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Tisztelt Olvasóink!
2015-ben az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a Fővárosi 
Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap harmadik csü

törtökén. Mindenkit szeretettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termébe, bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől.

„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)
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Lapunk az interneten: a www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek – oltárok

A következőkben a magyarországi s erdélyországbeli örmény katolikus szentélyeket 
kívánnánk számba venni. (Lehet, hogy nem lesz teljes az összeállításunk.)

Középkori templomaink közül Feldebrő és Tarnaszentmária (mindkettő Heves me-
gye) templomain fedezhetünk fel örmény templomokra jellemző jegyeket. Pl. az ör-
mény templomokban oldallépcsőn mehetünk fel a magasabban fekvő szentélyben levő 
oltárhoz, s ez Tarnaszentmárián ma is így van.

A középkori Esztergomban is élt örmény közösség. Hallottunk arról, hogy egy kora-
beli Esztergomot ábrázoló metszeten felfedezhető egy örmény jelleget mutató templom.

Idézzük fel gondolatainkban azokat az őseinket, akik ezeket a – s más még itt felso-
rolható – templomokat látogatták, hisz joguk van ahhoz, hogy Isten előtt megemlékez-
zünk róluk!

dr. Sasvári László



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. január - február

3

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. január - február

2

2015 egyik decemberi csütörtökén azért 
gyűltünk össze, mi magyarörmények, 
hogy megajándékozzuk egymást az oda-
figyelés és az őszinte szeretet élményével. 
Voltak, akik egyedül érkeztek az ünnep-
ségre, és voltak, akik többedmagukkal: 
fiatalok, illetve a bölcsebb korosztály 
egyaránt. Örültünk egymásnak, hiszen 
ez is egyfajta összetartó nagy család, még 
ha hivatalos nyelven diaszpóra rétegként 
is illetnek. Közöttünk, mint minden csa-
ládban többféle embert találni. Csodabo-
garat, nyüzsgőt, állandó elégedetlenke-
dőt, aktívat és építőt. Ezen a karácsonyon 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat két 
„aktív építőt” is kitüntetéssel jutalmazott. 

TRDAT Különdíjat adományoztunk 
annak, aki jövőt adott 

az erdélyi örmény közösségnek
A fővárosi testület által újonnan 

alapított, és az Armeniát keresztény 
álammá tevő, III. Trdat uralkodóról 
elnevezett különdíjat Dr. Issekutz Sa-
roltának, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnökének adtuk 
át, kifejezetten közösségépítő tevékeny-
sége okán.

Mint ahogyan a helyszínen is említettem, 
Saroltát nem kell bemutatnom senkinek, 
sőt méltatását tekintve jövő karácsonyig 
is olvasnánk e sorokat és hallgattuk vol-
na a helyszínen korábban elnyert elisme-
réseinek sorát.1 Ezért csak röviden any-

nyit emelnék ki róla, 
hogy mind emberként, 
mind vezetőként kivé-
teles karakteres sze-
mélyiséget képvisel. 
Olyat, aki képes volt 
a legnagyobb dolgok 
egyikére: arra, hogy 
öntudatára ébressze 
a magyarörménységet, 
itthon és szervezeti for-
mában Erdélyben. Ha-
talmas és küzdelmes 
dolog ez. Azt is mond-
hatnám, olyan harc, 
amelynek vívására ke-
vesek képesek. Teszi 

ezt becsülettel, kitartással, kreativitással, 
rettenthetetlenséggel és tartalmas hagyo-
mányápolással. Minden mozdulata, gondo-
lata, tevékenysége ehhez köthető. Ez az út 
áldozatokkal járt mindannyiótok részéről, 
azonban olyan eredményeket adott, amely-
nek köszönhetően itt ültök most együtt, 
vagy olvassátok e sorokat… és ezt zavarta-
lanul megtehetitek a jövőben is. 

Sarolta az én szememben egy „csu p a
szív és mosoly” nő, aki kemény is éppúgy 
tud lenni. Férfiakat megszégyenítő mó-
don képes kiállni az igazságért, ha éppen 
szükséges, de csupacsupa szeretet és báj. 
Láttam őt tárgyalni, nevetni, haragudni, 
vagy éppen szeretve lenni. Ő egy olyan 
érték, akit úgy kell elfogadnunk, ahogyan 
van. Meg kell becsülni, s ha megbecsül-
jük egymást is és odafigyelünk a saját 
családunkra, hosszú távon is minden 
rendben lesz.   

Trdat mester kortársa volt felmenőinknek
 
Az ANI-TRDAT mesteréről elneve-
zett díjat az értékmentés ihlette. Ani 
legnevesebb építészéről van szó, aki-
nek a nevéhez fűződik a többi között 
a katholikoszok palotája, de ő állította 
helyre a konstantinápolyi Hagia Sofia 
megrongálódott kupoláját is. A fővárosi 
testület annak ítéli oda mostantól min-
den évben a róla elnevezett díjat, aki át-
menti az örmény múlt egy szeletét a jövő 
generációjának.

Ezt teszi Zakariás István is Csíkszépvízen 
az örmény katolikus templom felújítása-
kor, de keze nyomát másutt is felfedez-
ni, például a széki református templom 
restaurálásánál. Zakariás István építő-

mérnök, szépvízi örmény család leszár-
mazottja, a Csíkkörzeti „Szentháromság” 
Alapítvány egyik alapítója és kuratóriumi 
tagja. Sok kollégájától eltérően nem kül-
földön, hanem Székelyföldön gyümöl-
csöztette szakmai tudását.  A többi között 
a Csíki Székely Múzeumon, a Márton 
Áron Főgimnáziumon, a „Sapientia” 
Egyetem csíkszeredai főépületén fedez-
hető fel gondossága. Ajtony Gábor kura-
tóriumi elnök szerint munkáinak pontos 
és kifogástalan elvégzésével tett szert 
hírnevére. Az alapítvány visszaszerzett 
Emlékházának felújítási munkálatait 
is kezdettől fogva ő vállalta fel és vezeti 
jelenleg is – írta méltatásában. A szépvízi 
örmény katolikus plébánia mellett műkö-
dő egyháztanácsnak tagja, és ebben a mi-
nőségében Gábor Zoltán plébános úrral 
elindították a helybeli 253 éves örmény 
katolikus templom restaurálását. Az újra 
szentelés májusban lesz. Mint a helyi ön-
kormányzati testület tagja, sokoldalú tevé-
kenységet fejt ki szülőfaluja érdekében is.

Az elején a gondviselésről gondolkodtam 
hangosan. Most visszakanyarodom, hiszen 

Esztergály Zsófia Zita

Isten áldása kísérte 
karácsonyi összejövetelünket

 A karácsony mindig a szeretetteli békét hozza a szívünkbe, és egyúttal tükröt 
is mutat zaklatott életünkről. Ilyenkor képesek vagyunk egy csapásra mindent ki-
zárni magunk körül, és csak arra koncentrálunk, ami előttünk áll. Ez pedig Isten 
és az ő gondviselése, a család. 

Jobbról Esztergály Zsófia, Issekutz Sarolta, Heim Pál

Jobbról Esztergály Zsófia, Zakariás Botond 
és Heim Pál
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ide tartozik egy történet, amit megosztanék 
veletek. 2015 nyár eleje, Szamosújvár, bú-
csú. Széken szálltam meg, egy panzióban. 

Az étlapon ott szerepelt az Angadzsabúr le-
ves, de mielőtt megkóstoltam volna, vasár-
nap lévén, vallásos emberként, ellátogattam 
a református istentiszteletre (rendesen, mint 
ahogyan szoktam). Már a templom köze-
lében is éreztem, hogy itt egy csodavilág 

nyílik éppen meg előttem. Fiatal lelkész és 
erős gyülekezet üdvözölt barátságosan már 
kívül. Belül pedig egyik ámulatból estem 
a másikba, amikor láttam a gyönyörűen 
felújított templombelsőt, amelyen szin-
te életre keltek a régi ábrázolások a lehető 
legtökéletesebb összhangban a frissen fe-
hérre meszelt faldarabokkal. Ezt már csak 
az tetézte, hogy a gyülekezet népviselet-
ben volt, szinte kivétel nélkül. Keresztelt 
a lelkész: zavarba ejtő szakrális kivetülése 
volt minden momentumnak. Csodálatos 
volt, ahogyan az Isten házának falain lévő 
festett megjelenítések közrefogták a szó-

széken igehirdető lelkészt. Mint az elmúlás 
két szelete között az élet. Akkor még nem 
tudtam, hogy a templom felújítása Zakariás 
Istvánhoz fűződik, magát az építőmérnököt 
sem ismertem. Mikor említettem neki, hogy 

a szépvízi örmény katolikus templomban 
végzett gondos munkája miatt szeretnénk 
elismerésben részesíteni, csak akkor derült 

ki, hogy a széki templom rekonstrukciója is 
hozzá kötődik. 

Ezt a történetet azért írtam le, mert 
az Isteni gondviselés vezetett végig, amely 
csodálatos, ha az ember felismeri és értéke-
li. Zakariás Istvánnál tökéletesebb jelöltje 
nem is lehetett volna a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat testületének. A díjat – elfog-
lalt édesapja helyett – fia, Zakariás Botond 
vette át a karácsonyi ünnepségen. 

Szongott Kristóf díjat kapott kiemelke-
dő munkássága miatt Zsigmond Benedek

Az eseményen Zsigmond Benedek 
armenológus kapta meg kimagasló te-
vékenységéért a Szongott Kristóf díjat, 
amelyet Dr. Issekutz Saroltától, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnökétől vehetett át. A karácsonyi ha-
gyományokhoz illően, Sarolta beszámolt 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület tavalyi eredményeiről (külön 
cikkben olvasható), és pár szót én is szól-
tam a fővárosi testület munkásságáról. 

Elnökként sikeresnek látom a 2015-ös évet 
Aktív és feltérképező időszakot tudhatunk 

magunk mögött. Az elsők között említem az 

örmény farsangi bált, amelyet most február-
ban megismétlünk. Ezúton is várunk min-
denkit szeretettel, a meghívókat postázzuk 
hamarosan. Csodás kiállítást támogattunk 
az Országos Széchenyi Könyvtárban, meg-
emlékezve ezzel a Genocídiumra. Szintén 

ismételjük idén a kétnapos tábort, ahol ör-
mény ételek, újrahasznosított műanyagból 
pedig ékszerek készültek; a Schütz Ödön 
előadássorozatot, ahová meghívunk min-
den kutatót, aki mérvadó örmény témá-
ban, de Kávéházi Fórum címmel közéleti 
előadássorozatot is indítunk, minden olyan 
érdeklődésre számot tartó közéleti aktua-
litásban, amely meghatározza napjainkat. 
A korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fekte-
tünk a Kárpátmedencei erdélyi örmény 
társszervezeteinkkel szervezendő közös 
programokra és nem hagyhatom ki a nyelv-
oktatást sem: örmény, orosz és angol nyelv-
kurzusok látogathatóak szervezetünknél.  

A széki református templom

Széki népviseletben (Fotók: Esztergály Zsófia)

JobbróL: Jakabházyné Várhidy Eszter, 
Esztergály Zsófia, dr. Issekutz Sarolta

Lipcsei Edit énekművész és tanítványa
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Mostantól pedig a www.fovarosiormeny.
hu címen található honlapon is informálód-
hattok programjainkról, ahol akár gyorsan 
és egyszerűen üzenhettek is nekünk.
Mindenkinek Áldott, Boldog Új Évet kí-
ván a Fővárosi Örmény Önkormányzat el-
nöke és testülete.
1 Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2015. janu-
ár-február (XIX. évf. 2015. szám) 2-11. oldal

Laudáció a Szongott Kristóf-díjhoz 
Zsigmond Benedek 

Élete
Zsigmond Benedek 1975ben szüle-

tett Budapesten. Családjának: szüleinek 
és nagyszüleinek köszönheti korai érdek-
lődését a tudomány, a zene és a nyelvek 
iránt. Általános iskolás korában megtanult 
latinul és ógörögül, gimnazista korában 
érdeklődése a héber, a hindi, a szanszkrit 
és a kínai nyelvek felé fordult. Születésé-
től fogva előbb passzívan, majd hat éves 
korától aktívan részt vesz a liturgikus 
zenei életben. Hat éves korától Szendrei 
Janka szkólájában énekelt, majd Dobszay 
László liturgikus tanfolyamain római li-
turgiát, Béres Györgytől pedig gregorián 
éneket tanult. .A kóruséneklés rejtelmeibe 
ifj. Sapszon FerenctőI kapott bevezetést.

Tizennyolc évesen felvételt nyert 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karára. Az egye-
temen latin, francia, indológia, elméleti 
nyelvészet és filozófia szakra járt, továbbá 
középkori latin filológiát, buddhista stúdi-
umokat és koreanisztikát hallgatott.

A keleti stúdiumok révén került kapcso-
latba az armenológiával, vagyis az örmény-
kutatással. 19971999 között Szalmási Pál 
és Schütz Ödön tanította keleti örményre, 
óörményre és örmény történelemre.

1999ben járt először Örményország-
ban, majd 2004től kezdve évente több-
ször is ellátogatott, eddig 22 alkalommal, 
olykor hónapokat töltve ott. Jelenleg 
az Örmény Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézetének doktorandusza.

2000től tart előadásokat hazai és nem-
zetközi konferenciákon, magyarországi 
és örményországi egyetemeken különböző 
örmény témákban. 2005 óta tanít rendszere-
sen előbb keleti, majd nyugati és óörmény 
nyelvet, illetve örmény művelődést. Tanfo-
lyamait korábban az Országos Örmény Ön-
kormányzat, valamint más, kerületi örmény 
önkormányzatok szervezésében tartotta. Je-
lenleg az ELTE BTK oktatója.

Örmény liturgia
Zsigmond Benedek számára az örmény 

liturgia volt az az inspiráló erő, amely révén 
az armenológiát, vagyis az örménykutatást 
választotta hivatásául. Örmény szentmisét 
először a budapesti Orlay utcai Örmény 
Katolikus Templomban hallott. Ekkor ha-
tározta el, hogy az örmény liturgiát fogja 
kutatni. Amikor elkezdett vele foglalkozni, 
még nem sejthette, hogy az örmény liturgia 
kutatása önmagában egy hatalmas terület, 
amely jelentős részben még feltáratlan.

1999ben belefogott egy örmény mise-
könyv kiadásába, az akkor hozzáférhető; 

szűkös lehetőségek között. Munkája akkor 
kapott igazán lendületet, amikor 2003ban 
két görög katolikus szerzetes, akiket azóta 
püspökké szenteltek, Orosz László Atanáz 
és Kocsis Péter Fülöp testvér segítséget 
nyújtottak a bizánci liturgikus vonatkozá-
sok és a szakirodalom terén, majd szemé-
lyesen is megismerkedhetett az örmény 
liturgiatudomány nemzetközi művelőivel. 
A Szent István Társulat 2006ban kiadta 
az örmény misekönyv 2003ig szerkesztett 
változatát: Szent Liturgia az örmény kato-
likus szertartás szerint címen. 2009ben 
a Józsefvárosi Örmény Önkormányzat köz-
reműködésével megjelenhetett az örmény 
mise énekeinek újabb fordítása.

1999 óta Zsigmond Benedek az örmény 
liturgia következő területeit kutatta: 

• az örmény mise újkori változatának 
szöveghagyománya;

• az örmény mise állandó és változó 
énekeinek szövege, liturgikus szerepe, 
dallama és előadásmódja;

• Aranyszájú Szt. János liturgiájának 
középkori örmény változata;

 • az örmény úzusok és zenei hagyomá-
nyok;

• liturgikus örmény nyelv;
• az örmény rítus mozgáskultúrája, kü-

lönös tekintettel a ministrálásra;
 • az erdélyi örmény liturgikus úzus;
• az örménykipcsak liturgikus úzus.
Az utóbbi években az örmény mise 

újkori változatának többféle kiadásán 
dolgozott: a hívek, az érdeklődők és a tu-
dósok számára. Ehhez kapcsolódik a kö-
zépkori örmény miseváltozatok kutatása, 
mint fontos forrás. Az örmény liturgia 
erdélyi örmény, valamint örménykip-
csak úzusának létét Zsigmond Benedek 
fedezte fel és tartott róluk előadásokat 
nemzetközi konferenciákon. A liturgikus 
örmény nyelv szintén nem lett korábban 
leírva. Kisebb szószedetek készítését kö-
vetően Zsigmond figyelme az összeha-
sonlító liturgikus örmény terminológiára, 
valamint a liturgikus örmény szókincs 
egyre bővebb kiadására és a liturgikus 
örmény nyelvtan leírására összpontosult. 
Az örmény mise énekeire és mozgásvi-
lágára vonatkozó kutatásait a gyakorlat-
ba is igyekezett átültetni örmény kórus, 
illetve később örmény ministránscsoport 
alapításával.

Voszkeberán Énekkar
Zsigmond Benedek örmény liturgi-

kus és egyházzenei kutatásait 2000től a 
mechitarista szerzetesek is segítik. 2003ban 
felvette a kapcsolatot Barszegh Pilávcsján 
atyával, az Örmény Apostoli Egyház ma-
gyarországi elöljárójával. Barszegh atya 
felkérte az örmény miséken való énekes ol-
társzolgálatra, amire válaszul 2004 áprilisá-
ban megalapította a Voszkeberán Énekkart, 
amelynek neve magyarul Aranyszájú 

Jobbról Esztergály Zsófia, Issekutz Sarolta, Zsigmond 
Benedek és Szongoth Gábor
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Szent János. A kórus hamar híressé vált 
a magyar egyházzenei körökben és kó-
ruséletben, sok helyre hívták koncertezni. 
2006tól az Orlay utcai Örmény Katolikus 
Templomba is meghívást kapott liturgikus 
szolgálatra. A kórus a 2015ös örmény ka-
tolikus pátriárkai látogatás miséjén jelentős 
szerepet játszott a nagyszabású énekes szol-
gálattétel megvalósításában.

Keleti örménység
Zsigmond Benedek figyelme a 2000es 

években a keleti örménység nyelvére 
és kultúrájára irányult. Még 1999ben be-
levágott egy keleti örmény szótár készíté-
sébe. Ennek több kisebb változata elké-
szült a 2000es évek közepére. Zsigmond 
jelenleg új koncepció alapján dolgozik 
a szótáron. Az elkészítést nehezítette, hogy 
2000es évek végéig nem álltak rendelke-
zésre más nyelvű modern keleti örmény 
szótárak, illetve a keleti örmény nyelvben 
számos új fogalmat meg kellett alkotni. 
Ennek érdekében hozta létre Zsigmond 
a Nyelvművelő Bizottságot Jerevánban, 
az örményországi nyelvészek és szótárké-
szítők összefogására, 2012ben.

Örmény művelődés
Az örmény művelődéssel oktatásával 

és hazai megismertetésével 2005ben 
kezdett el foglalkozni és prioritásai között 
szerepel. A rendszeres tanfolyamokon kí-
vül is gyakran kérik fel, hogy adjon elő 
különböző örmény kulturális témákban.

Időről időre az Örmény Genocídium-
ról is előadást tart. A témában lefordította 
magyar nyelvre Nikoláj Hovhanniszján 
neves örmény történész könyvét, amely 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület kiadásában megjelent.

2004ben a GiziMap kiadó újabb 
Kaukázustérképet adott ki, ennek 
Örményországot és Karabahot ábrázoló 
része, valamint Grúzia műemlékeinek áb-
rázolása Zsigmond Benedek munkája.

A 2000es évek elejétől foglalkozik ör-
mény versek műfordításával magyarra, 
franciára, latinra és angolra. 2006ban 
jelent meg kétnyelvű kötete Örmény an-
tológia címmel.

Erdélyi örménység
Zsigmond Benedek 2004től kezdve 

több alkalommal járt Erdélyben, hogy 
az erdélyi örménység művelődését meg-
ismerje. Kutatásai három jelentős ered-
ménnyel jártak: 1. Felfedezte, hogy egyes 
könyvek és kéziratok sajátos örmény 
nyelven íródtak, amelynek az „erdélyi ör-
mény” nevet adta. Ezt a nyelvet az erdélyi 
örmények a 1819. század során használ-
ták. 2. Észrevette, hogy az erdélyi örmény 
liturgikus könyvek és kéziratok több száz 
népéneket tartalmaznak, vagyis liturgi-
ában használatos, de népi eredetű éneke-
ket. Ezeket a népénekeket sikerült az élő 
hagyományban is fellelnie és minidiszken 
rögzítenie. 3. Az erdélyi örmény népéneke-
ket az örmény liturgia során sajátos módon 
alkalmazták. Ez azt jelenti, hogy a 1820. 
század között létezett egy önálló erdélyi 
örmény liturgikus hagyomány, szaknevén: 

úzus. Zsigmond ebből az erdélyi örmény 
úzusból írja doktori disszertációját.

Nyugati örménység
A nyugati örmény nyelvet ma már 

csak a diaszpórában beszélik, ezért 
az UNESCO veszélyeztetett nyelv-
nek nyilvánította. Zsigmond figyelme 
2011ben fordult a nyugati örmény nyelv 
felé. 2015 szeptemberében beindította az 
első hazai egyetemi nyugati örmény tan-
folyamot az ELTE BTKn.

Örmény- kipcsak
Egykori tanára, Schütz Ödön profesz-

szor az örménykipcsak nyelv és irodalom 
kiváló ismerője volt. 2013tól Zsigmond 
Benedek is elkezdett örménykipcsakul 
tanulni, 2014ben pedig az örménykip-
csak liturgiáról tartott előadást egy vilniu-
si konferencián. Azóta egyik kutatási célja 
az örménykipcsak úzus feltárása.

Örmény közösségi és tudományos élet
Zsigmond Benedek 1999 óta foglalko-

zik a magyarországi örmény könyvtári 
anyag feltárásával. Előbb a pannonhal-
mi könyvtár örmény anyagát, majd a 

Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
tudományi Intézetének örmény részlegét 
nézte át és katalogizálta. 20002002 kö-
zött a Schütz Ödön hagyatékon dolgozott, 
majd a 2010es években az Orlay utcai Ör-
mény Katolikus Templom könyvtárában.

2003 óta vesz részt különböző örmény 
tudományos rendezvények szervezésében.

2004ben Schütz Ödön halálának 5. év-
fordulóján szervezett emlékkonferen-
ciát, 2011ben részt vett a Nemzetközi 
Armenológiai Társaság budapesti konfe-
renciájának előkészítésében. 20072010 
között, majd 2012től napjainkig a Buda-
pesti Örmény Katolikus Templomban lát 
el oltárszolgálatot. 2013ban ministráns-
csoportot hozott létre, amelynek folyama-
tosan tanítja be az örmény misén történő 
énekes ministránsszolgálatot.

2015ben ellátogatott Magyarországra 
XIX. Nerszész Péter örmény katolikus 
pátriárka. Az örmény katolikus egyházi 
vezető meghívásában, valamint a több 
napos esemény előkészítésében és lebo-
nyolításában, a nagyszámú ministráns 
és kórusénekes felkészítésében Zsigmond 
Benedeknek jelentős szerepe volt.

(Elhangzott a 2015. december 17-i 
Fővárosi Örmény Klubban)

Zsigmond Benedek ministránsként az 
Örmény Genocídium 100. évforduló 
tiszteletére celebrált nagymisén 
a Bazilikában
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Az egyesület működéséhez a tagdíj bevéte-
leket, adományokat, az adózó állampolgá-
rok személyi jövedelemadó 1 %a felaján-
lásait (229.624 Ft), az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Emberi Erőforrás Támo
gatáskezelő útján a NEMZCISZ150275 
pályázatunkra működési költséghez 
kapott 450 eFt támogatást, valamint 
a Balog Zoltán miniszter úr által támo-
gatott Velünk élő kultúrák: Örmények 
országos középiskolai vetélkedő megren-
dezésére kapott 4  illió Ft támogatás egy 
részét (2016ban fejeződik be a verseny) 
használtuk fel. A projektek megvalósításá-
ban együttműködtünk a Fővárosi Örmény 
Önkormányzattal és több –EÖGYKE 
képviselőiből alakult  kerületi és városi 
örmény önkormányzattal, közösen valósí-
tottuk meg az éves klubdélutánokat, vala-
mint az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, 
egyéb kiadványok megjelentetését. Hálás 
köszönetet mondunk a magánszemély 
adományozóinknak, az együttműködő 
örmény önkormányzatoknak a támogatá-
sokért. Ezen összefogásunk mindmind 
az örmény kultúra megismertetését és ter-
jesztését célozták. Az egyesület idén sem 
fizetett személyi juttatást és alkalmazottat 
sem foglalkoztatott. 

A 2015ös év rendkívüli volt, ugyanis 
két sorsfordító eseményről, kerek évfordu-
lójáról emlékeztünk meg: 300 évvel ezelőtt 
halt meg Verzár Oxendiusz, első és egyet-
len örmény katolikus püspökünk, aki az 
Erdélybe befogadott örmény őseinket ör-
mény katolikus hitre térítette, mely által 
a római pápa fennhatósága alá helyezett 
bennünket. Köszönet és hála érte.

A másik kerek évforduló a 100 évvel ez-
előtt történt örmény népirtás, az Örmény 
Genocídium, melynek másfélmillió ör-
mény esett áldozatul az első világháború 
alatt. Az áldozatokat II. Vazgen, örmény 
apostoli katolikosz 2015. április 24én 
szentté avatta. 

Mindkettő kerek évforduló méltó meg-
emlékezésére szervezte meg az Egyesület 
a Velünk élő kultúrák: Örmények országos 
középiskolai vetélkedőt világi és egyházi 
középiskolások számára. A verseny fővéd-
nökei: dr. Semjén Zsolt és Dr. Erdő Péter 
érsek, bíboros, prímás. Az elődöntő online 
módon november végén lezajlott, a döntő-
re 2016. tavaszán kerül sor Budapesten. 

Méltó módon és egész évben folya-
matosan megemlékeztünk az Örmény 
Genocídium 100. évfordulója kapcsán 
a népirtás másfélmillió áldozatáról: 
Március 20án megnyílt Az örmény nép 
tragédiája az I. világháborúban c. kiál-
lítás az Országos Széchényi Könyvtár 
és az Örmény Nemzeti Könyvtár együtt-
működésével, amelynek szervezésében, 
kiállítási tárgyak biztosításában, a kiállítás 
költségei viselésében működtünk közre.

Április 16án a Fővárosi Örmény Klub-
ban elnökünk előadást tartott az örmény 
népirtásról, majd a június 18i klubdélutá-
non A nefelejcsek virágzásakor Örmény-
országban címmel vetítettképes úti beszá-
moló hangzott el e témában.

Április 24én megrendeztük az Örmény 
Katolikus templomban az Örmény Geno-
cídium emlékkiállítást a jereváni Nagy Mé-
szárlás Múzeum archív fotóanyagából, majd 
az emlékmisét követően ünnepélyes keretek 

között felavattuk az általunk is támogatott 
Hacskart (Kőkereszt), mely a templom fa-
lában került felállításra. A Krikor atya által 
celebrált örmény nyelvű katolikus misével, 
ministránsok és a Voszkeberán kórus közre-
működésével emlékeztünk. 

Május 14én a nagyváradi Partiumi Ke-
resztény Egyetemen a Csendesnap c. kon-
ferencián a zsidó, a cigány és az örmény 
népirtásokra emlékezve az elnök vetített-
képes előadást tartott az Örmény Genocí-
diumról, archív felvételekkel illusztrálva.

Május 23án a Szent István Bazilikában 
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás jelenlété-
ben XIX. Nerszész  Bedrosz (Bejrútból) 
örmény katolikus pátriárka a másfélmillió 
örmény áldozat, szent emlékére nagymi-
sét celebrált 3 kórus, nagy papi és mi-
nistráns segédlettel, amely alkalommal 
zsúfolásig megtelt a Szt. István Bazilika. 
A szervezésben nagy részt viseltünk, részt 
vállaltunk a bazilikai hangosítás és a pát-
riárka vendéglátása költségeiből is. 

Segítettünk a Napút folyóirat szerkesz-
tőségének a Genocídium 100. évfordulója 
tiszteletére kiadott májusjúniusi örmény 
tematikus szám megjelenésében, a laptar-
talom szervezésében.

Megrendeztük szeptemberben 14én 
a II. kerületi Örmény Önkormányzat 
felkérésére a Magyarörmény emlékek 
könyvekbe zártan c. fotó és tárgykiállí-
tást a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban, melyen megemlékeztünk a 100 
évvel ezelőtt  éppen a megnyitó napján 
 történtekről: a Musza Dagh –i ellenállók 
sikeres megmeneküléséről. Megszervez-
tük a megnyitó kulturális műsorát Alexa 
Károly irodalomtörténész és a Lusnakar 
örmény népzenei együttes fellépésével, 
gasztronómiai bemutatóval.

November 11én a Partiumi Keresztény 
Egyetemen, Nagyváradon kiállítottuk 

Az örmény nép tragédiája az I. világhá-
borúban c. nagyszabású tavaszi kiállítás 
anyagát (műtárgyak nélkül) és levetítettük 
az Örmény Genocídium c. dokumentum-
filmet, főleg az egyetemi diákok számára.

A Fővárosi Örmény Klubban április-
ban dr. Urmánczy Nándor országgyűlési 
képviselőre emlékeztünk vetítettképes 
előadással dr. Gortvay István unoka köz-
reműködésével és bemutattuk a nyári Ba-
rangolás programajánlatát. 

Május 16án az elnök  meghívás-
ra  előadást tartott Maroshévízen 
a Dr. Urmánczy Nándor emléknapon ren-
dezett konferencián a dualizmuskori ör-
mény származású politikusokról, ország-
gyűlési képviselőkről. 

Kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek kulturális és információs havilapunk 
XIX. évfolyamát kéthavonta, 60 oldalon, 
gazdag képanyaggal és az évkönyvet, vala-
mennyit eljuttatva a közgyűjteményeknek is. 
A füzetek megjelenésének kiemelt támoga-
tója volt a Fővárosi Örmény Önkormányzat, 
a II. kerületi, a Ferencvárosi Örmény Nem-
zetiségi Önkormányzat, valamint a Zuglói 
Örmény Önkormányzat. A füzetek és meg-
hívók, beszámolók a www.magyarormeny.
hu honlapunkon is olvashatók. 

Részt vettünk a szamosújvári Világosító 
szent Gergely napi és az erzsébetvárosi 
Nagyboldogasszonynapi örmény katoli-
kus búcsún. 

Részt vettünk a Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat által szervezett Örmény hagyo-
mányőrző tábor projektben augusztus 78án.

Közreműködünk a Magyarország ör-
mény emlékhelyei c. kutatási projektben 
a Fővárosi Örmény Önkormányzattal 
együttműködve.

Az Erdélyi Örmény Múzeum soro-
zat részeként megjelentettük az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek füzetek XVIII. 

Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület 2015. évi működéséről
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évfolyamát DVDn, valamint 10 örmény 
tárgyú könyv digitalizált változatát az ör-
mény kultúra minél szélesebb körben tör-
ténő megismertetése céljából.

2015. november 13án Nosztalgia Klubot 
rendeztünk a nyári Barangolás képei levetí-
tésével és előadásával: Négy ország – egy 
nemzet címmel. A közösség tagjai átvehet-
ték a DVDre mentett képeket, kisfilmeket. 

November 21én lezajlott a Velünk élő 
kultúrák: Örmények országos középisko-
lai vetélkedő elődöntője 19 középiskola 
között, online módon, benne az Örmény 
Genocídiumról szóló kérdésekkel. A ki-
értékelések megtörténtek, az elődöntőben 
szereplő valamennyi diák és felkészítő 
tanár számára könyvjutalmat és oklevelet 
küldtünk a részvételért. A győztes csapatok 
kiértesítése a döntőbejutásról a napokban 
megtörténik.

Az év során az elnök számtalan egyházi 
és világi konferencián vett részt (Márton 
Áron emlékkonferencia, GulagGupvi 
A szovjet fogság Európában konferencia, 
Terézvárosi Konferencia 2015/2 kereté-
ben Az Örmény Genocídium 19152015 
tudományos konferencia (fővédnöke 
Dávid Katalin művészettörténész), A nem-
zeti fejlesztési együttműködés környe-
zeti vonatkozásai konferencia,  Nemzeti 
Kisebbségek Keretegyezmény konferen-
cia (Európa Tanács), stb.), sok alkalom-
mal adott riportot (rádió és tv számára), 
készített cikkeket folyóiratok részére 
az Örmény Genocídium 100. évfordulója 
alkalmából és a hazai magyarörmény kö-
zösség kulturális és hitéleti identitásőrzé-
se témakörében, határon innen és túl. 

A Fővárosi Örmény Klub 20. évét zár-
juk ma. 17. alkalommal adja át az egye-
sület a Szongott Kristóf-díjat Zsigmond 
Benedek armenológus részére az örmény 
katolikus liturgia örmény nyelven történő 

fennmaradása érdekében végzett elévül-
hetetlen érdemeiért. (Laudáció a 6. olda-
lon olvasható)

Bár a költséghiány miatt csak 6 alka-
lommal tudtuk a klubot működtetni, vál-
tozatos és sikeres programokat láthattak 
a klub hűséges látogatói. A klubprogra-
mok a füzetek hasábjain képes beszámo-
lóval és a honlapunkon keresztül minden-
kihez eljuthatott. Az Egyesület minden 
alkalommal a klubestek vezetését, műsza-
ki berendezések és eszközök biztosítását, 
szállítását, üzemeltetését is elvégezte. 

Segítséget nyújtottunk az Örmény 
Katolikus Plébánia működéséhez, az ör-
mény katolikus hitélet javításához, egyes 
rendezvények lebonyolításához, illetőleg 
részt vettünk a búcsúnapokon, valamint 
koszorúzási ünnepségeken.

Számtalan örmény vonatkozású kiállí-
táson, farsangon, előadáson, koncerten, 
emléktábla avatáson, megemlékezésen, 
örmény nemzetiségi műsoron vettünk 
részt az év folyamán, pl. csak az utolsó két 
hónapban: XII. ker. Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat gálaestjén, Kozma Simon 
képzőművész kiállítás megnyitóján, 
az Erdélyi Helikon „Nyíl helyett toll” c. 
jubileumi ünnepségén, a Zuglói Örmény 
Önkormányzat évzáró rendezvényén, 
az EME Grúziát és az ottani örmény em-
lékeket bemutató előadásán, a Budavári 
Örmény Önkormányzat gálaestjén, stb... 

