ezzel a feladattal.” Ormai-Auffenberg 
Norbert 36 évesen halt meg. Sosem került 
elő a holtteste.
    Ugyancsak a kevésbé ismertek közé 
tartozik Kazinczy Lajos, Kazinczy Ferenc 
nyelvújító hetedik és legkisebb gyermeke. 
Egészen fiatalon, szinte gyerekfejjel be-
állt a huszárok közé, és hamarosan főhad-
nagyi rangot kapott. „1848-ban az elsők 
között jelentkezett a honvéd hadseregbe, 
harcolt a Délvidéken, de az olyan nagy 
jelentőségű ütközetekben is, mint pákoz-
di és a schwechati csata – mondta Puskel 
Péter. – Az ezekben a harcokban mutatott 
hősiessége miatt alezredesi rangot kapott. 
Akkor, érthetően, a háborús időkben bá-
torságot, találékonyságot, parancsnoki 
képességet felmutató katonák nagyon 
gyorsan haladtak előre a ranglétrán.”
    A főtiszt halála és temetése az egyház-
község anyakönyvébe van bejegyezve, 
de sírhelye nem ismert. Kazinczy-t 1849. 
október 25-én végezték ki, golyó általi 
halálra ítélték, és ott temették el, ahol a 
sortűz végzett vele. „Csakhogy mindmáig 
nem tudjuk azt, hogy hol végezték ki Ka-
zinczy-t, a hatalmas területű aradi várnak 
melyik részén – folytatta a helytörténész. 
– A tizenhármak közül a négy agyonlőtt 
tiszt kivégzésének a helyéről tudjuk, hogy 
melyik vársáncban történt, a Kazinczy-é 
ismeretlen, az ő teteme nem került elő 
sem az 1911–1912-ben tartott ásatások, 
sem az 1932-es nagy árvizet követő ré-
gészeti feltárások során.” Puskel tudo-
mása szerint valamennyi tábornok közül 
Kazinczy Lajosnak van a legtöbb szobra: 
Sárospatakon, apja szülőfalujában, Érsem-

31

Örmény triszagion 5. – dr. Sasvári László  1

Mártíromság és emlékezet – Dr. Kovács Bálint  2

Meghívó az “örmény származású magyarok egyesületének” alakuló ülésére, 1920      8 

A Biblia az örmény hagyományban 3. – Fröhlich Ida  9

“Tűzben és rongyokban, árván és boldogan” – Fabók Dávid   11 

Ködön át … (hibaigazítás) – Murádin Jenő  15

Trianonra emlékeztek a hegyvidékiek – Hegedüs Annamária  16

Lavash – Balogh Réka 19

Az első ÁSZ elnökre, Gajzágó Salamonra emlékeztünk – EÖKK  22 

A teljesség felé - In memoriam Kátai Mihály – Kovács Katalin 25

Kevésbé ismert mártírok – Pataky Lehel Zsolt   28

TARTALOM

Erdélyi Örmény Gyökerek 2020. szeptember-október

Klub meghívó
A Zuglói Örmény Önkormányzat tisztelettel meghívja
a Fővárosi Örmény Klub rendezvényére

2020. november 19-én csütörtökön 17 órakor

Advent közeleg…
Zsigmond Benedek: Az örmény karácsonyról

Vikol Kálmán és együttesei: Adventi előzetes - agape

Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme
Budapest, V. Városház utca 7. szám felől, az udvaron keresztül

Zárugné Tancsin Katalin s.k.
Zuglói Örmény Önkormányzat elnöke

06 30 9713 820



Erdélyi Örmény Gyökerek2019. november–december

44

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015Budapest,Donátiutca7/a.
Postacíme:1251Budapest,Pf.70.Tel./Fax:06(1)201-1011

Bankszámlaszám:BudapestBankRt.Királyhágófiók:10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta

–füzetek

AzErdélyiÖr ményGyökerekKulturálisEgyesületkéthavontamegjelenőkiadványa



Nyilvántartásiszám:CE/13136-3/2017
Felelősfőszerkesztőéskiadó: dr. Issekutz Sarolta

Munkatársak:Dr.SasváriLászló,dr.IssekutzSarolta,BálintnéKovácsJúlia(Kolozsvár) 
Szerkesztőség:1251Budapest,Pf.70.Tel./Fax:(1)201-1011

Tördelés:www.artisthus.hu
Nyomdaimunkák:PannóniaNyomdaKft.

Erdélyi Örmény Gyökerek2019. november–december

FővárosiÖrményÖnkormányzat,II.ker.ÖrményÖnkormányzat

A ki ad ványt tá mo gatja: 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tagjai – köztük Czetz János tábornok
egyenes-ági leszármazottja: (balról) Sasi-Nagy Pál László és házastársa, dr. Issekutz Sarolta,

Dr. Issekutz Ákos – koszorúztak a Czetz János szobor avatásán. (Cikk: 9. old.)Volt, aki a Tarka Napon még ebéd közben is kézműveskedett

Nyilvántartási szám: CE/13136-3/2017

Főszerkesztő: Fabók Dávid
Felelős kiadó: dr. Issekutz Sarolta - Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Munkatársak: Dr. Sasvári László, dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel./Fax: (1) 201-1011

Tördelés: www.artisthus.hu
Nyomda: Pharma Press Nyomdaipari Kft.

A kiadványt támogatja:
Zuglói Örmény Önkormányzat



2020. május–június
Erdélyi Örmény Gyökerek 2019. november–december

1

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

az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek
Kul tu rá lis Egye sü let

kéthavontamegjelenőkiadványa
XXIII. év fo lyam 244. szám
2019. november–december

f ü z e t e k

Tisztelt Olvasóink!
Mindenhónap3.csütörtökén17órakor a Fővárosi Örmény Klub a Pest Megyei

Kormányhivatal Nyáry Pál termében kerülmegrendezésre.
BejárataBudapestV.,Városházutca7.számfelől,azudvaronkeresztül.

Mindenkitszeretettelvárunk!

Kerubénekek
Ökumenikus lelkülettől indítatva ismerkedjünk meg a görög katoli-
kus kerubének szövegével. (Ott csak nagycsütörtökön és nagyszom-
baton van más szövege.) „Kik a kerubokat titkosan ábrázoljuk,  
s az elevenítő Szentháromságnak háromszorszent éneket ajánlunk, 
tegyünk félre mostan minden földi gondot!”
Ez a rész hangzik el a nagy bemenet előtt, majd következik, a papi
megemlékezések után:
„Mert a mindenek Királyát fogadjuk, kit láthatatlanul környeznek 
az angyali rendek. „Alleluja” (3x) Látjuk: itt is említés történik a
„Szent,szent,szent…”énekről,megazangyalikörnyezetről,amelyet
titokzatosmódonmiemberekisképviselünk.

dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható. 
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

XXIV. évfolyam 250. szám
2020. november–december

Örmény triszagion 6.
Lassan vége az évnek és egy új kezdődik. Az év záróünnepe karácsony 
= az Úr születése. Ennek a triszagion éneke azonos az év első nagyobb 
ünnepének, vízkeresztnek (Urunk megkeresztelkedése = január 6.) 
háromszor szent énekével.

„Szent Isten, szent és erős, szent és halhatatlan, aki megszülettél és 
megjelentél, irgalmazz nekünk.”

S ez az ének lehet „irodalmi idézet”, lehet „hitvallás”, de sokszor 
imádkozhatjuk is napjainkban, vagy az egyes ünnepeinknek megfele-
lően.
  

Dr. Sasvári László

Tisztelt Olvasóink!

A vírushelyzet szellemében a Fővárosi Örmény Klub határozatlan ideig
NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE!

Kérjük, mindenki maradjon otthon és tegyen meg mindent az egészsége érdekében!
Reméljük, hamarosan újra személyesen is találkozhatunk!
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  Bár egy rettentően nehéz, furcsa, szo-
katlan év végéhez közeledünk mégis van, 
lehet miért hálát adnunk. Hálát adhatunk, 
hogy talán valóban hamarosan elérhető 
közelségbe kerül a nehéz időszakot lezáró 
vakcina a járvány ellen, amely most a leg-
jobban várt ajándék lehet, hálát adhatunk, 
hogy az év bizonyos időszakaiban, ha 
maszkosan is, de össze tudtunk jönni, ta-
lálkozni tudtunk mi örmények és örülhet-
tünk egymásnak, örménységünknek. Talán 
örülhetünk annak is, hogy új csatornák és 
lehetőségek nyíltak egymás elérésében, az 
együttlétben akár egy örmény szentmisén 
az online közvetítésen keresztül.
   Hálát adhatunk azokért is, akik ezekhez 
az együttlétekhez hozzásegítettek bennün-
ket. Akik sokszor, sok éven át kitartóan 
dolgoztak azért, hogy ez az örmény közös-
ség létezzen, összetartson, és rácsodálkoz-
hasson azokra az ajándékokra, melyeket az 
örménység hordoz. Róluk is szól, nekik is 
köszönetet mond mostani lapszámunk.
   Néhány éve karácsonykor megpróbál-
koztam a Dalauzi készítésével, ahogyan 
dédnagyanyám, Zakariás Anna leírta egy-
szer egy kis noteszbe és ahogyan édes-
anyám elmeséli a mai napig. Jól sikerült, 
azóta minden karácsonykor ez „apa dol-
ga”. Gyermekeim bár nagyok, kérik, hogy 
készítsem el. Szívesen teszem, hátha ez is 
eszükbe jut majd a szülőkről, amikor már 
ők lesznek családapák, családanyák. Ne-
héz évünk volt, mégis tekintsünk fel a já-
szolra és lássuk meg benne azt, aki értünk 
emberré lett.
   Deo Gratias!