Elmondhatjuk, hogy az Egyesület idén 
is sikeres évet zárhat, sokfajta és sokszí-
nű projektben vettünk részt. Kivételt ké-
pez az Országos Örmény Önkormányzat 
működése, amelyet ebben az évben sem 
sikerült törvényes mederbe terelni. 

dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2015. december 17-én 

a Fővárosi Örmény Klubban)

A Karácsonyba, a születés, a kisdedség 
ünnepének körébe beletartozik az egész 
világ. A régi is, meg a mai is és a holnapi 
is. Nyilvánvalóan a Mindenható döntésével 
kezdődött. Nem tudjuk, mikor, de nyilván-
valóan az előtt, hogy kiválasztotta a korabeli 
tiszta szüzek közül Máriát, s elküldte hozzá 
az Angyalt. Kéretik az imádságos életű Ol-
vasó, hogy ne botránkozzék meg a határozó-
kon: e sorok írója is tudja, hogy az Úr szá-
mára nincsen előbb, utóbb, akkor, majd és 
hasonlók, de számunkra, földön élők számá-
ra vannak, így használatuk elkerülhetetlen. 

Emberi ésszel annyit jegyezhetünk meg, 
hogy ez az időszak viszonylag nyugodal-
mas volt. Nem dúlták háborúk, válságok 
Izrael földjét – párthusok is csak Buenos
Airesi ortopéd cipészek képzeletében 
csatangoltak a környéken.

Kezdhetjük talán a népszámlálással. 
Érdekes korrajz egy igazolványok nélküli 
világ hivatali

ötletességéről: kinekkinek a „saját vá-
rosában” kellett beiratkoznia, így próbál-
ták elejét venni a többszörös nyilvántar-
tásba vételnek. Az akkori ember ismerte 
ősapái nevét hétnyolc, vagy még több 
nemzedékre visszamenőleg. Ha kérdez-
ték, megmondta, a gyülekezet pedig ösz-
szevetette a hallottakat a maga adataival: 
csalás nagyjából kizárva.

*
Mennyire korszerű, sőt, gazdaságkorszerű 
volt az eljövendő Isten elutasítása! Ösztö-
nösen, mélyen, határozottan, meg ahogy 
ma szokás: személytelenül! Nincs hely. 
Hol van hely két embernek? Ott, ahol 
a háziak akarják, és ott nincs, ahol nem 

kérnek a hívatlan vendégekből. József és 
Mária hívatlanok voltak „saját városuk-
ban”. Talán rég nem érintkeztek betlehe-
mi atyafiaikkal, esetleg nem találták meg 
őket, vagy igen, de náluk „sem volt hely?”

Ma hol van hely Jézus számára? Itt? 
Közöttünk? Bennünk?

Nézzünk körül lakóhelyünkön, hazánk-
ban, Európában! Özönlenek a muszlimok 
és ki tudja, kik még AfrikábólÁzsiából, 
mert nem lelték otthon saját és gyermeke-
ik jövőjét. A volt keresztény népek lyukas 
hólyagok, mind szívja magába a környé-
kére tévedő emberanyagot és elemészti.

Az egészségügyi okokat félretéve 
a gyermektelenség istentelenségből ered. 
Európa népességfogyása és hitetlensége 
ugyanannak a dolognak a megnevezése 
két látószögből. A holland, belga, francia, 
német templomok nagy része eladó, vagy 
már elkelt. Régen kiürültek. Úgynevezett 
lelkészek néha próbálkoznak közönség-
csalogató trükkel, de a közönség azért az, 
ami, hogy ne sikerüljön a dolog. 

* 
Az európai kereszténység súlyos szívbe-
teg, akár a kétezer év előtti judaizmus. 
A farizeusok, papok és különféle hittudók 
világosan látták ezt, ezért jelentek meg 
mindenütt, ahol Isten szavát vélték halla-
ni, például Keresztelő Szent János, vagy 
éppen Jézus közelében, azonban százból 
száz meghallgatta, de közülük kilencven-
kilenc másként gondolta. Cáfolni nem 
tudta, de elhárította, mert az igazságot el-
lentétesnek találta érdekeivel. 

Az érdek az anyagi ember számára min-
dig nyers és evilági. Cáfolhatatlan, mert az 

Czakó Gábor

Karácsony különös csillaga
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ellenbizonyíték isteni, égi, szent, azonban 
az ilyesmi mind érvénytelen a haszonel-
vűek között. Nem lehet megenni, pénzre 
váltani.

*
Az égi üzenetet Betlehem határában ta-
nyázó pásztorok hallották az angyaltól 
(Luk 2, 914) „Ma született az Üdvözítő 
Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. 
Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takar-
va és jászolba fektetve.” A pásztorok el-
hitték az angyalnak, hogy népük királya, 
az Úr, a Mindenható pólyás baba, és az ál-
latok etetésére szolgáló jászol a bölcsője.  

„Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül 
az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek:

„Dicsőség a magasságban Istennek,
És békesség a földön a jóakaratú embe-

reknek.”
A pásztorok jóakaratú emberek voltak. 

Amit hallottak, láttak, rögtön tovább-
adták. „Aki csak hallotta, csodálkozott 
a pásztorok elbeszélésén.”

*
Amíg magyarok lesznek a földön, addig 
Ádventben mindig el fogják játszani, 
hogy mi és hogyan történt a pásztorokkal 
meg Isten Fiával.

*
Az európai tudomány komoly részt vál-
lalt a kereszténység nevetségessé tételé-
ben és a kiszorításában. Nem lett volna 
föladata fölvilágosodást, racionalizmust, 
istentagadást és hasonlókat hirdetni – 
magánszorgalomból tette, amit tett, meg 
istentiszteletből. Őszentsége a Pénz imá-
datából. A fejtörés ugyan ingyenes, ám 
a kutatáshoz szükséges eszközök drágák. 
Ez nyilvánvaló. A költségekkel ne bajlód-
junk, inkább képzeletben fussunk végig tu-
dósaink ádventi csillagmagyarázó cikkein.

A tapasztalt Olvasó tudja, hogy arról a bi-
zonyos csillagról van szó, amely a Napkeleti 

Bölcseket vezette Betlehembe, közelebbről 
a születés helyéhez. Máté (2,1 16) nyo-
mán. „Amikor Jézus a judeai Betlehemben 
megszületett, Heródes király napjaiban 
bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és 
érdeklődtek: „Hol van a zsidók Újszülött 
királya? Láttuk csillagát napkeleten és el-
jöttünk, hogy hódoljunk neki.” 

A tudós cikkírók itt kaptak szárny-
ra. Utánanéztek irataikban, hogy 
Jézus Krisztus születése körüli eszten-
dőkben volte szupernóva robbanás, boly-
gó együttállás, kavarte a Naprendszer 
belsejében farkatlan üstökös. Aki keres, 
talál. Nosza, hamar kitalálódott, hogy 
a Megváltó nem is akkor született, amikor, 
hanem ennyi meg annyi évvel előbb vagy 
utóbb, mert épp akkor állt a Szaturnusz a 
Jupiter mellé, akkor robbant a – nem foly-
tatom. Idén is lesznek ötletek.

*
Ó szent együgyűség! Csapja össze ke-
zét a művelt és gazdag Európa. Nem 
emlékszik már atyái hitére, inkább azon 
élvezkedik, hogy ujjának redői igencsak 
emlékeztetnek a bankjegyeiéire. 

*
„…Heródes király megriadt, és vele egész 
Jeruzsálem.” Ujjongás helyett, hogy végre 
itt az Üdvözítő! „Összehívta az összes fő-
papokat és a nép írástudóit és tudakozódott 
tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. Azok 
azt válaszolták: „A judeai Betlehemben, 
mert így jövendölte a próféta.” (…) Több, 
mint érdekes a király tájékozatlansága…

Heródes a bölcsektől titkon (…) meg-
tudakolta a csillag föltűnésének idejét. Fi-
gyeltünk? Akkoriban minden király tartott 
csillagászokat. Nyilván Heródes is. Ám 
a jeruzsálemi tudósok nem észlelték a csil-
lagot! Miért nem? „Majd ezekkel a szavak-
kal küldte őket Betlehembe: „Menjetek, 
tudakozódjatok gondosan a gyermek felől. 

Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy 
én is elmenjek és hódoljak neki.”

„Azok (…) elindultak. S lám, a csillag, 
melyet napkeleten láttak, előttük haladt, 
amíg végül meg nem állt a hely fölött, 
ahol a gyermek volt. Amint meglátták 
a csillagot, igen megörültek.” 

Tehát a csillag 
kizárólag nekik mutatkozott! 
Jeruzsálemben nekik sem!
Nyilvánvalóan nappal is látható volt, 

hiszen akkoriban aligha lehetett más nap-
szakban utazni.

Kelet felől jövet nyugatnak tartott, 
ámde Jeruzsálemtől kezdve dél felé, Bet-
lehem irányába kanyarodott! Ilyesmikre 
égitest nem képes.

Ember sem arra, hogy égi jelenséget kö-
vessen! Akkor sem volt, és ma sem létezik 
olyan jármű, amely erre a vállalkozásra 
alkalmas volna!

A különös „csillag” megállt a betlehemi 
istálló fölött! Ilyesmit sem tudnak csillagok!

Tehát bármennyire is rettegnek néme-
lyek a csodáktól, be kell látniok, hogy 
a „Betlehemi csillag” nem holmi „aszt-
ronómiai jelenség” volt, például nem 
JupiterSzaturnusz együttállás, hanem 
természetfölötti tünemény: isteni alkotás 
kizárólag a bölcsek vezetésére! 

Csoda? Bizony az. A csoda olyan pil-
lanat, amelyben a Teremtő fölfüggeszti 
a természeti törvények hatályát. Ugyan-
ekkor elkaphatjuk Isten tekintetét, és ál-
tala beleláthatunk a tényleges, a látszatok 
mögötti valóságba. Korunk embere retteg 
a csodáktól, s mindenféle magyarázato-
kat kohol, amikor a Teremtő mosolyával 
találkozik! A csoda ugyanis derűs és mo-
solyog az ő karót nyelt „tudományos” 
okoskodásain, gazdasági számításain meg 
hasonlókon. Ráadásul gazdaságember 
igencsak fél Istentől, de nem istenfélő 

a szó nemes értelmében, mivel kézzel
lábbal kapálózik az Úr ellen. 

Persze a Megtestesülés csodájához ké-
pest az útmutató „csillag” ügyködése csak 
fityfiritty.

„A házba lépve megpillantották a gyer-
meket anyjával, Máriával, és leborulva 
hódoltak neki. Azután fölnyitották kin-
cses ládájukat és ajándékot adtak neki: 
aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy 
vissza ne forduljanak Heródeshez, más 
úton tértek vissza hazájukba.”

Az útvezető csillagról több szó nem 
esik. Az Úr nyilván levette az égről…

*
Az Úr angyala Józsefet is meglátogatta ál-

mában: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, 
és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg 
nem szólok, mert Heródes keresi a gyerme-
ket és meg akarja ölni.” Így történt: a Szent 
Család még azon az éjszakán elköltözött 
Egyiptomba. Ott is maradt Heródes haláláig.

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek ki-
játszották, nagy haragra gerjedt és Betlehem-
ben meg annak egész környékén megöletett 
minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, 
a bölcsektől megtudott időnek megfelelően.

*
Milyen korszerű figura ez a Heródes! 

Magát Istent, a Második Isteni személyt 
próbálta megöletni, mert féltette tőle 
a hatalmát! A jakobinusokhoz fogható? 
A kommunistákhoz? A nácikhoz? A ter-
roristákhoz? A multikulti nihilistákhoz? 
A pénzemberekhez?

A betlehemi ártatlanokat beláthatatlan 
sorban követtékkövetik mind a mai napig 
a keresztény mártírok. 

A Karácsony ajándék, mivel a Megváltó 
születésnapja, egyúttal a legyőzhetetlen élet 
ünnepe.

2015. 12. 03.
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Bűvészinas a mesteréhez

■ Hogy tudományos kutatói munkája 
mellett hány nyelvművelő cik ket írt és kö-
zölt az Igazságból Szabadsággá változott 
kolozsvári napi lapban Murádin László, 
nem tudnám megmondani, de hogy ezrek 
többszöröséről, sőt nagyon sokszorosáról 
van szó, annyi bizonyos. Hiszen 1958 óta 
heti rendszerességgel jelentkezik egyegy 
nyelvi bű vészmutatvánnyal. S ez nem túl-
zás. Vajmi kevesen tudják ugyanis oly ma-
gas szinten megszólaltatni azt a fülünknek 
oly kellemes mu zsikát szolgáltató „hang-
szert”, anyanyelvünket, mint ahogyan Ő te
szi. Tudományos igényességgel, de ugyan-
akkor játszi könnyedséggel, eleganciával, 
ötletességgel, nem ritkán finom humorral 
is. Merthogy a magyar nyelvnek, anya-
nyelvünknek mestere, sőt bűvészmestere 
Ő. „Hókuszpókuszaim”  ezt a címet adta 
legutóbbi, több mint 450 ol dalas, gyűjtemé-
nyes kötetének  nemzedékek nőttek fel, ci-
zellálták nyelvtudásukat, beszédstílusukat, 
íráskészségüket.

    És elégítették ki kíváncsiságukat. Még-
hozzá élvezettel, hiszen kit ne érdekelne 
egyegy sajátos nyelvi fordulat, szállóige, 
szólás mondás története vagy akárcsak 
legegyszerűbb, állandóan haszná latos, hét-
köznapi szavaink eredete, kialakulásuknak, 
esetleg más nyelvekből való átvételüknek, 
meghonosodásuknak a módozata.

    A rövid és frappáns megfogalmazások, 
a tematikára és nyelvi megjelenítésre egy-
aránt vonatkozó színesség jellemzi immár 
több mint félévszázada Murádin László 
írásait, s biztosítja kortól, nemtől, szakmai 
végzettségtől függetlenül cikkeinek nép-
szerűségét. A visszajelzések nyomán költő 
és matematikus, festő és szakmunkás, mu
zsikus és vízvezeték szerelő olvassa élve-
zettel „hókuszpókuszait”.

S persze jómagam, aki idestova negyed 
évszázada élek „társbér letben” Murádin 
Lászlóval a Szabadság Művelődés oldalán, 
ame lyet felejthetetlen emlékű Krizsán Zoli 
kollégámtól örököltem meg annak idején. 
Békés együttlétünket csak nagy ritkán bo-
rította fel egyegy többékevésbé szükség-
szerűen túlméretezett cikk, hogy az tán ismét 
egymásra leljünk. S hogy még mindig talál-
jak tanulniva lót nyelvmesteremtől. Mert ha 
holtig tanul a jó pap, miért ne tehet né meg a jó 
újságíró is? (A jelzőt csupán az egybecsengés 
kedvéért biggyesztettem oda.) S hogy Goethe 
Bűvészinasával együtt elmond hassam: 
„Ellestem igéit s / Hókuszpókuszát,/ S bűv-
erővel én is/ Mű velek csodát”. Hátha egyszer 
sikerülni is fog. Mert a 85ig, ameddig te el-
jutottál, kedves Laci, még van néhány évem.

Isten éltessen sokáig, erőben, egész-
ségben,  ötletekben és kivi telezésekben, 

hogy a 100. születésnapodon már együtt 
bűvészked hessünk!

Németh Júlia

Hat évtizedes szakmai pálya

■ Murádin László élete és szakmai pá-
lyája ta lán leginkább abban kivételes, hogy 
a 20. század történelmi terelőfalai és akadá-
lyai ellenére szívó san haladt és megmaradt 
a maga által választott úton. Az pedig a sors 
és a történelem elégtétele, hogy a nagy 
munkái úgy valósultak meg az elmúlt ne-
gyedszázadban, ahogyan korábban elkép-
zelni sem lehetett volna, kisebb írásainak 
java része pe dig szintén gyűjteményes kö-
tetekbe kerülhetett.

Életének lexikális adatai: 1930. nov-
ember 29én született az aranyosszéki 
Harasztoson. Iskolá it szülőfalujában, majd 
a gyulafehérvári Majláth Gimnáziumban, 
a kolozsvári Piarista Főgimnázi umban 
és a marosvásárhelyi Bolyai Líceumban vé
gezte. A Bolyai Egyetemen szerzett magyar 
nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet 
1954ben. Már egyetemi hallgatóként gya-
kornoka, rövid ideig ta nársegéde a Magyar 
Nyelvészeti Tanszéknek. 1957ben került 
át a Román Akadémia kolozsvári Nyelv
tudományi és Irodalomtörténeti Intézetébe.

Három területen végzett egészen kivéte-
les munkát. Az erdélyi magyar nyelvi tájak 
terep munkásaként 19591966 között gyűj-
tötte össze A romániai magyar nyelvjárá-
sok atlasza anyagát. A kutatásra kiválasztott 
falvak, a meglátogatott kutatópontok (136 
település) átfogják a romániai magyarság 
egész lakóterületét, a mintegy 3400 kérdés 
pedig kiterjedt a hagyományos falusi élet 
teljes fogalomkörére, a szókészlet legfonto-
sabb elemeire. A következő három évtized-
ben az anyag szerkesztésével foglalkozott 
(a kiadás reménye nélkül), és sorban közölte 

elemző tanulmányait, jórészt szintén az at-
lasz anyagából (ezekből utólag két kötete 
is megjelent: Nyelvjárási tanulmányok. 
Székelyudvarhely, 1996.; Erdélyi magyar 
nyelv földrajz. Nagyvárad, 2010.). Az atlasz 
kiadása vé gül a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság támoga tásával, Juhász Dezső bu-
dapesti professzor és munkacsoportja köz-
reműködésével vált lehetővé. A számítógé-
pes technika órákra, napokra rövidí tette le 
hónapok, évek munkáját. 1995ben jelent 
meg az I. kötet, 2010ben pedig az utol-
só, a XI. (minden kötetben háromszáznál 
több nyelvtér kép!). Most már elmondható, 
és ezt elsősorban Murádin László nyugtáz-
hatja nagy elégtétellel, hogy ez az atlasz 
egyedülálló a maga monumenta litásában, 
a kutatópontok számában, a nyelvi anyag 
egyöntetűségében és hitelességében. Méltó 
párja a 14 kötetes Erdélyi magyar szótörté-
neti tár nak. Nyelvjárástani munkásságáért 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1974
ben Csűry Bálint  emlékéremmel tüntette ki, 
a Román Akadémia 1996ban a P. Hasdeu-
díjjal jutalmazta.

Az előző erdélyi nyelvésznemzedék 
hagyo mányához hozzátartozik a névtan 
művelése is. Murádin László elsősorban 
szerkesztőként volt mentora a földrajzi ne-
vek és a személynevek gyűj tésének és fel-
dolgozásának. Számon tartotta a gyűjtőket 
és a gyűjteményeket, a Nyelv és Iroda
lomtudományi Közlemények Adattár rova-
tában rendszeresen közölte őket. Már ezen 
az alapon is a névtan szakértőjének számí-
tott. Figyelme aztán egyre inkább és határo-
zottabban fordult a névtu domány felé, több 
tanulmánykötetet, monográfi át is megje-
lentetett: A hely, ahol élünk. Barango lások 
Erdély helynevei között (Székelyudvarhely, 
1998); Egyházi településnevek Erdélyben 
(Székelyudvarhely, 2000); Utak és nevek. 
Telepü lésnevek erdélyi utakon (Budapest, 

85. születésnapján köszöntjük 
Murádin László nyelvészt
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2003); Erdélyi magyar családnevek (Nagy-
várad, 2005).

Kivételes Murádin László folyóirat
szerkesz tői tevékenysége is. A Nyelv- 
és Irodalomtudomá nyi Közlemények, 
a NylrK., amely 1990 előtt az egyetlen 
romániai magyar nyelvészeti és iroda
lomtörténeti szakfolyóirat volt, a Román 
Akadé mia égisze alatt jelenik meg 1957től 
a Nyelvtudo mányi és Irodalomtörténeti 
Intézetben. 1968tól Murádin László lett 
az örökös szerkesztőségi tit kár, jelentős 
részben most is ő végzi ezt a mun kát, mi-
közben  2007től  a főszerkesztői tisztsé
get is ő tölti be. Ez is egyedülálló a ma-
gyar szak mai életben, kivételes vállalása 
és  eljesítménye Murádin Lászlónak: élete, 
mindennapi munkája a folyóirat sorsával 
is összefonódik immár közel öt évtizede. 
Az előző nemzedék számára gyakorlati
lag az egyetlen publikációs lehetőséget 
biztosítot ta a folyóirat, háttérben a biztonsá-
got és rangot je lentő Román Akadémiával.

A harmadik terület Murádin László 
nyelv művelő tevékenysége. Akik kollégái 
lehettünk az elmúlt hosszú évtizedekben, 
akár némi irigy séggel is tapasztalhattuk, 
hogy őt olvassák a legtöbben, a nyelvé-
szek közül ő van jelen leginkább az er-
délyi és különösen a kolozsvári, Kolozs 
megyei nyilvánosságban. Ma úgy gondol-
juk, hogy nem a nyelvet, hanem a beszélő 
ember nyelvi tudását kell művelni, gazda-
gítani, és ezzel is bátorítani kell a nyelv-
használatot. Murádin László mintha ezt 
ösztönösen is tudná, érezné: az ő nyelv-
művelése anyanyelvi nevelés. Cikkeiben 
elsősorban szavak, szólások, nevek ere-
detét, je lentését elemzi, a nyelv rejtelme-
it tárja az olvasó elé. Ez Murádin László 
egyszemélyes nyelvi kö zönségszolgálata. 
Kétezernél is több nyelvműve lő írásá-
nak javarésze kötetekben is olvasható: 

A szavak titka (Kolozsvár, 1977); Szavak 
színevál tozása (Kolozsvár, 1983); Anya-
nyelvünk ösvényein. Nyelvművelő írások 
(Székelyudvarhely, 1996); Ki volt az a 
bizonyos Deákné? Rövid nyelvműve lő 
írások (Nagyvárad, 2003); Anyanyelvi 
mozaik. Nyelvművelő írások (Székelyud-
varhely, 2004); Babér és borostyán. Vá-
logatott nyelvművelő írá sok (Nagyvárad, 
2012); Hókuszpókusz. Nyelvművelő írá-
sok (Nagyvárad, 2014). Mindezekre való 
tekintettel, ennek elismeréseként kapta 
meg 2000-ben az Anyanyelvápolók Erdé-
lyi Szövetsége Nyelvőrzés-díját, 2002ben 
pedig Budapesten ) az Anyanyelvápolók 
Szövetsége Lőrincze-díját.

2000ben, amikor 70. születésnapján 
ünnepeltük, felsoroltam mindazokat az in-
tézményeket és helyeket, helységeket, 
amelyeknek okuk és joguk van arra, hogy 
köszöntsék Murádin Lászlót. Most sem 
tehetek mást, másfél évtizeddel később, 
hi szen az előző köszöntés jó ómennek 
és hatásosnak bizonyult: itt van közöttünk, 
munkáját napi rendszerességgel folytatja. 
2011ben egész munkássá ga elismerése-
ként kapta meg a Magyar Köztársaság 
Érdemrend Lovagkeresztjét. Közben azon-
ban tagtársunk lett az MTA Kolozsvári 
Területi Bizottsága Nyelvtudományi 
Szakbizottságában, így a Szakbizottság fel-
terjeszthette a KAB 2015. évi fődíjára, „a 
Tudomány Erdélyi Mestere” díjra, és ün-
nepeltünk ezt november 14én át is vehette 
Ma rosvásárhelyen.

A formák, a keretek változnak, de válto-
zatlan a tisztelet és az elismerés, a kollegiá-
lis és a baráti szeretet: Isten éltessen, kedves 
Barátunk!

Péntek János
 (A laudáció elhangzott 

a díjátadási ünnepségen)
Megjelent Szabadság 2015. nov. 28.

Arra gondolok, hogy az itt következő 
írás akár karácsonyi történetnek, aján-
déknak is beillik.  Ott kezdem, hogy az 
EÖGYKE szervezte idei „Barangoláson” 
(2015) különböző okok miatt nem vehet-
tem részt, és kedves kirándulótársamat, 
Blankát is elcsábítottam, hogy jöjjön in-
kább Kolozsvárra, az itteni Magyar Napo-
kat barangolja be. Augusztus 16án érke-
zett, a sok lehetőség közül ide mentünk: 
18.00 óra  Paraliturgia – hit és hiedelem-
élmény a Kárpátmedencében. Válogatás 
a magyar szakrális népköltészet legszebb 
alkotásaiból. Előadják: Nagy Noémi 
Kriszta népdalénekes, Laczkó Vass Róbert 
színművész, Szép András zongoraművész 
és Szép Bálint hegedűművész. Helyszín: 
Piarista templom.

Igyekeztünk jó helyet találni, tudtam, 
hogy sokan leszünk. Egyszer csak leül mel-
lénk egy szép hölgy, gyönyörű, dús fekete 
hajkoronával, és szebbnél szebb ragyogó 
szemú kislányokkal. Kis idő múlva…

Én: Ne haragudjék, hogy megkérdem: 
nincsenek örmény gyökerei?

Ő: De igen, nekem is vannak, és a fér-
jem Jeruzsálemi örmény.  Gajzágók az ör-
mény őseim. 

A beszélgetés megszakadt, kezdődött a 
koncert.

Hírét vettem, hogy a Keresztény Szó 
havilap gazdag anyagot közölt az örmény 
holokauszt 100. évfordulójára. Ráke-
restem a világhálón, és „véletlenül” (az 
Úr…) azt az interjút találtam, amiből 
most részleteket fogok közre adni, kará-
csonyi ajándék gyanánt, utólag. Fogadjá-
tok szeretettel.

Kiderült, hogy Gajzágó Aladárnak, 
a családfakutatónak a rokona, Aladár pe-
dig nálunk is lakott pár napig amikor Ko-
lozsváron kutatott.

Vakmerő szívek 
 

Kasabian (Ambrus) Éva és Harry Chi-
cagóban találtak egymásra és alapítottak 
családot közel tíz évvel ezelőtt. Éva ko-
lozsvári születésű, az állatorvosi egyetem 
elvégzése után dolgozni, nyelvet tanulni 
ment ki az „új világba”. Félig örmény 
származásúként Chicagóban is kereste 
az örmény közösségeket, programokat. 
Egy ilyen rendezvényen ismerkedett meg 
Harryvel, akinek szülei Jeruzsálemből 
és Jordániából kitelepült ortodox örmé-
nyek, ő már Chicagóban született. Közös 
életükben is központi helye van az isten-
hitnek. Isten áldásának tekintik eddig szü-
letett öt kislányukat is, Kamillát, Ágnest, 
Zselykét, Csillagot és Bíbort.

Ez év tavaszán merész lépésre szánta 
el magát a Kasabian család: Chicagóból 
egy Kolozsvártól 30 kilométerre lévő ta-
nyára költöztek, ahol egy kisebb farmot 
vezetnek. Az alábbi interjú az új ottho-
nukban tett látogatás alkalmával készült.

A mi utunk nem a világ útja

Ozsváth Judit: Jövő januárban tízéves 
házassági évfordulót ünnepeltek. Mit 
mondanátok erről az évtizedről?

Kasabian Éva: Én kicsit korábbról 
indítanék, megidézve az Amerikába köl-
tözés előtti itthoni időt. Egyetemi éveim 

Bálintné Kovács Júlia

Az Úr csodásan működik



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. január - február

21

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. január - február

20

alatt a kolozsvári Katolikus Egyetemi 
Lelkészséghez és a Fokoláre mozgalom-
hoz kapcsolódtam, szép emlékeket őrzök 
ebből az időből. Tulajdonképpen több 
is mindez, mint emlék  életszemlélet, ami 
ma is megvan. Istennek akkor is megha-
tározó helye volt az életemben. Nem ter-
veztem végleges elszakadást az országtól, 
csak rövidebb ideig akartam Amerikában 
élni. Ez aztán kicsit módosult, Harrynek 
köszönhetően. Kolozsváron kötöttünk 
házasságot, de Amerikában éltünk. Ott 
is fontos volt számomra (majd mindket-
tőnk számára) a vallásos közösséghez 
tartozás. Nagyon aktív közösségbe kerül-
tem az amerikai katolikus egyházon belül, 
ahol rengeteget tanultam. Előbb azt hit-
tem, hogy erdélyiként majd én viszek újat 
az ottaniaknak, de ez nem így volt. Való-
ban sokat gazdagodtam abban a hagyomá-
nyosnak mondható chicagói közösségben.

Kasabian Harry: Az elmúlt tíz évből 
nem lehet kihagyni öt gyermekünket: 
a legkisebb nyolchónapos, a legnagyobb 
pedig kilencéves. 2002 januárjában háza-
sodtunk össze, és decemberben született 
első kislányunk.

K. É.: Mindig úgy éreztem, hogy va-
lamire meg vagyunk híva, és minden 
pillanatban ezt keressük. Tudtam, hogy 
az amerikai létünk ideiglenes, bár most 
viszszagondolva nagyon is értékesnek 
látom az ott töltött időt. Lelki téren ko-
moly támaszt kaptam az ottani közössé-
gektől, sok példaértékű életet élő családot 
ismertem meg. Ott nagyon sok a nagy-
család, sok életvédő közösség tevékeny-
kedik. Ezt itt komoly hiánynak érzem. 
Annak idején, diákkoromban sem tapasz-
taltam ezt, amikor közelebbről ismertem 
az itthoni egyházi életet.

Amerikában nagyon fontosak a kato-
likus egyházon belül működő életvédő 

közösségek. A tagok általában a katolikus 
iskolákból nőnek ki, ahonnan magukkal 
hozzák az életet szentnek tekintő szemlé-
letet, és nyitottak az új élet befogadására. 
Pedig ott sem könnyű az élet. Főleg ami-
kor nyolcantízen, vagy még többen élnek 
egy fizetésből. De a tizedik gyermeket 
is örömmel fogadják...

O. J.: Közös életetek tervezésekor szá-
motokra is egyértelmű volt, hogy ilyen 
úton indultok?

K. É.: Igen, a férjem is nyitott volt 
a nagy családra. Viszont nem volt ennyi 
tudásunk. Nem ismertük például az egy-
háznak az élet védelmével kapcsolatos 
tanítását. Az 1968ban kiadott Humanae 
vitaeről sem volt tudomásunk. Amikor 
első gyermekünket vártuk, rengeteget 
olvastam és sokat tanultam az említett 
egyházi közösségen belül. Majd elvégez-
tem egy természetes családtervezéssel 
kapcsolatos tanfolyamot és a plébánián 
tanítottam a módszert fiatal jegyeseknek. 
Ott kötelező ennek ismerete, itt nem hal-
lottam ilyesmiről. Nem tudom, hogy ma 
milyen felvilágosítás van erről a kérdésről 
az egyházban, de azt tudom, hogy kinn 
a fiatalok, a jegyesek nagy része ismeri 
a természetes családtervezés módszerét és 
jól tudják, mire vállalkoznak. Persze ott 
is van liberálisabb ága is az egyháznak, 
amelyiken belül ezt a szemléletet tabuként 
kezelik, de a „hagyományos” katolikusok 
radikálisan megélik a Humanae vitae ta-
nítását. Igazi kegyelem volt ezt az arcát 
is megismerni az egyháznak. Az az igazi 
szép oldala, hogy megértették: nem azért 
vállalják a gyerekeket, mert az egyház tilt-
ja a fogamzásgátlást, hanem abból a meg-
győződésből, hogy Isten szereti a nagy-
családokat és valóban megadja az erőt 
és az eszközöket is, hogy az ő útján jár-
junk. Mi vállalni akartuk a gyerekeket, azt 

viszont nem tudtuk, hogy milyen nehéz-
ségi foka lesz ennek a vállalásnak. De ezt 
senki nem tudja. Aztán  Istennek legyen 
hála!  ez nem is volt kérdés számunkra. 
Megismerkedésünk előtt Harrynek nem 
volt annyi istenélménye, mint nekem (én 
sokféle közösségbe, táborba, lelkigyakor-
latra jártam már itthon is), de nyitott volt, 
és egyértelmű volt számára, hogy a csa-
ládtervezésben is társ lesz kezdettől.

K. H.: Közös életünk elején én feleke-
zetet is változtattam: örmény ortodoxról 
áttértem a római katolikus vallásra. Részt 
vettem egy komoly egyéves programon, 
ahol előkészítettek a katolizálásra. El-
sősorban a gyerekeinkért tettem, hogy 
tudjak válaszolni a kérdéseikre, ne tekint-
senek kívülállónak. A tanulás azért nem 
maradt abba, ma is egyfolytában tanulok. 
Nem is annyira a rítusváltás, mint az egy-
házhoz való tartozás lett egyre fontosabb 
számomra.

K. É.: Chicago külvárosában laktunk, 
hetven kilométerre a központi részétől. 
A belvárosi Szent István király templom-
ba jártunk magyar nyelvű szentmisére, 
de abban a templomban általában csak né-
hány idős ember volt, akiket zavart a gye-
reknyüzsgés és mocorgás. Panaszkodtak, 
hogy zajosak a lányok, így aztán úgy érez-
tük, hogy nem éri meg ekkora utat, áldo-
zatot tennünk. Elkezdtünk egy közelebbi 
amerikai katolikus templomba járni, ahol 
csak angol nyelven mutatták be a szentmi-
sét. Ott a templom tele van gyerekekkel, 
sok nagycsaládossal találkoztunk a szent-
miséken. Éppen ettől élettel telítettebbek a 
szentmisék is. Akkor eldöntöttük, hogy oda 
tartozunk. Hála Istennek, ott néhány több-
gyermekes családdal szép barátság alakult 
ki. Ez nagyon építő volt számunkra, mert 
láttuk, hogy lehet és érdemes több gyerme-
ket vállalni, és tényleg olyan szép dolgokat 

hoz ki Isten az olyan emberek életében, 
akik vállalják, hogy az ő tervei szerint élik 
az életet. Aztán ahogyan a gyerekek nőt-
tek, mégis hiányzott a magyar közösség. 
Ekkor elkezdtünk rendszeresebben járni 
a Szent István király plébániára, ahol más 
lett a kapcsolatunk a közösséggel, mert 
a gyerekek már kapcsolódtak személyek-
hez, akik meg is szerették őket. Végül is 
majdnem mi voltunk az egyedüliek gyere-
kekkel, és így a lányoknak lett egy csomó 
„nagymamájuk” és „nagytatájuk”. Lassan 
éreztem, hogy kellene egy gyermekközös-
ség is, ahol a gyerekek használhatnák a ma-
gyar nyelvet, sőt fejleszthetnék is nyelvtu-
dásukat. Ilyen nem volt. Körbe kérdeztem 
pár szülőt, hogy bejönnéneke szombaton-
ként egy ilyen iskola kedvéért a belvárosba 
(ez majdnem mindenkinek minimum egy-
órás utat jelentett). Pozitív választ kaptam, 
így meg is kérdeztem a templomban, hogy 
helyet adnánake egy óvodaiiskolai prog-
ramnak? Erre is pozitív volt a válasz. Aztán 
jöttek és jöttek a gyerekek. Senki nem tud-
ta, hogy a tervezett 1015 gyereknél többen 
jönneke el. Az első évben több mint het-
venen, a másodikban több mint százan vé-
geztek, és idén, a harmadik tanévben több 
mint 120an vannak beírva. Soksok szülő 
és önkéntes ajánlott segítséget. Egyes csa-
ládok hallatlan munkára képesek annak ér-
dekében, hogy gyerekeik megmaradjanak 
magyarnak. Nemcsak a gyerekek nyertek 
ebből a közös munkából, hanem a szülők 
is. Megismerkedtek, barátságok alakultak 
ki, szép kis közösség formálódott. Nekem 
nagyonnagyon hiányzik ez a közösség, az 
iskolai munka, a gyerekek. Kicsit olyan, 
mintha valamelyik gyermekemet otthagy-
tam volna.

O. J.: Gyermekeitek tehát magyar ne-
vet és magyar nevelést is kaptak, kapnak. 
Nyilván ebben is egyetértettetek.
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K. H.: Kezdetben azt hittem, hogy Éva 
személyében egy örmény lánnyal állok 
szemben, hiszen tagadhatatlan örmény 
jegyek vannak rajta, aztán kiderült, hogy 
 velem ellentétben  a nyelvet sem beszé-
li és az örmény kultúrát sem tekinti any-
nyira a sajátjának, mint a magyart. Meg 
is lepődtem, hogy jobban értékeli a ma-
gyarságát, mint az örménységét. Aztán 
megértettem, hogy ő magyar kultúrában 
nőtt fel, és ez továbbra is fontos neki. Sőt, 
nagyon szeretem az erdélyi magyarságát, 
és igyekszem támogatni mindenben, ami 
fontos neki.

O. J.: Hogyan született a visszatelepü-
lés, sőt a tanyasi élet gondolata?

K. É.: Utóbbi mindig is ott volt a ter-
veim között, ezért is végeztem állatorvosi 
egyetemet. Eleve falun akartam dolgozni. 
Ez a tanya három kilométerre van a leg-
közelebbi falutól, anyai nagyszüleim 
éltek itt, édesanyám is itt nőtt fel, majd 
én is sok nyarat töltöttem itt, mindig is 
vonzott ez a világ. Az volt a tervem, hogy 
egyszer majd én is itt fogok gazdálkod-
ni a társammal. Aztán lediplomáztam, 
majd megkaptam az amerikai vízumot. 
Úgy éreztem, hogy Isten adta, mert én azt 
igazából nem is kértem. Sejtettem, hogy 
valamilyen céllal történik, de akkor még 
nem értettem, miért. A vágy tehát, hogy 
falun, egyszerű emberek, állatok között 
éljek, mindig is ott volt bennem. Ezt a vá-
gyamat jól ismerte Harry is. Már egy ide-
je terveztük az ideköltözésünket, de aztán 
mindig változott valami. A családi körül-
mények viszont olyan irányba változtak 
az idén, hogy gyorsították a döntést. Tud-
tuk, ha most nem, akkor soha nem jövünk 
ide. Aztán döntöttünk, és attól a perctől, 
hogy döntöttünk, minden ebbe az irányba 
mutatott. A gyerekek is nyitottak voltak 
rá, a chicagói házunk ügyeit is el tudtuk 

intézni  így hát mindenünket eladtuk 
odakint és ideköltöztünk.

O. J.: Nem lett volna egyszerűbb egy 
amerikai faluba vagy tanyára költözni?

K. É.: Döntésünkben nagyon fontos 
szempont volt a magyarság is. Magyar 
öntudatom Amerikában még jobban 
erősödött, ott még határozottabban 
éreztem, hogy idetartozom és itt kell 
élnem. És amikor a jó Isten öt gyermek-
kel ajándékozott meg, azt éreztem, hogy 
őket Erdélynek kell adni, s nem Ame-
rikának. Amerikában van elég gyermek, 
itt pedig nincs.

K. H.: Mindig tudtam, hogy Évi itt 
akar élni, és nem akartam visszatarta-
ni őt ettől. Abban viszont nem hittem, 
hogy ilyen gyorsan fog ez történni. Nem 
gondoltam, hogy kéthónapos csecsemő-
vel fogunk költözni. Nem így terveztük, 
de elfogadom, hogy Isten akarata volt 
minden.

 Már a házasság előtt volt arról szó, hogy 
visszajövünk Erdélybe. Mindig is tiszte-
letben tartottam Évának ezt a vágyát. 

Dátumról nem nagyon beszéltünk, 
csak olyan „majd” szintjén élt bennünk 
a dolog. Én azt hittem, hogy majd nyug-
díjas korunkra települünk ide. Nem gon-
doltam, hogy az ottani munkakörömet az 
itteni traktorvezetésre és egyéb tanyasi 
munkára cserélem fel. Persze, tudtam, 
hogy nagy változás lesz az életünkben, 
de nem láttam tisztán a részleteket. Ne-
kem itt minden más, mint otthon. Van 
egy amerikai mondás: „Fiatalember, 
menjen Nyugatra!” Ebben mi kicserél-
tük az utolsó szót. A chicagói Skyline 
autópályát, amin oly sokat vezettem, 
s ahonnan sokszor megcsodáltam a város 
fényeit, a tiszta égboltra cseréltem fel. 
Ez azért sokkal jobb, mert ez tisztább.

O. J.: A tisztaság volt tehát a döntő?

K. H.: A családom tisztelete és szerete-
te volt a döntő.

O. J.: És akkor összecsomagoltatok 
és jöttetek.

K. É.: Mint említettem, nagyjából min-
denünket eladtuk vagy elajándékoztuk, 
s csak néhány fontosabb dolgot küldtünk 
át hajón Európába. Én jöttem el előbb 
a gyerekekkel, a férjem két hónap múl-
va jött utánunk. Itt egy működő farmot 
találtunk, ahol reggeltől estig dolgozni 
kell. Eddig az idén elhunyt nagybátyám 
és az ő segédei végezték ezt a munkát, 
az ő halálával viszont minden munka ránk 
maradt. Gyakorlatilag ott kellett folytat-
nunk, ahol ő abbahagyta. Sok időnk nem 
volt gondolkozni, munkához kellett lát-
ni, így a berendezkedés is nehezen ment. 
Sok holmink még ma is dobozokban van. 
A testvéreimtől rengeteg segítséget kap-
tunk, de jöttek és segítettek, vagy segítsé-
get ajánlottak fel a rokonok és a falubeliek 
is. Még elég messzi vagyunk attól, hogy 
tisztán lássuk a jövőnket, csupán annyit 
tudunk, hogy a tanyasi gazdálkodásból 
szeretnénk biztosítani a megélhetésünket. 
Ha sikerülne fenntartani egy jól működő 
biofarmot, több környékbeli embernek is 

munkát adhatnánk. Ebben a munkanélkü-
li világban ez külön elégtétel lenne szá-
munkra.

O. J.: A természetközeli élet, gondo-
lom, számotokra az istenközeli életet is 
jelenti.

K. É.: Persze. Amerikában is jártam 
hasonló farmokon, láttam jól működő bio-
gazdálkodásokat, akik működtették, min-
dig nagyon jó kapcsolatban álltak Istennel.

Az általam megismert gazdálkodók 
mindegyike meg akarta mutatni az embe-
reknek azt a gazdagságot, amit Isten adott, 
és rá akart világítani arra, hogy mennyi-
vel több ez a város szennyezett világánál. 
Úgy érzem, hogy minket is ez vonz. Isten 
tényleg mindent megad, és tökéletesként 
adja, amit ad. Akkor miért kell másképpen 
csinálni?!  A mi utunk nem a világ útja, 
ezért  tudatában vagyunk, hogy  nem lesz 
könnyű. Nem lesz olyan nagy termésünk, 
mintha mindenféle vegyszereket használ-
nánk, mintha mű ételekkel etetnénk az ál-
latainkat. Nehéz erre az út, de bízom ben-
ne, hogy Isten áldását adja rá. Az elv az, 
hogy valami olyasmit adjunk a vevőknek, 
ami meggyőződésünk szerint jó, amit ma-
gunknak is adnánk, azt adjuk is.

Nosztalgia Klub

2015. november 13án Nosztalgia Klubot 
rendezett az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület és a Bp. Főv.II. ker. 
Örmény Önkormányzat a nyári Baran-
golás képei levetítésével és előadásával: 
Négy ország – egy nemzet címmel. A kö-
zösség tagjai átvehették a DVDre men-
tett képeket, kisfilmeket is. 

M
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– 2015. október 17-18-án ötödik alkalom-
mal rendezi meg az Örmény Kultúra Nap-
jait a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar 
Kulturális Egyesület. Kérem, is  mer tesse az 
esemény fontosságát.

– A MÖMKE általában havonta kü-
lönböző témájú ren dez vényeket szervez 
Ma ros vásárhelyen. Ezek az éves ese-
ménynaptárban előre meghatározott talál-
kozások, de sokszor a lehetőségek szerint 
alakulnak. Előfordul például, hogy idő-
közben megszületik valahol egy örmény 
témájú kiállítási anyag, illetve külön-
féle kulturális eseményeket szerveznek 
az erdélyi vagy magyarországi örmény 

szervezetek, és az ott elhangzottakat ér-
demesnek tarjuk Marosvásárhelyen is be-
mutatni.

– Kik voltak, vannak jelen az Örmény 
hétköznapokon?

   – Az Örmény Kultúra Napjai  egy 
központi tematika köré csoportosított kul-
turális rendezvénysorozat, ahol „koncent-
ráltan” foglalkozunk örmény vonatkozású 
történelmi, egyházi, művészeti, irodal-
mi kérdésekkel. Helyi, erdélyi és Kár-
pátmedencei előadókat hívunk meg, 
és rendszerint jelen vannak az erdélyi 
társszervezetek, a politikum képviselői és 
természetesen nagylelkű támogatóink is.

– Az örmény kultúra kincseiről…
– Az Örmény Kultúra Napjaival az Er-

délyben több mint háromszázötven éve 
élő örmény kulturális kincs, örökségünk 
és értékeinek bemutatására törekszünk. 
Természetesen a helyi közösség életében 
is meghatározó esemény, hiszen közössé-
gi életünk és létünk újabb megnyilvánulá-
sa, amely újabb találkozásokat jelent.

– Kié volt – egykor – a kultúra napjai 
megszervezésének ötlete?

– Talán hat évvel ezelőtt az erdélyi kö-
zösségek vezetőivel egyeztető fórumot 
szerveztünk Marosvásárhelyen. Gyergyó, 

Csík, Háromszék, Torda, Szamosújvár ör-
ménymagyar közösségeinek tagjai vettek 
részt ezen a beszélgetésen. Ekkor döb-
bentünk rá arra, hogy majdnem minden 
szervezet, közösség csodálatos és gazdag 
helyi programokat szervez. Úgy véltük, 
hogy ezt az értéket közkinccsé kell tenni, 
hogy az erdélyi társadalom minél széle-
sebb körben megismerje ezt a hihetetle-
nül szép, Erdély sokszínűségét gazdagító 
kultúrát. Hirtelen nagyszámú programle-
hetőség tárult fel előttünk. Szinte magától 
adódott, hogy ezeket tematikusan csopor-
tosítva valósítsuk meg, nos, ebből a csí-
rából szökkent szárba az Örmény Kul-
túra Napjai rendezvénysorozat. Sokszor 
mintha magától alakulnának a dolgok, 
természetesen megfelelő csapattal és hát-
térmunkával…

– Ami a programot illeti: előadások, ér-
tekezések, könyvbemutatók és nem utolsó 
sorban kiállítások követik egymást. Ké-
rem, beszéljen ezekről is úgy, hogy köz-
ben nevezze meg mindazokat, akik részt 
vesznek a hétvégi heti rendezvényükön… 
– Hagyományosan egy előadássorozatot 
szervezünk a Kultúrpalota kistermében, 
délelőtt tizenegy órai kezdettel. A diasz-
pórában, Erdélyben és helyben élő örmé-
nyek életét, velük kapcsolatos történése-
ket járnak körül előadóink. 

Dr. Krajcsir Piroska Budapestről érke-
zik és a világban szétszóródott örmény 
kolóniák életét ismerteti. A Kolozsváron 
élő dr. Pál Emese a szamosújvári Sala-
mon templom művészeti kincseit, az erről 
szóló könyvet Ft. Oláh Dénes főesperes 
mutatja be. Puskás Attila Barna az Erdé-
lyi Magyarörmények szövetsége logójá-
nak igen érdekes teológiai és történelmi 
vonatkozásait taglalja. Dr. Orbán János 
a Maros Megyei Múzeum vári kiállítóter-
mében a Csikiház feltárása során talált 

értékes leletekből készült kiállításon ve-
zet végig. A program egyik érdekessége, 
hogy Marosvásárhelyen első alkalommal 
láthatjuk a szamosújvári örmény tánc-
csoportot, örmény viseletben, kaukázusi 
táncbemutatón.

– A Keresztelő Szent János plébá-
niatemplomban bemutatják a Kripta 
történetét vázoló négynyelvű infor-
mációs táblát, valamint az ehhez kap-
csolódó háromnyelvű kiadványt. 
– Több évvel ezelőtt a Bolyai egyik ka-
tolikus évfolyamával gyakorlati latin-
órákat tartottunk a kriptában. Számos 
örmény sírjára bukkantunk ekkor, a har-
mincöt sírkamrából kilencben bizonyí-
tottan örmény származású nyugszik. 
Barabás Kisanna művészettörténész, 
Székely Szilárd és dr. Kálmán Attila ta-
nárkollégák segítségével tudományosan 
is feldolgoztuk az anyagot, ezt szeret-
nénk egy kis, háromnyelvű kiadványban 
ismertetni. Ugyanakkor egy magyar, ro-
mán, angol és örmény nyelvű információs 
táblát is elhelyezünk a kriptában, abban a 
reményben, hogy többen is meglátogat-
ják majd, és ez a projekt idővel tovább-
fejlődik. Oláh Dénes főesperes úrtól és 
Márton Judit művészettörténésztől re-
ményteljes és bíztató szavakat kaptunk 
ebben az irányban.

– A Bolyai téri unitárius templom ta-
nácstermében a gyerme keket a budapesti 
Martaian Ermone Zabel fogja várni. Mi-
lyen tevékenységekre fog sor kerülni ezen 
a helyszínen?

– Valóban, egyik sajátossága az idei ren-
dezvénynek, hogy a Budapesten élő fiatal 
művésznő üvegfestést tanít gyermekek-
nek. Alkotásait kiállítás keretében is meg-
tekinthetik a látogatók, Dobribán Anna 
és Demeter Irén örmény motívumú kerá-
miaművészeti, valamint Lili Seyaranian 

Erdélyi örmény-magyarok forgataga
– interjú dr. Puskás Attilával, a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar 

Kulturális Egyesület elnökével –

A Kripta-projekt pár évvel ezelőtt indult el annak kapcsán, hogy a Marosvásárhelyi 
Örmény-Magyar Kulturális Egyesületet több örmény nevet fedezett fel a templom 
alatti térben. Amint azt az egyesület elnökétől, dr. Puskás Attilától megtudtuk, minder-
ről eddig kevés tudomása volt a marosvásárhelyi közösségnek és lakosságnak.A fent 
megnevezett egyesület ennek a hétnek a végén a Marosvásárhelyi V. Örmény Kultú-
ra Napjai rendezvénysorozat keretén belül szervezi meg az Örmény Hétköznapokat. 
De lássuk, mit is tudtunk meg erről az eseményről.
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iparművészeti kiállítása mellett. A ki-
állítás megnyitóján örmény énekek 
is elhangzanak majd Kántor Annának 
és Kántor Andreának köszönhetően.

– Az Örmény Kultúra Napjait tehát 
nem most szervezik meg először. Ameny-
nyiben ez lehetséges, hasonlítsuk össze az 
eddigi eseményeket. Mivel több az idei, 
mivel tartalmasabb a korábbiaknál? 
– Minden rendezvény egyegy kérdés köré 
épült. A tavaly például az autonómia témá-
ját jártuk körbe, a kérdés aktualitása kap-
csán. Egy történész konferencia keretében 
azt mutattuk be, hogy Erdélyben Trianonig 
a különböző kisebbségek – zsidók, szá-
szok, románok, örmények – saját hagyo-
mányaik alapján önállóan szervezhették 
meg életü ket, bizonyos fokú autonómiának 
örvendtek. Ebben az évben egy teljesen 
más jellegű eseményen vehetünk részt, 
a hétköznapi élet kerül előtérbe a diaszpó-
rában, Erdélyben, amelynek része a halál is, 
és amit a Kriptaprojekt kapcsán mutatunk 
majd be. Lesz örmény katolikus szentmise 
is, ami mindeddig nem volt a Keresztelő 
Szent János templomban, ahol a gyergyói 
örmény Vörösköpönyegeseket is láthatjuk 
majd, és külön kiemelném a gyermekek-
kel való foglalkozást, az üvegfestést, hi-
szen gyermekprogramot mindeddig nem 
szerveztünk az Örmény Napok keretében. 
Tehát minden évben másra kerül a hangsúly, 
és úgy érzem, hogy a tapasztalatok bővülé-
sével rendezvényeink minőségileg is meg-
változnak, remélhetőleg jó irányba. Erről 
viszont a jelenlévők mondjanak ítéletet.

–  Mit hoz, mit jelent egy ilyen esemény az er-
délyi és a marosvásárhelyi örményeknek? 
– Egy ilyen rendezvény a találkozásról is 
szól. Az örmény származásúak közössége 
kicsi, de nagyon összetartó, egy beszél-
getés során nagyon hamar fény derül ro-
koni szálakra, régi baráti kapcsolatokra. 

A színes programok mellett talán ez a leg-
fontosabb, a személyes találkozás, mert 
a legjobban ennek szükségességét érzi 
a mai ember.

– Kik voltak azok, akik támogatták 
az eseményüket, illetve kik vehetnek 
részt az idei Örmény Kultúra Napjain? 
    – Az eseményt főtámogatóként minden 
évben felkarolja Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala, valamint a háromszáz
ötven éves jó örménymagyar kapcsola-
tok alapján Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa. A Maros Megyei Múzeum 
és az OpticaOptofarm Kft. is támogat 
bennünket a rendezvény megszervezésé-
ben, és a mai világban természetes a mé-
diapartnerek jelenléte – a Központ hetilap 
és nem utolsó sorban a Marosvásárhelyi 
Rádió. Azonban az intézmények mögött 
mindig arcok rejlenek, baráti „segítő job-
bok”, akik támogatják álmaink megvaló-
sulását. Szeretném ezúton is megköszönni 
nekik a rendszeres és önzetlen támogatást.

– Puskás úr, hogyan tovább? Perspektí-
vák, avagy: mire lehet számítani a követ-
kező években?

– Vannak terveink, tevékenységünk bő-
vül a fiatalok most induló csoportjával, egy 
kis tánccsoport megalakulása is körvonala-
zódik, és legkésőbb tavasszal egy örmény
magyar kézműves műhelytevékenységet 
is elindítunk. Ezek mind alulról jövő kez-
deményezések. Úgy tűnik, egyre többen 
fedezik fel önmagukban vagy úgy általában 
ennek az ősi kultúrának megragadó szép-
ségét és gazdagságát. Mi szervezeti szinten 
csupán segíteni akarunk a vágyak megva-
lósításában, mert úgy tűnik, hogy mégsem 
annyira rossz ez a világ, hiszen a szép örök 
értéke iránti érzés ma is továbbél.

 FORRÁS: Nagy-Bodó Tibor
www.kozpont.ro/hirek/tarsadalom/ 

2015.10.17.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elindította az országos közép-
iskolai versenyt világi és egyházi közép-
iskolák tanulói számára. A verseny meg-
rendezését a kultúráért felelős miniszter 
– Balog Zoltán – keretéből, mint Támo-
gató megbízásából a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatóságával kötött szerződés 
tette lehetővé.

A verseny fővédnökei: Dr. Semjén Zsolt 
miniszterelnökhelyettes és Dr. Erdő Pé-
ter bíboros, prímás, érsek. 

A versennyel a Kárpátmedencei ma
gyarörménység a 2015ös esztendőben két 
kiemelkedően jelentős esemény kerek év-
fordulóját egy éven keresztül folyamatosan 
tartó rendezvénysorozattal kívánja meg-
ünnepelni. Egyfelől az erdélyi örmények 
örmény katolikus hitre történő áttérését 
szervező és végrehajtó Verzár Oxendiusz 
(Oxendio Virziresco 16541715) erdélyi 
örmény katolikus püspök halálának 300. 
évfordulója, másfelől az Örmény Genocí-
dium 100. évfordulója alkalmából. 

Az elődöntőben szerepelt középiskolák:
Svetits Katolikus Gimnázium Debrecen,  
Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium 
 Aszód, Gödöllői Református Líceum 
Gimnáziuma  Gödöllő, Szent László 
Gimnázium  Szob, Ceglédi Kossuth 
Lajos Gimnázium  Cegléd, Földes 
Ferenc Gimnázium  Miskolc, Sárospataki 
Református Kollégium Gimnáziuma  
Sárospatak, Móricz Zsigmond Gimnázium 
 Budapest, Szent Margit Gimnázium  
Budapest, Patrona Hungariae Gimnázium 

 Budapest, SZTE Gyakorló Gimnáziuma 
 Szeged, Kazinczy Ferenc Gimnázium  
Győr, Pannonhalmi Bencés Gimnázium  
Pannonhalma, Janus Pannonius Gimnázium 
 Pécs, Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium  Esztergom, Bolyai János 
Gimnázium  Kecskemét, Szent Miklós 
Görögkatolikus Gimnázium  Nyíregyháza, 
NyME Bolyai János Gyakorló Gimnázium 
 Szombathely, Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnázium – Eger.

A bejelentkezett tanintézmények szá-
mára megküldtük a Versenyszabályzatot, 
a felkészítő anyagokat (9 db könyvet, 1 db 
DVDt 9 könyv digitalizált változatával 
és 2 db DVDt az Arménia folyóirat, va-
lamint az EÖGY füzetek digitalizált vál-
tozatával), továbbá tanulmányokat tettünk 
fel a www.magyarormeny.hu honlapunkra 
a Verseny címe alatt. A megküldött forrás-
anyagok a verseny befejeztével adomány-
ként a versenybe bejelentkező tanintéz-
mények könyvtára tulajdonába kerülnek. 

A verseny témáit 14 pontban foglaltuk 
össze, amelynek pontjaihoz részletes for-
rásjegyzéket csatoltunk (könyv címe és 
oldalszáma, tanulmányok) az elődöntő 
írásbeli feladatai megoldásához.

A verseny elődöntője 2015. novem-
ber 21én zajlott le internetes formában. 
A verseny elindítása előtt pár perccel 
dr. Issekutz Sarolta elnök videón kö-
szöntötte a versenyzőket. A kérdéseket, 
feladatokat pontban 9 órakor juttattuk 
el a versenyző csapatoknak, akiknek há-
rom óra állott rendelkezésre a válaszok 

Beszámoló
Velünk élő kultúrák: Örmények

Országos középiskolai tanulmányi verseny 2015-2016 elődöntő
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megadására, majd visszajuttatására. 
Minden csapattól megérkezett a válasz 
időben.

A versenyen 45 kérdés szerepelt, köz-
tük egyszerű bejelöléssel eldöntendő 
kérdések, képfelismerések, szöveges ki-
fejtendő kisebb fogalmazványok. Mivel 
elég sok kérdés volt és igen széles kö-
rűek, ezért a válaszadásnál a segédanya-
gok használata megengedett volt. A ver-
senyzők közel 2/3a a legtöbb kérdésre 
válaszolt és csak mintegy egyharmad 
futott ki az időből. A versenyre 21 csa-
pat nevezett és ebből 19 csapat indult az 
elődöntőn. Az elődöntő eredményeinek 
kiértékelése nagyon sok érdekes tanul-
sággal járt. A legfontosabb számunkra 

az, hogy a fiatalok igen nagy érdeklő-
dést és jártasságot mutattak az örmény, 
magyarörmény kultúra területén. Min-
den versenyzőnek és felkészítő tanárnak 
egy oklevelet és egy könyvadományt 
juttattunk el annak elismeréseként, hogy 
sikeresen részvett a verseny elődöntőjé-
ben. Ezúttal is szeretnénk megköszönni 
mind a versenyzőknek, mind a felkészí-
tő tanároknak a munkát és a közreműkö-
dést az örmény, magyarörmény kultúra 
terjesztésében.

A döntőbe öt csapat jutott, akik 2016. 
márciusában küzdenek meg a helyezése-
kért Budapesten. Jó felkészülést és ver-
senyt kívánunk minden döntőbe került 
csapatnak.

Az országos középiskolai tanulmányi verseny elődöntője döntőbe 
jutott csapatai: 

         Versenyző csapat Város Pont Felkészítő tanár  
1. Bolyai János Gimnázium  Kecskemét 310 Harkai Hajnalka  
2. Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest 280 Lugosi Zsolt  
2. Aszódi Evangélikus Petőfi Gimn. Aszód 280 Dr. Péterfi Gábor  
4. SZTE Gyakorló Gimnáziuma Szeged 267 Blazovich Péter Márk  
5. Kazinczy Ferencz Gimnázium Győr 261 Lőrinczy Anna

Dr. Issekutz Sarolta elnök

Helyesbítések:
A füzetek 2015. nov.dec. szám 2. oldalán megjelent Négy ország egy nemzet cikk 
szerzője helyesen Boday Sarolta. Elnézést kérünk az érintettől.
Ugyanezen füzet 18. oldalán a Hősként egykor és Ma cikkben gépelési hiba történt 

Batthyány Lajos miniszterelnök nevében, amely miatt elnézést kérünk az olvasóktól.
                                                                                                                  Szerkesztőség

Templomaink egyik legszebb értékei közé 
tartoznak a harangok. Hiszen a harang-
szóra mindig odafigyelünk, mert üzentet 
hordoznak, hangjukkal cselekvésre kész-
tetnek. Ugyanígy a festett színes üveg-
ablakok is, amelyek a színes fényár által 
még szebbé teszik templomunkat.

Hogy ne csak mi, hanem utódaink is to-
vább hallhassák és megcsodálhassák temp-
lomunk ezen értékeit. Ezért megérett az 
idő arra, hogy a felelős utókor is magáénak 
érezze ezen értékek megőrzését és tovább-
adását a jelen kor lehetőségeihez mérten.

Az örmény közösség a „Fogadj 
örökbe egy harangot, légy egy fes-
tett ablak mecénása!” címmel a kö-
vetkező felhívással fordul minden 
jó szándékú és lehetőségéhez mérten 
támogató, adakozó testvéreinkhez!  
 Az idő vasfoga nemcsak rajtunk 

látszik meg, hanem a templomainkon is.  
Az 1929ben öntött harangjaink is az el-
múlt közel 90 esztendőben hívták az élőket, 
a holtakat elsiratták, a felhőket eloszlatták!  
Ugyancsak az 1896ban Grottauban ké-
szített értékes színes üvegablakok is átél-
ték a két világháború megpróbáltatásait.  
Az elmúlt évszázad után megérett az idő 
a harangok rendbetételére, automatizálásá-
ra és a színes üvegablakok restaurálására. 
A szíves adományozók és támogatók ne-
vei az „örökbe” vett harangokra és színes 
üvegablakokra fognak felkerülni, vala-
mint egy emlékplaketten és a Domus His-
tóriában is megörökítődik. 

A harangok rendbetétele, újra csa
págyazása és automatizálása közel 
1.000.000 Ft, 15.000 RONba kerül. 
A színes ablakok restaurálása közel 
4.500.000 millió Ft. 60.000 RONba kerül.

Örökbe fogadható harangok
Gyűjtés a gyeregyószentmiklósi örmény templom harangjainak 

automatizálására és a festett ablakok restaurálására!

Cím: Örmény Katolikus Plébánia Hivatal Parohia Armeano-Catolică
RO-535500- Gyergyószentmiklós/ Gheorgheni/ Niklasmarkt Piaţa 
Petőfi Sándor tér 4, Tel: 040- (0)266-361-517, web: www.gyergyoiormenyek.ro
A plébánia bankszámla számai:
RO05RNCB0155016313390024 HUF (Magyar)
RO44RNCB0155016313390001 RON (Román)

Hálás köszönet az adományokért!  T. Gál Hunor örmény plébános

Felhívjuk a  T. Olvasó figyelmét, hogy bár a felhívásban szerepel a közvetlen kap-
csolat felvétel és  utalás  lehetősége, aki úgy gondolja, hogy számára egyszerűbb, 
egyesületünkhöz (EÖGYKE) is eljuttathatja az adományt. 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület fogadja és gyűjti az adomá-
nyokat a Budapest Bank 101007927259497200000007 bankszámláján és kö-
telezettséget vállal azok eljuttatására a jogosulthoz. Az átutalásra kérjük ráírni: 
„Adomány  Gyergyószentmiklós örmény harangokra”, vagy „Adomány Gyergyó-
szentmiklós templomi festett ablakok javítására”.

Dr. Issekutz Sarolta elnök, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
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MEGHÍVÓ FARSANGI BÁLRA

2016. február 12-én, pénteken 18.00 órai kezdéssel Önt és családját is 
tisztelettel meghívjuk a Budapest V. ker. Akadémia u. 1. I. emeleti színházterembe.

Meghívott művészek: Petrás Mária csángó népdalénekes, Hegedűs Valér zongoramű-
vész, Várady Mária előadóművész, valamint a modern örmény zene jeles képviselői. 

Ismét fantasztikus kulináris kalandozásban lesz részük, erdélyi örmény és örmény 
ételek várják a vendégeket.

Az eseményre való belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A helyszínen mindenkinek lesz módja jótékonykodni is. 

JELENTKEZÉS

a fovarosiormeny2014@gmail.com címen EMAILen, vagy ÜZENET HAGYÁSÁVAL 
a 0613321791. számon. Az üzenetben kérem mindenki mondja be a nevét és hogy 
hány fővel érkezik, valamint az elérhetőségét, hogy visszahívjuk. Válasz levelünk 
és visszahívásunk jelzi: Ön sikeresen regisztrált az eseményre.  

Várunk mindenkit szeretettel!
Esztergály Zsófia Zita

Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 

2016. február 18-án, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől

Műsor
Jelenczki István: „Áldom a teremtőt” I-II.

Portréfilm László Gyuláról.
A filmben elhangzott László Gyula által írt részleteket az 1910-ben 
születtem, Az Árpád népe, a Szent László-legenda középkori falké-
pei és A nagyszentmiklósi aranykincs című könyveiből válogatta, 
szerkesztette Jelenczki István.

A filmet készítették: Vágó: Tombor Andrea, 
Zeneszerző: Hortobágyi László, Világosító: Heves László, 
Narrátor: Simon Péter, Takács Bence, Ének: Benkő Dóra 

Rózsa, Légi felvételek: Ezer Zsolt, Operatőr: Jelenczki István, 
Kőrösi András MOE,  Gyártásvezető és producer: Zseni Annamária

Rendező: Jelenczki István (Angelus Bt. 20142015)
Mindenkit szeretettel várunk!

A klub rendezői: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Kulturális Egyesület

A sors úgy alakította, hogy ebben a filmemben csak a László Gyula által leírt, és álta-
la ellenőrzött szövegek hangzanak el, legyen az önéletrajz, régészet, művészettörténet, 
vagy a saját művészeti munkássága. Az egyetlen megszólaló fia, László Zoltán. 

Így szól ez a film László Gyuláról  László Gyulától, igaz az általam szerkesztett 
és összeállított módon.  A filmben az egyik archív felvételen, ahol Makovecz Imre kö-
szönti László Gyulát, a festészetét bemutató életmű kiállításán, egy személyes példáján 
keresztül úgy fogalmaz, hogy „szórakoztatta a jó Istent”. Igen, szerintem Makovecz Imre 
nagyon jól közelítette meg László Gyula életművét. A talentumot, amit kapott, olyan 
gazdag, sokoldalú módon valósította meg, teljesítette ki, és adta tovább, hogy az bizo-
nyos, hogy a Teremtő tetszésére való.

László Gyula alapállását, a tőle vett két idézettel tudom illusztrálni:
„A szegények régésze akartam lenni”.
„Kis gimnazista koromban két életpálya felé vágytam, megkeresem a székelyek őstör-

ténetét, vagy pedig nagy festő lesz belőlem. Érdekes, hogy egész életemben megmaradt 
ez a kettősség, az őstörténet és a művészet. Tudva tudatlan édes nemzetemet szolgáltam”.

                                                                                
  Jelenczki István

Meghívó
FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB

Meghívó
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. február 20-án, szombaton Nemzetiségi Napot rendez
a BEM 6 – Budavári Művelődési Házban I. kerület Bem rakpart 6. (Andrássy Palota) 

11 órakor kézműves foglalkozás, mese, fiataloknak
17 órakor Vidám örmény est Charles Aznavour örökzöld dalaival

neves művészek részvételével
Fogadás örmény ínyencségekkel, tombola 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Várady Mária elnök
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Köszönöm azoknak, akik ma (2016. ja-
nuár 10. szerk.) eljöttek az ünnepi Szent-
misére.

Pár gondolat a mai  vasárnaphoz:
*Te vagy az én szeretett Fiam, benned 

telik kedvem. *
Jézus születését ünnepeltük, keresztel-

kedésének ünneplésével lezárul a kará-
csonyi időszak. Visszatérünk – a liturgiá-
ban is – az évközi időbe. 

Érdekes belegondolunk, hogy a kará-
csony eseményei után, amelyek néhány 
embert megmozgattak, 30 év csend kö-
vetkezik. Ugyanezt a csendes, felkészülő 
időszakot látjuk Pál apostol életében is. 
Feltehetem magamnak a kérdést: mire 
készít fel az Isten? Mai rohanó, zajos vi-
lágunkban a csendes időszakot nehezen 
viseljük. Ugyanakkor az is veszély lehet, 
hogy megragadunk a készülődő időszak-
ban, nem vesszük észre, nem halljuk meg 
Isten hívását. Mintegy beleragadunk 
a várakozásba, a készülődésbe. 

Adventi idejében felkészültünk az ün-
nepre, amelyben feltöltődtünk kegyelem-
mel, ma pedig Isten küld minket, hogy 
minderről tegyünk tanúságot a világban.

Jézus keresztelkedése felveti a kérdést 
számunkra: mit jelent keresztségünk? 
Legtöbbünk nem emlékszik arra, amikor 
megkeresztelték. A keresztség szentsége 
– maga a szentség kiszolgáltatása – szin-
te csendben történik, legtöbbször csak 
a szűk család van jelen. Pedig a keresztség 
szentségében a közösségbe kapcsolódik 
be a megkeresztelt. Figyelnünk kellene 
tehát arra, hogy ez a kapcsolat épülni tud-
jon. Szítsuk fel magunkban a keresztség 
kegyelmét! Keressük az alkalmat a tanú-
ságtételre! 