Gyermekkoromban az egész év összes 
ünnepeit figyelembe véve, ahogyan mások 
is, én is a karácsonyt vártam a legjobban. 
Ez volt a legpompázatosabb ünnep mind 
közül. Megváltozott a világ, hiszen jó 
esetben hó volt és fagy, ami az év nagy 
részéről nem mondható el. Több napig 
voltunk otthon együtt, hiszen szünet volt, 
ez sem volt a többi ünnepről elmondható. 
És hát az ajándékok. Sok ajándék, de leg-
alábbis több, mint amit bármely más ün-
nepen kaphattunk. Ez volt hát a család, az 
év fő ünnepe.
   Később, amikor magam is családapává 
váltam, a legszebb dolog ebben az ün-
nepben a gyermekeim öröme volt, akik 
ugyanúgy csodálták ezt az estét, mint én, 
ugyanúgy csodálkoztak rá a világ ünnepi 
kinézetére, mint én annak idején.
  Aztán ahogy megnőttek, eljött az az 
idő, hogy önmagának az ünnepnek, az 
együttlétnek tudok és tudunk örülni, hogy 
békében, nyugalomban lehetünk együtt 
azokkal akiket nagyon szeretünk. Ez az 
érzés, ez a lehetőség vezet rá bennünket 
arra, hogy végre és valóban észrevegyük 
ki is az ünnep igazi fénypontja. Ki az, aki 
értünk ezen a napon megszületett és ér-
tünk emberré lett. És döbbenjünk rá annak 
nagyszerűségére, ahogy Nagy Szent Leo 
írta: „Jézus azért lett ember Fia, hogy mi 
Isten gyermekei lehessünk.”
  Ez a rádöbbenés pedig elsősorban hálával 
kell eltöltsön bennünket ezekben a napok-
ban, amikor még várakozunk Őrá Advent-
ben, és amikor karácsony estéjén nagyot 
szusszanunk együtt a csillogó fa körül.

Fabók Dávid

Szerkesztői üzenet
II. János Pál imája

   „Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. 
   Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden ku-
darcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. 
   Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.       
   Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, 
hogy Te nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. 
   Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, 
mint a panaszra. 
   Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás 
látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig 
bántani akar. 
   Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtö-
lődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó 
érzésétől. 
   Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a 
feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm 
hanyatlását. 
   Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát.    
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. 
   Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy 
belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. 
   Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. 
   Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. 
   Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy 
ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. 
   Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, 
hogy én is tudjak megbocsátani. 
   Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek 
a köszönet-mondáshoz. 
   Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam 
a dicséretedet. 
   Tartsd meg és növeld a hitemet.
   Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!”
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Dávid zongoraművész és Kirkósa Tünde 
csellóművész kiváló koncertprogrammal, 
elbűvölő játékkal lebilincselték közönsé-
güket. A szalonban felcsendült Kodály 
Zoltán szonátája után Vivaldi boldogító 
zenéje. De hallhattuk a számunkra külö-
nösen kedves Bartók Béla Román népi 
táncok negyedik darabját, melyről zenei 
kutatásaink eredményeként kiderült, hogy 
örmény húshéti dal (Zadig-Zadig kezdetű).
   Ezt követően az Agapé sok rafinált ör-
mény finomságot kínált. Dolma, saslik, 
herisza, mézesek és sok ínyenc édesség. 
Ilyen változatos az örmények konyhája. 
Dr. Keszy-Harmath Péterné Enikő képvi-
selő nem győzte sorolni az örmény meg-
nevezéseket.
   A támogatóknak köszönet jár érte! Első- 
sorban Újbuda Örmény Önkormányzata
Marosváry István elnök vezetésével, Zuglói 
Örmény Önkormányzat Zárugné Tancsin 
Katalin irányításával, a XV. kerületi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat        
Nuridsány Zoltánné Mimi elnökletével. 
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkor-
mányzat is hozzájárult az Istennek tetsző 
cselekedethez, Várady Mária elnök Bulbuk 
Éva képviselő segítségével 100 szál      
rózsával díszítették a templomot Szűz 
Mária köszöntésére. Az ünnepről távo-
zóban a hívők sokasága féltőn vitte haza 
a megszentelt rózsákat. Elsősorban a fel-

Ebesfalva, később Erzsébetváros örményei 
hitük bizonyságaként szép nagy templomot 
építettek. A város képét meghatározza ez a 
hatalmas templom, melyet Szent Erzsébet 
tiszteletére szenteltek föl. Mégis Nagy-
boldogasszony búcsút tartanak minden 
év augusztus 15-én, a régi kis templomuk 
emlékére. Körmenet indul a főtérre, leányok 
viszik vállukon a felöltöztetett Mária és a 
gyermek Jézus kegyszobrát. Aki azt viheti, 
az boldog házasságot fog kötni, tartják.
   A budapesti Örmény Katolikus Templom-
ban tartottuk meg a búcsút, mert a Coro-
navírus veszélye miatt nem mehettünk 
Erdélybe. És közösségünk örömmel jött 
meghallgatni az örmény rítusú szentmisét.
Éled a magyarörmény közösségi hitélet. 
Fülöp Ákos plébániai kormányzó úr öröm- 
mel látta, hogy újra tele templom előtt 
misézhet. „Uram, jó nekünk itt lenni”- 
mondjuk Péter apostollal együtt. Fontos, 
hogy ne lankadjon bennünk a hit lángja. 
Számíthatunk egymásra és összefogással, 
közös akarattal átvészeljük ezt a borzal-
mas világjárványt. Még minden jó lehet. 
Rajtunk múlik a diaszpóra jelene, jövője. 
Igaz lélekkel kegyelemben részesültünk 
a Szent Istenszülő menybe fölvételének 
búcsúján. 
  Hosszan együtt lehettünk, mert mise 
után érdekes koncertnek adott helyet az 
Örmény Katolikus Lelkészség: Magda 

lépő művészeknek gratulált Várady Má-
ria, a rendezvény háziasszonya, majd a 
89. évét betöltött születésnapos Zakariás 
Antal Diránt köszöntötte szakrális virá-
gokkal. Mi a hosszú élet titka? Dirán sze-
rint elsősorban a GÉNEK!, Isten akarata 
és „Én is tettem azért, hogy ilyen sokáig 
éljek”. Jókívánságunk és tapsunk kö-
szöntötte az ünnepeltet, aki első lépéseit 
Erdélyben tette meg; küzdelmes, gazdag 
életét Magyarországon töltötte.
  Mindenki örült annak, hogy a tavaszi 
magány után együtt lehetünk Isten hajlé-
kában. 
    Lelkünket ne hagyjuk táplálék nélkül az 
Emberiséget ért megpróbáltatás idején!!!

„Beszéld el fiadnak –írja a biblia –, meg kell tanítanod az ünnep minden szertartá-
sára.” Aki nem adja át hitét, tudását a következő generációknak, vétkezik. Nekünk 
a biblia tanítása szerint kell élnünk.

Várady Mária, az EÖKK kulturális referense
 

Erzsébetvárosi  Nagyboldogasszony búcsú
az Örmény Katolikus Templomban

Fülöp Ákos plébániai kormányzó a  szentmisén
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asszony búcsúról. Közösségi élmény nél-
kül maradtunk. Ezt orvosolni akartuk 
a közösségünk számára, és Fülöp Ákos 
plébániai kormányzó úr engedélyével 
ünnepélyes keretek között megtartottuk a 
Gyergyói búcsút.
  A hívek pedig jöttek, a 92 éves Gopcsa 
Paula festőművésznő, kinek gyergyói fel-
menői vannak,  középkorúaktól a legfia-
talabbakig. Két diakónus szép ritmusban 
mondta a liturgia számukra kijelölt részeit, 

  Távozóban, erdélyi hagyományként, a 
mise résztvevői búcsúfiával távoztak a 
lelket-tápláló eseményről.
   Az erdélyi magyarörmény közösség él, 
élnie kell! „Hit nélkül sem alkotni, sem 
élni nem lehet.”

A folyamatos nyelvvesztés ellenére, kö-
zösségünk kiharcolta az örmény rítusú 
római katolikus szertartáshoz való jogát. 
És főegyházakat tartott fenn. Az maradt 
a nyelvből, amit a liturgia megőrzött. 
Generációk sora vasárnapról vasárnapra 
hallotta az óörmény szövegeket, dalla-
mokat, s így az ősi templom második ott-
hona volt. Így volt ez édesanyám, néhai 
Várady Gáborné Lőrincz Erzsébet idején 
Gyergyószentmiklóson. Aztán jött a kom-
munizmus: lehet Isten nélkül élni, TILOS 
ISTENBEN HINNI, és mi majdnem elve-
szítettük az utolsó kapcsot is, ami hétszáz 
éven át megtartott örmény identitásúnak. 
   Boldog emlékű Kádár Dániel plébá-
nosunk a budapesti közösség számára 
Templomot „imádkozott össze” az Orlay 
utcában. De az erdélyi örmények nem 
felejtik az otthoni szent helyeket. Búcsú 
alkalmával ott a helyük.
  Az erdélyi zarándokhelyektől igazán 
csak a 2020-as év nagy csapása szakított 
el. Ünnepelni mégis kell, ahogy lehet. 
Szamosújvári Világosító Szent Gergely, 
Erzsébetvárosi Nagyboldogasszony bú-
csú után Gyergyószentmiklós sem ma-
radhat el. Több évtizedes élő hagyomány 
után a Corona-vírus lezárta a határokat, s 
mi nem mehetünk Gyergyószentmiklósra. 
  Nuridsány Zoltánné Mimi elnök-asszony 
szomorúan mondott le az idei Kisboldog- 

öröm volt hallani. Fülöp Ákos atya homi-
liájában a világra született Szent Szűzről 
beszélt, aki úgy született, mint minden 
ember, és még senki sem tudhatta, hogy Ő 
lesz az Istenszülő vagyis Aszdvadzadzin. 
Az élet dolgaira így kell vigyáznunk ak-
kor, amikor valami készül, kialakul – és 
nem tudjuk annak magasztos feladatát. 
Szeretettel kell fogadnunk az új dolgokat 
- Isten szándékát nem tudhatjuk-, ahogy 
Szűz Mária küldetését sem tudta senki.
   Örmény közösségünk előtt örömteli hírt 
jelentett be Fülöp Ákos atya: Főtisztelendő 
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek úr 
megkapta Ferenc pápától az erdélyi örmé-
nyek Ordináriusa kinevezést is. Istennek 
hála, tele templom sokasága értesült a hi-
téletünket érintő eseményről. A Garaguly 
István vezette kórusban egy magasan kép-
zett hang is megszólalt: Avedikián Viktória 
énekművész. Szurp – Szent még ilyen égi-
en nem szólalt meg a templomban. A Hajr 
mer-t ugyancsak szépszámmal énekeltük. 
   A szent liturgia végén Avedikian Viktória 
előadásában Charles Gounod: Ave Mária 
imája oly bensőségesen, finoman, közvetle-
nül és mégis patetikus előadásban csendült 
fel, hogy hívő közösségünket könnyekig 
meghatotta. Avedikián Viktóriát jó hall-
gatni, ő a lélek hangján énekel.
  Befejezésül a kezdeményező XV. kerü- 
leti Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Nuridsány Mimi beszámolt a 
gyergyószentmiklósi közösséghez és 
Kulcsár Lászlóhoz fűződő gyümölcsöző 
kapcsolatáról.
  Hófehér kardvirágokkal pompásan dí-
szítettük az oltárt, a templomot. Hisszük, 
hogy az Erdélyi hagyományokhoz híven, 
élő hitre, hitéletre van igény itt Budapes-
ten is, az  Orlay utcai Örmény Katolikus 
Templomban, plébánián. Az Ünnepi 
szentmisét filmre rögzítettük, ami megte-
kinthető az EÖKK YouTube csatornáján.