Mutassuk meg a közösség fontossá-
gát, erejét!

Az Atya szózata szerint Jézus a szeretett 
Fiú, akiben kedve telik. 

Bennem vajon kedve telike az Atyá-
nak? Olyane az életem, amelyben tükrö-
ződik az Isten szeretete? Minden vasár-
nap, a Szentírás hallgatásával, a szentségi 
Jézussal való találkozás által megerősít, 
hogy az Atya kedves gyermeke, Krisztus 
hirdetője legyek.

Fülöp Ákos plébános

Erősödik az összefogás 
a plébánia jövőjéért!!!

Köszönjük mindazok támogatását, akik 
első jelzésünkre áthangolódtak, szívüket 
kinyitották és megértették, hogy a plébá-
nia az övék és a leszármazottaiké.

Egy hónap alatt annyi anyagi segítséget 
kaptunk, mint korábban egyegy év alatt. 
Tudjuk, hogy az első lendület csendesedni 
fog, de abban is biztosak vagyunk, hogy 
egyre többen megértik az összefogás 
és a támogatás szélesítésének súlyát és je-
lentőségét.

Kérjük a folytatólagos támogatást. 
Közösen szervezzük tovább működésün-
ket, amelyre mielőbb ötleteket várunk.

email: ormenykatolikus@gmail.com 
vagy 1114, Bp. Orlay u. 6. postai úton

Budapest, 2016. január                     
          

 Fülöp Ákos
plébániai kormányzó

Zakariás Antal Dirán,  Heim Pál, 
Kövér István a gondnokság tagjai

Egyházi Hírlevél  január                   A Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa
Az Apostoli Kormányzó = a gyulafehérvári róm. kat. érsek
Msgr. Jakubinyi György

RO510010 Alba Iulia, Str. Mihai Viteazul 21., jud. Alba
502015. szám                                                                                              Gyulafehérvár, 2015. december 28.

+!                    Tisztelt Dr. Issekutz Sarolta t. elnök asszony!

 Szeretném megköszönni a hűségesen küldött folyóiratot, amely tájékoztat minket 
a Kárpátmedencei – Erdély – Gyökerű Kulturális Egyesület rendezvényeiről.

Sajnos technikai okokból megkéstem a Romániai Örmény Katolikus Ordináriátus má-
sodik Évkönyve kiadásával – az első 2001ben volt, az örmény nép és első keresztény 
állapalapítás 1700. évfordulóján ‒, melyet az örmény Népirtás/Genocídium 100. évfor-
dulójára és Szamosújvár/Örményvárost alapító Oxendiosz Verezerscu örmény katolikus 
püspök halála 300. évfordulójára adtam ki.

Kegyelemteljes Irgalmasság Rendkívüli Szentévet kívánok továbbra is,
tisztelettel és sok szeretettel

                                                                                              Jakubinyi György érsek sk.
örmény apostoli kormányzó

                                                                                    

Örmény katolikus szentélyek – oltárok
PestBuda, majd Budapest lakói között mindig voltak örmények, de társadalmi 
és egyházi megszervezésükre az 1920as években került sor. A lelkipásztorkodást 
először velencei mechitaristák végezték. Kezdetben lakásokon kialakított kápolnák 
voltak: IX. Ráday u. 1113., VI. Andrássy út 52., V. Teleki Pál u. 8. Majd a Szent 
István Bazilikában, a sekrestyéből leválasztott kápolnában – ma Szent Jobbkápol-
na – voltak a liturgiák.

1949ben (már a bécsi mechitaristák) az V. Semmelweis u. 9. sz. ház II. eme-
letére költöztek egy többszobás lakásba, ahol 2 szobából kápolnát alakítottak ki. 
Itt misézhettek nyilvános szerepléstől eltiltott papok, összejöhettek apácák (páran 
itt is laktak), s más betiltott egyesületek tagjai is.

1975ig működött itt a kápolna, összefogva a kicsiny örmény katolikus közössé-
get, s mint az előbbi felsorolásból kitűnik, adott helyet másoknak, akiket üldöztek. 
Érdemes a történteken elgondolkoznunk! dr. Sasvári László

Ph.

Ph.

T. Dr. Isssekutz Sarolta                          
t. elnök asszony
Donáti u. 7/a
H1015 Budapest    
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A Kárpát-medencei örmények históriája 
címmel nagyszabású gálaműsort és kiállítást 
rendeztek a MOM Kulturális Központ kupo-
latermében és lépcsőházában (2015. 11.04.), 
amelyre felfigyeltek az emberek, megtelt a 
kupolaterem az erdélyi örmény kultúrára kí-
váncsi érdeklődőkkel. Modern technikával 
és rendezéssel oldották meg a minél széle-
sebb körű bemutatkozást, igen sikeresen.

Megemlékezéssel kezdődött a gálamű-
sor, nemzeti imádságunkat, a Himnuszt 
énekeltük, majd a Székely Himnusz 2. 
versszakát, amelynek szövegét a kivetítőn 
olvashattuk, a dallamot Hegedüs Valér 
zongoraművész játszotta. 1956 szomorú 
napjáról méltóan emlékezett meg Hetessy 
Bodó József, – a magyarörmény szárma-
zású, Lukáts és Nuridsány felmenőkkel 

rendelkező Géczy Judit férje –, aki fel-
olvasta A hársfa virága című kötetéből 
az ötvenes évek rémuralmát felidéző egyik 
novelláját. Ezt követően néhány perces 
filmösszeállítást láttunk az 

‚
56os forra-

dalomról és szabadságharcról – amely-
nek zenei aláfestése a Kormorán együttes 
Himnusztöredék című dala volt. 

A gálaest műsorvezetését Várady Mária 
színművész vállalta fel. 

Hegedüs Annamária, a kerületi ör-
mények elnöke röviden megemlékezett 
az 1956os forradalom leveréséről, majd 
köszöntötte a megjelenteket, köztük a 
rendezvényt megtisztelő Tirts Tamást, 
az Emberi Erőforrás Minisztérium 
Támogatáskezelő főigazgatóhelyette-
sét, dr. Turgyán Tamást, a parlament ör-
mény szószólóját, dr. Hornyák Esztert, 
a Hegyvidék Önkormányzat jegyzői 
referensét, Gudenus János Józsefet, az 
Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája című könyv szerkesztőjét, 
dr. Issekutz Saroltát, az Országos Örmény 
Önkormányzat tagját, az EÖGYKE és 
a II. Kerületi Örmény Önkormányzat el-
nökét, dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi-
Ficzus Margitot, a XII. Kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnö-
két, aki 12 éven keresztül lelkiismeretesen 

vezette a szervezetet, Zárugné Tancsin 
Katalint, a Zuglói Örmény Önkormányzat 
elnökét, akinek megköszönte, hogy a ren-
dezvényt az önkormányzat támogatta. 
Miközben röviden beszámolt a kerületi 
örmény közösség eddigi munkájáról és a 
kiállításról, a kivetítőn ez utóbbi felépíté-
sét láthattuk.

Várady Mária elmondta, hogy 
2014 végén megjelent Alexa Ká-
roly, magyarörmény származású író, 
irodalomtörténész, kritikus, egyete-
mi tanár szerkesztésében a Távol az 
Araráttól…A magyarörmény irodalom 
(Kiadó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kul-
turális Egyesület) című könyv, amelyben 
szereplő írók, költők, alkotók műveiből 
válogattak a gálaműsor összeállításakor. 
A könyvben elsőként Ady Endre életraj-
zát, verseit olvashatjuk. A Nyugat egyik 
vezéregyéniségének költészete Takaró 
Mihály irodalomtörténész szerint is kivá-
ló, „noha Ady a bort és a Bibliát egyszerre 
hordta táskájában”. A szimbolikusan meg-
határozott mindkét tényezőre utaló egy
egy versét: A bélyeges sereg és Az Úr ér-
kezése címűt, Katona János előadásában 
hallhattuk. A folytatásban örmény liturgi-
kus éneket adott elő a gyönyörű hangú Öt-
vös Csilla magyarörmény operaénekesnő, 
zongorán kísérte Hegedüs Valér.

Az erdélyi örmények kultúra iránti 
szeretetéből, tiszteletéből, szívélyes ven-
dégszeretetéből kaptunk egy kis ízelítőt 
Várady Mária színművésztől, aki felol-
vasta Szentgyörgyi István Szamosújvári 
vendégszereplésem c. írását. 

Elfoglaltsága miatt nem tudott eleget tenni 
meghívásunknak a magyarörmény szárma-
zású Jankovics Marcell filmrendező, műve-
lődéstörténész, de a kivetítőn a néhány évvel 
ezelőtti csíkszeredai kiállításának a megnyi-
tójából láthattunk egy rövid részletet.

A magyarörmény gyökerű Hervay  
Gizella költőnő testvére, a kerületben élő 
Hervay Tamás saját versét adta elő, ame-
lyet az örmény önkormányzat felkérésére 
írt a Kárpátmedencébe települt örmé-
nyekről. 

Befejezésként Aram Iljics Hacsaturján 
Toccata című művét Hegedüs Valér zon-
goraművész szólaltatta meg virtuóz mó-
don, amely oly nagy sikert aratott, hogy 
ráadást is kaptunk, Liszt Ferenc VI. Ma-
gyar Rapszódiája újabb vastapsot váltott 
ki a közönségből. 

Az ünnepi rendezvény zárásaként 
a Szózatot énekeltük el. A gondosan elő-
készített és kiválóan szerkesztett műsort 
követően az elnökasszony invitálására 

a megjelentek megtekintették a Reich Ká-
roly Galériában bemutatott A Kárpát-me-
dencei örmények históriája című kiállí-
tást, az emeletre vezető kétkarú lépcsősort 
övező falmezőn. Ez a hely adta az ötletet, 
hogy a korlát emelkedésével párhuzamo-
san, lépcsőről lépcsőre haladva mutassuk 
be a magyarországi örmények múltját 
és jelenét. Szokatlan formában, táblákra 
helyeztük el a kiállítás egyik legfonto-
sabb információit tartalmazó szövegét, 
hazánk örmény eredetű híres embereinek 
névsorát, amelynek elkészítéséhez szám-
talan forrást használtunk: az internetet, az 

Magyarörmény ünnep a MOM-ban
Mi a hegyvidéki magyarörmény közösség célkitűzése? Milyen tevékenységet vé-
gez most? Hogyan tudja segíteni a Hegyvidéki Önkormányzat az örmény nem-
zetiségi munkát? A budapesti XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi elfogadott munkatervében megfogalmazta, hogy folytatja a korábbi kép-
viselőtestület stratégiáját, azaz mindent megtesz azért, hogy az örmény gyökerek-
kel rendelkező magyar közösség örömmel tudja megélni identitását a kerületben, 
őrizze, ápolja és adja tovább ősei rájuk hagyományozott kultúráját. Elsődleges 
feladataként a képviselőtestület számos programot szervezett, szervez, amelyek 
identitásukban erősítik meg a résztvevőket. 

Balról Ötvös Csilla, Hegedűs Valér, 
Várady Mária

Hetessy Bodó József
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Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek cikkeit, 
az Arménia folyóiratot, s több örmények-
ről írt könyvet. Az volt a célunk, hogy 
átfogó képet adjunk a magyarországi ör-
ményekről. 

Az erdélyi örmény gyökerű híres sze-
mélyeket különböző szempontok szerint 
csoportosítottuk: dualizmus korabeli po-
litikusok; az 1848/49es szabadságharc-
ban, az I. és a II. világháborúban élenjáró 
katonatisztek, hősök, az 1956os forrada-
lomban és szabadságharcban részt vettek; 
élenjáró egyházi méltóságok; üldözött, 
bebörtönzött papok. Kiemeltünk néhányat 
a közismert jogászok, ügyvédek; orvosok, 
biológusok, természettudósok; tudósok, 
egyetemi tanárok; írók, költők, újságírók; 
művészek; sportolók közül, s pályafutásu-
kat is ismertettük. A legkiemelkedőbbe-
ket a margón kis vonással jelöltük. A két, 
hosszú névsor fölé a bemutatottakhoz 
tartalmilag közel álló tablókat helyeztünk 
el, amelyeket fényképekkel is illusztrál-
tunk. A tablók témái: Az erdélyi örmények 
történelme. Magyarörmények az 1848as 
szabadságharcban – Madarász László 
kézírással készült lemondó levelével. 

Örmény származású politikusok a dua-
lizmus korában (a táblázatban név sze-
rint megemlítettük a miniszterelnököt, 
a minisztereket). Örmény származásúak 
az I. világháborúban. Pongrátz Gergely 
és Pongrátz Ödön életrajza. Az erdélyi ör-
mények vallása. A Mechitarista Szerzetes-
rend. Márton Áron és Bogdánffy Szilárd 
életútja.

Az írók, költők névsora fölé a már em-
lített könyv egyik idézete került, valamint 
a magyarörmény irodalmat ismertető tabló. 
Ady Endre fényképe mellett Lesznai Anná-
nak írt levelét mutattuk be. A magyarörmény 
művészetről és az Örmény Múzeumegye-
sületről is érdekes gondolatokat olvashattak 
az érdeklődők. A lépcsőfordulóban pedig 
a XII. kerületben élő és alkotó művészek: 
Borosnyay Klára, Ligeti Edina, Pál János 
és Ispánki Dávid életrajzát állítottuk ki. Itt 
adtuk közre Izmael Ferenc: Az Örmény Mú-
zeumhoz című versét is. 

A kupolateremben a gálaműsor napján 
bemutattuk Borosnyay Klára akvarelljeit, 
a Szentpéteri Stúdió alkotóműhelyének 
betlehemét, Pál János és Ispánki Dávid 
szép festményeit. Az egyik paravánra 
pedig Hegedüs Annamária intarziaképe 
is felkerült. 

Az előtérben Dr. Keszy-Harmath 
Péterné által készített finom örmény éte-
lekből kínáltunk ízelítőt. Az ételek fo-
gyasztása közben örmény zenét hallhat-
tunk. A MOMban megrendezett örmény 
ünnepi gálaest baráti beszélgetésekkel 
és tombolasorsolással ért véget.
    BLA

„… az erdélyiek és magyarországiak mindenekben oltalommal, segítséggel 
légye nek egymáshoz, mert tudó dolog az, hogy az visszavonással nagy birodal-
mak is elromlanak, viszontag az egyezséggel kicsinyek is nagyra nevelkednek…”

Bocskai István (1557-1606) Testamentomából

A NOVÁK-FÉLE HÁZ

Az örmény Novák Gyula az Osztrák
Magyar Monarchia korában az egész 
Gyergyóimedencében elismert műasz-
talos és a remetei kulturális élet egyik 
szervezője volt. Az 1913as nagy árvíz 
elpusztította műhelyét, majd egyetlen 
egyetemista fiának hirtelen halála miatt 
depresszióba esett és vállalkozása tönkre-
ment. 1913 augusztus 30án egy felhősza-
kadástól megduzzadt Kőpataka 116 csa
ládnak 194 épületét tette tönkre, elsodorva 
a kerítéseket és az összes hidat.

Az akkori település mintegy fele sem-
misült meg, vagy károsult nagymérték-
ben. Annak idején országos gyűjtést szer-
veztek a remetei árvízkárosultak javára.

A 20. sz. elején emelt, „L” alakú 
frontján kváderezett épület az udvar 
felől tornácos volt, amelyen nagyon 
szép kovácsoltvas korlát futott végig. 
Ma az épületben elemi iskola, az un. Vas-
kapus iskola működik.

 
Tantestületi tagok 1941 áprilisában

A PUSKÁS-HÁZ 

A Puskás család régi gyergyóremetei csa-
lád. A család elődei az 184849es sza-
badságharcban is részvettek, ott voltak 
a fehéregyházi csatában is. A központ-
ban, a Kőpataka mentén ma is álló há-
zuk több részben épült, melynek építése 
1911ben fejeződött be. Baloldali része a 
sok átalakítás miatt sokat veszített erede-

tiségéből, melynek fő dísze a homlokzat 
közepén emelkedő íves záródású mellvéd. 
Nagyobb figyelmet érdemel az épületsor 
jobboldali része. A boltozatos, bejáratánál 
erősen törtívű mellvéd ablakait íves ki-
képzésű francia liliomban végződő motí-
vum díszíti.

 
A „SÁSKA” HÁZ 

A „Sáska” házat egykori örmény tulaj-
donosai után Málnássy vagy Dobribán 
féle háznak is nevezik. 1875 és 1893 kö-
zött épült. Négyszögű, nehézkesnek tűnő, 
a központot uraló épület. Különlegességei a 
nyugati oldal szimmetrikus sarok rizalitjai, 

Bálintné Kovács Júlia 

 A remetei örmények  (2. rész)
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melyeknek enyhén háromszög alakú záró-
dásait hagyma alakú kiképzések és oroszlán 
alakok díszítik. Mindez keleti (örményper-
zsa) művészeti hatásra utal. Az épület az év-
tizedek során számos átalakítást szenvedett, 
viszont a falak síkját tagoló félköríves és 
egyenes záródású ablakok, valamint a fö-
löttük lévő volutás, palmettás szemöldökdí-
szek szerencsére eredetiben megmaradtak. 
Ma a római katolikus egyház tulajdona.

 

A ZAKARIÁS-HÁZ 

Az örmény származású Zakariás család 
tagjai nemcsak Remetén, hanem az egész 
régióban fontos közéleti szerepeket (ügy-
véd, jegyző, tanár, pénztárnok) töltöt-
tek be a századok során. A 20. sz. elején 
emelt házuk az 1990es években végzett 
tetőzeti átalakítások során sokat veszített 
eredetiségéből. Az út felőli frontja vi-
szont még mindig figyelemre méltó. Je-
lenleg vendéglő és üzlethelyiség.

SZENTPÉTERY ISTVÁN (1700)
Felesége: Sára (*1675 – 1735)
Gyermekei
 Gergely
 Násztur
 Kristóf (*1697 – 1779) 
 nemességet szerez 
Címeres nemeslevél: 1760. október 7, 
Bécs, Liber Regius Transylvaniae X. kötet 
6480. Megerősített eredeti példánya a ma-
rosvásárhelyi állami levéltárban található.
Első felesége: CSIKY ÉVA
Gyermekük: (3.1) Antal – leszármazottai 
Magyarországon élnek
Felesége: ISSEKUTZ ANNA
Második felesége: KOPASZ SAROLTA
Gyermekeik:  (3.2) János (*1713  ?)
Felesége: CSIKY APOLLÓNIA
Gyermekeik: 

(3.2.a) Kristóf
(3.2.b) Dávid
(3.2.c) Péter (*1738  ?)
(3.2.d) Mária
(3.2.e) Anna

„Élő emlékezet”
‒ Örmény származású családok Marosvásárhelyen ‒ 3. rész

SZENTPÉTERY (LÁZÁR) CSALÁD

(3.3) István (*1720  ?)
(3.4) Mária (*1730  ?)
(3.5) Lukács (*1731  ?)
(3.6) Kata (*1733  ?)
(3.7) Péter (*1736  ?)
(3.8) Péter (*1738  ?)
Felesége: MARTON VERONIKA
Gyermekeik: 
(3.8.a) Kristóf
(3.8.b) Dávid
(3.8.c) Péter
(3.8.d) Mária
(3.8.e) Anna
(3.8.f) Antal (*Erzsébetváros, 1784. jú-

nius 14 – ?Marosvásárhely, 1838. február 
23)  szabó

Felesége: EIKLER JULIANNA 
(*1810 jan. 15  ?)
Gyermekeik:
(3.8.f.1) Julianna (*1835 aug. 24  ?)
(3.8.f.2) Lázár (*1838 febr. 11  ?)
(3.8.f.2.?)  Géza (*Marosvásárhely, 1863 

– Marosvásárhely, 1902)  bőriparos
Felesége: PAPP RÓZA (*Marosvásárhely 
1867 – Marosvásárhely, 1936)

Szentpéteri Géza gyermekei: Róza, Anna, An-
tal, Mária (1930)

  

November 22-én a mechitaristáktól Krikorisz 
atya misézett, kórus és ministránsok közre-
működésével az Orlay utcai örmény katolikus 
templomban
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Gyermekeik:
(3.8.f.2.?.1) Róza (*Marosvásárhely 

1892 – Marosvásárhely, 1973)  bolti eladó
Férje: MÉSZÁROS SÁNDOR
 (*Kolozsvár, 1883 – Marosvásárhely, 

1963) – Kolozsváron tanul, díjazott 
műbútorasztalos. A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota Tükörtermében az egyik in-
tarziás asztal készítője.

Gyermekük: 
(3.8.f.2.?.1.a) Róza (*Marosvásárhely, 

1915 – Marosvásárhely, 2002) – a Bolyai 
Farkas Középiskola érdemes tanítónője

Férje: PÁPAI MÓZES (*1902, Maros-
vásárhely, Marosvásárhely, 1970), pénz-
ügyi tisztviselő

Mészáros Sándorné szül. Szentpéteri Róza, fér-
je Mészáros Sándor, gyermekük Mészáros Róza

Pápai Mózesné, szül. Mészáros Róza, gyerme-
keik Mária, Béla, férje Pápai Mózes

Gyermekeik:
(3.8.f.2.?.1.a.1) Béla
(*1942, Marosvásárhely – 2008, Arad) 

 pszichiáter
Felesége: SCHULTZ EDIT (*1943, 

Zilah) – bőrgyógyász
(3.8.f.2.?.1.a.2) Mária (*1944, Buda-

pest)  gyermekgyógyász, a baróti kórház 
osztályvezető főorvosa

Férje: PUSKÁS ISTVÁN (*1941, Brassó), 
tanár, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola 
igazgatója (19902000). Nyugdíjazásuk óta 
ismét Marosvásárhelyen élnek.

(3.8.f.2.?.2) Géza (*Marosvásárhely  
Marosvásárhely)  gyermekkorában meghalt

(3.8.f.2.?.3) Anna (*Marosvásárhely, 
1896  Marosvásárhely, 1981)

Férje: GULYÁS DEZSŐ (*1895 – 
?Marosvásárhely, 1957)  nyomdász

Gyermekeik:
(3.8.f.2.?.3.a) Béla (*Marosvásárhely, 

1921 Marosvásárhely, ?)
(3.8.f.2.?.3.b) Klára (*Marosvásárhely, 

1923 – Marosvásárhely, 1981)  tisztviselő
(3.8.f.2.?.4) Antal (*Marosvásárhely, 

1900 – Marosvásárhely 1968)
Felesége: SZABÓ ESZTER (*Maros-

vásárhely, 1905 – Marosvásárhely, 1973), 
tisztviselő, családi ház a Gábor Áron utca 3 
szám alatt.

Gyermekeik:
(3.8.f.2.?.4.a) Antónia (*Marosvásár-

hely, 1933 – Marosvásárhely, 1998)
(3.8.f.2.?.4.b) Mária (*Marosvásárhely, 

1944 – Szováta, 1980)  orvos
(3.8.f.2.?.5) Mária (*Marosvásárhely, 

1902 – ?Marosvásárhely 1995) – köztiszt-
viselő, Kiskapuson kereskedő 

Férje: WESZELY ENDRE 
(*Marosgezse, 1905  1982, Marosvásár-

hely) – műszerész

Szentpéteri Mária és Weszely Endre

Gyermekeik:
(3.8.f.2.?.5.a) András (*Kiskapus, 

1933  Marosvásárhely, 1993) – mérnök
Felesége: DUDUTZ ERZSÉBET
 (*Maros vásárhely, 1939)  Fóton él
(3.8.f.2.?.5.b) István (*Kiskapus, 1944 

– ?Marosvásárhely, 2007) – tanár
Felesége: KÁTÓ MARGIT
 (*Kolozsvár, 1942) – tanárnő
(3.9) Zátrig (*1741  ?)
(3.10) Harutyun (Szálvátor) (*1743  ?)
(3.11) Domokos (*1745  ?)
(3.12) István (*1750  ?) 

dr. Puskás szül. Pápai Mária, gyermekeik Imo-
la és Attila

Székely Boglárka, Hunor és Hajnalka, Puskás 
Réka Anna

Gudenus János József: Örmény eredetű 
magyar nemesi családok genealógiája 759 
old.,769 770 oldal.

Pál Antal Sándor: Örmény családok 
Maros vásárhelyen 1848 előtt. Melléklet: 
in Puskás AttilaÁvéd Rózsa, Örmények 
a mag ar kultúráért, Gyergyószentmik-
lós, 2013.

Adatközlő:
 Dr. Puskás (szül. Pápai) Mária

Mellékelt okmány: Mária Terézia osztrák 
császár által adományozott latin nyelvű 
nemeslevél (1861, Bécs)

Hallod a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, 
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Ó, értsd meg a szót: árban és apályon
‒ Szirt a habok közt – hűséged 
                                         megálljon!

                  Arany János
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címmel a I. kerületi Budavári Önkormány-
zat 2015. december 12én egy nagyszabású 
gálát rendezett a közkedvelt nevén „Bem 
6”nak nevezett Budavári Művelődési Ház 
felújított  színháztermében, melyre kedves 
meghívást kaptunk az I. Kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzattól.

Az esten öt kerületi nemzetiség mutat-
kozott be igen magas színvonalú kulturá-
lis műsorral. A rendezvény példaértékűvé 
vált számunka azáltal, hogy egységbe 
tudta foglalni a különböző nemzetiségek 
különböző kulturális produktumait. 

Elsőként a szerb nemzetiség mutatko-
zott be „A szerb költészet gyöngyszemei” 
c. irodalmi összeállítással, melyet a Ma-
gyarországi Szerb Színház színészei in-
terpretáltak. A német nemzetiség egy né-
met népdalokat bemutató kórus műsorával 
képviseltette magát. A roma önkormány-
zat versekkel és autentikus tánccal lépett 
fel, a bolgárokat egy magas színvonalú,  
bolgár népzenét játszó együttes képviselte.

Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy 
a legnívósabb produkció a harmadikként 
fellépett örményeké volt: Várady Mária 
színművésznő, az I. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, egy 
gyönyörű örmény énekkel kezdte a mű-
sort, melyhez Juhász Endre, a Lusnakar 
együttes dudukon is játszó zenésze adta 
az aláfestést. Ezt Avetik Iszahakjan  ver-
sei követték: A papné forrása, majd 
a siraki monda alapján írott, megindító-
an szép Anya című verse. Az Örmény 
Genocídium 100 éves évfordulójára való 
emlékezésként egy örmény gyászdallal 
zárult a műsorblokk.

Végül a műsort délszláv táncház, az es-
tet pedig a nemzetiségek ételeit bemutató, 
illetve kínáló fogadás zárta.

Ispánkiné S. Katalin
Fotó: I.S.K. 

Nemzetiségi kulturális és gasztronómiai est

Az örmény genocídium 100. évfordu-
lója alkalmából november 11én, szer-
dán délután emlékkiállítás nyílt a váradi 
Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) au-
lájában a Partiumi Magyar Művelődési 
Céh és a Partiumi Keresztény Egyetem 
Gyülekezetének szervezésében. A kiállítást 
dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke és 
Ráksi Lajos, a PKE lelkésze nyitotta meg. 
Ráksi Lajos az eseményen tolmácsolta 
Tőkés László EPképviselő, az egyetem el-
nökének gondolatait, majd azt a beszédet 
is felolvasta, amelyet Tőkés László az idei 
emlékév alkalmából az Európai Parlament 
plénumán mondott el: „… A holokauszt ta-
gadását számos országban törvény bünteti. 
Ezzel szemben a kommunista diktatúra rém-
tetteit sokan tagadják, minimalizálják vagy 
relativizálni próbálják, az örmény genocí-
dium történelmi tényét pedig maguk az el-
követők sem hajlandók elismerni. Ezeknek 
az emberiség ellen elkövetett bűnöknek az 
esetében megengedhetetlen a kettős mérce 
alkalmazása. Az igazságosság és a jogos-
ság szellemében, valamint a törökök és az 
örmények közötti történelmi megbékélés 

érdekében: nevén kell neveznünk és hatá-
rozottan el kell ítélnünk a törökországi ör-
mények teljes megsemmisítésére irányuló 
„Endlösung” borzalmát. Az Iszlám Állam 
keresztényirtó tömeggyilkosságai vonat-
kozásában is legyen ez mementó az utókor 
számára!”

Célok
Dr. Issekutz Sarolta elmondta, hogy 

a nagyközönség második alkalommal lát-
hatja a kiállítást, igaz ezúttal a muzeális 
tárgyak nélkül. Az örmény nép tragédiája 
az I. világháborúban című tárlatot elő-
ször ez év március 20án nyitották meg 
Budapesten. Mint elmondta, „a kiállítás 
fő célja emléket állítani a Kárpátme-
dencében kevésbé tárgyalt történelmi 
eseménynek, a száz éve történt örmény 
népirtásnak, valamint bemutatni ennek 
politikai, társadalmi és kulturális hátterét, 
lefolyását, következményeit”. A tárlat be-
mutatja az örmény nép életét az Oszmán 
Birodalomban, az örmény keresztény-

séget, a népirtás előzményeit és magát 
a népirtást. Továbbá tárgyalja az első Ör-
mény Köztársaság létrejöttét, az örmény 
menekültügyet, a diaszpóra létrejöttét 

Örmény emlékkiállítás nyílt a PKE-n

Jobbról dr. Issekutz Sarolta, Ráksi Lajos 
és Thurzó Sándor József

Várady Mária és Juhász Endre

Szűcs Enikő képviselő ismerteti és kínálja 
az örmény finomságokat
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és betekintést nyújt a budapesti örmény-
ség életébe is. „Ezért az archív felvételek-
ből összeállított kiállítást megtekintő kö-
zönség nem csak a tragikus eseményekről 
tájékozódhat, hanem megismerkedhet 
egy színes kultúrával és az örmények  
sikeres hazai működésével is” – mondta 
el dr. Issekutz Sarolta, aki röviden ismer-
tette az események történelmi hátterét is. 
Végezetül hozzátette, hogy az örmény 
genocídium másfél millió áldozatát II. 
Karekin pátriárka, örmény apostoli egy-
házfő 2015. április 24én szentté avatta.

Filmvetítés
A tárlatmegnyitón a jelenlevők Alan 
Hovhaness örmény származású zeneszer-
ző A lámpás című kompozícióját hallgatták 
meg Thurzó Sándor József brácsaművész 
előadásában. A megnyitót követően az egye-
tem dísztermében levetítették az Örmény 
Genocídium című dokumentumfilmet, amely 
egy túlélő beszámolóján keresztül mutatja be 
a Genocídium történetét, borzalmait, archív 
fotók és filmbejátszások segítségével.

P. Nagy Noémi
Megjelent: Erdely Online 2015. 11. 12. 

  

A párizsi magyar lelkészség és kápolná-
ja egy belvárosi lakóházban található  a 
rue Albert-Thomas-n. A november 13i, 
hat helyen történt merényletsorozat egyik 
helyszíne, a Le Petit Cambodge étterem 
gyalog mindössze nyolc percre fekszik in-
nen; a legtöbb áldozatot követelő véreng-
zés helyszíne, a Bataclan koncertterem 
szintén közel van: a kerület határán.

Péntek este a lelkészségen éppen 
széki táncház zajlott tucatnyi ma-
gyar és francia fiatal részvételével, a 
plébánián pedig Jakubinyi György 

gyulafehérvári érsek és más papok ven-
dégeskedtek. (A főpásztor azért érkezett 
Párizsba, hogy a közeli Szent Erzsébetplé-
bániatemplomban mutasson be szentmisét 
az Árpádházi szent tiszteletére vasárnap.) 
    Az éttermi támadás után kivonuló men-
tő és rendőrautók szirénáit hallották.  
A tömegközlekedés leállt, és bizony-
talan volt a helyzet, több külvárosban, 
illetve vidéken lakó fiatal nem tudott 
hazajutni, ők végül a kápolnában alud-
tak. Egy háromtagú család is bemenekült 
a házba: a Cannesból érkezett szülők 

gyermekükkel az egyik közeli étteremben 
vacsoráztak, s a támadás utáni rémületben 
kerestek menedékhelyet. A fiatalokkal 
együtt ők is a kápolnában éjszakáztak. 
Szerény fekhelyeket egy szomszédasz-
szonynak köszönhetően tudtak biztosíta-
ni, aki pokrócokkal és matracokkal sietett 
a segítségükre  mondta a párizsi magyar 
lelkész.

A párizsi magyar lelkészségen spontán 
imavirrasztást tartottak péntekről szom-
batra virradóan: rózsafüzért imádkoztak 
az áldozatokért, és a „Gyújts egy gyer-
tyát az ablakodban!” elnevezésű polgá-
ri kezdeményezéshez is csatlakoztak. 
Emellett elmaradtak mindazok az esemé-
nyek a hétvégén, amelyek nem liturgi-
kus jellegűek lettek volna, így Jakubinyi 
György szombati előadása és a vasárnapi 
adventi koszorúkészítés is.  A hatóságok 
ugyanis gyülekezési tilalmat rendeltek el, 
ehhez felhívásával André VingtTrois bíbo-
ros, párizsi érsek is csatlakozott.

Cibian Miklós és Jakubinyi György ér-
sek is koncelebrált vasárnap este azon 
a gyászmisén, amelyet a párizsi főpásztor 
mutatott be a november 13i merényle-
tekben elhunytak lelki üdvéért. Hatalmas 
tömegek szerettek volna bejutni a szer-
tartásra a NotreDameba, köztük sokan 
olyanok, akik nem rendszeres szentmisére 
járók – mondta el a franciaországi magyar 
főlelkész. Cibian Miklós meglátása szerint 
a franciák a természetfölötti világ felé for-
dítják tekintetüket. Jól mutatja ezt az inter-
neten is sok helyen terjedő „Pray for Pa-
ris” („Imádkozz Párizsért”) felhívás, és 
az is, hogy most sok olyan ember is betér 
a templomokba imádkozni vagy mécsest 
gyújtani, aki különben nem szokott.

A főlelkészséghez szintén közel fek-
vő Köztársaság téren, ahová emléke-
zésük és gyászuk jeleként virágokat 

és mécseseket visznek az emberek, egyre 
több Jézust és Máriát ábrázoló gyertyát, 
képet is látni, és számtalan imádságra buz-
dító feliratot – tette hozzá a lelkipásztor. 
Bár az egyházon belül is tapasztalható fé-
lelem – például egyes templomokat csak 
a szentmisék előtt negyed órával nyitnak 
ki –, arra is törekszik a francia egyház, 
hogy ne forduljon befelé. Ahogy André 
Vingt-Trois bíboros is rámutatott vasárnap 
esti beszédében: nem szabad elfelejtkezni 
arról, hogy az elmúlt napokban Párizs mel-
lett Bejrútban is történtek merényletek.

A terrorcselekmények következtében 
több mint százharmincan meghaltak, 

a sebesültek száma kétszáz felett van. 
A merényleteket magára vállalta az Iszlám 
Állam, amely most Washingtont, Londont 
és Rómát fenyegeti. Hollande elnök rend-
kívüli állapotot hirdetett ki az ország 
egész területére, a határokat lezáratta. 
Franciaországban háromnapos nemze-
ti gyászt tartottak november 14étől, 
szombattól november 16áig, hétfőig. 
November 16án délben az egész Európai 
Unióban egyperces néma gyászt tartottak.

Fotó:Wikipédia 
Agonás Szonja/Magyar Kurír

dr. Jakubinyi György érsek 
Párizs főpásztorával koncelebrált 

a vasárnapi gyászmisén
A párizsi magyar lelkészség a francia főváros X. kerületében található, nyolc 
percre a múlt pénteki merényletek egyik helyszínétől. A franciaországi ma-
gyar főlelkésszel, Cibian Miklóssal a november 13-án történtekről és a franci-
ák gyászáról beszélgettünk.

A megemlékezés virágai a Le Petit Cambodge 
étterem előtt
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Sokan hallottak már az örményekről, dí-
szes öltözékükről, ínycsiklandozó süte-
ményeikről, pompás dallamaikról, mert 
valójában az első benyomás ismerteti ve-
lünk a kúltúrát. Viszont kevesen tudják, 
hogy ki is volt valójában ez a nemzet és 
még kevesebben, hogy milyen összeköt-
tetés is van Armenopolissal.

Romániában élnek azok az örmények, 
akiknek ősei valaha a Káspi tenger és a 
Feketetenger közt elterülő termékeny 
hegyvidéken éltek. A XIII. században 
a törökök és tatárok támadásai során el-
vesztették állami függetlenségüket. Ezré-
vel választották a menekülést a Kaukázus 
bércei közé. Kezdetben ÉszakKaukázus-
ban és a Krím félszigeten kerestek me-
nedéket, onnan pedig Lengyelországba 
vándoroltak. Becslések szerint kb. 40.000 
család telepedett meg Lengyelország te-
rületén, majd egy részük Bukovina és 
Moldva felé  rajzott ki. Mindenütt, ahol 
megtelepedtek,virágzó településeket hoz-
tak létre.

A vallási üldöztetések elől 1654ben 
a havasokon át Erdélybe húzódtak, né-
hány család megtelepedett Gyergyó-
szentmiklóson és Erzsébetvárosban. A 
legtöbben visszatértek Moldvába, hi-
szen birtokaik, anyagi javaik ott marad-
tak. A tömeges betelepedést az erdélyi 
fejedelemség területére elősegítette I. 
Apafi Mihály, aki l672ben jóváhagyta 
3.000 örmény család letelepedését az-
zal a feltétellel, hogy a török háborúktól 
legyengült ipart és kereskedelmi életet 
fellendítik. Az Erdélybe telepedett ör-
mények kiváltságokban részesültek.  

Eleinte Erzsébetvárosban, Gyergyó-
szentmiklóson, Görgényszentimrén, 
Felfaluban, Besztercén, Gyulafehérvá-
ron, Bátoson, Csíksomlyón, Petelén és 
Szépvízen éltek. 

Az örmény város, melyet Erdélyben 
hoztak létre, az örmény kulturális és val-
lási központ szíve lett. Tudniillik, az ör-
mények nagyon fontosnak tartották, hogy 
templomot építsenek oda, ahova le akar-
tak telepedni, ezért szükséguk volt egy 
egyházi vezetőre is, aki a kis közösséget 
összetartsa és illő módon képviselje a kö-
zösség értelmének súlyát.

Az l672es letelepedéskor az örmények 
egyházi vezetője Minasz püspök volt, vi-
lági irányítójuk pedig Tanel. 1684ben a 
római tanulmányokat végzett Oxendius  
Verzellescus az örményeket a római kato-
likus egyház mellé állította. Minasz halála 
után a Szentszék Oxendiust püspökké ne-
vezte ki. Apostoli székhelye Szamosújvár 
lett, s püspöksége idején szétszórtságban 
élő híveit igyekezett összefogni. 

Oxendius Verzellescus püspök

Az 1700as évek elején városi tele-
püléssé kezd fejlődni Szamosújvár,  a 
kis Hajakhagakh.   A város építésével 
egyidőben kezdődött meg az örmény 
templomok építése:

1723ben elkészül a Simay csalad épít-
tette Salamon templom, s hét év múlva a 
város főterén az örmény székesegyház. 
Oxendius huszonötévi tevékenység után 
hunyt el. Halála után az új püspök ki-
nevezése Rómára volt bízva és addig az 
erdélyi püspök joghatósága alá kerültek. 
Róma azonban nem adott püspököt.

Salamon templom

Oxendius után Budakovics Lázár lett 
az apostoli helynök, majd a Szentszék 
Theodorovics Mihályt nevezte ki.     Püs-
pökük hosszú ideig nem volt ezután sem. 
Próbálkozások azonban voltak a XIX. 
században is. 1909ben határozzák el, 
hogy emlékiratot nyújtanak be a gyula-
fehérvári püspökségnek. Govrik Gergely 
örmény szerzetes, mechitarista érsek, fő-
apát 1911. január 14én, Kolozsváron ör-
mény küldöttség élén terjeszti elő a kérést 
Majláth püspöknek. A világháború azon-
ban elterelte a figyelmet a kérdésről. S bár 
Oxendius óta nem töltötte be eddig senki 

a főpásztori széket, a Szentszék nem is tö-
rölte el a tisztséget. Róma a régi örmény-
nyelvű szertartást is mindig tiszteletben 
tartotta.      

Az örmény Székesegyház
  

Az első világháború után a romániai ör-
mények az újraéledt szamosújvári egyház 
örmény katolikus főpásztorának joghatósá-
ga alá tartoztak, amint azt a Szentszék és az 
akkori román kormány között 1927. május 
10én kötött konkordátum bizonyítja. Ennek 
az egyezménynek az értelmében nevezte ki 
a Szentszék Dr. Koghian Izsák első apostoli 
kormányzót, majd mikor 1989ben az ame-
rikai örmény katolikusok megszervezésére 
küldik, ekkor helyébe Lengyel Zoltán sza-
mosújvári plébánost jelölik.  1940. május 
30án tette le az esküt és a szolgálatot 1964
ben bekövetkezett haláláig teljesítette. Ez 
után a kor politikai viszonyai ismét olyan 
kedvezőtlenek voltak, hogy a gyulafehérvári 
püspökség részéről Márton Áron püspököt 
bízta meg Róma az örmény apostoli kor-
mányzóság kormányzói teendőivel. Hivata-
los beiktatásra azonban nem kerülhetett sor.

      
Végre 1989 változásai után ismét aktu-

álissá vált az örmény apostoli kormányzói 

Oxendius Verzellescus -  Armenopolis püspöke
Riti Vera
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tisztség betöltésének kérdése. 1991. június 
13án Őszentsége II. János Pál pápa Dek-
rétuma értelmében a romániai örmény ka-
tolikusok részére apostoli kormányzóként 
Dr. Jakubinyi Györgyöt, a gyulafehérvári 
érseket nevezte ki, felruházva őt a méltó-
ságával járó összes joggal.

Ami eleinte egy kis közösségként indult, 
ma, bár létszámban kicsi, lélekben annál 
inkább nagyobb. Oxendius Verzellescus 
püspök nemcsak egy örmény városnak 
tette le az alapjait, hanem egy igazi kultú-
rának, bármilyen szempontból is nézzük, 
legyen ez gazdasági (a város alapításakor 
a kietlen terület teljesen felvirágzott), mű-
vészeti (barokk remekművek), vagy akár  
természeti ( loisir tipusú park, megfelelő 
a kikapcsolódásnak). 

300 év telt el azóta, hogy Szamosújvár 
nemcsak egy pont lett a térképen, hanem 

egy valóságos gazdasági és kulturális köz-
pont. Ezt bizonyítja a jó igazgatás, ehhez 
pedig egy olyan személyre volt szükség, 
aki képes volt összetartani a közösséget. 
És úgy látszik a püspök úrnak ez sikerült.  
A kezdet, az alap kősziklára volt építve, 

mai napig is, bár sok történelmi és politi-
kai változás ment végbe, a székesegyház, 
a boltíves házak, az utcarendszer arról ta-
núskodnak, hogy itt élet volt és ennek az 
életnek foszlányait még mindig magunkban 
őrizzük, őseink vére és jelleme ott pezseg 
bennünk. 

Hálánkat kifejezvén, folyó év december 
13.án, ünnepi szentmisével emlékeztünk 
meg Armenopolis alapítójáról. Az emlék-
tábla, melyet a székesegyház falára állítot-
tunk, szellemi gazdagsággal bír: a püspök 
úr minden nap láthatja azt a várost, amely-
nek alapításáért utána járt, és  közösségé-
nek 25 éven keresztül lelki vezetője volt.

Történelmet lehet irányítani, változtat-
ni, de kitörölni soha. Hiába az idő, a rend-
szer és az emberek, a vér hangját nem le-
het elhallgattatni. S bár mai nap kevesen 
vagyunk és sajnos a nyelvet nem beszél-
jük, kinézetünk és jellemünk árulkodik 
a mivoltunkról. Mikor pedig olyan épü-
letekbe, helyiségekbe lépünk, ahol annak 
idején őseink tartózkodtak, a történelem 
kinyitja kapuit és bár csak percnyi varázs, 
számunkra a végtelenség. 

Köszönetünket fejezzük ki elsősorban 
Oxendius Verzellescus püspöknek, aki 
életet adott e kis településnek, előde-
inknek, akik a hagyományt, szokásokat 
és kultúránkat oly szépen képviselték 
és őrizték, annak ellenére, hogy nem hazai 
földön voltak, és utolsó sorban az utódok-
nak, akik számára mindez nem csak egy 
emlék, hanem valóság.

Fotók: Molnár Tibor
Szamosújvár, 2015. 12. 20.

Az emléktábla:
Oxendius Ver sel lescus 
püspök, Ar  menopolis 
város alapítója 3 év-
százados megemléke-
zése 1715-2015

A kis közösség 

Pazar festmények és tűzzománc tár-
gyak misztikus világába csöppenhe-
tünk a Duna Palotában található Falk 
Miksa teremben, ahol a méltán neves 
Kátai Mihály Munkácsydíjas festő-
művész jubileumi kiállítása látogatható 
december 20ig. A tárlat megvalósítá-
sát a művész 80. születésnapja ihlette. 
„Nekem utam van, nem művészetem. 
A műveim határjelző kilométerkövek 
és tájékoztató táblák, jelek, útmutatók, 
értelemhez, érzelmi világokhoz szól-
nak és nem a művészeti élet ilyenolyan 
formáinak társai. Utam minden köve 

végtelenbe vezet és onnan ered. Az út 
nem fejlődik, nem növekszik, csak van, 
él és éltet” – vallja Kátai Mihály és való-
ban ezt sugallja az összes kiállított mű-
remek is, mert tárgyként nem nevezhető 
a teremben semmi.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján 
Bíró Ildikó, a Duna Palota igazgatója és 
Kovács Katalin, az Egri Kulturális és Mű-
vészeti Központ igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket, majd professor emeritus 
Fekete György, Kossuthdíjas belsőépí-
tész, iparművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia elnöke megnyitotta a kiállítást. 

Két műhely 
Kátai Mihály festőművész kiállítása
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Szil-Vay Ingrid előadóművész és Tolcsvay 
Béla Kossuthdíjas előadóművész, zene-

szerző pedig fantasztikus hangulatot vará-
zsolt az amúgy sem mindennapi közegbe.

A kiállítás a „Két műhely” formában 
úgy született, hogy már a kezdet kezdetén 
letért arról a gondolati útról, amit „jubile-
umi” bemutatónak neveznek. Ez a váloga-
tás nem egyszerűen visszatekintés, hanem 
egy életprogram folyamatos újrakezdése 
az alkotó bevallása szerint.

A „Két műhely” az, ami jubilál, nem én 

– hangsúlyozza Kátai Mihály. Az ő létük 
nem a társadalom és a történelem arcát 
hordozza, hanem az értelem és az érzelem 
világkörén túli ismeretlen üzeneteket adja 
tovább. Ez az adomány nem kérést, de pa-
rancsot őriz, amit követnem kell!

Mint ismeretes, Kátai Mihály festő-
művész a budapesti Iparművészeti Főis-
kolán Schubert Ernő, Z. Gács György és 
Ridovics László növendéke volt. Több 
európai országban járt tanulmányúton. 
1984ben Munkácsydíjjal jutalmazták, 
de számos hazai és külföldi kiállítási 
díjban részesült. A Tűzzománcművészek 
Magyar Társaságának tiszteletbeli el-
nöke. 1965 óta kiállító művész. Monu-
mentális zománcképeket is alkot, több 
köztéri munkája is ismert. Alkotásait 
a Magyar Nemzeti Galéria, a Kecskemé-
ti Képtár, és a kecskeméti Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotóműhely gyűj-
teménye is őrzi.

(Megjelent a www.fovarosiormeny.hu 
honlapon)

A második világháború évei alatt 
és azt követően sok százezer 
magyar állampolgár – katona és 
polgári egyén, keresztény és ke-
resztyén, zsidó és ateista – került 
a Szovjet Szocialista Köztársasá-
gok Szövetsége, röviden a Szov-
jetunió katonai és belügyi szervei 
foglyaként a győztes nagyhata-
lom különböző Gupvi, internáló, 
hadifogoly, átnevelő, és Gulág 
táboraiba.

A háborút a vesztesek oldalán 
befejezett ország lakosai nem 
beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül 
a szovjet fogság traumájáról, az emberte-
len körülmények, az éhezés és a túlhajtott 
munkából következő tömeges halálozá-
sokról. Egy nemzet történelmében azon-
ban az elhallgatás és az elhallgattatás nem 
lehet példaadó, ahogy nem lehet példaadó 
az sem, ha megfeledkezünk azokról, akik 
ennek a nemzetnek – a magyarnak – tagjai 
voltak. Emlékezzünk hát rájuk, mindazok-
ra, akik a hadifogolytáborok, a Gulág láge-
rek, avagy a „málenkij robot” ismert és is-
meretlen helyszínein váltak rokkantakká, 
vagy veszítették el életüket és földi marad-
ványaik jelöletlen helyeken nyugszanak.

Murádin János Kristóf, a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem oktatója 

az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tar-
tott előadást, a magyar értelmiség, majd 
a szász ajkú lakosság kapcsán. Beszédé-
ben szabályos népirtásnak nevezte ezt 
az időszakot. Elmondta, a kommunisták 
úgy teljesítették a hatalom által papíron 
meghatározott számot, hogy az értelmiség 
után már az öregeket, a nőket és gyereke-
ket is elhurcolták. 

Az eseményen részt vett Dr. Issekutz 
Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke, valamint 
Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke képviselte, utóbbi 
kérdésünkre kifejtette: a magyar értelmi-
ség szisztematikus megsemmisítése hatal-
mas veszteséget jelentett a társadalomnak 

„Ne legyen hallgatás” 
konferencián emlékeztek a Gulágra

Nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a szovjet fogságról a Nemzeti Em-
lékezet Bizottsága. A november 25-én, az MTA székházában megrendezett konferen-
cián a 70 évvel ezelőtt elhurcoltakról emlékeztek meg méltó módon: a nemzetközi 
kitekintést tíz országból érkező tizenhét előadó biztosította, köztük Murádin János 
Kristóf, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem erdélyi örmény származású 
egyetemi oktatója, aki az erdélyi értelmiség elhurcolásáról tartott előadást. 

Murádin János Kristóf
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és Magyarország jövőjének, nem beszél-
ve a személyes tragédiákról, a kínokról az 
értelmetlen és/vagy félelemből önkezűleg 
elkövetett halálesetekről. Érvényes ez az 
erdélyi örménységre itthon, vagy Erdély-
ben egyaránt, hiszen valóban szabályos 
népirtás folyt mindkét helyen. Románi-
ában ez hangsúlyosabb volt, hiszen az 
akkori román rezsim meghatározó célja 
volt a magyar ajkúak és velük együtt élő 
nemzetiségek asszimilálása és likvidálá-
sa különféle módszerekkel. A mi erdélyi 
örmény közösségünk is érintett, hiszen 
a társadalomban az értelmiségi réteg-
hez tartoztunk, sok esetben formáltuk is. 

Fontosnak tartom, hogy ezeknek az ese-
teknek jelentős részét a jövőben felkutas-
suk, és méltóképpen emlékezzünk elszen-
vedőikre – emelte ki az elnök.   

S hogy ne legyen hallgatás és ne merül-
jön feledésbe mindaz, ami a magyarsággal 
1944ben és az azt követő néhány eszten-
dőben történt, Magyarország Kormánya a 
2015. évet Gulág Emlékévvé nyilvánítot-
ta, tudván azt, hogy ez az a szó, amely a 
határainkon kívül is az embertelenség, a 
félelemterhes kommunista terror, a sztáli-
ni önkény szinonimájaként ismert.

(Megjelent a www.fovarosiormeny.hu 
honlapon)

  

Részt vett a távolugró és a magasugró versenyeken is, azokat azonban nem ő nyerte 
meg. Forrás: Katolikus Főgimnázium, Csíkszereda, 1942.)

Szintén Altízen olvassuk egy régi, földbe süppedt sírkövön:

       Itt nyugszik Száva Katalin K,K,dő, Fitzus Gergely nője, meghalt mártzius...(?)

A Fitzus család volt a legelső örmény család, amely Kászonba települt 1840 körül. Ke-
reskedők voltak és az altízi piactéren lakást, bolthelyiséget építettek. Abban az időben fel-
lendülőben volt Kászonban a gazdasági élet, 1840ben vásárjogot is nyert a mai községköz-
pont. Minden szombaton kirakó és állatvásár volt, s évente három alkalommal sokadalom.  

Az idősebbek szívesen emlékeznek vissza a hajdani mozgalmas sokadalmakra. 
A Fitzus család aztán elszegényedett, épületeiket a szintén örmény kereskedő Lázár 
család vásárolta meg. 

Egy szomszédos sírkövön pedig ez áll:

     Itt nyugszik gy. ditrói özv Kazacsai Antalné szül. Lukács Margit  1827-1893                                                  
és fia K.altízi Kazacsai Vidor 1862-1901

Itt nyugszanak Veress Lajosné  sz. Salamon Karolina1872-1953 
és leányaKazacsai Matild 1892-19....

Kazacsai Vidor Gyergyóban született, de fiatalon Kászonba került mint kereskedő 
segéd a már emlegetett Lázár családhoz. Székely leányt vett feleségül, és boltot nyi-
tott Altízen. Három gyerekük született, Antal szemorvos volt Esztergomban, ott is halt 
meg. Margit 11 éves korában skarlátban halt meg, Matild pedig Altízen él, az 1944ben 
deportált orvos Weis Mór özvegye. Ő az egyik azon két örmény lakos közül, akik még 
képviselik a hajdan népesebb kászoni közösséget.

Egy másik örmény család a Dávid volt. Históriáját Dávid Mária nyugdíjas tanítónő 
segítségével tisztáztuk. A család legrégibb ismert őse Esztefán Tavitián Erdővidéken 
telepedett le, és négy fia közül Antal volt a Dávid Mária nagyapja. Dávid Antal neje 
szintén örmény volt, Száva Katalin (18111887), hat gyermekük született. A legkisebb 
Márton volt. Dávid Antalné költözött Kászonba, 1845 táján. Italmérési engedélye volt. 
Legkisebb fia, Márton, miután Nagyszebenben befejezte iskoláit, Kászon postamestere 
lett. Kétszer nősült, második feleségétől három leánya született, Katalin Amerikában, 
Providens városában élt 1978ban bekövetkezett haláláig. Anna Bukarestben él, férje 
szintén örmény, Mária pedig Kászonaltízen.

Kászonújfaluban  egy örmény síremlék található:  Azbé István 1880-1948.
Azbé István Csíkszépvízről került Kászonba, mint kereskedő. Utódai nem születtek, 

a család kihalt. 
Egy másik kászoni örmény család a Szálasi Miklósé volt. A századforduló körül került 

Kászonba Erzsébetvárosról. Szorgalmas kereskedő volt, altízi házában jelenleg is több 
üzlet működik. Férfi ágon ez a család is  kihalt.  Élt itt még egykét más örmény család 
is, de nem vertek gyökeret.

(Bálintné Kovács Júlia tallózta és kiegészítette)

Minden sírfelirat emlék, de gyakran dokumentum is, fényt vet egy személy, vagy család 
életére, halálára. A temető tehát adattár, amelyből egy közösség közeli vagy távolabbi 
múltja rajzolódik ki. Ezzel a céllal jártam végig a kászoni temetőket. (...) E temetők hű 
bizonyítékai a tarka lakosságú Erdélynek, ahol sok nép, nemzetiség fiai is letelepedtek. 

Ismeretes, hogy az örmény bevándorlók mit jelentettek az elmúlt évszázadok alatt 
Erdély s így Székelyföld fejlődése szempontjából. A legtöbb székely faluban, városban 
azonban az örményekre már csak 23 régi épület emlékeztet. Tekintsünk a kászoni ör-
mény családok múltjára a sírkövek, valamint a még élő emlékezet segítségével. Az altízi 
templomkerítésen szerény márványtábla olvasható:

Itt nyugszik Szultán Lukács 1863-1936, Béke poraira. 
Állíttatta hű neje Szőcs Irma és fia Lukács.

Szultán Lukács, eredeti nevén Izsák Lukács kis legényként került Kászonba Három-
székről, és egy Szultán János nevű kereskedő fogadta örökbe. A fogadott fiú egész éle-
tében a mészáros mesterséget folytatta, nagy lakást, mészárszéket épített, amely most 
is tekintélyes épület. Fia Lukács a második világháború idején NyugatEurópába vető-
dött. (Kiegészíti B. Kovács Júlia  a világhálóról: valószínű ő az a diák, aki iskolájának, 
a csíkszeredai Katolikus Főgimnáziumnak jeles sportolója volt. A Főgimnázium atléti-
kai szakosztálya házibajnoksága keretében súlylökésben első Szultán Lukács VII. oszt. 
tan. 11 m. 25 cm., gerely első ugyancsak Szultán Lukács VII. oszt. tan.40 m. 95 cm.  

Sztojka Tamás:
          Fejfák, sírkövek emlékezete  
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ARS POETICA: Műemlékek, hagyományok és „hogyan tovább erdélyi magyarság?” 

ÚTVONAL:  Budapest – Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Sonkolyos – Bánffyhunyad – 
Dámos – Kalotaszentkirály – Kolozsvár – Kalotaszentkirály – Torda – Kalotaszentkirály 
– Sztána – Zsobok – Kalotaszentkirály – Szék  – Szamosújvár – Válaszút – Kőrösfő 
– Kalotaszentkirály – Magyarléta – Torockó – Kalotaszentkirály – Királyhágó – 
Nagyvárad – Ártánd – Budapest   
Időtartam: 7 nap (2016. augusztus 2. – 8.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 1650 km
Szállás: Kalotaszentkirályon, falusi vendéglátás keretében (2 ágyas fürdőszobás lakások)
Ellátás: reggeli, estebéd és piknikek
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, túracipő, fürdőruha, elemlámpa

FŐBB ESEMÉNYEK:

•	Találkozó a kolozsvári magyarörmények közösségének képviselőivel
•	Magyarörmény templomok, emlékhelyek és örmény temető Szamosújváron
•	 Iskolalátogatás és az erdélyi magyar oktatás helyzetének ismertetése a kolozsvári 

János Zsigmond Gimnáziumban
•	Hunyadi Mátyás, Bocskai István, Bolyai János, Reményik Sándor szülőházai 

Kolozsváron
•	Wass Albertre emlékezünk szülőfalvában, a mezőségi Válaszúton
•	Városnézés, Botanikus kert és panoráma a fellegvárról Kolozsváron
•	Erdély Pantheonja: a kolozsvári Házsongárdi temető (Szenczi Molnár Albert, 

Apáczai Csere János, Kós Károly, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Wass család, 
Merza Gyula síremlékeivel)

•	Kalotaszegi fiatornyos  templomok, kazettás mennyezettel Kőrösfőn és Dámoson
•	Ferences barátok temploma gótikus refektóriummal a kolozsvári óvárban
•	Az egyetlen kalotaszegi erődtemplom és Jékely Zoltán emlékhelyek Magyarvalkón
•	Rózsa Sándor sírja a szamosújvári rabtemetőben
•	Látványos, könnyű túra Kalotaszeg virágos rétjein Sztána környékén
•	Az utolsó erdélyi polihisztor, Kós Károly Varjúvára a Riszegtető alatt
•	Kós Károly szobra és a  híres farsang történései Sztánán
•	Falujárás Torockón, a Székelykő lábainál
•	Látogatás Bőjte Csaba testvér Kis Szent Teréz szeretetotthonában, Torockón
•	Felújított Ady múzeum: a nagyváradi Mülleráj

Kincses Kolozsvár, Kalotaszeg, 
Mezőség és a Havasok ölelésében
Erdélyjárás magyarörmény vonatkozásokkal, 2016

•	Könnyű túra a Tordaihasadék szurdokvölgyében
•	Kirándulás tarisznyás piknikkel, Léta várának romjaihoz, a Gyaluihavasokban
•	Karsztvidéki barangolás a SebesKőrös sonkolyosi szorosában
•	Magashegyi séta a Kalotahavason
•	Bányalátogatás a látványosan felújított tordai sóbányában
•	Feredőzés a tordai sóstóban
•	Kallós Zoltán  néprajzi gyűjteménye Válaszúton
•	Templomok, tájház és tiszta szoba bemutatója Széken
•	Fehér kerámiák – vászonedények készítésének fortélyait mutatja be Hasas Péter, 

Réven
•	Kézműves  népművészeti termékek kirakóvására Kőrösfőn
•	Színpompás népviselet és mezőségi táncrend Széken
•	Szíveslátás szilvóriummal és csörögével Filep  Sándorék portáján Széken
•	Szeretetvendégség bográcsgulyással, kalotaszegi táncrenddel Gyuri bácsiék portáján 

a Varjúvár mellett
•	Gasztronómiai séta a kolozsvári óvárosban (vargabéles a Bulgakovban, stb…)
•	Kristóffy János Zsigmond egyedi hangulatú orgonakoncertje a nagyváradi székes-

egyházban
•	Élőzenés búcsúest fergeteges táncházzal, Kalotaszentkirályon
•	Kalotaszentkirályon személyes tapasztalatokon keresztül újból átéljük az erdélyi 

emberek őszinte szeretetét és barátságát

RÉSZLETES PROGRAM:
1.nap: Indulás: reggel 6 órakor a Műegyetem központi épülete előtti parkolóból
Látnivalók: Rév (Hasas Péter fazekas mester „vászon”edényei, SebesKőrös 
sonkolyosi szorosa – 1 órás séta), Bánffyhunyad, Dámos (kalotaszegi kazettás temp-
lom), Kalotaszentkirály

2.nap: Látnivalók: Kolozsvár (kiegészítő városnézés, Botanikus kert, Fellegvár, 
Házsongárdi temető, óvár, iskolalátogatás, találkozó a  kolozsvári magyarörmények 
közösségének képviselőivel), Magyarvalkó (az egyetlen kalotaszegi erődtemplom)

3.nap: Látnivalók: Tordaihasadék (2 órás könnyű túra a szurdokvölgyben), Torda (só
bányalátogatás, fürdés a sósvízű strandon), Kőrösfő (kalotaszegi kirakóvásár)

4.nap:   Látnivalók: Szék (szíveslátás, mezőségi néptáncbemutató, Árpádkori temp-
lom, tájház), Szamosújvár (Rózsa Sándor sírja, magyarörmény emlékhelyek), Válaszút 
(Wass Albert szülőfalva, Kallós Zoltán gyűjteménye)

5.nap: Látnivalók:  Bánffyhunyad, vonatozás a sztánai állomásra (Kós Károly Varjú-
vára, lovaglás, szeretetvendégség Gyuri bácsiék portáján, erdélyi  népzene, kalotaszegi 
táncrend), Sztána (1 órás séta a faluban, református templom, Kós Károly emlékszoba 
és szobor)
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Hosszú betegség után, vasárnap meghalt 
Kobzos Kiss Tamás Kossuth és Lisztdíjas 
zenész, előadóművész, zenepedagógus – 
közölte a család.

Elsősorban a magyar régizene, az euró-
pai középkori énekes zene, a török ének-
mondók zenéje, a magyar népzene és a kor-
társ zene területén tevékenykedett. Európai 
viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbb 
előadója volt a középkori provencei truba-
dúrénekeknek, újjáélesztette a 16. századi 
magyar énekkincset.

Kobzos Kiss Tamás 1950. május 30án 
született Debrecenben. „Debreceni egye-
temi éveim alatt tanultam meg gitározni, 
majd 1973ban a Délibáb együttesbe ke-
rültem, ahol már népzenét csináltunk. Itt 
brácsáztam is, aztán a kobozt Joób Árpád, 

a Délibáb vezetője hozta az erdélyi 
Szászrégenből, és két nap múlva már ját-
szanom kellett rajta” – mondta a művész 
tavaly márciusban, Kossuthdíja alkalmá-
ból az MTInek.

Népzenei pályafutása a hetvenes évek 
elején együtt indult a táncházmozga-
lommal, Debrecenben 1973tól játszott 
a Hajdú Táncegyüttessel. Székre brácsát 
tanulni jutott el Ádám István Icsán csa-
ládjához, 1973–1974ben pedig zenét 
gyűjtött a Mezőségben, Gyimesben, meg 
az oda telepített baranyai moldvai csán-
góknál.

Gitárosként a régizene is foglalkoztat-
ta, virágénekeket énekelt, hatással volt 
rá az amerikai folkmozgalom. A Kecs-
kés együttesbe kerülve kezdte a lant 

Elhunyt Kobzos Kiss Tamás6.nap:   Látnivalók: Magyarléta (3 órás séta Léta várának romjaihoz, tarisznyás pik-
nik), Torockó (Europa Nostra díjas település, falujárás, Böjte Csaba testvér szeretetott-
hona, tájmúzeum), Kalotaszentkirály (falukázás, zenés búcsúest táncházzal)

7.nap:   Látnivalók: Kalotahavas (séta a gyephavason), Királyhágó, Nagyvárad (ki-
egészítő városnézés, Ady múzeum a Müllerájban, orgonakoncert a székesegyházban)

Határátkelő:  Ártánd
Érkezés:  Budapestre 21 óra körül

Részvételi díj: 68.000.- Forint / fő  +  kb. 17.000 Forint buszköltség
– ifjúsági kedvezmény 18 éves kor alatt 18.000. Forint / fő
A részvételi díj tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, belépők, művészi produkciók díját.

A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet remeke-
ivel idézzük fel.

Kozma Simon képzőművész
grandiózus kiállítását 2015. novemberében nyitotta meg dr. Aniszi Kálmán író, pub-
licista a Kőrösi Galériában. Az igen gazdag és nagy hatást keltő kiállítás már az al-
kotások anyagának, no meg színviláguknak köszönhetően lebilincselő volt.

„Kozma Simon munkáiban sajátosan köszön vissza a maga, s nem csak anyagá-
ban, hanem ihletett alkotásaiban a reneszánsz. A csillogó szépségű keretek, az éke-
sített viaszalkotások domborulatai, melyek a szabályos enkausis festészeti eljárást 
követi… e művészeti alkotásokban a természet által létrehozott, s az ős erők szülte 
anyagcseppek, különös alakzatú reliefek, rejtekezve is üzenő portrék, párák,…‒ 
az univerzum köszönnek vissza képein.”                                                                        M

Balról Kozma Simon, Dr. Aniszi Kálmán és
Ion Alexandru Cretescu gitár- és lantművész
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Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Bogdánffy Botond

a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Boti bácsi
életének 86. évében, rövid szenvedés után Tordán elhunyt. 

Temetése a családi háztól (N. Iorga u, 37) 
november 23án 13 órai kezdettel megtörtént.

Nyugalma legyen csendes, emléke szívünkben, akik ismertük és szerettük őt, örök.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Kossuth, Liszt és Magyar Örökség díjas, 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett

Kobzos Kiss Tamás
énekes és hangszeres előadóművész, zenetanár, az Óbudai Népzenei Iskola igazgató-

ja, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
2015. november 8án hosszú betegség után, életének 66. évében visszaadta lelkét 

Teremtőjének.
Szeretett halottunktól 2015. november 27én vettünk végső búcsút a Farkasréti temető 

Makoveczravatalozójában a református egyház szertartása szerint.
Gyászolják: a gyászoló család, további rokonok, barátok, kollégák, tanítványok és is-

merősök.
Gyászolják továbbá az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által összetar-

tott magyarörmények is, akik hiányolni fogják szeretett lényét, szeretetét, csodálatos zenei 
és énekes műsorait, a beszélgetéseket, amellyekkel bennünket megtisztelt a hosszú évek alatt.

Kobzos Kiss Tamást az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy 
                       Borbély Bartis Endre          

Marosvásárhelyi nyugalmazott törvényszéki bíró, 
szeretett férj, testvér, édesapa és nagypapa, 

szerető rokon, életének 88. évében, 
2015. december 24én csendben megtért Teremtőjéhez.

Szeretett halottunk temetése Budapesten, 2016. január 4én 14 órakor megtörtént 
a Fiumei úti sírkertben, római katolikus szertartás szerint.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Szomorújelentésekérdekelni, később jött a reneszánsz zene, 
Tinódi, Balassi, a török zene, az ottani 
pengetős hangszer, a saz. Egy rövid ideig 
– 1974ben – a Kaláka együttesnek is tag-
ja volt, kutatásai eredményeként Csoko-
naidalokat jelentetett meg, és 20. századi 
magyar verseket is megzenésített. Egé-
szen 1979ig restaurátorként dolgozott 
több intézményben, köztük a Néprajzi 
Múzeumban.

A Kobzos előnevet 1977ben vette 
fel, 1981ben jelent meg az első lemez, 
amin játszott, a Kecskés együttes Zene 
a reneszánsz kori Erdélyben című anya-
ga. Énekmondóként járta az országot, 
gyakran fellépett az Egyetemi Színpa-
don, közreműködött Szentpál Mónika 
és Erdélyi György előadóestjein, évekig 
szerepelt a Radnóti Színpad Toldielő-
adásában. 1981ben megismerkedett 
René Clemencic bécsi régizenésszel, 
akinek formációjával, a Clemencic 
Consorttal hosszú időn keresztül ját-
szott. Miquèu Montanaro provencei 
zenésszel 1982től játszott duóban, több 
mint tíz éven át. Énekes szólista volt Sza-
bados György zeneszerző több művében.