Vallásos-e az Örmény? Istenfélő, ez igaz. Hát az Erdélyi Örmény? Erdély-szerte 
húsz hatkarélyos ősi templom hirdeti az őskeresztény templomok örmény építőit. 
Ez kötelez. Mint a jó kovász, olyan Erdély társadalmi életében az örmény népréteg.

Várady Mária, az EÖKK kulturális referense
 

Mint az örmény Gyergyószentmiklós
Beszámoló a szeptember 6-án tartott Kisboldogasszony ünnepről

Avedikian Viktória énekli az Ave Mariát

Szeptember 12-én, szombaton tartotta meg 
a gyergyószentmiklósi magyarörmény 
közösség a Kisboldogasszony napi bú-
csút, ahol a pandémiára való tekintettel 
számos résztvevő online jelentkezett be. 
Kulcsár László meghívására az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesü-
let is online kapcsolat segítségével vett 
részt a búcsún. dr. Issekutz Sarolta elnök 
beszámolt  az Egyesület  működéséről, 
valamint az új szervezetünk, az Erdélyi 
Örmény Kulturális Központ beindulásá-
ról, vezetőiről. Nuridsány Zoltánné Mimi 
szintén online kapcsolódott, és a XV. ke-
rület munkájáról számolt be.
  A kulturális programhoz kapcsolódva 
az az EÖKK két filmet is készített, hogy 
lejátszhassák az élő közvetítések között, 
az 1848-49-es szabadságharc magyar-
örmény hősei c. kiállításról és egy portré 
filmet dr. Issekutz Saroltával „25 év pár 
percben” címmel. Mindkettő megtekint-
hető az EÖKK YouTube csatornáján.
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volt lázas beteg köztünk! A templomba 
lépés előtt kézfertőtlenítés, bent is min-
denki maszkot viselt.
  A templom ismét megtelt. Sajnos az ün-
nepélyességet és imáinkat emelő tömjén-
füst ezúttal elmaradt. Kár. Legnagyobb 
plébániai ünnep a templombúcsú! (Kinek 
kellene erre odafigyelnie?) Fülöp Ákos 
plébániai kormányzó úr mély gondolato-
kat fűzött e vasárnapi evangéliumhoz, és az 
ünnep védőszentjét is tanításába emelte.
  „Beatae Mariae de mercede redemptionis 
captivorum” nevezték meg először a lo-
vagkorban a Szent Istenszülőt a Merceda-
riusok. A keresztény rabok kiszabadítására 
Nagyboldogasszony nevével 1223-ban lo-
vagrend alakult, melyet 1235-ben a pápa 
is jóvá hagyott. Kegyetlen török hódítá-

Mártonffy Miklós zeneszerző, zongorista 
„régi motoros” és nélkülözhetetlen a sza-
lon remek hangulatához. Ujjai futottak a 
zongora billentyűkön, visszaidézték a régi 
idők, a „Jereváni lányok”, sanzonok vi-
lágát. Végül az Erdélyi örmény himnuszt 
együtt énekeltük.

   A délután folyamán bemutatkozott az 
Erdélyi Örmény Kulturális Központ 
csapata. Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Füzetek nyáron megjelent számához iga-
zodva mesélték el terveiket. Nem anonim 
társaság, neveik hallatán sokan tudják, 
mit „tettek le az asztalra”. 
   Fabók Dávid figyelmes érzékeny vezető, 
bőséges vezetői gyakorlattal. Megfontolt 
szavai felelősségről szólnak, a múlt átadá-
sának és élő jövő alakításának korszerű 
módozatairól. Az internetes bázis nélkü-
lözhetetlen. Keress rá: www.eokk.hu és 
még többet megtudhatsz magadról. 
   Balogh Réka arculattervező, már sok 
munkája ott van a könyvespolcunkon, 
Szórólapok, meghívók, plakátok, kiállí-
tási anyagok, mind magas fokú szakmai 
hozzáértését igazolják. Bizony itt az ideje, 
hogy digitális gyűjteményben hozzáfér-
hetővé váljék az erdélyi örmények féltett 
öröksége. Az Örmény Arcok projekt si-
keréhez mindannyian hozzáadhatunk egy 
arcot, felejthetetlen örmény szemeket.
   Dávid Márton Áron a kamera mögött áll, 
szigorú objektív látásmóddal dokumen-
tálja a közösség életét a XXI. században. 
Hogy miben áll az örmény identitástudat? 
Biztosan örmény az, akinek már négy 

Hagyományainkhoz híven gyerekfoglal-
kozással indul a nap. Ügyes kis kezek var-
rogattak, a fiúk örmény kolostort építettek, 
ragasztottak papírból. A megéhezett kis 
kézműveseknek jutott gata, túrós papucs. 
És jutalomként gránátalmát is vihettek 
haza -, a legörményebb jelképünket.
  Nem hagyhatom említés nélkül: míg a 
kicsik a kézműves foglalkozáson Balogh 
Réka és Fleischer Judit segítségével 
szorgoskodtak, addig a már nagylánynak 
számító Sinka Sára és Szongoth János úr 
(a Semiramis örmény Babkávézó tulajdo-
nosa) a templom udvarát seperték fel, az 
őszi levelektől megtisztítva a bejáratot. 
Nagyfokú jóérzésről tettek tanúságot.
  A belépő résztvevők mindenikét lázmé-
rővel ellenőriztük, és hál’ Istennek nem 

sok, az ellenük vívott honvédő háborúk 
tették szükségessé a lovagrend működését, 
foglyok kicserélését. Európa Fogolykiváltó 
Boldogasszonyhoz könyörgött. A törökök 
váltságdíjért adták-vették a keresztényeket. 
A háborúkkal sújtott örmény katolikusok 
minden történelmi időben megőrizték 
Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletét. 
A Kárpát-medencei diaszpóra magyarör-
ményei Trianon után a Csonka-Magyar-
országon keresve otthont, az új budapesti 
templomban illő pártfogóra találtak. A II. 
Világháború után is sok családban minden 
este imádkoztak a fogoly, vagy malenkij 
robotra hurcolt édesapákért.
  Napjaink keresztényüldözését nem le-
het tagadni. A mai misszionáriusok sokat 
tesznek az iszlám állam foglyainak kisza-
badításáért. A XXI. század szörnyűségei, 
az örmények elleni támadások imára sar-
kalnak minket is Magyarország egyetlen 
Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére 
szentelt templomunkban.
  Ezen a Búcsú-szentmisén is majd-min-
denki áldozott. És bizony csak fél ostya 
jutott. Isten adja, hogy mindig ilyen sokan 
legyünk.
  A TARKA NAP folytatása a közös ebéd, 
grillezés, amelynek utolérhetetlen a hangu-
lata. Malomkeréknyi házi kenyeret áldott 
meg Ákos atya az étkezés előtt, előimád-
kozott és megáldotta közösségünk min-
dennapi kenyerét. A Nap sütött, az embe-
rek udvariasak, boldogok voltak. Valódi 
Agapé. No és örmény ízek, az Issekutz 
Sarolta-féle finom fokhagymás örmény 
szósszal. Kimondhatatlan szeretetben és 
békességben volt részünk. Mindenki talált 
magának helyet. A két kis Halmi – Hajkus 
iker gyönyörűen falatozott az ikerkocsiban. 
  A kávé sem hiányzott Szongoth János 
jóvoltából, a püspökkenyér is elfogyott, 
Nuridsány Mimi finom rétesének morzsája 
sem maradt.

Ötödik alkalommal rendezett a magyarörmény közösség Tarka Napot a szeptemberi 
templombúcsú alkalmával. Szép napra virradtunk az esős idő után, „Isten szeme 
az arany Nap ragyog le a földre”; rég nem látott kedves arcok jelentek meg ezen az 
ünnepen. Újra bizalommal tölt el bennünket, hogy érdemes, hogy mindent meg kell 
tenni a közösségért.

Várady Mária, az EÖKK kulturális referense
 
Fogolykiváltó Boldogasszony búcsú és családi 
Tarka Nap az Örmény Katolikus templomban

A gyerekek templomot is készíthettek Készül a pompás grill ebéd
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helyről-, tanúsítva, hogy mi magyarörmé-
nyek átmeneti állapotnak tekintettük a ro-
mán hódítást, fel nem esküdtünk a román 
királyra. Nekünk Erdély volt és nem Romá-
nia a szülőföldünk. Mi, kései utódok az 
ötvenes évek után ért további atrocitások-
ról, jobb esetben a szétszakított családok 
utáni vágyakozásokról számolhattunk be. 
Dávid Márton Áron hűségesen rögzítette 
a közönség vallomásait.
  Búcsúzásképp Sinka Dani végre a zongorá-
hoz ülhetett, és övé lett a hangok birodalma. 
Belső ritmusok, futamok, disszonanciák 
és harmóniák, szélsőséges hangközök… 
Improvizáció, a XXI. század életérzése. 
Kedves produkció, kár lett volna kihagyni. 