Fellépett a Jánosi együttessel, a Musica 
Historiával, Ferencz Évával is. „Több 
mint harminc lemezen vagyok hallható 
különböző hangszereken, illetve mint 
énekes. Talán az első török lemezemre, 
a Szívetekben őrizzetek című albumra 
vagyok a legbüszkébb, ezt Ásik Veysel 
20. századi énekmondóval és Erdal 
Salikogluval készítettük és 2002ben je-
lent meg” – idézte fel Kobzos Kiss Tamás 
tavaly az MTInek.

Szólistaként, énekmondóként sok száz 
koncertet adott Magyarországon, a kör-
nyező országok magyarlakta településein, 
Európa majdnem minden országában, va-
lamint Japánban, Kínában és az Egyesült 

Államokban. 1986tól tanított az Óbudai 
Népzenei Iskolában, amelynek 1991 óta 
az igazgatója is volt. 2007től öt éven át 
a Zeneakadémián is tanított kobozt. Több 
tanulmányt írt a népzenetanítás témaköré-
ben. 2013ban a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagjának, tavaly a Népmű-
vészeti Tagozat vezetőjének választották.

Munkásságát számos díjjal jutalmazták: 
A népművészet ifjú mestere cím (1975), 
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
(1998), Magyar Művészetért Díj (1998), 
a Magyar Régizenei Társaság Tinódi
díja (2005), Magyar Örökségdíj (2006), 
Prima díj (2006), Életfadíj (2010), Liszt 
Ferencdíj (2011), Kossuthdíj (2014).

Kobzos Kiss Tamás hatvanöt éves volt. 
Egy nyári felvétellel emlékezünk rá, me-
lyen Kóka Rozáliával, Petrás Máriával és 
Juhász Zoltánnal adnak elő egy moldvai 
népdalt; „A fényes Nap immár elnyugo-
dott”:

Válasz.hu / 2015.11.09., hétfő 11:56 / 

Kobzos Kiss Tamás 60. születésnapja tiszteleté-
re rendezett koncertjén az Óbudai Zeneházban





Tisztelt Olvasóink!
2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a Fővárosi 
Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap harmadik csü-

törtökén. Mindenkit szeretettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termébe, bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől.

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

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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XX. év fo lyam 222. szám

2016. március-április

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

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek – oltárok
A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség két részletben megvette (1957-ben 

és 1971-ben) a XI. Orlay u. 6. sz. alatti ingatlant. 1973-ban hozzáláttak a kápolna építé-
séhez. 1975-ben felszentelték. Védszentjei: Fogolykiváltó Boldogasszony és Világosító 
Szent Gergely (mint a Semmelweis utcában is volt). Mindkettő kapcsolatba hozható az ör-
mény nemzettel és annak sorsával. A búcsúünnepek: szeptember 24. és a pünkösd utáni 
4. szombat.

A kápolnának és a hozzácsatlakozó épületnek jelentős szerepe van az örmény katolikusok 
és a magyar-örmények összejöveteleiben. Igen jelentős az épületben elhelyezett múzeum 
is. Felveszi a versenyt a bécsi és a velencei hasonló múzeumokkal. Képet ad a hazai s er-
délyi örmények történetéből. Mindezek létrehozásában nagy szerepe volt P. Kádár Dániel 
bécsi mechitarista atyának, akinek az urnája – elődjével, P. Pungucz Antal (Vartánesz) 
urnájával együtt – a kápolna előterében van elhelyezve. Nyugodjanak békében!

dr. Sasvári László
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Jelmezbe öltözött a budapesti magyar-
örménység! Találkozhattunk például Pique 
Dámával, egy különleges darázzsal, egy 
termetes bíborossal, virágáruslánnyal és 
burnuszos arab fiatalemberrel, de még a 
nagy fehér varázsló is képviseltette magát, 
feleségével együtt.  A gyönyörűen feldíszí-
tett színházteremben terített asztalok áll-
tak, rajtuk sejtelmesen világító gyertyák, 
finom borok és  autentikus örmény dalla-
mok marasztalták a vendégeket.

A magyarországi örménység talán 
legnagyobb lélekszámú rendezvényén 
Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat elnöke, a bál háziasszonya 
köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: igen 
fontosnak tartja, hogy az örmény közösség 
tagjai ilyen események során is hangot ad-
nak összetartozásuknak. Felhívta ugyan-
akkor a figyelmet, hogy a bál egyúttal 

határokon átnyúló jótékonyságra ad lehe-
tőséget, hiszen mindenkinek belátása sze-
rint módja nyílik hozzájárulni az „Egyél 
jót, tegyél jót!” jótékonysági, gasztronómi-
ai mozgalom sikerességéhez, amely példa 
nélküli kezdeményezés a nemzetiségek 
történetében.  Amellett, hogy határokat 
átívelő olyan nemes célokat tűz maga elé, 
mint több Kárpát-medencei örmény temp-
lom felújítása és korszerűsítése, valamint 
egy Romániában lévő magyar műemlék 
rekonstrukciója.

Ezután Szalay-Bobrovniczky Alexandra, 
Budapest főváros humán főpolgármester-
helyettese beszélt arról, hogy a felhőtlen 
együttlét, a zene mind az összetartozás ér-
zését erősíti. Kiemelte, a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat kiegyensúlyozott, jó ér-
dekérvényesítő háttértámogatásával mű-
ködnek ezek a programok, és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is 

elkötelezett abban, hogy megismertesse a 
Kárpát-medencei örmény kultúrát. A hall-
gatóság megtudhatta azt is, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat éves költségvetésében 
anyagi támogatást nyújt minden területi 
nemzetiségi önkormányzat, így az örmény 
önkormányzat számára is, ezáltal együtt-
működik olyan projektek megvalósítás-
ban, mint kultúrtörténeti előadások, zenés 
esték, találkozók szervezése, kiállítások, 
kapcsolattartás a Kárpát-medencei erdélyi 

örmény társszervezetekkel. A főpolgármes-
ter-helyettes asszony is felhívta a figyel-
met a nemes célokra történő adakozásra, 
arra, hogy a jelenlévők a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-
Örmény „Szentháromság” Alapítvány által 
szervezett jótékonysági akció keretében  
az 1000 éves magyar határnál található 
Rákóczi-vár felújítását,  egy budapesti, va-
lamint két erdélyi örmény katolikus temp-
lom korszerűsítését segíthetik elő. 

Esztergály Zsófia, aki a bálra Pique 
Dámának öltözött, elmondta: az 

erdé lyi-örmény vagy magyarörmény diasz-
póra zárt közösségként élt Erdély területén 
– innen ered elnevezésük is –, és szabad 
idejük nagy részét az úgynevezett örmény 
kaszinóban töltötték, ahová rajtuk kívül 
más nem léphetett be. A nők és a férfiak 
külön helyiségben töltötték az időt. Az asz-
szonyok hímeztek, varrtak, a férfiak híresen 
értékes könyvtárukból válogatott könyve-
ket olvastak, vagy éppen kártyáztak. Ezt a 
hangulatot felidézve választotta a jelmezt, 
amelyet minden elkövetkező bálon is vi-
selni fog, egyfajta védjegyként. Ismét kitért 
arra, hogy a bálnak minden évben a jóté-

konyság a fő üzenete: „Tavaly az egyetlen 
csángó magyar rádiónak, idén pedig a saját 
és a csíki szervezetünk által indított mozga-
lomnak gyűjtünk. Mindez találkozik az őse-
ink által képviselt értékekkel, akik iskolákat 
alapítottak, támogatták a rászorultakat, és 
soha nem riadtak vissza az újításoktól.”

Együvé tartozás és jótékonyság 
– ismét farsangi bál volt a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál
Második alkalommal várta tárt kapukkal farsangi bálra közösségének tagjait a Fő-
városi Örmény Önkormányzat. Az Akadémia utcai épület színházterme idén is ros-
kadásig megtelt. A rendezvény – amelynek fővédnöke Tarlós István főpolgármester 
volt – a magyarörmény kultúrának és gasztronómiának hódolt.

Esztergály Zsófia

balról dr. Issekutz Sarolta volt fővárosi elnök és 
Esztergály Zsófia jelenlegi elnök

Petrás Mária csángó népművész

jobboldalt Kulcsár László, Gyergyószentmiklós
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hagyományos erdélyi-örmény falatoktól 
roskadozó hidegtálak és illatozó, majd’ meg-
szólaló sütemények hada várta a vendégeket. 

 A bál fővédnöke Tarlós István főpol-
gármester volt, a rendezvényt kiemel-
ten támogatta a XV. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat. Támogatók 
voltak még az Erdélyi Örmény Gyökerek 

Kulturális Egyesület, a II. kerületi Örmény 
Önkormányzat, a Budavári Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Zuglói 
Örmény Önkormányzat.

Pagonyi Judit 
(www.fovarosiormeny.hu honlapról)

 Ezeket a szavakat igazolták a bőkezű fel-
ajánlások, amelyeket tombolán sorsoltak ki: 
számos ajándék, könyvek, CD-k, plakátok, 
mappák találtak gazdára. A fődíjat pedig, 

egy viaszból készült műalkotást, a jelenlévő 
neves művész, Kozma Simon ajánlotta fel. 
Az este folyamán a közönség olyan művé-
szek produkcióinak tapsolhatott, mint Petrás 
Mária népdalénekes, az Örmény Kvartett, 
David Yengibarian örmény harmonikamű-
vész, Várady Mária előadóművész valamint 
Bor László humorista.

A bál fénypontjaként végül a kulináris 
élvezetek következtek: remek borok, szinte 
képzőművészeti alkotásoknak is nevezhető, 

Jengibarjan Dávid harmónikaművész Várady Mária színművésznő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
Önöket a Fővárosi Önkormányzat ne-
vében a II. Örmény Farsangi Bálon, a 
magyarörmény szellemi megújulás egyik 
meghatározó eseményén.

A farsangi idény a tár-
sadalmi élet szempontjá-
ból kiemelt jelentőségű. 
A felhőtlen együttlét, az 
örmény gasztronómia és 
az autentikus örmény zene 
mind az összetartozás ér-
zését erősíti. Önök, akik 
ma este itt vannak, vidám, 
alkotó habitusú, küzdő 
szellemű, örmény gyöke-
reikre büszke magyarok. 
Felmenőik évszázadokon át 
megőrizték anyanyelvüket, 
hagyományaikat, kultúrá-
jukat, vallási szokásaikat. 
A magyar nemzet része-
ként, a múltban és a jelen-
ben egyaránt elkötelezetten 
szolgálják saját, örmény 
közösségükön keresztül 
Magyarország és Erdély 
javát. Törekvéseik, szim-
pátiáik, aspirációik mindig 
is egyek voltak a magyarokéval. Mint 
ahogyan az örmények is hálásak voltak, 
amiért idegenbe szakadva ugyan, hazára 
és megbecsülésre találtak. Barcsay Jenő 
Kossuth-díjas festő, a huszadik századi 
magyar művészet élvonalbeli alkotó-
ja, önéletrajzi emlékezéseiben jellemző 

helyzetképét adja a háború után lepusz-
tult Budapestnek és idegenbe szakadt 
sorsának: ”Lelkileg összetörve érkeztem 
meg 1919 őszén Budapestre. Vonatom éj-
fél után futott be a Keleti pályaudvarra. 

Engem édesanyám egy kis 
kemény kenyérrel engedett 
a hosszú útra. Mikor megér-
keztem, fogtam a ládámat, 
kiültem a pályaudvar pe-
ronjára és néztem a Baross 
teret. Eszembe jutott a csa-
ládom, talán könnyeztem 
is. Nem tudtam mi lesz ve-
lem a nagy mindenségben”. 
Ekként települt az erdélyi 
magyarörmények számot-
tevő része Magyarországra, 
és jelentős hányaduk ma 
Budapesten él, ahol befoga-
dó környezetre talált. 

A Kárpát-medencébe le-
települt örmények ugyan 
szülőföldjüket és hazájukat 
elvesztették, majd az évszá-
zadok során anyanyelvüket 
is, de identitáselemeik bővül-
tek az új hazájuk iránti mély 
hazaszeretettel, a magyar 

nyelv és kultúra befogadásával és gazda-
gításával. Hitük, ősi kultúrájuk, alkalmaz-
kodó képességük és összetartozástudatuk 
segítette át őket az évszázadok során. 
Közösségükhöz hűen nemzetiségük anya-
nyelvének, hagyományainak, kultúrájának 
megőrzésén és fejlesztésén fáradoznak, 

II. Örmény Farsangi Bál

Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Budapest főváros humán főpolgármester-helyettese
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annak érdekében, hogy megmentsék azo-
kat az utókor számára.

Teszik ezt a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat kiegyensúlyozott, jó ér-
dekérvényesítő háttértámogatásával. Az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület elkötelezett abban, hogy em-
bertársaival megismertesse az ősi ör-
mény hazát: újságot alapít és tart fenn, 
könyveket ad ki, gasztronómiai túrákat 
szervez, hitélményeket nyújt, emlékeket 
gyűjt, elévülhetetlen érdemeket szerez-
ve határainkon átívelő közösségeinkért 
munkálkodva.

A Fővárosi Önkormányzat éves költ-
ségvetésében anyagi támogatást nyújt 
(2 millió Ft/év) minden területi nemzeti-
ségi önkormányzatnak, így az örmény ön-
kormányzat számára is. Együttműködik 
olyan projektek megvalósításban, mint 
kultúrtörténeti előadások, zenés esték, 
találkozók szervezése, kiállítások, kap-
csolattartás a Kárpát-medencei erdélyi 
örmény társszervezetekkel, valamint tá-
mogatja az Erdélyi Örmény Gyökerek 
kulturális és információs havilapot. 

Az Örmény Farsangi Bált a nemzetisé-
gi összefogás fémjelzi, ezért a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat és a Csíkszeredai 
Szent-Háromság Alapítvány által szer-
vezett Jótékonysági Gasztronómiai 
Mozgalomhoz csatlakozva Önök ado-
mányaikkal az 1000 éves magyar határ-
nál (Gyimesbükk) található Rákóczi-vár 
felújítására, és egy budapesti, valamint 
két erdélyi örmény katolikus templom 
korszerűsítésére adakozhatnak belátásuk 
szerint.

Megelégedéssel jelenthetjük ki, hogy 
az örmény örökség létezik és eleven nem-
zetformálója hazánknak…körül tekintve 
pedig azt látom, hogy vannak, lesznek, 
akik tovább fogják vinni ezt a sajátságos 
kultúrát. 

Örömmel tölt el, hogy ma este része-
se lehetek a magyarörmények szívélyes 
vendégszeretetének.

Kívánom, hogy nemzeti közösségük 
tovább gyarapodjon lélekben, lélekszám-
ban, és gyümölcsöző maradjon mindany-
nyiunk javára.    

(Elhangzott 2016, február 12-én.)

Krikor Badichah és Zsigmond  Benedek, 
a római Pápai Örmény Kollégium 
rektorhelyettese celebrált szentmisét 
Urunk bemutatása ünnepe alkalmá-
ból február 7-én a Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészségen. A szentmisét 
követően gyertyaszentelésre, égtájáldás-
ra és Szent Balázs ereklyéjével történő 
áldásra is sor került.

Krikor Badichah a liturgia kezdetén ki-
fejezte, milyen nagy öröm számára, hogy 
az itteni közösséggel megünnepelheti 
Urunk bemutatását, és külön megköszön-
te Fülöp Ákosnak, a budapesti Orlay ut-
cai Fogolykiváltó Boldogasszonyról és 
Világosító Szent Gergelyről elnevezett ör-
mény katolikus lelkészség kormányzójának, 
hogy ezt a közös ünnepet lehetővé tette.

A homíliában a rektorhelyettes el-
mondta, különösen nagy jelentőségű az 
örmény egyház számára Urunk bemuta-
tásának ünnepe, melynek „Úr elé járulás” 
az örmény elnevezése. Az evangéliumban 
az istenfélő, agg Simeonról hallhattunk, 
akinek a Szentlélek megsúgta, addig nem 
ízleli meg a halált, amíg meg nem látja 

az Úr felkentjét. Simeon és Anna próféta 
asszony az Úr elé járultak, innen ered az 
ünnep örmény elnevezése.

Az Istenszülő ünnepét is ünnepeljük 
egyben, hiszen az Istenanya megtisztulá-
sának a napja ez. Mózes törvénye szerint 
fiúgyermek születése után negyven, lány-
gyermeké után nyolcvan nappal az édes-
anyának a templomban meg kell jelennie, 
hogy megtisztuljon. Mária, a többi zsidó 
asszonyhoz hasonlóan, a fia születése 
után negyvenedik napon elment a temp-
lomba, és két galambot áldozott fel.

Ma az Úr elé járulást ünnepeljük – foly-
tatta Krikor atya –, a szentmise után gyer-
tyaszenteléssel és tűzgyújtással folytató-
dik a liturgia, valamint megáldjuk a világ 
négy égtáját. A különleges szokás abból 
fakad, hogy az örmények, mint első ke-

resztény nép, elsőként ismerték el Krisztus 
világosságát – erről emlékezünk meg ma, 
amikor Simeonhoz és Annához hasonlóan 
az Úr elé járulunk a  gyertyákkal.

Ugyanakkor február 7. farsangvasár-
nap is az örmény hagyomány szerint, 

Urunk bemutatása és égtájáldás a budapesti 
örmény katolikus lelkészségen



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. március - április

9

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. március - április

8

út áll előttünk: a böjtölés, az imádság és 
az irgalmasság útja. A böjt alatt sokszor 
csak azt értjük, hogy bizonyos ételektől 
kell megfosztani magunkat – ami fontos, 
de még fontosabb az, hogy megszabadul-
junk az önszeretettől, önzéstől. Mindenki 
maga dönti el, mitől fosztja meg magát; 
„Isten áldja meg mindannyiótok kez-
deményezését” – fohászkodott Krikor 
Badichah.

Az imádság útja nem csupán szavak 
kiejtéséből áll, hanem sajátos kapcsolatot 
jelent Isten és énközöttem – hangsúlyoz-
ta a szónok. – Ez alapvető ahhoz, hogy 
életünkben előre tudjunk menni; enélkül 
olyan az élet, mint egy kiszáradt folyó, 
vagy mint egy fa, amely nem kap vizet.

Harmadik fontos út az irgalmasság 
útja. Jézus hangsúlyozza, hogy irgalmas-
ságot akar, nem áldozatot; feladatunk, 
hogy ápoljuk a kapcsolatot testvéreink-
kel. Ferenc pápa sokat beszél a közöm-
bösségről. Gyakran fordítjuk el arcunk 
a szegényektől – pedig valahogy viszo-
nyulnunk kell hozzájuk… Nem feltétle-
nül a pénzünkre van szükségük, sokkal 
inkább a figyelmünkre.

Krikor Badichah felidézte XVI. 
Benedek szavait arról, hogy a nagyböjt 
nem a szomorúság ideje – hiszen pon-
tosan ekkor készülünk fel a legnagyobb 
ünnepre, a feltámadás megünneplésére. 
Isten áldja meg ezt az utunkat!

Végül a Pápai Örmény Kollégium 
rektorhelyettese arról beszélt, a szentmise 
végén a római örmény templomból magá-
val hozott Szent Balázs-ereklyével fogja 
megáldani a híveket. A Szebasztiából 
származó örmény szentnek nincs jelentő-
sebb kultusza Örményországban, viszont 
például az olaszországi Caroniában – 
melynek ő a védőszentje – négyórás kör-
menettel emlékeznek meg róla ünnepén.

A gyertyaszentelés részeként tűzgyúj-
tásban is gyönyörködhettek a résztvevők: 
a szentélyben felállított asztalon, egy 
tálban lobogott a tűz, miközben az égtáj-
áldás liturgiáját mutatták be a celebráns 
és a szolgálattevők. Ezt követte a Szent 

majd holnap, február 8-án megkezdődik 
a nagyböjt. Ahol megoldható, a nagyböjt 
kezdetén behúzzák a szentélyt a kórustól 
elválasztó függönyt, annak jelzéseképp, 
hogy mint Ádám, kiűzetünk a paradi-
csomból. A nagyböjt kezdete előtti napon 
azonban Ádámnak a paradicsomba való 
bevonulását ünnepli az örmény egyház.

Február 8-án a hamvazkodással kezde-
tét veszi a nagyböjt, amit az örmények a só 
és a kenyér napjainak neveznek. Hármas 

Balázs ereklyéjével adott áldás, majd 
ereklyecsókkal fejezhették ki a szent 
iránti tiszteletüket a hívek.

(Verestói Nárcisz/Magyar Kurír, 
2016.02.07.) 

2016. február 7-én gyertyaszentelő szent-
misét tartott Krikor Badichah atya az Orlay 
utcai örmény katolikus templomban. Krikor 
atya Rómából érkezett, ő a római örmény 
szeminárium rektor-helyettese. Már több-
ször járt Budapesten és mutatott be szentmi-
sét az örmény katolikus templomban. Egy 
ilyen örmény szertartású szentmise külön-
legesen szép élmény, emelkedetté teszi az 
énekkar közreműködése, a gyertyaszentelés 
és a Balázs-áldás rítusa. A szentmise után 
megkérdeztem, hogy meghívhatnám-e az 

Atyát a lakásomra. Ő - legnagyobb örö-
mömre – igent mondott. A látogatásra más-
nap, hétfőn került sor. Az Atya kalauza és 
tolmácsa, Zsigmond Benedek társaságában 
érkezett. Beszélgettünk az erdélyi örmény 
felmenőimről, a Ferencvárosi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységé-
ről, az Atya római munkájáról, nagy örö-
mömre olaszul is szót értettünk. Megmutat-
tam ükanyám danckai Pattantyús Ábrahám 
Jánosné, született harasztosi Bartha Mária 
portréját, akinek a festményen látható bross 
melltűje a birtokomban van.

Ezután Krikor atya sót, kenyeret és vi-
zet kért, hogy házi áldásban részesítsen 
bennünket. 

Látogatása nagy megtiszteltetés volt 
számunkra.                                               

SzK.

Krikor atya látogatása Szenttamássy Katalinnál, 
a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél

jobbról Krikor atya, Zsigmond Benedek, 
Dr. Specziár Attila

Szent Balázs erekje
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Agárdy Gábor (eredetileg Arkalián 
Gábor vagy Gabriel Arkalijan) örmény 
családból származott, nagyapja az ör-
mény holokauszt egyik szenvedő áldozata 
volt. Szüleinek a mészárlás elől sikerült 
Erdélybe menekülniük. Ő már Szegeden 
született 1922-ben.

Köztudomású, hogy Agárdy Gábor a 
színművészeten kívül a képzőművészet-
ben is maradandót alkotott. Festészet iránt 
érdeklődése igen korán, már gyermek-
korában kialakult. Maga írta meg visz-
szaemlékezésében, hogy a festészettel 6 
éves korában, Szegeden találkozott elő-
ször, amikor egy labdával berúgta Erdélyi 

Mihály festőművész ablakát: „A labda 
miatt mentem be – írja - , a festészet mi-
att maradtam ott.”. Erdélyi szárnyai alá 
vette a „kis szörnyeteget”, tanította, így 
vált élete elmaradhatatlan részévé a festés. 
1968-ban az Egri csillagok című film for-
gatásán Bulgáriában az egyik szünnapon 
Szófiában barangolva, a felhőszakadás elől 
egy templomba menekült. A templomszol-
ga az altemplomban csodákat, nyolcszáz 
éves festett fatáblákat mutatott neki. Ekkor 
érezte meg, az ikonfestés a küldetése: „be-
lém csapott a megvilágosodás, hogy ne-
kem ikonokat kell festenem” – írta.

Technikailag és technológiailag egy-
aránt felkészülten alkotott. Műveit 
száz-százötven éves deszkadarabokra 
készítette, és ősi minták alapján, ikon-
festő színekkel festette. Vidéki barátait 
kérte, hogy ha valamely padláson régi 
vörösfenyő tábláról tudnak, szóljanak. 
Jó barátságban volt Szász Endrével – aki 
mellesleg az Egri csillagok díszletter-
vezője volt -, tőle tanulta a az aranyozás 
technikáját, s tőle kapott műveihez arany-
füstöt. Alkotásait 1967 óta több önálló 
kiállításon, nagy elismerést aratva mu-
tatta be. Ikonfestményei otthonra találtak 
Magyarországon például a Pannonhalmi 
Apátságban, II. Alekszij orosz patriárka 
számára ajándékozott műve az oroszor-
szági Danyilov Kolostorban, s II. János 
Pál pápa számára, Szent István 
Királyról készített ikonja a Vatikánba 

(utóbbit személyesen adta át a pápának). 
Technikáját olyan szintre fejlesztette, 
hogy 2001-ben, amikor Moszkvában volt 
kiállítása, az egyik múzeumigazgató meg-
esküdött, hogy középkori mester mun-
káit látja – azt hitte, ez egy gyűjtemény. 
Valóban gyönyörűek a kiállított ikonok.

Agárdy énekel: https://www.youtube.
com/watch?v=KVd4KQc-DQE

Pár szó az ikonokról 
Az első ikonok gyakorlatilag a keresz-

ténység terjedésével kezdtek megjelen-
ni az i.u. II. század környékén. Ikonnak 
tulajdonképpen egy tárgyra festett ke-
resztény szentmást nevezzük. Az ikonok 
Kelet-Európában terjedtek a legjobban.

A bizánci hatás érvényesülésével az iko-
nok a Kijevi Ruszban váltak használatossá, 
és manapság éppen az orosznyelvű területe-
ken vannak a leginkább elterjedve.

Az ikonfestésnek nagyon komoly ha-
gyománya volt a Kijevi Rusz korától 
kezdve. Az ikonfestők nagyon szigorú 
szabályok, az egyház által lefektetett ká-
non által kell, hogy dolgozzanak, maga 
a festő  arra koncentrált, hogy az ikonnak 
lelket adjon, minél közelebb hozza azt az 
emberhez. Ez pontosan megnyilvánult az 
egyik leghíresebb ikonfestő, Andrej Rubljov 
(1360-1428) alkotásaiból, akik képeinek 
kifejezett egyéniséget és orosz vonásokat 
tudott adni. Magát az ikonfestő mestert 
azonban régen nem tartották az ikon szigo-
rúan vett szerzőjének: úgy gondolták, hogy 
a szent ikont maga az Isten rajzolja meg az 
adott mesteren keresztül.

Az ikon rajzolásánál fontos, hogy az iko-
noknak nincs linearitása és nincs időbeli-
sége sem: az egyházi tanítás szerint Isten 
mindenhol jelen levő és Isten örökkévaló.

A hagyományos ikonokat tömör, ke-
mény fából hozták létre. Az egyházba vetett 

hitnek szilárdnak és csorbítatlannak kellett 
lennie, így egy ilyen ikonnak mindent el 
kellett viselnie. A szentképek legelterjed-
tebb anyaga a hársfa volt, de készítettek 
ikonokat többek között bükkből és erdei 
fenyőből is.  A fában ezután középen egy 
kisebb bemélyedést véstek ki, ahová a kép 

került, és meghagytak egy néhány centimé-
teres keretet, amely kimagaslott a kép körül.

A fát ezután enyvvel kellett előkészíteni, 
ez volt az úgy nevezett levkasz, amely ál-
talában gipszből és hal eredetű ragasztóból 
készült. A levkaszt forró állapotban vitték 
fel, több rétegben, és hosszú ideig hagyták 
száradni. A lekezelt felületet ezután még so-
káig egyengették, csiszolták és polírozták.

Ezután kerülhetett fel a képre a megszü-
letendő rajz kontúrja: előbb nagy vonalak-
ban, majd apró részletekben kidolgozva. 
Ha megvolt a rajzminta, jöhetett az ara-
nyozás, amihez általában 24 karátos ara-
nyat használtak. Az ikon szélét aranyozták 
be, arany keretet adva a képnek, a szentek 

Agárdy Gábor - Ikonkiállítás
Legutóbb január 18-án,  Budapesten a K11 Művelődési és Kulturális Központ Ga-
lériáján  (1075 Bp. Király u. 11.) volt megtekinthető Agárdy Gábor ikonkiállítása, 
amely igen nagy élményt jelentett a szerencsés látogatóknak, akik véletlenül tudo-
mást szereztek róla. Minél többször és megfelelő szervezéssel kellene felhívni a művé-
szetek iránti érdeklődők figyelmét Agárdy Gábor ikonfestő páratlan alkotásaira.  M

Kazáni Istenanya
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glóriáit, egyes ruha elemeket és stb. Az ara-
nyozás volt talán az ikonfestés egyik legne-
hezebb része, mert hajszálvékony anyaggal 
kellett dolgozni, amely ráadásul nagyon 
drága anyag is volt.

Az aranyozás után került sor a kép többi 
részének a befestéséhez. Ehhez a legtöbb 

esetben tempera festéket használtak, ame-
lyet tojás sárgájából és vízből keverték ki. 
Utoljára, legvégső elemként a szentek arc-
mását rajzolták rá az ikonra.

Az elkészült képet ezután speciális olaj 
alapú lakkal kezelték le, majd felszentelték.

 (Az iPademről küldve)

Kisküküllő megyei Erzsébetvárosban szü-
letett tiszta erdélyi örmény családban úgy 
apai, mint anyai ágon. Felmenői a nemes-
séget szerzett erzsébetvárosi Issekutz és 
Zachariás, valamint a szamosújvár-németi 
Dániel család tagjai voltak. Örmény kato-
likus rítus szerint nyert keresztséget. 

Mélyen hívő családban nevelkedett. 
Elemi iskoláit magyar és német iskolákban 
végezte Erzsébetvároson és Brassóban, 
majd az erzsébetvárosi román tannyelvű 
gimnáziumban tanult.17 éves korában ki-
tüntetéssel érettségizett. Serdülő ifjúként 

jutott árvaságra húgával együtt, amikor 
törvényszéki bíró édesapja elhunyt. Apai 
nagyapja ugyancsak dr. Issekutz János 
ügyvéd, városi tiszti ügyész, a gyulafehér-
vári Római Katolikus Püspökség ügyvéd-
je, a Gyulafehérvári Hírlap laptulajdonosa 
és főszerkesztője volt. 

Édesanyja Zachariás Jozefa, nagyapja 
dr. Zachariás Simon körorvos, aki buda-
pesti (Rókus kórház) állását hagyta ott, 
hogy hazatérjen szülővárosába és a „sze-
gények orvosaként” élje le életét nagy 
megbecsülésben és szeretetben, úgyis, 
mint az erzsébetvárosi örmény katoli-
kus egyháztanács oszlopos tagja. Ősei 
az erdélyi, erzsébetvárosi betelepülés so-
rán (XVII. sz.) elévülhetetlen érdemeket 
szereztek, amelyet címeres nemességgel 
honorálta az uralkodó. A család történetét 
Bodurian János szépvizi örmény kato-
likus plébános Vörös hold c. könyvében 
(Szépvíz, 1930), Összetört harangok el-
beszélésében örökítette meg az utókor 
számára.

Kora ifjúkorától arra törekedett, hogy 
keresztény neveltetését, hatalmas tudásvá-
gyát, az emberek iránti szeretettel, önzet-
len segítéssel ötvözve mielőbb segíthesse 
édesanyját és húgát. 20 évesen végzi el 
(összevont évfolyamokkal) kitüntetéssel 
a kolozsvári román jogi egyetemet, álla-
mi ösztöndíjjal. 22 évesen ugyancsak ki-
tüntetéssel, megszerezte a jogtudományi 
doktorátust. 1939-től Kőhalomban dol-
gozott, ahol a peres ügyekben – egyedüli-
ként az országban - 3 nyelven: magyarul, 
románul és németül tárgyalt, a peres fe-
lek igényei szerint. 1941-ben Budapesten 
leteszi a bírói és ügyvédi szakvizsgát. 
Besztercén, Bánffyhunyadon, majd 
Kolozsváron lesz járásbíró.

1942-ben megnősül Marosvásárhelyen, 
felesége a szászrégeni, lófő székely 

származású Pataky Erzsébet, akitől 2 le-
ánygyermeke született a háború alatt: 
Anna Mária és Sarolta Erzsébet.

A II. világháború alatt 1944-ben ha-
diszolgálatra hívják be, míg felesége 
Anna Mária lányával Bánffyhunyadról 
menekül Magyarország felé és hozza vi-
lágra Sarolta lányát Nován, Zala megyé-
ben. A család minden értéke, ingósága 
Erdélyben maradt.

1945 tavaszán amerikai hadifogság-
ba kerül, ahonnan ősszel megszökik. 
A Dombóvári Járásbíróságon, majd 
1947-től a budapesti Törvényszéken, 
s a Kúrián dolgozik polgári ügyszak-
ban. Nemcsak Romániában, hanem 
Magyarországon is a legfiatalabb bíró-
ként végezte munkáját, igen nagy szak-
mai és erkölcsi elismeréssel. Valamennyi 
munkáltató kiemelte jellemzésében a 
lankadatlan szorgalmát, példás ügy- és 
ügyfélszeretetét, alapos jogászi fel-
készültségét, emelkedett gondolkozá-
sát, az ügyek körültekintő értékelését, 
eredményességét.

Újra kezdi a család az életét 
Magyarországon a semmiből. 1953 jú-
niusában – több száz bírótársával együtt 
– elbocsátják a Legfelsőbb Bíróságtól az 
úgynevezett B lista alapján. Indok: polgá-
ri beállítottság, nyugatos, klerikális. 

A család nylonharisnya felfejtéséből 
újrakötött harisnya előállításával, majd 
pulóverek kötésével próbálja fenntartani 
magát. Később jogtanácsosként sikerül 
elhelyezkednie, majd a 2. sz. Ügyvédi 
Munkaközösség tagja lesz egészen 
1976-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

1959-ben a magyar – román államkö-
zi jogsegélyegyezmény keretében egye-
düli felhatalmazást kap az Igazságügyi 
Minisztériumtól a romániai magyarok 
hazai vagyonjogi ügyei képviseletére. 

Kerek évforduló
100 évvel ezelőtt, 1916. március 3-án született 

dr. Issekutz János
kúriai bíró, ügyvéd, jogtanácsos, a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség jogta-
nácsosa, a Bp. Főv. XII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyette-
se, 1996-ban Kiss Ernő és Lázár Vilmos-díjas, 2006-ban posztumusz Szongott Kris-
tóf díjazott.

Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván minden kedves Olva-
sójának az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egye-
sület.

Hrisztosz háréáv  i méréloc – ornéál é Harutjun 
Hiszuszi  Hrisztoszi! (Gyergyószentmiklós)

Krisztus feltámadt a halálból – áldott Jézus Krisztus 
feltámadása!
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Sok száz erdélyi magyar ügyét intézi 
nagy elismeréssel, hatalmas jogi tudással. 
Hosszú évekig részt vesz az ifjúság szak-
mai képzésében, az ügyvédi szakvizsga 
bizottság tagjaként. 1996. december 8-án 
bekövetkezett haláláig jogtanácsosként 
dolgozik. 