Mindent összegezve, az öt évvel ezelőtt 
elindított Tarka Nap újabb élménnyel 
gazdagította közösségünket. Nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy megálmodója 
dr. Issekutz Sarolta Fogolykiváltó Boldog- 
asszony ünnepére igazi tartalmas, kegye-
lemben és békében töltött együttlétet gon-
dolt ki - mint ismeretes -, kvalitásokban 
gazdag magyarörményeink részére. 
   Mindenkinek köszönjük, hogy eljött és 
támogatta a találkozót. Aki nem jött el, az 
sajnálhatja! Isten legyen velünk, hogy jö-
vőre újra megrendezhessük. 

rök nevűek pedig törökországi örmények.
    Trianon 100. Nem, nem, soha … írta a 
17 éves József Attila. Varga Tamás szín-
művész hiteles, bensőséges és vissza-
fogott előadásában hallottuk a kommu-
nisták által eltitkolt verset. Az oláh még 
oláh benne, és nem román. Negyven év 
agymosás után a nemzetünket, sorsunkat 
mélyen érintő kérdések nem tűnhetnek 
el. Jöhet az internacionalista bal-liberális 
nihilista nyomás, az ország-rablás, nemzet- 
csonkítás -, fájdalma újra és újra beléhasít 
minden új nemzedék tudatába. 1933-ban 
írja dr. Papp Bogdán Az örmény, ami volt 
és ami lett című írásában: „Címül ezt is 
írhatjuk: Sorstragédia, melyet a szamos- 
újvári örménység átélt s amelyben tizen-
négy évi pokoli harc után el is vérzett. Az 
egykor virágzó jólét után jött az elbukás. 
Szamosújvár csendessé lett.” Mi mindent 
kellett és kell!! elviselniük nemzettársa-
inknak  az idegen hódító elnyomás miatt. 
„Megdermedt a kereskedelmi élet. Virág-
zó örmény közvetítő és termelő telepek 
semmisülnek meg. A Bárány-, László-, 
Papp családok sorsát pecsételi meg az 
idő. Majdnem tízezer kat. hold területű 
földbirtokot sajátítottak ki e családoktól.
Kisajátítottak legelőterületeket, dacára, 
hogy ezek védelmét a törvény bizonyos 
mértékben biztosította, s az örmény nem-
zetség fel sem ocsúdhatott, pár hónap 
alatt mintagazdaságok cseréltek gazdát. 
Fel kellett oszlatni ménest, marhagulyát, 
el kellett kótyavetyélni mangalica-fajta 
nyájsertés csordákat…” Szörnyűségek az 
első világháború után.
  És Juhász Gyula Trianon című felkavaró 
verse Várady Mária színművésznő lázító, 
számon-kérő tolmácsolásában, érintettként 
(Nagybánya szülötte), igazság és esztéti-
kum kettősségével hatott. Elindította a kö-
zösség visszaemlékezéseit – Kolozsvárról, 
Nagybányáról, Besztercéről, Marosvásár-

  Az Erdélyi Örmény Diaszpóra Aniból 
származik. Tudjuk, hogyan és milyen úton 
érkeztek a fővárosból, Aniból Erdélybe, a 
Kárpát-medencébe, mai hazánkba. Egyér-
telmű, hogy Ani főváros romként ma is 
álló ezer éves hatalmas Szent Apostolok 
temploma, egyaránt jelképe és bizonyítéka 
a fényes múltnak. Így kapott helyet a főol-
tár balján. A főoltár jobbjára az örmény 
keresztények legdrágább kincsének őriző-
je: Gehard kolostor ábrázolása került. Mi 
ez a kincs? Annak a lándzsának a hegye, 
mely Krisztus szent oldalát megnyitotta: 
„…az egyik katona oldalába döfte a lán-
dzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle”. 
(János evangéliuma) A lándzsát sokáig 
Gehard (lándzsa) kolostorban őrizték, ma 
Ecsmiadzin egyházi kincstárának legdrá-
gább kincse.
  Közben azt is megtudhattuk, hogy mi-
lyen az örmény észjárás. Mind a mai na-
pig, ha valakit arról kérdeznek, „hovava-
lósi?” – a válasz előtt az illető átgondolja, 
hogy a kérdező mit ismerhet a legjobban, 
és azt a választ adja. Így világossá vált, 
hogy mi Aniból jöttünk. Ha valaki Len-
gyelországból jött, nem azt mondják rá, 
hogy örmény, hanem lengyel. És Moldován 
Stefánia sem román, hanem örmény, a Tö-

gyereke van!!!! És Dávid Márton Áronék-
nak annyi van! 
   Várady Mária kultúráért felelős vezető, 
aki sok sikeres rendezvény szervezésével, 
előadással öregbítette az örmények jó-hírét 
mind itthon, mind külföldön. Kell is ennyi 
tapasztalat a következő évek nagyszabású 
terveinek megvalósításához. A Tarka Nap 
szervezője, az egész napos rendezvény 
moderátora, háziasszonya mindenkire és 
mindenre figyelt. 

   A felnőttek programja méltó volt az ün-
nephez. Zsigmond Benedek armenológus, 
az ELTE oktatója, kiváló megjelenítő 
készséggel magyarázta el számunkra 
templomunk oltárképének jelképeit. A 
Szent Istenszülő mindannyiunk Édesanyja, 
azaz  MAJR, és minden betű, akár a gyer-
mek Jézus glóriájában jelzett betűk mind 
szakrális jelentésűek. Az előadás megta-
lálható az EÖKK honlapján és YouTube 
csatornáján.

Zsigmond Benedek előadást tart

Mártonffy Miklós zongorajátékát élvezhettük
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rövid ideig a Ganz-Danubius alkalmazottja. 
1924-töl a Magyar Posta Kísérleti Állo-
másnál helyezkedett el, ahol az 1923-as 
évektől kezdve komoly akusztikai tanul-
mányokat végeztek a rendszeres műsor-
szórás bevezetéséért az újonnan felszerelt 
nagyobb rádióadók (2 KW) segítségével. 
A Kísérleti Állomásnál olyan híres mun-
katársai voltak, mint dr. Magyari Endre 
(aki egyben közeli barátja is volt), Molnár 
János, Tomcsányi István és Béla, valamint 
a későbbi Nobel díjas dr. Békésy György. 
1929-től már a Mérnöki Kamara tagja és 
1937-től mint a Kísérleti Állomás főmér-
nöke tanulmányutat tett Londonban, a 
Marconi cég meghívottjaként. Az 1940-es 
évtől kezdődőleg mint m.kir. postaműszaki 
tanácsos dolgozik a Posta Kísérleti Állo-
másnál. A Magyar Kinotechnikai Társaság 
választmányi tagja volt.

tette és dugdosta) - átvészelte az ostro-
mot és 1945. május 17-én újra megszólalt 
Budapest-rádió néven (majd Budapest II.).
  Zakariás János a háborút követően 
1945-től még egy ideig a Posta Kísérleti 
Állomás ideiglenes vezetője volt 1946 
nyaráig. 1948 végén kinevezték postamű-
szaki igazgatói rangba, ahol a vezetékes 
híradás témáin dolgozott. 1955-től a Posta 
Műszerüzem állományába került csekély 
fizetéssel (fizetése havi 1220 forint volt), 
innen is ment nyugdíjba 1960 januárjában. 
   1920-ban nősült, neje a kolozsvári szü-
letésű Széplaky Margit. Háború utáni sorsa 
megbélyegzett, mert a rendszer vezetői 
igyekeztek az értelmiséget a természetes 
vezető-oktató szerepétől és tekintélyétől 
megfosztani, potenciális ellenséget láttak 
benne. Egyébként ez a sors jellemezte az 
akkori egész magyar társadalmat. Zakariás 
János a rádión és írott művein keresztül 
nagyon sokakat tanított, mérnökként is 
igazi néptanító volt. Nem volt valamiféle 
megszállott világmegváltó, népnevelő sze-
mély. Belecsöppent egy kor adott helyzetébe 
és becsülettel, kitartással végigcsinálta, 
amit elvállalt. Csak a rádióban 1926 és 
1938 között 375 előadása hangzott el.
   Zakariás János híradástechnikai mérnök 
1967. okt. 10-én Budapesten hunyt el és a 
Kerepesi temetőben lett eltemetve. Mun-
kássága szolgáljon példaképül a 21. századi 
műszaki értelmiségnek is.

A 20. század elején Amerikában sorra 
alakultak a kereskedelmi rádióállomások, 
és ennek hatására 1923-ban Magyaror-
szágon is megkezdődtek a kísérleti rádió-
adások. A Magyar Posta külön szerveze-
tet alakított: a Posta Kísérleti Állomást a 
számára értékes újdonságok bevezetésére.
A Kísérleti Állomáson dolgozó mérnö-
kök feladata lett az ország távbeszélő- és 
rádióhálózatának, a Magyar Rádió stú-
dióinak, az automata telefonközpontok 
rendszerének stb. megtervezése, megrende-
lése, kísérleti darabjainak legyártása. Olyan 
egyedi és világszínvonalon álló készülé-
keket is gyártottak, mint például a Magyar 
Rádió szünetjeladója, és postatisztként dol-
gozott közöttük a későbbi Nobel-díjas Bé-
késy György. Ennek a mérnökgárdának volt 
egyik kiemelkedő alakja Zakariás János 
gépészmérnök, aki Tomcsányi Istvánnal, 
Magyari Endrével és másokkal együtt lét-
rehozta a magyar rádióhálózatot.
  Brassóban született 1895. nov. 30-án, 
Zakariás János és Tutsek Irma gyermeke-
ként. Szülővárosában érettségizett 1913-
ban és utána beiratkozott a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Gépészmérnöki Karára. 
Az első világháború kitörésekor bevonult 
katonának. Először Galíciába, az orosz és 
lengyel frontokon harcolt. 1917-ben az 
olasz frontra küldik, ahol zászlósként szol- 
gált. 1918-ban a Piave-től betegen kórházba 
szállítják és gyógyulása után leszerelik, 
így többé nem került vissza a frontra. 
Kitüntetései: Károly csapatkereszt és se-
besülési érem. A budapesti egyetemen 
1923-ban szerzi meg oklevelét és utána 

  Részt vett a magyar rádió műszaki fel-
építésében, az első csepeli adóberendezés, 
majd a 20 kW-os Lakihegyi adó építésé-
ben. Építette a pécsi és a kolozsvári adóál-
lomásokat. A rádió-technika kérdéseiről 
12 éven át hetenként tartott előadásokat a 
budapesti stúdióban „Rádióamatőrposta” 
címen. A rádiókészülék népszerűsítése, a 
rádióvétel zavartalanságának biztosítása 
céljából országos kiterjedésű méréseket 
végzett.
   Az északerdélyi részek visszacsatolása 
után 1940 őszétől pedig nagyszabású tevé-
kenységet fejtett ki az erdélyi rádióleadók 
felszerelésénél (elsősorban a kolozsvári 
és csíkszeredai térségbe) és a rendszeres 
magyar műsorszórások beindításánál is. 
Az ő irányítása alatt indult be 1941-ben 
a kolozsvári Feleki-tetőn felállított rádió-
adó is, ahová az adókat Kassáról hozatta 
Zakariás János. Ebből az alkalomból írta 
Reményik Sándor a „Rádióoszlop a Há-
zsongárdi tetőn” c. versét. A Székelyföld 
rádiós ellátására tervezett 15 KW-os rádió-
adó munkálatai megkezdődtek 1942-ben, 
de a szép tervek befejezésére a háborús 
események miatt már nem kerülhetett 
sor, csupán az épület készülhetett el 1944 
őszéig. Az eredetileg Csíkszeredának szánt 
adóberendezés is elkészült, de a nyilas 
kormány kezébe került, akik Magyaróváron 
helyezték üzembe. Ez az adó 1945. márc. 
20-án befejezte a sugárzást, leszerelték 
és egy katonai alakulat Nyugatra szállí-
totta, további sorsa ismeretlen. A háborút 
követő években 1952-1954-ben a kom-
munista hatalom az üres épületet helyre-
hozatta, más adót szereltetett bele azzal a 
céllal, hogy mint a média ilyen eszközét 
felhasználva, megkezdhesse sugárzását 
saját propagandájának megfelelően. A 
Feleki adót is leszerelték 1944 végén és 
nagy nehezen Budapestre szállították, ahol 
- köszönhetően Zakariás Jánosnak (aki elrej-

Dr. Száva T. Sándor (Bécs)
 

Zakariás János (1895-1967)
A magyar híradástechnika egyik kiemelkedő egyénisége
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90 éve született Szervátiusz Tibor

90 évvel ezelőtt született Szervátiusz Tibor 
(Kolozsvár, 1930. július 26. – Budapest, 
2018. április 25.) erdélyi magyarörmény 
szobrászművész. Édesapja Szervátiusz Jenő 
szobrászművész, édesanyja a magyarör-
mény származású Lukács Ilona volt.
   Számtalan kitüntetésben részesült, a 
főbb díjai: A Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztje 1992, Kossuth 
Díj 2001, A Magyar Köztársasági Érdem-
rend Középkeresztje a Csillaggal 2011, A 
Nemzet Művésze 2015.
  1977-től kényszerűségből kellett elhagy-
nia Erdélyt és Magyarországon telepedett 
le. Arcáról nem múlt el soha az a fájdalom, 
amely Erdély elvesztését jelezte. Gyer-
mekei: Anikó és István. 1993-ban elveszi 
Barna Klárát (később Szervátiusz).
  Az EÖGYKE szoros kapcsolatot alakí-
tott ki a művésszel, csoportos látogatá-
sokat szerveztünk a budai műtermébe, 
ahol művei mellett a művész is mesélt 
múltjáról, munkáiról. Követtük kiállításai 
helyszínére, köztéri alkotásai felállítására.
Sokszor volt vendégünk a Fővárosi Ör-
mény Klubban. Meglátogattuk Kolozsvá-
ron az édesapjával közös volt otthonát is.
  Szervátiusz Tibor a Fiumei Úti Sírkert Új 
Művészparcellájában nyugszik.

Forrás: www.szervatiusz.hu

125 éves a Mária-Valéria híd

Az esztergomi Prímás-sziget és a szlovákiai 
Párkány között megépített 518 m hosszú 
híd I. Ferencz József ausztriai császár és 
Magyarország apostoli királyának uralko-
dása alatt épült 1893 és 1895 között, Dr. 
Wekerle Sándor miniszterelnök, Lukács 
Béla kereskedelemügyi miniszter idejében 
kezdve, majd báró Bánffy Dezső minisz- 
terelnöksége, és szamosújvárnémeti Daniel 
Ernő kereskedelemügyi minisztersége 
idejében befejezve. Építész: Feketeházy 
János volt. A híd névadója Ferencz József 
Budán született leánya, Mária Valéria. 
   A híd állagát 1927-ben és 2001-ben ja-
vították. 2001 október 11-én az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is 
jelen volt a híd átadásán, valamint a Prímás-
szigeten, a hídfővel szemben Szervátiusz 
Tibor szobrászművész gyönyörű Hídoltal-
mazó Boldogasszony szobra felavatásán. 
Lukács Béla, szamosújvárnémeti Daniel 
Ernő és Szervátiusz Tibor erdélyi örmény 
származásúak.

Tisztelt Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek Olvasó!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy egyesületünk, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület a tegnapi napon, 2020.11.10.-én közgyűlést tartott. 

A közgyűlésen a szokásos beszámolók mellett megtörtént az egyesületünk tisztújítása 
is. A korábbi vezetőségi tagok közül Szongoth Gábor, dr. Sasvári László, Kelemenné 
Csíkszentgyörgyi Ficzus Margit és Zakariás Antal Dirán, megértve az egyesület vezeté-
sének fiatalítási szükségességét, korábban már írásban eljuttatta lemondását az vezetői 
posztról. Megmaradtak egyesületi tagnak, csak a vezetést adták át fiatalabb jelölteknek. 
A lemondásukat a közgyűlés elfogadta, megköszönve nekik a sok-sok éves munkájukat. 
Szongoth Gábort a közgyűlés megválasztotta tiszteletbeli elnöknek és megbízta a Szongott 
díjasok kiválasztásában és kitüntetésében való részvételre. 

Az elnök bemutatta a fiatal képviselőket, akik munkájára, a magyarörmény kultúra meg-
ismertetésére - modern kivitelezésben  - feltétlenül számít. A közgyűlés ezt követően az 
Elnökséget kiegészítette, 5 évre megválasztva az új tagokat: dr. Czárán István, Balogh 
Réka, Dávid Márton Áron és Fabók Dávid. A Közgyűlés dr. Czárán István elnökhe-
lyettes javaslatára dr. Issekutz Sarolta elnök elnöki mandátumát meghosszabbította az 
Elnökség tagjainak mandátuma határidejéig. 

A választások eredményeképpen az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
Elnökségi tagjai:

dr Issekutz Sarolta elnök
dr. Czárán István elnökhelyettes, 
Balogh Réka titkár,
Dávid Márton Áron elnökségi tag,
Fabók Dávid elnökségi tag.

Az új Elnökség a közgyűlés után megtartotta első egyeztető gyűlését.

Jó munkát kívánunk az új vezetőségnek és reméljük, hogy a járvány időszak végeztével 
újraéled a közösségi élet és reméljük, hogy a tagság is bővülni fog fiatalokkal.

       dr Issekutz Sarolta   
                  elnök

dr. Issekutz Sarolta
 

Születésnapok
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Zárugné Tancsin Katalin
a Zuglói Örmény Önkormányzat 

elnöke

1944-ben született Budapesten. Röviddel 
a gimnáziumi érettségi után 1963-ban a 
Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező 
Irodájában kezdett el dolgozni, műszaki 
rajzolóként. A gépgyártástechnológiai dip-
lomáját esti egyetemen, majd főiskolán 
szerezte meg. A KGYV-nél már, mint mér-
nök helyezkedett el. A megszűnőben lévő 
gyárból a PKS Kft.-hez került vevőszolgá-
lati előadóként az NDK-beli kapcsolatok 
gazdájaként. A rendszerváltást követően 
nyugdíjazásáig családi vállalkozásukban 
dolgozott. 2004-ben mérlegképes könyve-
lői diplomát szerzett.
   1977-ben kötött házasságot Zárug Bélá-
val, akinek édesapja erdélyi örmény szár-
mazású volt. Családjuk az 1700-as évek 

mény Önkormányzatnak is képviselője. A 
kezdetek óta eredményesen és sikeresen 
dolgozik a magyar-örmény, az örmény 
kultúra megismertetése, bemutatása és 
megőrzése területén, különösen kiállítá-
sok szervezésével, emléknapok megün-
neplésével, valamint az örmény katolikus 
templom és hitélet megsegítésével. Kap-
csolatokat épített ki a hazai, az erdélyi 
örmény közösségekkel és az őshazaiakkal 
egyaránt.
  Eddigi 22 éves értékmentő, küldetése és 
sikeres munkája eredményeként a XV. ke-
rületi Önkormányzat 2016. március 15-én 
a Rákospalota Pestújhely Újpalota érde-
méremmel tüntette ki a kerületben és az 
örmény közösségben végzett munkája ju-
talmaként „Akire büszkék lehetünk” cím-

Nuridsány Zoltánné – Mimi, 
a XV. ker. Örmény Önkormányzat 

elnöke

Budapesten született 1936-ban. Vegyész-
ként dolgozott közel 50 évig az MTA Bio-
kémiai Enzimológiai Intézetében. Édesapja 
felmenői Felvidékről, édesanyja Erdélyből 
származik. Anyai ágon örmény eredet is 
megtalálható a családban.
   Néhai férje Nuridsány Zoltán festőmű-
vész apai ágon örmény, anyai ágon szé-
kely, 1925-ben Marosvásárhelyen szüle-
tett. Műteremlakásuk 1959-től a magyar, 
magyar-örmény, örmény művészek talál-
kozó helye, szellemi műhelye volt. Egy 
gyermeke és két unokája viszi tovább az 
örmény származástudatot.
  1998-tól a Budapest XV. kerületi- és 
több cikluson keresztül az Országos Ör-

Már régóta, minden évben volt és van kinek 
megköszönni, hogy sokszor erőn felül, szabad 
időből, energiából az örménységért, az erdélyi 
örménységért tesz nagyot, sokat, rendszere-
sen és jól. Az idei, elképesztő és nehéz esz-
tendőben is elérkezett az a pillanat, hogy 
a Szongott Kristóf Díj átadásra kerüljön, 
megköszönve mindazt, amitől mindannyi-
an többek lehetünk. Idén is, bármilyen ne-
héz is volt. A díjjal megköszönünk kitartást, 
munkát, örömet és nehézséget, barátságot 
és tettrekészséget. Álljanak itt a díjjazottak 
laudációi és a köszönet szavai.