A család Budapestre kerülése után 
azonnal felveszi a kapcsolatot a Budapesti 
Örmény Katolikus Lelkészséggel, 
ahol Kádár Dániel apátplébános és az 
Egyháztanács jogi ügyeit intézi. A plébá-
nossal személyes kapcsolata különösen 
abban az időben vált igen szorossá, ami-
kor felmerült a Bp. V. Semmelweis u. 9. 
alatti bérleményből az örmény katolikus 
kápolna áthelyezése a XI. ker. Orlay u. 
6. szám alá. Az ingatlan egészének meg-
szerzése, kiürítése és a templom felépíté-
sének jogi ügyei képezték önként vállalt 
feladatát. Kádár Dániel plébános külföldi 
adományszerző körútjai miatt rendkívül 
sok jogi segítségre volt szükség, tekin-
tettel a hatalom egyházellenességére. 
Mindig és mindenhol kiállt a plébános 
mellett, és segítette őt. Az adományok 
devizahatósági legalizálása, az Orlay u-i 
ingatlan további résztulajdonának meg-
szerzése, a bentlakók perek útján történő 
kiköltöztetése, a teljes kiürítés végrehaj-
tása, a Plébánia átköltöztetésében való 
jogi részvétel, az egyháztanács műkö-
désének megújítása és az abban való 
részvétel évtizedekig  önzetlen hozzájá-
rulása volt, hogy az erdélyi örménység 
budapesti örmény katolikus egyháza és 
közössége megmaradjon. Rendszeresen 
részt vett a közösség egyházi és világi 
rendezvényein és családját, lányait is erre 
nevelte, akik a Semmelweis u-i kápolná-
ban lettek első áldozók.

1993-ban elkészítette az első ör-
mény kisebbségi önkormányzatok 

választásához szükséges alapdokumen-
tumokat és megállapodásokat, majd 
felkérésre elvállalta a XII. ker. Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat alelnökségét. 

Az Országos Örmény Önkormányzat 
1996 október 6-i Aradi Vértanúk emlék-
ünnepségén Kiss Ernő és Lázár Vilmos 
díjban részesítette a hazai örménysé-
gért önzetlenül folytatott több évtizedes 
munkájáért. 

Dr. Issekutz János egész életét 
végigkisérte az emberek iránti szeretet 
és segítőkészség. Példát mutatott az ifjú 
nemzedékeknek a soha meg nem alku-
vásról, a magas színvonalon elvégzett 
munka öröméről, az embertársaink irán-
ti alázatról, a család fontosságáról. S ezt 
a példát adta át gyermekeinek is.

1996-ban, halála előtt segítette és lel-
kiekben erősítette Sarolta lányát a ke-
leti örmények által szított támadások 
elviselésében. Ő volt az, aki egy kultu-
rális egyesület létrehozását szorgalmazta, 
hogy politikai viharoktól mentes legyen 
és megmaradjon az erdélyi örmény kö-
zösség, az örmény kultúra továbbörökí-
tése biztosítva legyen Magyarországon. 
Halála után ezen végakaratát teljesítve 
Sarolta 1997. február 14-én létrehozta az 
egyesületet Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület néven.

20 éve, 1996 december 8-án hagyott itt 
bennünket. De megvalósítottuk azt, amit 
tanácsolt: az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület égisze alatt szor-
galommal, magas színvonalú munkával, 
szeretettel, önzetlen segítéssel és tenni 
akarással az erdélyi örmény közösséget 
összetartani itthon és otthon egyaránt, 
megmaradni igaz magyarnak bármi áron, 
erdélyi örmény gyökerűnek, örmény 
katolikusnak.

 dr. Issekutz Sarolta

Moszkva a múlt héten a második világ-
háború történetének meghamisítási kísér-
letével vádolta meg Romániát. Az orosz 
külügyi szóvivő, Maria Zaharova Erdély 
elrománosítását is szóvá tette. 

Oroszország álláspontját egy az erdé-
lyi szászok 1945-ös deportálásáról szó-
ló bukaresti kiállítás kapcsán fejtette ki 
Zaharova, aki emlékeztette Romániát, 
hogy a Szovjetunióba elhurcolt erdélyi 
szászok és magyarok listáját román köz-
tisztviselők állították össze, és ezt arra 
használták fel, hogy a németek és ma-
gyarok létszámát csökkentsék a románság 
javára. Bukarest „sajnálatosnak és nehe-
zen összeegyeztethető összemosásnak” 
nevezte az orosz külügyi szóvivő szavait. 

A második világháború története még 
hetven évvel az események után is sok 
feldolgozatlan traumát hordoz magában, 
amelyekről sokáig nem volt szabad be-
szélni, ilyen az 1944-45-ös időszak, ami-
kor röpke egy év leforgása alatt Erdélyből 
több százezer embert hurcolnak el csupán 
származása miatt. Amíg 1944. május 16. 

és június 9-e között a németek a magyar 
adminisztráció segítségével deportáltak 
több mint 130 ezer zsidót Észak-Erdély 
területéről, addig pár hónappal később, 
1944. októberében a szovjetek a romá-
nok közreműködésével visznek el több 
mint 25 ezer magyar férfit. 1945. január-
jában a németek is sorra kerülnek, ami-
kor 100 ezer erdélyi németet visznek el 
a Szovjetunióba kényszermunkára. 

Ezekről a történetekről sokáig nem be-
széltünk, s a román külügy válasza azt 
mutatja, hogy Románia számára továbbra 
is a tabutémák közé tartozik ennek a kor-
szaknak a feldolgozása. Az 1944 őszén 
lejátszódó eseményekkel kapcsolatban 
dr. Murádin János Kristóf történészt, 
a Sapientia EMTE tanárát kérdeztük, aki 
a téma egyik szakavatott kutatója. 

Bukarest nem értette vagy nem akarta 
érteni az orosz külügyi szóvivő szavait?  
– Nyilván nem akarta érteni Bukarest, itt 

„Teljes és azonnali leszámolás a magyarokkal!”
Simon Mária Tímea

Moszkva Erdély elrománosításával vádolta meg Romániát. Még mindig tabu, mi 
történt 1944-1945-ben: a románok tudtával és segítségével hurcoltak el több ezer 
németet és magyart szovjet lágerekbe.

dr. Murádin János Kristóf történész, 
a Sapientia EMTE oktatója
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arról van szó, hogy bagoly mondja ve-
rébnek, hogy nagyfejű, hiszen ami az er-
délyi deportálásokat illeti, mind a két fél 
benne volt. Ez egy olyan téma, amellyel 
nem volt ildomos foglalkozni a baráti or-
szágoknak. Mára nagyon kevés túlélő ma-
radt, aki tudna mesélni azokról az időkről. 
Oda jutottunk hetven évvel a történtek 
után, hogy mivel a téma kikerült a társa-
dalmi köztudatból, újra vissza lehet hozni 
a politikába, ezáltal lehet ujjal mutogatni 
egymásra, mivel az emberek előtt az igaz-
ság annyira ködbe veszett, hogy ez már 
nem jelent veszélyforrást. A társadalom 
nem fog felülbírálni ilyen politikai töltetű 
kijelentéseket ebben a kérdésben. 

Mi történt a román átállást követő-
en Észak-Erdélyben? – A Szovjetunió 
számára 1943-ig mindegy volt, hogy 
Magyarország vagy Románia, mind a két 
ország ellenség volt. A sztálingrádi csatát 
követően a román politikai vezetés érez-
ni kezdte, hogy vesztésre áll a helyzet, 
ezért elkezdett közeledni a Szövetségesek 
irányába. A románok mindig is ügye-
sebben játszottak diplomáciailag, mint 
a magyarok, akiknél hamarabb belátták, 
hogy a Szovjetunióhoz kell közeledni és 
nála kell keresni a fegyverszünet lehe-
tőségét. Románia hamarabb lépett, mint 
Magyarország, 1944. augusztus 23-tól már 
nem ellensége a Szovjetuniónak, hanem 
szövetségese a németekkel szemben. Ezzel 
szemben Magyarország még ellenség. 

Ezért 1944 őszén úgy alakulnak az ese-
mények, hogy amikor a Vörös Hadsereg 
átlépi a szovjet határokat, az első két el-
lenséges terület, ahová szovjet katona lép, 
az Kelet-Poroszország és Észak-Erdély. Itt 
kerül először ellenséges területre a szovjet 
hadsereg, hiszen amikor Iaşi-nál áttörik a 
szovjetek a frontot, a román hadsereg átáll, 
így a szovjeteknek Moldván pillanatok alatt 

sikerült átjutniuk. Augusztus 26-án, három 
nappal a román átállást követően már az Uz-
völgyén nyomul előre a szovjet hadsereg, és 
megpróbálnak betörni Erdély területére. 

Itt kerülnek tehát először konkrét el-
lenállásba úgy, hogy ellenséges területen 
vannak, és nem a „fasisztákat” kell ki-
űzni a szovjet földről. Idegen területen 
vannak, ahol ellenséges lakosság lehet, 
és fegyveres ellenállásba ütközhetnek. 
A Szovjetunió saját tapasztalatából kiin-
dulva attól félt, hogy a front háta mögött 
partizán tevékenység alakulhat ki, amely 
megnehezíti az előrenyomulást Budapest 
és Berlin irányába. 

Ezt a félelmet játssza ki a román fél, 
aki a szovjet katonai parancsnokság 
és Malinovszkij marsall számára listákat 
állít össze, hogy kik azok a veszélyes ele-
mek, akiket össze kell gyűjteni és el kell 
hurcolni, mert ezek civilbe öltözött kato-
natisztek, akik a front mögött lemaradva 
partizán alakulatokat fognak szervezni. 
Mivel a Szovjetunió elsődleges célja 
a német főváros mielőbbi elérése, ezért 
a védelmi és utánpótlás vonalai szentek 
voltak, ezért az esetleges partizán tevé-
kenység egy olyan kérdés volt, amit na-
gyon gyorsan meg kellett oldani. Ezért 
van az, hogy már szeptemberben, az első 
harcok idején a román listák alapján azon-
nal megkezdi a begyűjtést: ekkor csak 
magyarokat. 

A magyar elhurcolás rögtön a frontát-
vonulás után zajlik le, sőt, vannak olyan 
esetek is, hogy átment a front a falun, 
és már aznap elkezdik begyűjteni onnan 
az embereket. Ez a begyűjtés sok eset-
ben valóban a román feljelentések és 
a román szomszédok nyomravezetése, 
valamint a román hatóságok által össze-
állított listák alapján történt. Kolozsváron 
például Gheorghe Onişoru román konzul 

valamint Aurel Milea helyi ügyvéd segí-
tette a szovjet katonai hatóságokat. 

A listákat Bukarestben állították össze, 
úgy, hogy az észak-erdélyi magyarságnak 
azt az értelmiségi rétegét érintette, amely 
az 1940-44 közötti időszakban politikai 
szerepet is vállalt: így kerültek fel a lis-
tára olyan nevek, mint Vita Sándor or-
szággyűlési képviselő, Mikó Imre jo-
gász, magyar parlamenti képviselő, az 
Erdélyi Párt országos politikai főtitká-
ra, Járosi Andor evangélikus lelkész, aki a 
vészkorszakban zsidókat mentett, Mikecs 
László történész, a csángó kutatás egyik 
kiváló szakértője, és természetesen olyan 
értelmiségi emberek is, akik meghatá-
rozóak lehettek a következő értelmiségi 
generációk kinevelésében, így vitték el 
Kolozsvárról a református kollégium tel-
jes tanári karát is. 

Papíron a partizán akció megakadályo-
zása a cél, a gyakorlatban etnikai tiszto-
gatás zajlik az értelmiség lefejezésével. 
Elősegíteni azt, hogy az erdélyi magyar 
közösség védtelenné váljon, és a szétbom-
lás felé menjen. A cél tehát elsősorban az 
erdélyi magyarság megfélemlítése volt, 
hogy az tömegesen hagyja el Erdélyt. Ezt 
akarták elérni a román paramilitáris egysé-
gek is, amelyek számos atrocitást követtek 
el a magyarok ellen, gondoljunk itt csak a 
jól ismert szárazajtai vagy az egeresi ese-
tekre, de ennél sokkal több volt. 

Hogyan viszonyult a román hatóság 
illetve az erdélyi román lakosság a ma-
gyarok deportálásához? – A román ható-
ságok pontosan tudtak az elhurcolásokról, 
a román lakosság meg elővigyázatos volt, 
ezért sok helyen felírták az ajtóra, hogy 
“casă românească – román ház”, mert 
arra gondoltak, hogy ha bejön a román és 
a szovjet hadsereg, és atrocitásokra vagy 
rablásokra kerül sor, akkor ők mentesítve 

legyenek. A román társadalom mindenes-
tül elégtételt akart venni a bécsi döntésért, 
és ki máson tudott volna elégtételt venni, 
mint a magyarságon. 

Elég csak Ion Bozdog prefektus szavaira 
gondolni, aki 1944. szeptember 28-án így 
fogalmazott: „Hajthatatlan vagyok, mint 
az öreg Cato, és nem szűnök meg ismé-
telni: teljes és azonnali leszámolás a ma-
gyarokkal! Most vagy soha! A magyarok 
által annyiszor bemocskolt erdélyi földön 
mától fogva csak egyetlen nemzetnek van 
létjogosultsága: a románnak. Ne legyen 
nyugta a román szívnek, és a román férfi 
karja ne engedje el a fegyvert mindaddig, 
amíg Erdélyt meg nem tisztítottuk et-
től a nemzettől.” S nem Bozdog volt az 
egyetlen a román társadalomban, aki ha-
sonlóan gondolkodott, és akkor a korabeli 
sajtót még nem is említettem, hiszen rette-
netes uszító hadjárat ment végbe a magya-
rok ellen a román sajtóban. 

Abban az időszakban szomorú divat 
volt a kollektív bűnösség gondolata, elég 
itt csak a Beneš-dekrétumokat említeni. 
A románság is úgy állt hozzá, hogy eljött 
az idő a bosszúra. Sajnos nagyon kevés 
ember volt, aki toleránsabb nézőpontból 
tekintve a kérdést, arra intette volna a la-
kosságot, hogy csak a bűnösöket büntes-
sék meg, és ne egy egész népcsoportot. 
Tulajdonképpen most látták lehetőségét 
annak, hogy a magyar adminisztráció ál-
tal elkövetett rengeteg hibát megtorolják. 

Észak-Erdély visszacsatolásakor a ma-
gyarországi tisztviselők, az ún. “ejtőer-
nyősök” sajnos sok esetben ostoba mó-
don viszonyultak a román kisebbséghez, 
s ne feledjük el, hogy Észak-Erdélyben 
egymilliót meghaladó román kisebbség 
élt 1940-ben, vagyis az akkori lakosság 
több mint 40 százaléka. Olyan megalázó 
esetek voltak, hogy a kötelező katonai 
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behíváskor a román földművesek ingjének 
az öv alatti részét a magyar parancsnok 
levágatta, mondva, hogy magyar bakánál 
ilyen nincsen. Ez sértő és megalázó, nyil-
vános megszégyenítés volt. Felesleges, 
ostoba, feszültségeket generáló esetek 
voltak, és sok esetben az észak-erdélyi 
magyar lakosság is hozzájárult ehhez. 
Sokan úgy gondolták, hogy a románságon 
vesznek elégtételt a trianoni döntésért, és 
1944-ben, amikor fordult a kocka, akkor 
a románok akartak elégtételt venni. 

Mennyire volt tudatos a szovjetek részé-
ről, hogy Kolozsvárról olyan sok magyar 
férfit vittek el? – A szovjetek egyik legki-
emeltebb célpontja Kolozsvár volt, hiszen 
itt van a legtöbb értelmiségi, innen 5000 
magyar férfit vittek el, abból a városból, 
amelynek az összlakossága a frontátvo-
nulás után 73000 fő volt. Ennek az 5000 
embernek a 16 százaléka értelmiségi: jo-
gászok, papok, tanárok, tanítók, azt kell 
mondjuk, hogy ez célirányosan végrehaj-
tott deportálás volt. 

Más okai is voltak a deportálásoknak, 
szovjet tekintetben az egyik ilyen ok 
a már említett partizángyanús elemek eltá-
volítása a hátországból, a másik ok, hogy 
a Szovjetunió 22 millió halálos áldozattal 
járult hozzá a háborús győzelemhez, és 
a nyugati területei az országnak holdbéli 
tájak voltak, hiszen ahol a német hadsereg 
végigvonult, ott kő kövön nem maradt. 
A szovjetek visszavonuláskor szintén a 
felperzselt föld taktikáját alkalmazták, így 
teljes területek váltak pusztasággá, újjá 
kellett építeni a Szovjetuniót, ahhoz pedig 
munkás kéz kellett. Tehát munkaerőként 
is számítottak erre a többezer emberre. 

Hogyan zajlott le az elhurcolás, és hon-
nan vittek el több embert? – Ahol hosz-
szabb időre megállt a front és megakadt 
az előrenyomulásban a szovjet hadsereg, 

ott több embert hurcoltak el, ahol hama-
rabb sikerült átjutni, ott kevesebb embert 
szedtek össze, de mindenünnen vittek el 
embereket. Tordáról (a tordai csatában egy 
hónapig fenntartják a kisebb magyar alaku-
latok a szovjeteket) hétszáz magyar embert 
vittek el, abból a városból, amelynek a ma-
gyar lakossága 7300 fő, ott szó szerint meg-
tizedelik a magyar lakosságot! Összesen 
minimum 20 000 magyar embert vittek el 
Észak-Erdélyből, de ez csak nagyon óvatos 
becslés. Valószínűleg ennél többen lehet-
tek, akiket civilként foglyul ejtettek. 

A szovjetek a Kelet-Európából elhur-
colt több ezer emberrel akarták újraépíteni 
az országot.

Elhurcolási hullám még Székelyföldön 
volt, itt körülbelül 6-7000-re tehető azok-
nak a száma, akiket elvittek, a legtöbbet 
a Csíki medencéből, elsősorban a hágó-
kon való küzdelmek után következett ez 
be, s ahogy átjutnak ezeken a szoroso-
kon, végigvonultak Al- és Felcsíkon, ek-
kor összegyűjtöttek vagy 3000 embert. 
Körülbelül ugyanennyire tehető a partiu-
mi elhurcolások száma is, ahol a debre-
ceni páncélos csata állította meg a szov-
jet hadsereget, s járult hozzá, hogy erről 
a környékről nagyobb arányban vigyenek 
el embereket. 

Az elhurcolásokkal kapcsolatban el kell 
mondani, hogy a bűnhődés sok esetben 
nem volt összhangban a bűnnel, mert na-
gyon sok olyan embert vittek el, akik tel-
jesen ártatlanok voltak. Én magam is több 
olyan interjút készítettem, ahol a 14 éves 
gyermeket felküldik az óvóhelyről a lakás-
ba, a szovjet járőr összeszedi, és elviszik 
négy évre Szibériába. Nagyon sok volt a 18 
év alatti diák, aki Szibériában, a lágerekben 
nő fel, szörnyű körülmények között. 

Amikor elfogytak a listák, akkor már azt 
vittek el, akit értek. Először a törvényszék 

fogdájába vitték az embereket, és húsz 
embert is bezsúfoltak egy három szemé-
lyes cellába, majd hajnalonként, hogy 
ne legyen nagyon feltűnő, a Tordai úton 
kísértek fel több száz főt és indítottak el 
Torda irányába gyalogosan. Azért úgy, 
mert a visszavonuló német csapatok be-
robbantották a kolozsbósi alagutat és 
felszaggatták a vasúti síneket, így a vas-
útvonal használhatatlan volt. Tordán be-
vagonírozták őket és Aranyosgyéresen 
keresztül Brassó, Focşani, Iaşi irányában 
a Szovjetunióba vitték. 1944. decembe-
réig mind a 20-25 ezer észak-erdélyi ma-
gyart elviszik a Szovjetunióba. 

Hogyan kerülnek haza ezek az embe-
rek? – Van, akinek hamar sikerült haza-
jönni, például akik szovjet szempontból 
"hasznavehetetlenek” voltak, mert nem 
tudtak dolgozni. Őket az első transzport-
tal hazaküldik, közvetlenül a háború befe-
jezése után, de közülük sokan nem érnek 
haza, mert már a vonaton meghalnak az 
elgyengülés és a betegségek miatt. 

A többséget viszont kinn tartották éve-
kig, az utolsók csak 1953-ban jutottak 
haza, Sztálin halála után. Az egyik túlélő 
elmesélte, hogy az utcáról szedték össze, 
s amikor megpróbált elszaladni, akkor 
a géppisztolyból kilőtt sorozattal ijesztet-
ték meg és kényszerítették vissza a sorba. 
16 éves volt akkor, és kilenc évet töltött 
a Szovjetunióban. 

A németek deportálása miben külön-
bözött a magyarokétól? – A németek de-
portálása már más kontextusban zajlott 
le. A németeket úgy vitték el, hogy a ro-
mánoknak 300 000 embert kellett biztosí-
tani a Szovjetuniónak kényszermunkára. 
Persze ezt nem így mondták, jóvátételi 
munkának nevezték, amiért Románia 
részt vett a Szovjetunió elleni háborúban. 
Ekkor nem a románokat küldték, hanem 

a németeket, a „fasisztákat”, ahogy ne-
vezték, akiket meg kellett büntetni. Ezek 
a „fasiszták” 16-17 éves lányok és fiúk 
voltak 1945-1946-ban. Körülbelül 90-100 
ezer németet vittek el 1945. januárjában. 

A bánsági svábok közül több mint 50 
ezer embert hurcoltak el, a besztercei 
szász területekről és a szebeni szászok 
közül is rengeteget, és 15 ezer embert 
elhurcoltak az akkor már nagyon elma-
gyarosodott szatmári sváb közösségből 
is. Így kerültek ki a németek és azok, 
akiket „németeknek” neveztek, a szovjet 
lágerekbe. Nagyon sokat csak a németes 
hangzású neve miatt vittek el. 

A németek esetében tehát jóval szisz-
tematikusabb volt a begyűjtés, és nem 
a partizántevékenység volt az ürügy, 
hanem munkáskézre volt szüksége 
a Szovjetuniónak, ezért ekkor már lányok 
is bekerültek a transzportba. Amíg a ma-
gyarok esetében elsősorban a férfiakat 
vitték el, addig a németek esetében egész 
családokat deportáltak, sőt terhes nőket 
is, voltak olyan esetek, hogy ott szülte 
meg a gyermeket a lágerben. 

Amíg a negyvenes évek elején Erdély 
valóban egy multietnikus környezet volt, 
ez mostanra teljesen megszűnt, és ez 
a második világháború végén kezdődött. 
1944-ben elvitték a zsidókat, 1945-ben 
deportálták a németeket. Így ma már 
lehet nyugodtan német államelnöke 
Romániának, mert németek már nincse-
nek. Én őszintén félek attól, hogy néhány 
évtized múlva magyar államelnöke lesz 
az országnak… Mert az azt fogja jelen-
teni, hogy mi már nem vagyunk, vagy 
legalábbis politikailag is jelentéktelen 
a maradék, összezsugorodott magyar kö-
zösség. Mint tudjuk, magyarok ma már 
egyre kevesebben vannak Romániában, 
maradtak a románok és azok a romák, akik 
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még nem románosodtak el. Erdély hajda-
ni etnikai sokszínűsége tehát elveszett. 

Az 1944 novemberében bevezetett szov-
jet katonai közigazgatás a magyar emléke-
zetben mintha pozitívként maradt volna 
meg. Mi az oka ennek a kettős emlékezet-
nek, hiszen a szovjetek voltak azok, akik 
alig egy hónappal azelőtt még deportálták 
az embereket? – Az 1944 őszi események 
mindenkit pánikszerűen érintettek. 1944 
késő nyara volt a pánik csúcsa. Az erdélyi 
magyarok érezték, hogy a románok átállá-
sával nagyon nagy a baj. A frontátvonulás, 
az atrocitások és a deportálások is viszony-
lag gyorsan lejártak, és kezdett visszatérni 
a normális élet. A szovjet megszálló ala-
kulatok számára elsődleges cél volt, hogy 
lecsillapítsák a kedélyeket, ezért is paran-
csolták ki a román adminisztrációt, amely 
a szovjet hadsereg mögött érkezett. 

Először Kolozsvárról október 15-én, alig 
négy nappal a bevonulás után, Kolozsvár 
város parancsnoka visszautasította a román 
adminisztráció bevonulási kérelmét, és 
a román hivatalnokoknak el kellett hagyni-
uk a várost. Az ő közbenjárására, de szov-
jet felsőbb utasításra is, Malinovszkij mar-
sall egy hónappal később elrendelte, hogy 
egész Észak-Erdélyből tűnjön el a román 
adminisztráció. A magyar fél ekkor úgy 
érezte, hogy a Szovjetunió megmentette 
őt a románoktól, és esély van arra, hogy 
ne kerüljön az egész terület Romániához, 
mert ne feledjük el, hogy a szeptemberi 
fegyverszüneti egyezmény úgy hangzott, 
hogy „Erdély vagy annak nagyobbik része 
adassék vissza Romániának”. 

A Szovjetunió nagyon okosan takti-
kázott, és nyitva hagyta a kérdést. A ma-
gyarság nagyon reménykedett abban, 
hogy a Szovjetunió mégsem fogja hagyni 
a helyzetet teljesen eldurvulni, és a szov-
jetek is úgy állították be magukat, hogy 

felszabadítóként érkeztek az országba. 
Néhány hónapig a magyarok azt hitték, 
hogy ha a szovjet árnyékban baloldali 
orientációt vesznek fel, jobb fényben tűn-
nek fel a Szovjetunió előtt, és ez a béke-
tárgyalásokon segíteni fog abban, hogy 
megmaradjon Erdély egy része magyar 
területként. 

Ebben nagyon komolyan kezdtek hinni, 
sőt, volt egy másik vonulat is, amelyik azt 
mondta, hogy hátha elérhető egy magyar-
román, svájci mintára szerveződő, önál-
ló Erdély. A Szovjetunió ugyanis – mint 
ahogy Tofik Iszlamov levéltári kutatásaiból 
is tudjuk – egy ideig, 1943. decemberéig 
ezzel a gondolattal is játszadozott, hogy 
Magyarország és Románia közé kelle-
ne egy ütköző állam, így a Szovjetunió 
rovására egyik sem tudna megerősöd-
ni, és mindig sakkban tartanák egymást. 
Ezt a szovjet propaganda nem is titkolta, 
és ez eljutott Erdélybe, így sok balolda-
li orientációjú értelmiségi kezdett ebben 
gondolkodni. 

1944. november 14-től 1945. márci-
us 6-ig abban reménykedtek, hogy hát-
ha sikerül etnikai megegyezésre jutni 
a románok és a magyarok között, s ne 
feledjük el, hogy akkor csak Észak-
Erdélyben 1 millió 300 ezer magyar élt, 
az egy más etnikai közeg volt, akkor 
még lehetett beszélni román-magyar 
Erdélyről. Amikor a Groza-kormány 
hatalomra került, Románia hivatalosan 
is baloldali orientációt vett fel, méghoz-
zá jóval korábban, mint Magyarország. 
Románia kezdett szebb fényben feltűnni 
Moszkvában, és a bukaresti kormányzat 
is inkább kommunistává vált, csak hogy 
Észak-Erdélyt megkapja, ezért, amikor 
márciusban Petru Groza hatalomra ke-
rül, a Szovjetunió Románia javára dönt. 
Ekkor több szempontot is figyelembe 

vettek: a románok megígérték, hogy 
lemondanak Besszarábiáról és Észak-
Bukovináról, cserébe viszont kérik 
Észak-Erdélyt. 

Ezért volt olyan nagy csalódás, ami-
kor márciusban újra bevonult a román 

adminisztráció, és kiderült, hogy egész 
Észak-Erdély újra a románoké lesz. Talán 
emiatt is utólag még szebb fényben tűnik 
most fel az a pár délibábos hónap, ami az 
erdélyi köztársaság időszakát jelentette 
1944. novembere és 1945. márciusa kö-
zött.                                2016. február 15.    

Templomaink egyik legszebb értékei közé 
tartoznak a harangok. Hiszen a harang-
szóra mindig odafigyelünk, mert üzentet 
hordoznak, hangjukkal cselekvésre kész-
tetnek. Ugyanígy a festett színes üveg-
ablakok is, amelyek a színes fényár által 
még szebbé teszik templomunkat.

Hogy ne csak mi, hanem utódaink is to-
vább hallhassák és megcsodálhassák temp-
lomunk ezen értékeit. Ezért megérett az 
idő arra, hogy a felelős utókor is magáénak 
érezze ezen értékek megőrzését és tovább-
adását a jelen kor lehetőségeihez mérten.

Az örmény közösség a „Fogadj 
örökbe egy harangot, légy egy fes-
tett ablak mecénása!” címmel a kö-
vetkező felhívással fordul minden 
jó szándékú és lehetőségéhez mérten 
támogató, adakozó testvéreinkhez!  
 Az idő vasfoga nemcsak rajtunk 

látszik meg, hanem a templomainkon is.  
Az 1929-ben öntött harangjaink is az el-
múlt közel 90 esztendőben hívták az élőket, 
a holtakat elsiratták, a felhőket eloszlatták!  
Ugyancsak az 1896-ban Grottauban ké-
szített értékes színes üvegablakok is átél-
ték a két világháború megpróbáltatásait.  
Az elmúlt évszázad után megérett az idő 
a harangok rendbetételére, automatizálásá-
ra és a színes üvegablakok restaurálására. 
A szíves adományozók és támogatók ne-
vei az „örökbe” vett harangokra és szí-
nes üvegablakokra fognak felkerülni, 
valamint egy emlékplaketten és a Domus 
Históriában is megörökítődik. 

A harangok rendbetétele, újra csa-
págyazása és automatizálása közel 
1.000.000 Ft, 15.000 RON-ba kerül. 
A színes ablakok restaurálása közel 
4.500.000 millió Ft. 60.000 RON-ba kerül.

Örökbe fogadható harangok
Gyűjtés a gyeregyószentmiklósi örmény templom harangjainak 

automatizálására és a festett ablakok restaurálására!

Cím: Örmény Katolikus Plébánia Hivatal Parohia Armeano-Catolică
RO-535500- Gyergyószentmiklós/ Gheorgheni/ Niklasmarkt Piaţa 
Petőfi Sándor tér 4, Tel: 040- (0)266-361-517, web: www.gyergyoiormenyek.ro
A plébánia bankszámla számai:
RO05RNCB0155016313390024 HUF (Magyar)
RO44RNCB0155016313390001 RON (Román)

Hálás köszönet az adományokért!  T. Gál Hunor örmény plébános
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„Magasztalja lelkem az Urat!”

70. születésnapját ünnepli február 13-án, 
az Irgalmasság évében, a Házasság hetén, 
a Márton Áron-emlékév megnyitója után 
egy nappal Exc. és Ft. Msgr. Dr. Jakubinyi 
György, a Gyulafehérvári Főegyházme-
gye érseke. Az alkalomból életének egyes 
állomásairól és az egyházmegye gondjai-
ról faggattuk az egyházi elöljárót.

‒ Mit jelent az Ön számára a születés-
nap? Általában mit jelentettek az eddigi 
születésnapjai? 70 év, sok vagy kevés?

‒ Keresztény ember számára a szüle-
tésnap a hálaadás napja. Megköszönöm 
a jó ISTENnek, Teremtőmnek és jó 
Szüleimnek, hogy ISTEN munkatársa-
iként életet adtak nekem 1946. február 
13-án. Az élet Isten ajándéka, óvni kell, 
meg kell becsülni. De keresztény ember 
számára fontosabb a keresztelés napja, 
mert akkor lett Isten gyermeke, a menny-
ország örököse és az Anyaszentegyház 
tagja. Ezért Anyaszentegyházunk teljes 
búcsúval látja el a keresztelés évforduló-
ján akármilyen imaszöveggel megismételt 
keresztségi fogadásokat. Sajnos a legtöbb 

keresztény nem is tudja, mikor keresztel-
ték. Pedig ezt az évfordulót kellene igazán 
számon tartani. A téli időszak miatt már-
cius 3-án kereszteltek meg a máramaros-
szigeti plébániatemplomban. Tehát három 
hétig voltam „kis pogány” ahogy akkor 
a még meg nem keresztelt újszülötteket 
nevezték.

‒ Máramarosszigeten született, szülő-
városában végezte középiskolai tanul-
mányait is. Volt olyan pillanat (esemény, 
történés) gyermek- és fiatalkorában, 
amely egész további pályáját, hivatását 
meghatározta?

‒ Tizenhét éves koromban érettségiz-
tem 1963-ban, mert akkor még a XI. osz-
tály volt a végzős. Előttünk már a X. osz-
tály végén érettségiztek. Megindokolás: 
„Pártunk és kormányunknak” minél előbb 
szüksége volt kommunista iskolát vég-
zett értelmiségiekre! Utánunk vezették be 
a tizenkét kötelező tanévet európai min-
tára. Ezt a tizenhét esztendőt töltöttem 
otthon szülővárosomban. Mivel bátyám 
három évvel idősebb volt, már ötéves ko-
romban cipelt magával ministrálni. Mint 
minden ministráns gyermek, én is pap 
akartam lenni. Jóllehet a hívó szó később 
elhalványult, időnként vissza-visszatért. 
A végső döntést érettségi előtt másfél év-
vel hoztam meg. Ma már így mondanám: 
Győzött a kegyelem!

‒ Egy másik meghatározó dátum az Ön 
életében valószínűleg a Márton Áron püs-
pök általi pappá szentelése volt 1969. áp-
rilis 13-án Gyulafehérváron, és gondolom, 
Márton Áron szellemisége, hagyatéka mai 
napig meghatározza életét, életművének jó 

ismerője, és számtalanszor igehirdetései-
ben is kitérhetett rá. Most éppen a Márton 
Áron-emlékév megnyitása következik. Mit 
jelent az Önnek mint magánszemélynek és 
Önnek mint utódnak Márton Áron ?

‒ A papszentelés napja mindenki számá-
ra feledhetetlen. 1969. április 13-án tizen-
hatunkat szentelt pappá a gyulafehérvári 
székesegyházban Isten Szolgája Márton 
Áron püspök. Ő volt az egész országban 
az egyedüli római katolikus püspök, aki 
papokat szentelhetett.