Szongott Kristóf Díj 2020

dr. Issekutz Sarolta és Szongoth Gábor idén 
ilyen egyedi módon kellett átadják a díjat

zéssel. A Fővárosi Örmény Önkormány-
zattól 2017-ben Örmény Örökségért ANI 
TRDAT Emlékérmet kapott.
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ták, amely tisztséget 2011 óta látja el. Nagy 
szorgalommal ápolja és építi a zuglói ör-
mény közösséget rendszeresen megrende-
zett rendezvényeivel, amelyek a sokszínű 
örmény kultúránk és hagyományaink egy-
egy szeletét mutatják be prózai-, zenei 
kulturális műsorokkal, kiállításokkal, több 
kiadott könyvvel. A találkozók végén 
a mindig finom falatok is megemlítendők, 
különösen az örmény ízek. Az erdélyi ör-
mény katolikus egyházi búcsúk (Szamos-
újvár, Gyergyószentmiklós), a szépvizi 
rendezvénysorozatok és családi találkozók 
csoportos látogatását hosszú évek óta szer-
vezi és rendezi, ahol erdélyi és anyaországi 
rokonok együtt vehetnek részt. Rendszere-
sen támogatja az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Füzetek megjelenését is, ezzel is erősítve az 
örmény közösség, „a nagy család” együvé 
tartozását itthon és Erdélyben egyaránt.

végén telepedett meg Erdély déli részén. 
Sűrűn látogattak Csíkszeredába, Gyergyó- 
szentmiklósra a családhoz.
  Gyermekeik Ildikó 1978, Béla 1979 és 
Anna Zita 1985-ben születtek. Férje fon-
tosnak tartotta és ápolta örmény szárma-
zását, az Orlay utcai örmény katolikus 
templomba jártak szentmisére, gyermekeik 
is örmény katolikusnak lettek keresztelve.
  1994-ben a kisebbségi önkormányzati-
ság első választásán férjével együtt mind-
ketten mandátumot szereztek a Zuglói 
Örmény Kisebbségi Önkormányzatban, 
férje elnöklete alatt. Az évek során man-
dátumot szereztek még a Fővárosi- és az 
Országos Örmény Önkormányzatban is.
   Az első adandó alkalommal végigjárták 
Erdélyben az örmények lakta településeket. 
A Zuglói Örmény Önkormányzat Testvér-
városi megállapodást kötött Csíkszereda 
és Csíkszépvíz Polgármesteri Hivatalával. 
Ennek révén 1995-ben kezdték el Csíkszép- 
vízen az örmény családok találkozóját, 
melyet azóta minden évben megszerveztek. 
Többször meghívták a testvérvárosi kép-
viselőket a zuglói Világosító Szent Gergely 
rendezvényükre, több alkalommal szeredai, 
szépvízi és gyergyói gyermekeket üdül-
tettek hazánk területén.
  Férje hirtelen halála után a Zuglói Ör-
mény Önkormányzat elnökévé választot- Díjátadás maszkban, szabadtéren

Az ég alatt levő vizek nagy robajjal húzódtak egy helyre, amikor az Úristen rájuk pa-
rancsolt. Hullám hullámot kergetett, hab habot ért, úgy takarodtak el a föld színéről ten-
gerré, óceánná válni. Nyomukban kiütköztek a hegyormok, láthatóvá lettek a völgyek, a 
dombok, a síkságok – de csak Ő látta őket, aki immár harmadik napja, hogy nekifogott 
megalkotni, berendezni ezt a világot. Megnézte távolabbról is, megnézte közelebbről is, 
és teljességgel elégedett volt eddigi munkájával.
– Ez lesz a tenger! – mutatott a csillapuló víztömegre. A tenger megborzongott a gyö-
nyörűségtől, hogy néven nevezték.
– Ez lesz a föld! – mutatott a csillogó, fekete földre. Úgy hívják azóta is.
   Ám amint a hegycsúcsokra állva körültekintett, és alaposabban megvizsgálta a völ-
gyeket, a dombokat, a rónákat is egyenként, látta, hogy meg kell tisztítani őket a sártól 
és iszaptól, amit a vizek vastagon maguk után hagytak. Látta azt is, hogy mindenütt 
kövek vannak a sárban – kisebbek, nagyobbak – ez így nem maradhat semmiképp! 
   Kerített hát egy hatalmas rostát, és dolgozni kezdett. Rázódott a rosta, zubogott a sár, 
döndültek a sziklák, zörögtek a kövek, koccantak a kavicsok. Miután mind kifolyt a 
ragacsos feketeség, a fennmaradt sziklákat, köveket, kavicsokat széles karlendítéssel 
szórta ki, aztán kezdte elölről: rázódott a rosta, zubogott a sár, döndültek a sziklák, 
zörögtek a kövek. A Fiúra gondolt ekkor is, az Egyszülöttre. Ugyanis úgy alkototta 
művét a Teremtő, hogy minden a Fiúra emlékeztessen valamiképpen; a Fiúra, akit majd 
elküld, hogy megváltsa az embereket. De ekkor még nem élt ember a földön, sőt még 
növények, állatok sem, mert a teremtésnek ez csak a harmadik napja volt. 

Kőország teremtése
- mese -



Erdélyi Örmény Gyökerek 2020. november-december

Pedig tudom, hogy szereted a májust,
és Teneked is szebb az orgona.

Az ünnep
Mennyből az angyali...
Égnek a gyertyák
Kacag az ének terítve az asztal ¬
csak fáj hogy sohse találkozik össze
a karácsony az orgonás tavasszal.

A kis Jézus beszél
Én szeretem a sápadt arcot is,
én szeretem a könnyes szemet is,
cirógatom a mellrebágyadt főt.

Akinek nincsen tettre kész,
merész,
lüktető: harcos piros orgonája,
az hozzon egy kis álmodó gallyat,
sóhajtva síró imádság fenyőt,
s az én kezem megáldja.

Hazafelé
A gyertyák elalusznak
a távolodó kórus
altató, Bűvös simogató mákony...

Repül a szánkó
Csörgös csengője csilingeli csendben
Édes karácsony!...
Tündér Karácsony!...
Boldog Karácsony!...

Dsida Jenő 
Karácsonyi utazás

Készülődés
Karácsony közeleg.
Én állok itt az ablakom előtt,
nézem a halkan pihenő havat,
s egy kis bokrétás, száradó fenyőt
törögetek.

Ma szívem is van,
Meg-megdobban a kabátom alatt
és csilingeli ezer kis csengő:
Karácsony közeleg!
Karácsony közeleg!

Útban
Csodálkozol:
Te balga kis fiú,
Ma olyan vígnak látszol!
... Csillagáros Betlehemi éjben
hívogat máma engem is a jászol.

Megyek! Megyek!
Az ajkam úgy dalol,
míg csörgös szánkóm megáll valahol,
s letérdelve a kis Jézus előtt,
átnyújtom neki igaz ajándékul
ezt a kis, tépett Bokrétás fenyőt.

Kérdezem
Mondd, kis Jézuskám,
decemberfagyon, szélen, havon át,
miért nem hozhattam Neked
egy csokor édes piros orgonát?
Most minden, minden fenyő és moha.
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   Rázódott a rosta, zubogott a sár, döndültek a sziklák, s az Úristen azt mondta magában:
– Olyan az én Egyszülött Fiam is, mint a kőszikla: erős és rendíthetetlen, a sokféle 
próbát bizonnyal kiállja. Aki majd e kövekre, sziklákra néz, és igaz hittel Őrá gondol, 
erőssé lesz, rendíthetetlenné válik, a sokféle próbát bizonnyal kiállja.
   Gyűltek, gyűltek a sziklák, kövek, kavicsok nagy területen szétszóródva, s az Úristen 
szeretettel nézett rájuk:
– Belőletek templomokat építenek majd, s fehér galambok szállnak a tornyaikra. Fa-
laikat napsugár koszorúzza, holdfény ezüstözi. De szép is lesz! De jó is lesz! Még a 
grádicsokat is áldani fogják a zarándok seregek. Belőletek oltárok lesznek! – szólt a 
sziklatömbökhöz, amik épp most gördültek le az egyik szurdokba – Belőletek pedig 
csipkésen faragott kereszteskövek! 
   Az Úristen jókedvűen dolgozott: rázódott a rosta, zubogott a sár. Mire leereszkedett 
az alkony, befejezte a munkát. Amott a ragacsos feketeség hömpölygött egyre fáradtab-
ban, hogy másnapra növények sokaságának táptalajává szikkadjon, emitt pedig létrejött 
Kőország. 
   Kőországban aludtak a sziklák, a kövek, a kavicsok. Álmukban templomokká álltak 
össze; bimbókat, indákat nyíló kereszteskövekké nemesedtek; álmukban is olyanok 
voltak, mint a Fiú, az Egyszülött: erősek, rendíthetetlenek, semmi próbatételben össze 
nem roppanók.
   A Teremtő megnézte közelebbről is, megnézte távolabbról is mai munkáját, és így szólt 
magában:
– Kőország, e szívemnek kedves hely, míg világ a világ, legyen az örményeké! A hegyeket 
is nekik adom, amelyek csúcsain ma a lábaim álltak.
   Látta az Úristen, hogy jól van ez így, jó lesz ez így – igen jó!   

Kiss Lehel     
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Volt egyszer a Hargita tetején, pontosan a csúcson egy szép, nyílegyenes, nagy fenyőfa. 
Ennek az egyik ágán nőtt egy kicsi csalóka s ebben egy kicsi fenyőmagocska. Ez a fe-
nyő volt a többinek a királya, azért nőtt a legnagyobb székely hegynek a tetejin. A kicsi 
fenyőmag pedig a fenyőkirály kincse volt. Gondolkodott is a nagy fenyő, hogy vajon 
hova ejtse el, hova dobja a csalókát, ha megérik s hol nőjön ki a földből az ő fia, amelyik 
azután a fenyők új királya lesz.
   Egy reggel aztán favágó emberek jöttek. Csupa szegény székely ember, akinek egy 
idegen ember parancsolgatott, aki most idehozta őköt a Hargitára, hogy a legnagyobb 
erdőt irtsák ki pénzért.
   Nekikezdtek a favágásnak az emberek. A fejszékkel bérótták a fák oldalát addig s ad-
dig, hogy a fenyőfák egymás után kidőltek. Ahogy elestek, még jajgattak is szegények.
Az egyik favágó elérkezett a fenyőkirályhoz. Megfogta a fejsze nyelit s nekiállott, hogy 
belévágja az éles acélt a fa derekába. De éppen ebben a pillanatban a fa kedvence, a kicsi 
fenyőtoboz leszakadt a fenyőkirály ágáról s egyenesen a favágó fejire esett. Nagyot 
koppant az ember feje. Meg is vakarta s csudálkozott, hogy miképpen eshetett ilyenkor, 
nyár derekán fenyőcsalóka a fejire, amikor az csak ősszel szokott hullani a fákról. 
Ahogy ott vakarja a fejit s nézi, hogy nem dagadt-e meg az ütéstől, hát a fenyőkirály 
mögül előlépik a Törpedoktor s azt mondja:
– Ez a csalóka azért esett volt a fejedre, nehogy kivágd azt a fát, amelyiken termett. 
Mert ez a fa a fenyők királya. Azért nőtt itt, éppen a Hargita legmagasabb csúcsán. Ha 
ezt az utolsó szál fenyőt is kivágjátok a Hargita tetejin, soha többet fenyő nem nőne 
Székelyországban.

A fenyőkirály ajándéka
- mese -

– Igenigen – azt mondja a favágó -, csakhogy münköt azért fizetnek, hogy kivágjuk 
a fákot. S ha ezt az egyet meghagyom, akkor mi lesz? Még a béremet sem fizetik ki s 
akkor a gyermekeimnek miből veszek ennivalót?
– Egyet se búsulj. Ha a vállalkozóval valami bajod volna, én ott leszek s eligazítom a 
dolgot.
  Ennyit mondott a Törpedoktor. Azzal megigazította hátán a kicsi tarisnyát, kezébe 
vette a botot s elballagott.
    A favágó pedig nem bántotta a fenyőkirályt. Kivágták a tetőn a többi fákat. Este jön a 
vállalkozó, mert számba akarja venni a napi munkát. Látja, hogy éppen a tetőn egy óri-
ási nagy fa ott áll most is, pedig körülötte mind kivágták a fizetett emberek a sok drága 
fenyőt. Éktelen méregbe gurult az idegen ember s még káromkodott is.
– Miért nem vágta ki ezt a nagy fát? – kérdi a favágótól.
– Azt azért, mert nem szabad.
– Ki mondta, hogy nem szabad? Én fizetek maguknak s maguk azt csinálják, amit én 
parancsolok.
– Azért nem egészen, vállalkozó úr. Mégpedig azért, mert ez a fa a fenyőkirály. 
– Márpedig ki kell vágni. Vegye azonnal a fejszéjét s vágja. Addig nem kapja meg a 
bérét.
– Azt már nem – mondja a favágó s dobbant egyet a lábával. 
– A béremet pedig vagy kifizeti, vagy nagy baj lesz belőle, idegen úr!
    Abban a pillanatban megjelenik a Törpedoktor. Felemeli az ujját s úgy fenyegeti meg 
a vállalkozót:
– Ennek az embernek a bérét kifizeted, te idegen ember. Mert ez a szegény székely meg-
dolgozott érte becsületesen. Különben reggelre minden kivágott fenyőt meggyógyítok s 
akkor újra kezdhetitek a fadöntést.
   No, erre az idegen vállalkozó megijedett. Meg, mert úgy gondolta, hogy ha már egy-
szer kifizeti az embereket, legalább megvan a sok kivágott fa, de ha holnapra mindegyik 
a helyén lesz megint, akkor kétszer kell fizessen.
   Azzal lementek a kalibába, ahol a pénzit tartotta. Hat fegyveres ember vigyázott a 
pénzre. A vállalkozó leült az asztalához s fizetett a favágóknak. Azok felültek a fatelep 
vasútjára. A mozdonyvezető is felszállott s még cigarettázott is, hogy nagyobb füstje 
legyen a kicsi mozdonykának.
   Akkor füttyentett a vonat s elindult, le a faluba. Az emberek hazamentek vasárnapra, 
hogy meleg ételt egyenek egyszer a héten, tiszta ruhát vegyenek s megsimogassák a 
gyermekeiket.
   A szegény favágó is hazament. Ahogy vacsora után lefeküdtek, a felesége mindjárt 
elaludt. El a gyermekek is. De az ember egyszercsak hallja, hogy kopogtatnak az ajtón. 
Nem is gyújtott gyertyát, csak megkérdezte:
– Ki az?
– Én vagyok s eressz bé.
   Ismerős volt a hang s a férfi felkelt, kinyitotta az ajtót. Nézi, hogy vajon ki jő bé s hát 
nem lát senkit.
– Hol vagy? – kérdezi.
   S hát valaki bent a szobában válaszol neki, a háta megül.
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   Már vagy három napja voltak fent az erdőn, amikor egyszer a szegény favágó, ahogy 
megállott szusszanni, látja, hogy lélekszakadva jő a felesége s vele a kicsifia. A szegény- 
ember megijedett, hogy nem történt-e valami baj otthon, s kérdezi:
– Tüktököt mi lelt volt, hogy így futtok? 
– Édesapám, édesapám, erdőnk van! – kiáltja a fiacskája.
– Mink van, te gyermek?
   Erre megérkezett a felesége is. Hát elmondja, hogy ma délben egyszer néz ki az ajtón 
s a Nagyréten valami sötétet lát. Kifut a kapun s hát a többi emberek is mind csudájára 
járnak a Nagyrétnek, ahol az ő kicsi kaszálójuk volt. Mert ott, ahol mostanig csak fű 
termett, olyan nagy csuda történt, hogy egy egész nagy, rengeteg fenyőerdő áll. Jöjjön 
s nézze meg, ha nem hiszi.
   Az embernek mindjárt eszibe jutott a fenyőkirály ajándéka. El is mondta a feleséginek 
s fiának, hogy mi történt itt a Hargitán s aztán azt, hogy amikor szombat este otthon 
volt, amikor ők már aludtak, a Törpedoktor neki elhozta a fenyőkirály csalókáját. Ő azt 
elültette s ma éppen három napja, mert szerda. Hát úgy lehet erdő a kicsi fenyőmagból.
Ott is hagyta a favágást a szegényember, hazament. Csakugyan ott volt a szép nagy 
szálfákból való erdő az ő kaszálójának a helyin.
   Vágott is egy csomó fát s szép új házat épített belőle. Aztán a többi fából eladogatott a 
fűrészgyárnak. A pénzből földet vásárolt, búzát s rozsot vetett, volt mit egyenek. A gyer-
mekek iskolába jártak s okos ember lett a fiúból, a leánykák pedig jó és ügyes leányok.
A Hargita tetejin most is áll a nagy szál fenyő, hogy a székelyek országa soha ki ne 
fogyjon a fából, ami kenyeret ad a szegény embereknek, akik idegen parancsra nem 
irtják ki a drága székely erdőt.

Dávid Antal Iván
1949. március 28.
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– Én itt!
   Vajon ki lehet, hogy ő nem látta, mikor béjött? Eléveszi a gyufát s gyertyát gyújt. Hát 
akkor látja, hogy a Törpedoktor ott áll a szoba közepin.
– Hol jövél bé, kicsi Törpedoktor? 
– Én a két lábszárod között.
– S mi járatban vagy?
– Nagy küldetésben. Ajándékot hoztam.
– Azt kinek?
– Neked. 
– S kitől?
– A fenyőkirálytól – mondja a Törpedoktor. Azzal bényúl a kicsi tarisznyájába s kihúz 
onnan egy csalókát.
– Ezt, ne! A fenyőkirály küldi azért, mert olyan ügyesen szembeállottál az idegennel s 
nem tetted meg, amit az parancsolt.
– Hát köszönöm. Tiszteltetem a fenyőkirályt – mondja a favágó.
– Megmondom, de neked adok egy jó tanácsot. Csak elébb adj egy csepp vizet inni, 
mert erősen szomjas vagyok.
   Az ember elévett egy üveget, amelyikben egy csepp bor volt s egy kicsi pohárba ki-
töltötte a Törpedoktornak.
– Székelyek vagyunk s a vendéget megbecsüljük – mondta.
   A Törpedoktor ivott, aztán megtörülte a száját.
– Idefigyelj, te szegényember. Amiért olyan becsületes voltál, most azt is megmondom, 
hogy ez a csalóka drága kincs. Igen, mert a fenyőkirály ágán termett. Ebben van egy 
magocska s ez a kicsi mag arra való, hogy a székelyek földjén ki ne pusztuljon a fenyőfa 
s a becsület. Mert látod-e, a fenyő olyan, mint a becsületes ember. Nem görbül meg a 
legnagyobb viharban sem. Nohát. Ez a mag a fenyőkirály kincse. S olyan, hogy ahová 
ezt elültetik, három nap múlva kikel.
– Csudálatos csalóka – mondta az ember.
– Abbiza – állott fel a Törpedoktor – s vigyázz rea. No, Isten áldjon meg.
– Isten áldjon, Törpedoktor.
   Az ember kiengedte a kicsi törpét s aztán lefeküdt. De nem tudott aludni. Folyton csak 
a csudálatos csalóka járt az esziben. Aztán arra gondolt, hogy ha reggel valamelyik 
gyermek megleli az asztalon, még eljátszodják s akkor mi lesz? Felkelt s bédugta a 
párnája alá. Reggel aztán a harisnyája zsebibe tette.
   Másnap templomba mentek, mert vasárnap volt. Utána a szegényember kiment a mező-
re, hogy megnézze, nem kell-e sarjút kaszálni. Ahogy a Nagyréten nézelődik, egyszer 
csak eszibe jut a fenyőcsalóka. Elévette a bicskáját s egy kicsi lyukat ásott vele a föld-
be, abba belédugta s azután béfödte földdel. Még füvet is tett a tetejire, nehogy valaki 
kíváncsi legyen, hogy mit dugott oda s megháborgassa a fenyőkirály ajándékát. Aztán 
hazament.
   Ebéd után a gyermekeivel játszott, mert egy fia s két leánykája volt. El is felejtette a 
fenyőtobozt. Reggel korán, ahogy pitymallott, a felesége feltarisznyálta túróval, kicsi 
kenyérrel, puliszkaliszttel s elindult vissza a Hargitára erdőt irtani.
   Dolgoztak, vágták a sok fát megint az emberek.
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   Az öltözék mutatta továbbá viselője gaz-
dasági helyzetét és gyermekeinek számát 
is. Nőknél leginkább a hímzés részletgaz-
dagsága, a hímzett felület nagysága és a 
felhasznált fonal alapanyaga jelezte, hogy 
milyen gazdag tulajdonosa. A magasabb 
osztályok tagjai például arany és ezüst 
szálakkal átszőtt és hímzett ruhaneműket 
hordtak. Egyes területeken a köténye díszí-
tése egy életfa hímzés volt, jelezve a csa-
ládtagok számát. Máshol szakértelmének 
eszközeit hímezte rá, például ollót, orsót, 
kancsót, mutatva, hogy milyen területeken 
jeleskedik családja életének fenntartásában. 
A díszes hímzések nem csak esztétikai 
okból kerültek a ruházatra, általános nézet 
volt, hogy védenek a rontás és sorscsapá-
sok ellen.

Férfi taraz 

Az örmény férfi viselet egy hosszúujjú 
ingből, laza, bő nadrágból, feltekert öv-
ből, kabátkából vagy kaftánból, fejfedő-
ből és lábbeliből állt. Télen a hideg ellen 
egy meleg szőrmekabáttal vagy gyapjú 
kabáttal egészítették ki öltözetüket. Az ing 
nem fehér volt, általában színes, csíkos, 
de legalábbis fehérítetlen gyapjú színű. 
Ha az ing világos színű, a nyakrészt, mell-

ki lehetett olvasni belőle, hogy házas, 
jegyben jár vagy még csak keresi párját. 
Gyerekkortól kezdődően nem csak méret-
ben kaptak mind újabb és újabb ruházatot 
a fiatalok, hanem változó családalapító 
státuszukat is mutatták ezáltal a külvilág-
nak. A menyasszonyi taraz számos olyan 
részletet tartalmazott, ami védte őt a gonosz 
szándéktól.

újabbak is megjelentek: a lila, mint a böl-
csesség, a vörös, mint bátorság, a kék, 
mint mennyei igazság és a fehér, mint a 
megfontoltság jelent meg a ruházaton.
  Egy nemzeti öltözék nem csupán viselője 
személyiségének jegyeit mutatta, hanem 

A taraz fejlődésének története

Eleinte az emberek egyszerű, díszítés nél-
küli, időjárásnak leginkább megfelelő 
ruházatot hordtak minden nap, leginkább 
gyapjúból és pamutból készült házi szövött 
anyagokból, bőrrel és szőrmével kiegé-
szítve. A gazdag réteg Kínából hozatott 
be selymet, ami hamar kiemelt státusz-
szimbólum lett. Később kialakult orszá-
gon belül is a selyemgyártás, így már 
szélesebb rétegek tudták megengedni ma-
guknak, hogy egy-egy ruhájuk selyemből 
készülhessen.
  Az évszázadok során a népviselet és 
divat sokszor változott. Bizánci, római, 
arab, perzsa és orosz kulturális behatá-
sok alakították leginkább, de a különböző 
hatások változtak területtől és korszaktól 
függően.

A díszítés jelentése

Mint a legtöbb nép viseleténél, a ruhane-
műk színeikben fontos jelentést hordoztak.
A XIV. századra kialakult szokások sze-
rint a fekete szín a földet jelentette, a fehér 
a vizet, a vörös a levegőt és a sárga a tüzet. 
Később bővült a színek jelentése, illetve 

Az örmény népviselet általános elnevezése a „taraz”, ami egymagában jelenti azt, 
hogy ruha, divat, kinézet, viselet, megjelenés, egyenruha. A pontos felépítése, for-
mája, színe, díszítése országon belül tájegységenként változik, attól is függően, hogy 
mely területeket milyen külső benyomás ért vagy milyen a helyi klíma. Alapvetően 
a számos kisebb-nagyobb változatokat két fő csoportba osztják fel, keleti és nyugati 
örmény viselet. De bárhogy is változik országszerte a tradicionális öltözet, az anyag-
választásban, díszítésben és színek használatában mindenhol megmutatja viselőjé-
nek szociális és gazdasági helyzetét.

Balogh Réka
 

Örmény öltözködés, népviselet



28 29

Erdélyi Örmény GyökerekErdélyi Örmény Gyökerek2020. november-december 2020. november-december

  Bármilyen is a nadrág szabása, minden 
területen egy széles öv tartja azt a deré-
kon, amely egy széles és hosszú szalag 
a derékon sokszorosan körültekerve. Az 
öv nem csak a nadrágot tartotta a helyén, 
hanem zsebként is szolgált, valamint ebbe 
szúrták a díszes tőrüket is a férfiak.

Női taraz

A nők ruházata díszesebb volt a férfiaké-
nál és a ruhadarabok is változatosabbak 
voltak. Az alap ruházat egy hosszú alsó-
ruhából állt, egy kötényből, övből (ami le-
hetett öv vagy körültekert vastag szalag), 
felsőruházatból, fejfedőből, ékszerekből 
és lábbeliből állt.
   A felsőruha egy lazán testre simuló sza-
bású öltözék, melyet a mellkasnál és két-
oldalt alul hasítékkal látnak el. Tájanként 
változó a színe. A gazdagabb asszonyok-
nál az öltözék készülhetett selyemből, 
szaténból, brokátból vagy bársonyból, 
arany és ezüst szálakkal hímezve.
A keleti területeken egyéni tradicionális 
öltözék alakult ki. Itt a nők hosszú vörös 
inget, hosszú vörös nadrágot, vállon át-
vetett ruhát, bársony kabátot, fejfedőt és 
lábbelit hordtak.

részt és mandzsettákat visszafogott hím-
zésekkel díszítették. 
  A felső öltözet területenként változott. 
Néhány országrészben rövidebb kabátkát 
hordtak, prém szegéllyel. Máshol hosz-
szabb, vékony kaftánt hordtak, amely 
szűk szabású volt mind a karoknál mind a 
mellkason. Vannak területek, ahol pamut 
vagy bársony kabátot viseltek. A maga-
sabb osztályok tagjai általában világosabb 
színű kabátot hordtak, míg az alacsonyabb 
osztályok férfijai sötét színeket viseltek, 
melyet könnyebb volt tisztítani és javítani. 
Nem illett egy férfinak otthonán kívül 
kaftán nélkül mutatkoznia, még a legna-
gyobb melegben sem.
  A nadrág formája szintén területenként 
változik. A nagyon bő szabástól az egé-
szen testre simuló kialakításig mindenféle 
változatot találhatunk.

Lábbelik

Mind a férfiak és a nők is többféle lábbelit 
hordtak eseménytől és időjárástól függő-
en. Jellegzetes lábbelijük a „trekh” volt, 
ami bőr talppal rendelkező vastag kötött 
zokni volt. Mindkét nem hordott ezenkí-
vül csizmát is, magasított sarokkal és fel-
kunkorított orral.

Kiegészítők

A taraz nagyon fontos része volt a rengeteg 
kiegészítő, amit férfiak és nők is hordtak. 
Egyes tárgyak generációkon át öröklődtek. 
Az ékszereket hordták a kezükön és nya-
kukban, de ruhára vagy fejfedőre varrva is. 
Szegényebb házaknál is megpróbálták mi-
nél díszesebbé tenni ruhadarabjaikat a nők. 
Ha nem volt drága fémpénz vagy arany 
dísz, akkor színes gyöngyökkel.
  A férfiaknál a derekukra tekert díszes öv 
és az övbe szúrt tőr (kindjal) anyaga, dí-
szítésének gazdagsága és színe jelezte vi-
selőjének státuszát. Az övnél az ezüst szín 
jelentette a megállapodottságot és felnőtt-
séget, az arany szín pedig a gazdagságot.

Fejfedők

Mind a férfiaknál, mind a nőknél a viselet 
fontos része volt a díszes és színes fejfedő. 
Férfiaknál előfordul szőrme, szőtt és kö-
tött fejfedő is, változatos formában és 
méretben megjelenve, de néha csak sállal 
körültekerték fejüket. Nőknél is számos 
forma és díszítési mód található, de alap-
vetően mindegyik megegyezik abban, 
hogy egy változatosan díszített lapos te-
tejű fejfedőből áll és sálak vagy fátyol 
takarja a fejet, vállakat és nyakat – néha 
akár az arcot is. A sapka és a sál rész is 
gazdagon díszített. Egy házas asszony a 
gazdagon díszített és hímzett, fél homlo-
kát elfedő sapka és sál viselettel jelezte 
helyzetét. Szalagokkal, fém és gyöngy 
rávarrásokkal, fémpénz és fém golyó ló-
gókkal díszítette, és fehér sálakkal tette 
még szebbé az összeállítást. A nők a fe-
jüket csak akkor fedték fel, hogyha nem 
volt férfi a házban, és soha nem vették le 
fejfedőjüket, hogyha utcán voltak.
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a számos gyönyörű khacskart, és kőfara-
gást ami díszíti az épületeket.
   Az Areni-1 barlang onnan vált híressé, 
hogy a 2000-res években számos külön-
böző kutatócsoport ásatásai során itt ta-
lálták meg többek között az emberiség 
jelenleg feltárt legkorábbi bőr lábbelijét, 
borászatra utaló bizonyítékait és a legko-
rábbi emberszerű agyat (közel 6000 éves).
   Az applikációhoz a területeket centiről 
centire beszkennelték, és virtuális másu-
kat létrehozták a programban. Az eljárást 
olyan helyszíneken kísérletezte ki Ben 
Kacyra, amelyeknél félő volt, hogy idő-
vel megsemmisülnek (például a háború 
súlytotta Irak területén számos kulturális 
műemlék). 
   Bár jelenleg csupán ez a két helyszín 
szerepel az applikációban (nincs hír róla, 
hogy fog-e bővülni a jövőben a helyszínek 
száma), érdemes letölteni és játszani vele 
kicsit, látványos 10 perces kirándulásban 
lehet részünk, fárasztó repülőút nélkül.

Az applikáció lehetővé teszi, hogy két 
helyszínen - a középkori Noravank kolos-
tornál és az Areni-1 barlangnál - körbenéz-
zünk telefonunk segítségével. A virtuális 
túrát idegenvezetőnk rövid kommentárjai 
teszik érdekesebbé (angol nyelven), és kis 
kék nyilak jelzik a képernyőn, hogy mer-
re lehet tovább haladni. A képminőség 
kiváló, a telefont bármerre forgatjuk, tö-
kéletes térérzékeléssel nézhetünk körbe 
a helyszíneken, egészen odaképzelhetjük 
magunkat Örményországba.
   A Noravank kolostor két templomból 
és egy kápolnából áll. A legnagyobb épít-
mény a Surb Astvatsatsin, azaz Szentanya 
Templom, amely híressé vált kétszintes el-
rendezéséről. 1339-ben fejezte be építését 
a híres építész és miniatűrfestő, Momik 
mester (az eokk.hu oldalon elolvashatjuk, 
mesébe foglalva, a templom építésének és 
Momik szomorú sorsának történetét). Az 
applikációban megcsodálhatjuk az épüle-
teket, kívül és belül, és megnézhetjük azt 

Mostanában nem nagyon lehet külföldre utazni, és egy örményországi kirándulás 
egyébként sem sokak által elérhető álom. Így érdemes most inkább elővenni a tele-
fonunkat és játszani kicsit a My Virtual Armenia (Én Virtuális Örményországom)  
ingyenes applikációval. Az applikáció letölthető innen: http://farbridge.co/mva/

Balogh Réka
 

Utazzunk Örményországba telefonon
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Odakint hó hull, idebent csend ül.
Az áhítatban pici harang csendül.
Egy angyal csendben a fa mellé repül,
a szeretetet hozta nekünk ünnepül.
Békés karácsonyt!

Szeretetben gazdag békés karácsonyt 
és áldott Újévet kíván mindenkinek az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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