Számunkra, a négy többségi magyar 
egyházmegyéből Gyulafehérvárra sereg-
lett kispapok számára egyszerűen ő volt 
„a Püspök”. Ismertük hősiességét, szenve-
déseit, kiállását a mindenkori üldözöttek 
mellett, küzdelmét a magyarság, de a tör-
vényen kívül helyezett görögkatolikus 
román egyház fennmaradásáért is. 
Papszentelésem napján a Püspök úr a kert-
ben fogadta a tizenhat újmisést családja-
ikkal, a zarándokokkal együtt. Amikor 
ránk került a sor, azt mondta Szüleimnek: 
Nagy tervem van fiúkkal. De nem magya-
rázta meg, hogy milyen. Mivel a sorban 
várakozók is hallották ezt a kijelentést, 
elterjedt a hír, hogy valamit akar a püs-
pök ezzel az újmiséssel. Közben egy évet 
Szatmáron voltam kis zárdalelkész és tit-
kár Ft. Sipos Ferenc szatmár-nagyváradi 
kormányzó úr mellett. Decemberben 
jött a távirat: Márton Áron püspök kéri, 
hogy a kormányzó úr engedje el titká-
rát Rómába tanulmányokra, hogy majd 
végzés után újítsa meg a gyulafehérvári 
teológiai tanári kart, akik diplomások, 
de időközben kiöregedtek. Ekkor tudtam 
meg, hogy mire vonatkozott Márton Áron 
püspök titokzatos kijelentése. Rómában 
négy év alatt ötöt végeztem, teológiai és 
biblikus licenciátust, majd hazatérve át-
vettem dr. Faragó Ferenc ‒ már halott 

volt ‒ szentírás-tudományi katedráját. 
Mint szatmári egyházmegyés pap eszem-
be se jutott, hogy a nagy Püspök harmadik 
utódja leszek. A papszentelési jelmonda-
tom a Szűzanya Szent Erzsébetnél tett 
látogatása alkalmával mondott hálaének-
kezdő szava: Magnificat! Magasztalja 
lelkem az Urat! (Lk 1,46) Ehhez a jel-
mondathoz hű maradtam segédpüspök 
és érsek koromban is. Ebben követtem 
II. Szent János Pál pápát, aki a Grignion 
de Montfort Szent Simon féle „Mária rab-
szolgasága” önfelajánló imát suttogta el 
primiciája napján, és onnan vette jelmon-
datát: „Egészen a Tied vagyok, ó Mária”, 
latinul Totus Tuus. És ehhez a jelmon-
dathoz mindvégig hű maradt: segédpüs-
pök, érsek, bíboros és pápa korában is, 
mindhalálig! Isten Szolgája Márton Áron 
püspök harmadik utódjának lenni óriási 
felelősség és feladat. De megvan az út, az 
irányelvek, és amióta folyik a boldoggá 
avatási pere, mondhatom, megszereztük 
mint égi közbenjárót is.

‒ Az emlékévet ma nyitják meg 
Csíksomlyón, ugyanott, ahol Önt 1990. 
április 29-én püspökké szentelték. Mit je-
lent az Ön számára Csíksomlyó? Van eset-
leg Csíksomlyóhoz kapcsolódó különleges 
élménye?

‒ „Az én időmben” ‒ hadd kezdjem úgy, 
mint az öregek ‒ a kispapok nem utazgat-
tak. A hat év gyulafehérvári teológia alatt 
(1963-1969) egyszer voltam Budapesten 
keresztapám jóvoltából. Egyszer voltam 
primicián, Nagymajtényban.

Csíksomlyóról sokat olvastam, mert 
boldogult Édesapám ferences terciárius 
volt, és olvasta a ferences sajtót (Katolikus 
Világ, Kolozsvár). Én persze már csak 
a régi évfolyamokat olvashattam, mi-
vel 1946-ban születtem. De sóvágó 
aknasugatagi nagyszüleim járatták 

Születésnapi beszélgetés 
Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel
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évben már segédpüspök voltam. Érthető, 
hogy a sokoldalú püspöki feladat lehe-
tetlenné tette a továbbképzést. Hát ezt 
akarja az osztrák közmondás kifejezni. 
És igaza van. Ha még megjelenek tudo-
mányos fórumokon, akkor a múltból élek. 
Előveszem egyik-másik régi tanulmányo-
mat, esetleg átpofozom, és azzal előlépek. 
De tudományos fellépéseimet a lehetősé-
gek szerint lemondtam.

Daczó Katalin

Ferenc Szentatyánkat követve én is kérés-
sel fordulok az olvasókhoz: Imádkozza-
tok érettem, hogy amíg tehetem, a jó Isten 
áldásával, a Csíksomlyói Szűzanya se-
gítségével és Kis Szent Teréz oltalmában 
tudjak eleget tenni főpásztori kötelessége-
imnek. Cserében szívből megáldalak Tite-
ket, Mindnyájatokat.

Nagy szeretettel 
Jakubinyi György érsek 

örmény apostoli kormányzó

(Hargita népe 2016. február 12.)

a kolozsvári ferences és a szatmári jezsu-
ita Szív újságot is. Én pedig az ötvenes 
években ezeket olvashattam a nagyszülői 
házban, Aknasugatagon. Így történt, hogy 
először Csíksomlyóra Ft. Bálint Lajos 
csíkszentdomokosi plébános vitt el. 1974-
1992 között tanítottam a gyulafehérvári 
Hittudományi Főiskolán minden szentírási 
tárgyat (beleértve a szentírási héber/zsidó 
és görög nyelvet is). A csíkszentdomokosi 
plébános meghívott triduumot tartani 
és a búcsút is. Hétfőn bejelentette: Hétfő 
a papok heti „szabadnapja”. Körülhordoz 
Csíkban, mit szeretnék látni? Nem volt 
nehéz választás: Csíksomlyót, amelyről 
annyi szépet olvastam a régi ferences saj-
tóban, de még nem voltam ott! Így történt, 
hogy 1975. augusztus 9-én voltam először 
Csíksomlyón, miséztünk is. Nem sejtet-
tem, hogy tizenöt év múlva ott fognak 
püspökké szentelni. A püspök-kinevezési 
bullában benne van az, hogy a kinevezés 
után három hónapon belül köteles magát 
felszenteltetni a Pápával közösségben 
álló püspökkel. Ennyi. A Caeremoniale 
Episcoporum (LEV 22008) csak javasol-
ja, de nem írja elő, hogy megyéspüspököt 
az érseke, segédpüspököt a megyéspüs-
pöke szentelje. Mivel kinevezésemkor 
Dr. Jakab Antal nyugalmazott megyés-
püspök, apostoli kormányzó volt, a ki-
nevezett új megyéspüspök, Bálint Lajos 
még nem volt beiktatva, kompromisz-
szumos megoldást választottam: szente-
lőnek meghívtam a kelet-európai utazó 
Nunciust, Francesco Colasuonnót, a két 
társszentelőnek pedig a leköszönő és be-
köszönő gyulafehérvári (erdélyi) püspö-
köket, Dr. Jakab Antalt és Bálint Lajost. 
Döntésem miatt komolyabb tiltakozást 
nem is kaptam. Mivel rám bízták a püs-
pökszentelés helyét is, Csíksomlyót vá-
lasztottam. Itt „dobog a főegyházmegye 

szíve” szoktam hangsúlyozni. Nagyon 
is talált jelmondatomhoz is a hely: 
Magasztalja lelkem az Urat!

‒ 22 éve áll a főegyházmegye élén. Hogy 
látja, melyek az egyházmegye legfőbb 
gondjai? Miben különböznek esetleg a 22 
évvel ezelőtti problémáktól? Különböznek 
a világegyház gondjaitól?

‒ A kérdés nagyon bonyolult. Részletesen 
nem is lehet megválaszolni néhány mon-
datban. Az alkalom adta szűk keretre 
szorítkozom. Főegyházmegyénk 1991. 
augusztus 5-től közvetlen a Szentszéknek 
alárendelt érsekség, tehát független a bu-
karesti római katolikus metropolita ér-
sekségtől, része a Romániai Katolikus 
Püspökök Konferenciájának (CER = 
Coferentia Episcoporum Romániáé), az 
ország pedig része az Európai Uniónak. 
Ebből adódik helyzetünk: mind az ország, 
mind a földrész, Európa krízisei többé-ke-
vésbé ránk is hatnak. A legnagyobb kérdés 
a kivándorlás. Románia hárommillió pol-
gára vendégmunkás Nyugaton, de ebből 
legtöbb félmillió a magyar vendégmun-
kás, akik elsősorban Magyarországon, 
de nyugatabbra is keresnek megélhetést. 
Mellékjelenségek: öregekre bízzák a gyer-
mekeket, akiket azután az állam gondo-
zására adnak. Ha itthon marad a feleség 
a gyermekekkel, gyakori a család szétzül-
lesztése, válás stb. Nemzetmentésről van 
szó, amit a történelmi magyar egyházak 
nem tudnak egyedül felvállalni a civil-
szervezetek, elsősorban az RMDSZ nél-
kül. Itt csak az összefogás segíthet. Nagy 
kérdés az elvilágiasodás (szekularizáció). 
A hagyományosan keresztény/katolikus 
egyházközségek a hazatérő vendégmun-
kások hatására felhagynak a vallásgya-
korlattal. Számunkra marad a szentpáli 
elv: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele 
elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. 

Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és 
hozzáértéssel.” (2 Tim 4,2)

‒ 2016 az Irgalmasság éve a katolikus 
egyházban. Hogy látja, miért fontos nap-
jainkban az irgalmasság?

‒ Az Irgalmasság éve Ferenc 
Szentatyánk szívügye. Ezért hirdette meg, 
és ezért tesz annyit érte, hogy mindenütt 
a világon megéljük. Egyszerűen szólva 
arról van szó, hogy Isten irgalmasságát 
kiesdjük, egyeztessük az igazságossággal, 
és mindenkit felszólítsunk: térjen vissza 
tékozló fiúként a Mennyei Atya keblére. 
Természetesen, Szent Fia mellett mindig 
ott van az Irgalmasság Anyja, a mi Segélő 
Csíksomlyói Szűz Máriánk! A megtérés 
lehetősége mindig fennáll halálunk órájá-
ig. De jó azt újra és újra átélni a búcsújá-
rás, a jól végzett szentgyónás alkalmával.

‒ Ön tudományos munkát végző ember-
ként lett a Főegyházmegye vezetője. Jut 
még idő tudományos tevékenységre, kuta-
tásra? Melyek a további tervei?

‒ Életbevágó kérdés, őszinte vá-
laszt vár. Idézem az osztrák mondást: 
Die Infel löscht die Wissenschaft! 
Magyarul: A püspöksüveg kioltja a tu-
dományt. Magyarázat: Az infula, a latin 
püspöksüveg hasonlít gyermekkorom 
sekrestyésbácsijának magas gyertya-
oltó botjához, amelynek végén bádog-
süveg volt. Ezt ráhúzta az elérhetetlen 
magasságban égő gyertyára, és a süveg 
kioltotta. Mivel a gyertyaoltó bádogs-
üveg hasonlított a püspöki süveghez, 
az infúlához, ezért találták ki ezt a nem 
éppen jámbor közmondást. Gyakorlatilag 
azt jelentette: Ha valakire ráteszik a püs-
pöksüveget, vagyis püspökké szentelik, 
a fejében levő tudományt kioltja a süveg, 
mert többé nincs ideje a továbbképzésre. 
Alkalmazzuk az én esetemre: 1974-1992 
között tanítottam a főiskolán. Utolsó két 

Szólj, tégy, törekedj, hass,
Világra ne hallgass,
Ha dicsér, ha gyaláz;
Mit tartasz igaznak,
Szolgálj híven annak,
S csak erre vigyázz!

Gyulai Pál
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Felfordult a világ, veszélybe kerültek ér-
tékeink.

Túléltük szétszaggatásunkat, a szülőföld 
elvesztését, a II. Világháborút, a kommu-
nista rémuralmat és megértük eszmélésün-
ket, hogy szabadon és függetlenül élhe-
tünk hazánkban keresztény hitünk, polgári 
értékrendünk szerint.

Mi, erdélyi örmény gyökerűek, az új 
lehetőséggel élve újraszerveztük meg-
tépázott közösségünket itthon és otthon 
Erdélyben és szunnyadó örmény kultu-
rális identitásunkat felszítva virágzó kul-
turális életet teremtettünk. Létrehoztuk 
Magyarországon az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületet, örmény 
nemzetiségi önkormányzatokat, Fővárosi 
Örmény Klubot, kiállításokat rendez-
tünk, könyveket adtunk ki, konferenciákat 
és Örmény Kulturális Heteket szervez-
tünk idehaza a kb. 15-20 ezernyi erdé-
lyi örmény és odahaza a kb. 10 ezernyi 
örménymagyar számára. Tettük mindezt 
megalkuvás nélkül, gyakran igen erős el-
lenszélben, de soha nem feladva elveinket, 
egyházunkat, még akkor is, ha ez pénz-
ügyi hátrányokkal és folyamatos média tá-
madásokkal is járt. Addig nyújtózkodtunk, 
ameddig a takarónk ért, de nem alkudtunk 
meg. Hála a Jóistennek, az egyház mindig 
mögöttünk állt itthon és otthon.

El kell ismerni, hogy az örménység nem 
volt egységes, de párhuzamos világot él-
tünk, mi csináltuk a magunk dolgát, ők 
az övékét. Mert tevékenységünkkel pár-
huzamosan felépítette magát a közpénzen 
élősködő, a XX. század utolsó harmadától 
bevándorolt örmények csoportja – tisztelet 

a kivételnek ‒, akik kommunista emlőkön 
nevelkedve hozták magukkal a kommu-
nista módszereiket, letiporni és ellehe-
tetleníteni a befogadó történelmi erdélyi 
örménységet, megszerezni az országos 
önkormányzati hatalmat és a vele járó sok-
millió Ft-ot. A vállunkon felkapaszkodva, 
kizárólag az örmény anyanyelvűség jogán, 
az átmentett politikai garnitúra segítségé-
vel megszerezték maguknak az Országos 
Örmény Önkormányzatban a szinte kizá-
rólagos hatalmat történelmi- és kulturá-
lis háttér, közösség nélkül. Ez azért volt 
sérelmes, mert hiába tettük jól a magunk 
dolgát, a hivatalos állami szervek és álla-
mi intézmények, a média általában csak az 
Országos Örmény Önkormányzattal tar-
tották a kapcsolatot.

Ezt felismerték és tevékenységük első-
sorban a választási, szavazási háttérbázis 
felépítését célozta meg, amely ahhoz volt 
szükséges, hogy a képviseleti többséget 
biztosítsák maguknak. Ehhez általában 
nem etikus módszereket használtak sike-
resen, közben folyamatosan ostorozták 
a médián keresztül a magyarörményeket, 
hogy ők nem örmények. A működésüket 
tekintve, ciklusokon keresztül ezen em-
berek herdálják el ellenőrizetlenül a hazai 
örménység kulturális identitásának fenn-
tartására juttatott sokmillió Ft közpénzt 
(2015-ben 79,5 millió Ft-ot), amelyhez 
„támogatókat” etikátlan módon szerve-
zett választásokkal szereztek maguknak, 
ugyanis a hazai jelenlétük nem több, mint 
maximum 2 % a történelmi örménységhez 
képest. Ezt bizonyítják a 2011-es népszám-
lálási adatok is, ugyanis az új nemzetiségi 

választási rendszer bevezetésével meg-
szűnt az országban 10 helyi önkormány-
zatuk, ahol minimális, vagy 0 számú helyi 
örménység volt. Ez bizonyítja, hogy volt 
10 olyan, számukra szavazóbázist bizto-
sító helyi önkormányzat, ahol nem voltak 
örmények, vagy örmény gyökerűek, leg-
alábbis csak minimális létszámban.

    Az állami közpénz évek óta a begyöke-
resedett hármas vezetés ‒ Avanesian Alex 
(a rendszer kitalálója és működtetője, 
22 éve az országos hatalomban hol elnök, 
hol elnökhelyettes), dr. Serkisian Szerván 
elnök, valamint Akopján Nikogosz alelnök 
‒ kezén tűnik el anélkül, hogy a felhaszná-
lásról bármiféle közgyűlési határozat szü-
letne. A közgyűlési jegyzőkönyvek évek 
óta nem kerülnek az országosban man-
dátumhoz jutott erdélyi örmény képvise-
lőkhöz, de a honlapra feltöltés törvényes 
kötelezettségének sem tesznek eleget. 
Az ÁSZ ugyan megállapította az OÖÖ 
működésének törvénytelenségét minden 
vonatkozásban, de megállapításainak kéz-
zel fogható eredménye kellő következmé-
nyekkel nem lett.

Új helyzet állt elő. A 350 évvel ezelőtt 
a Kárpát-medencébe befogadott örmény 
őseink és mai utódai jó hírnevét súlyo-
san sértő keleti örménység magatartását 
tovább már nem vagyunk hajlandóak el-
viselni, ezért a nyilvánossághoz fordu-
lunk segítségért. Azért, mert a keleti or-
szágos vezetés stratégiát váltott, a hazai 
magyarörménységet most már nem csak 
a média általi ellehetetlenítéssel, gazdasá-
gi forrásainak elzárásával próbálja meg-
semmisíteni, hanem a hazai és az erdélyi 
magyarörményeket, a mi történelmi közös-
ségeinket próbálja bomlasztani, megvásá-
rolni, maga alá begyűrni. A korábbi státusz 
nem volt nekik elég, hogy övék a pénz, 
miénk a munka, a kultúra ápolása, stb. Ez 

is kell nekik. No nem úgy, hogy azt ők mű-
velik, hanem az, hogy a magyarörmények 
művelik, csak az ő zászlajuk alatt.

Hogyan próbálkoznak, milyen eszkö-
zökkel dolgoznak?

Biztosan mindenki ismeri a farkas 
és a kecskegidák történetét, ahol a far-
kas belisztezi a lábát, cukorkával élesíti 
a hangját, majd a keskeny ajtónyíláson be-
teszi a lisztezett lábát, hogy betolakodjon.

A legfontosabb eszközük a 2014-es 
választásokkal bevezetett örmény szó-
szóló lett. Meg kell említeni, hogy 
dr. Turgyán Tamás szószólót a választások 
előtt nem ismertük, mi a személyéről nem 
szavaztunk, de neki sem volt tudomása   
hazai örményekről, az erdélyi örménység-
ről. Avanesian Alex felkérésére ‒ 30 éves 
barátja ‒ vállalta az igen jövedelmező 
hivatalt, üzleti vállalkozásként, amelybe 
rögtön Avanesian részére hivatalvezetői 
megbízást is biztosított. 

De térjünk vissza a meséhez. 
dr. Turgyán Tamás lett a farkasok „szó-
szólója”. Jól bekente a lábát mézzel, azt 
beforgatta a pénzesládába, ragadt is rá 
egy kis pénz, hegedű, stb. A lábát bedug-
ta a magyarörmények-örménymagyarok 
közé és közben cukorkás hangon azt 
mondogatja: én nem vagyok Avanesian 
Alex, én a magyarörménység nagy ösz-
szefogója vagyok, szerzek nektek pénzt, 
pályázatokat, vége a törvénytelen műkö-
désnek, itt van a nagy összeborulás ideje, 
stb. Sajnos rögtön tapadtak is rá egyesek. 
A legnagyobb bánatunkra dr. Puskás Atilla 
is ott ragadt, sőt benne van társelnökként 
a magyarországi alternatív magyarörmény 
szervezetben, amelyet most Wertán Kinga 
neve fémjelez. De például dr. Tóth Rózsa 
szegedi örmény képviselőnket is már ma-
gukhoz láncolták, aki anyagi haszonszer-
zés ígéretével elárulta a történelmi örmény 

Miatyánk…
Nyílt levél
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közösségét, amely képviselőnek indította 
és így egy fős többlettel mindent megsza-
vazott a közgyűléseken.  Őt egy egyszerű 
trükkel bódították el: csak együttműködé-
si megállapodást kell kötni az OÖÖ-vel 
és máris van pénz. Sajnos ezek az együtt-
működési megállapodások becsapósak, 
volt már rá példa.  A marosvásárhelyi dr. 
Puskás Attila, volt örmény katolikus vi-
kárius is már az OÖÖ keleti örményeivel 
kötött együttműködési megállapodást, az 
OÖÖ pénzére számítva, a hátunk mögött, 
kijátszva a hazai történelmi örmények 
szervezetét, érdekeit, országos képvisele-
tét. Tette annál is inkább elitélendő, hogy 
évek óta tudomása volt a keleti örménység 
erdélyi örmények elleni ellenséges ma-
gatartásáról, a leváltásuk lehetőségéről. 
Mindenről tájékoztattuk előre, de tisztes-
ségtelen eljárását tagadta, csak utólag tud-
tuk meg, hogy árulója lett ügyünknek itt 
Magyarországon. Említésre méltó, hogy 
a marosvásárhelyi örmény szervezet is 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület pénzén és segítségével jött lét-
re néhány évvel ezelőtt, és segítette is az 
új szervezet működését. 

Mi az igazság, a valóság a szószóló far-
kas ügyében?

Mint mondottam, 30 éves barátság köti 
Avanesián Alexhez és ezt a baráti kapcso-
latot nem is kívánja felbontani, megváltoz-
tatni. Ezt maga dr. Turgyán Tamás mondta, 
mikor első találkozásunkkor rákérdeztem. 
Megválasztásakor nem ismerte az ör-
ménység megosztottságát, ezt is ő maga 
mondta el, sőt ő a magyarörménységet 
egyáltalán nem ismerte. Természetesen, 
megválasztása után hitelesen megismer-
hette ‒ általam ‒ a hazai örmények közötti 
konfliktust, amely szerint minket a keleti 
örmények nem tekintenek örménynek és 
szembesült a helyzet tarthatatlanságával. 

De a békítésre még csak kísérletet sem 
tett, holott egy erdélyi örmény magánsze-
mély kezdeményezésére a nemzetiségi ál-
lami vezetés is hajlandó lett volna segíteni. 
A két csoportot vezető személy konfliktu-
sára degradálta a hazai örmény helyzetet  
(Sarolta és Alex) és megtagadva a közre-
működését, azt írta az állami vezetőnek: 
„…feladatom messze túlmutat a közösség 
belső konfliktusainak kezelésén, az ör-
mény önkormányzatok belügyeinek a kor-
mány részére történő továbbításán…” , 
„…a döntően személyes okokra visszave-
zethető feszültségekkel” nem kíván fog-
lalkozni…, „ én a kisebbségi létből fakadó 
kulturális, szociális kérdések törvényalko-
tási aspektusaira kívánok fókuszálni…” 
(2014. július 28-i leveléből).  

Nem így cselekedett és nem így cse-
lekszik. Teljesen egyértelmű, hogy az el-
lentétet nem a megegyezésben, hanem 
az egyébként jól működő magyarörmény 
közösség tönkretételében látja, azt kell 
tönkretenni és annak romjain Avanesian 
Alex irányítása alatt újjá kell építeni saját 
érdekeik szerint a szavazóbázisukat, mely-
nek megvalósítása érdekében cselekszik.  
A szószóló oldalán hirtelen felbukkant 
Wertán Kinga, erdélyi örmény szárma-
zású, akit az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület (EÖGYKE) ko-
rábban képviselőnek is jelölt. Wertán 
Kinga édesanyja sajnos néhány éve már 
megkezdte a bomlasztást a közösségben, 
amellyel az örmény katolikus egyház 
gondnokságát célozta meg. Szerencsére 
akkor időben leállította a közösség és ki-
zárta tagjai közül. Most lánya folytatja, 
felkínálkozott a szószóló segítségére  – 
„én bárkivel hajlandó vagyok együttmű-
ködni” –  mondta nyilvánosan a szószóló 
egyik rendezvényén. A szószóló céljának 
megfelelően alternatív magyarörmény 

szervezetet hoznak létre összetéveszthető 
névvel, szervezik ugyanarra az időpont-
ra a szószólói kulturális rendezvényeket, 
megcélozva az EÖGYKE erdélyi örmény 
közösségének tagjait, rombolja a történel-
mi erdélyi örmények egységét. A kultu-
rális rendezvények szervezése egyáltalán 
nem szószóló feladat! 

A szószóló egyértelműen az Avanesián 
Alex csapat mellett áll, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az az eset, ami-
kor az ÁSZ ‒ az Országos Örmény 
Önkormányzatnál végzett ellenőrzés so-
rán feltárt  ‒ negatív vizsgálati eredmé-
nyeit egy EU-s  bizottsági ülésen előadtam 
és feltártam a hibákat. Ezt követően azt 
kiabálta egy megbeszélésen: „Hogy mert 
Issekutz az Európai Parlament kisebbségi 
ügyekkel foglalkozó ellenőrzési bizott-
sága előtt egy konferencián megjelenni 
és panaszt tenni, hogy nem működik évek 
óta az Országos Örmény Önkormányzat 
Hivatala, hogy nem kapják meg a jegy-
zőkönyveket, stb.”  Az ÁSZ jelentésről 
ő maga is tudott (elküldtük neki is, amire 
csak annyit reagált: „Mindenkinek le kell 
vonni a megfelelő konzekvenciát.” TT.). 
Sajnos ő azt a konzekvenciát vonta le, 
hogy Avanesián Alexékat meg kell védeni, 
dr. Issekutz Saroltát támadni kell. Sajnos 
az eszébe sem jutott, hogy esetleg a szó-
szólónak kellene fellépni a parlamentben, 
vagy más hatóságoknál a törvénytelen mű-
ködés megakadályozásáért. Inkább az el-
len harcol, aki a törvénytelenséget felfedi. 

Teljesen egyértelmű, hogy tíz körömmel 
védi az őt szószólói székbe ültető triumvi-
rátust. Teszi ezt annak ellenére, hogy a múlt 
évben volt egy kis „közjáték”, „add vissza 
a babaruhát”, azaz „mondjon le az örmény 
szószóló”, követelte az OÖÖ vezetése,  
akik javasolták és megválasztották örmény 
szószólónak. Ez a közjáték csak arra volt 

jó, hogy a gyanútlan emberekben azt a lát-
szatot keltsék, ez az irányvonal most más. 
Dr. Turgyán Tamás ugyanazokat az érté-
keket és elveket vallja, amit az Avanesian 
‒ Serkisián ‒ Akopján hármas, ve  lük kö-
zösen, velük egyeztetve tevékenykedik az 
ő érdekükben. Ami megváltozott, hogy rá-
jöttek, a történelmi erdélyi magyarörmény 
közösségre szükségük van a létszámuk 
miatt, meg kell szerezniük őket pénzzel, 
júdáspénzzel. 

A szószóló a helyett, hogy a feladatára, 
a törvényre és a törvényes működés fel-
ügyeletére koncentrálna, pontosan az el-
lenkezőjét teszi, a törvénytelen működést 
elkendőzi, effektíve beavatkozik a kö-
zösség életébe az egyik oldal érdekében. 
Embereket megvásárolva kulturális ren-
dezvényeket szervez, bomlasztja az erdé-
lyi örmény közösségünket itthon és otthon 
Erdélyben. 

Van még egy mozzanat, amiről beszél-
ni kell. Azt terjesztik rólunk, hogy azért 
kénytelenek harcolni ellenünk, mert kép-
telenek vagyunk a kompromisszumra, 
a megegyezésre. Ez nem igaz. A megegye-
zésre és kompromisszumra mi is vágyunk, 
de a törvénytelenségre nem. Nem kíván-
juk besározni magunkat.   

2014. november 7-én tartott alaku-
ló közgyűlést az Országos Örmény 
Önkormányzat (OÖÖ), amelyre az ör-
mény szószóló nem volt hajlandó eljönni. 
Megküldtük részére is az OÖÖ EÖGYKE 
frakciójának a keleti örményekhez in-
tézett együttműködésre szóló felhívását 
(csatoljuk), amelyet a közgyűlés előtt 
szétosztottunk. Egyszerűen kinevettek 
bennünket egy kormányhivatali megbí-
zott és tv stáb jelenlétében, majd az újra-
választott elnök kifejtette, hogy mi nem 
vagyunk örmények és nem is hajlandó 
képviselni bennünket, semmilyen kultúrát 
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nem tudunk felmutatni. Ez volt a keleti 
örmények 2014-ben vallott álláspontja! 
(Meghallgatható és elolvasható a www.
magyarormeny.hu honlapon.)

Hazánk ismét veszélyben van a hatal-
mas ázsiai bevándorlási hullám miatt. 
Hála Istennek mindent megtesz kormá-
nyunk, hogy ezt megakadályozza.

Mi erdélyi örmények 22 éve szenved-
jük el a bevándorolt keleti örmények nem 
európai viselkedését – tisztelet a kivétel-
nek. Pedig valahol mélyen közös gyöke-
reink vannak. De hiányzik belőlük az alá-
zat, a hála, hogy hazánk befogadta őket. 
Követelőzők és támadók. Alig tudnak 
magyarul, de már az örmény nemzetiségi 
vezetésben vannak, sőt az országosban is, 
holott nem is értik a nemzetiségi önkor-
mányzatiság lényegét, szabályait, nem fo-
gadják el a törvényes működés kötelezett-
ségét. Számukra Magyarország egy üzleti 
vállalkozás, amely lakást, gépkocsit, va-
gyont biztosít számukra a hazai örmény-
ség egésze kulturális identitásának meg-
őrzésére juttatott közpénz terhére. Meg 
kell nézni őket, hogy anyagilag mennyire 
jutottak néhány év alatt! 

Kevés volt a 22 év, hogy belássák, ez 
a mi hazánk, amelyért örmény őseink is 
nem kevés áldozatot hoztak, hogy meg-
hálálják 350 évvel ezelőtti befogadásukat. 

Hazaszeretet, beilleszkedés számukra saj-
nos ismeretlen fogalom, nem is értik, hogy 
mit jelent.

Március idusán óhatatlanul eszem-
be jutnak 48-as örmény hőseink, haza-
szeretetük és önfeláldozásuk, akiknek 
személye példát mutat az ifjú generáci-
óknak. Ráadásul Kiss Ernő altábornagy 
saját felmenőim között szerepel. Gr. Teleki 
Sándor, a szabadságharc után azt írta: 
„Gyermekségem óta szeretem az örmé-
nyeket, annyira, hogy bátran kinevezhet-
nének díszörménynek. Apám folyvást 
beszélt örményül. Szorgalmas, takarékos, 
vállalkozó, vendégszerető nép: pártolója 
irodalmunknak, művészetünknek, bátor 
katona, szabadságharcunk történetében ott 
állanak Kiss Ernő, Czetz János, Gorové 
Antal, Hankovics György és még hányan? 
Az 1848-49-i hadjáratunkban minden 
nemzetiségből került ki ellenünk kém, ör-
mény egy sem…”

Sajnos egyre több áruló bukkan fel eb-
ben a felfordult világban még nálunk is.

A húsvéti ünnepekre, Krisztus kereszt-
halálára és feltámadására készülve azért 
imádkozom, hogy

…szabadíts meg a gonosztól!”
2016. március 15. 

Dr. Issekutz Sarolta

Az EÖGYKE kizárólag a tisztességes 
együttműködés híve, ezért elutasít (egye-
sületi szinten akár vele és más alanyi 
személyekkel szemben is) mindenfaj-
ta kirekesztést és illegitim álláspontot. 

Az együttműködés célja, hogy a Magyar-
országon élő örménység kulturális iden-
titását, hagyományőrzésének ápolását 
mind az örményországi, mind az erdélyi 
örmény gyökerű magyar állampolgárok 

körében hirdesse, népszerűsítse és legjobb 
tudása szerint erősítse.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület a 2014 október 12-i választá-
sokon mandátumokat szerzett örmény 
nemzetiségi önkormányzatokat, azok kép-
viselőit együttműködésre hívja fel a kö-
vetkező célok megvalósítása érdekében:

A 2015-ös Örmény Genocídium emlék-
év méltó, közös megünneplésére. Közös 
erőfeszítésekkel küzdjünk a 100 évvel ez-
előtti sajnálatos események állami szintű 
elismertetése és a teljes magyar nemzet 
által való méltó befogadás érdekében.

Az örmény nemzetiség korábbi jó híré-
nek, társadalmi elismertségének, elfoga-
dottságának és megbecsültségének visz-
szaszerzéséért a kultúrában, a politikában, 
a közigazgatásban éppúgy, mint a hitélet-
ben idehaza és külföldön.

Legyünk büszkék arra, hogy e közösség 
még közel 800 év után is büszkén vállalja 
örmény gyökereit az immáron 19. század 
vége óta fellelhető nyelvvesztési és integ-
rációs folyamatok ellenére. Sőt vállalja 
a „rearmenizációs” („újraörményesítési”) 
folyamatokat, a már részben elfelejtett ör-
mény szokások, hagyományok újraélesz-
tése, adott esetben újratanulása árán.

Tárjuk fel közösen az elfelejtett örmény 
történelmet, kultúrát, tárgyi emlékeket 
és mentsük meg, de legalábbis dokumen-
táljuk a jelenlegi állapotot.

El kell érni a közösség működésé-
nek olyan morális megbecsülési szintjét, 
amely alapján a vér szerint örménységhez 
tartozók büszkén vállalják e gyökereket 
és csatlakoznak e közösséghez. Valljuk, 
hogy e közösség valós számossága közelíti 
a 20000 főt, ezért mindenki közös feladata 
és felelőssége a rejtett örmények megtalá-
lása és aktivizálása, azaz a legközelebbi 
választáson az örmény regisztrálók száma 

közelítse meg a 20000 főt. Folytatni kell 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület által megkezdett és eddig sike-
resen folytatott genealógiai kutatásokat.

Legyenek meghirdetett örmény közös-
ségi ünnep- és emléknapok, amelyek mél-
tók az adott eseményhez.

Legyen végre az örménységnek egy 
olyan kulturális centruma, amely jól meg-
közelíthető közforgalommal, reprezen-
tatív, ahol kiállítások és rendezvények 
is szervezhetőek. Szűnjön meg az az elha-
gyatott, drága, holt iroda, amely az éves 
néhány testületi ülésen kívül semmire sem 
használható. 

Változtatni kell azon, hogy a magyaror-
szági örménységnek a keresztesköveken, 
egynéhány márványtáblán túl nincs igazi 
szimbóluma. Az örménységnek legyen 
élő, művészetekből, kultúrából, élettel teli 
szimbólum együttese, amelyhez szívesen 
csatlakozik mindenki, örmény és nem 
örmény. Juthasson hozzá bárki örmény 
könyvekhez, tárgyi emlékekhez, örmény 
tárgyú könyvekhez, tanulhasson örmény 
táncokat, kóstolhasson örmény ételeket, 
ismerhesse meg a múltunkat és lássa a jö-
vőt, mert akkor e többszáz éves diaszpóra 
nem fog kihalni.

Össze kell fogni, mert e közösség aktív 
tagjai kihalóban vannak, idős koruk miatt. 
Meg kell találni a fiatalságot, hogy megfe-
lelő módon tegyük számukra is vonzóvá 
a gyökereket. Ha nem tesszük meg, egy 
generáció alatt megszűnik mindaz, ami 
800 év alatt nem szűnt meg.

Legyen minden évben (esetleg kétéven-
te) előre meghirdetett örmény nemzetközi 
kulturális hét, amelyre koncentrálni lehet 
anyagi és szellemi erőforrásainkat.

Szűnjön meg a „te nem is vagy örmény, 
mert nem tudsz örményül”, vagy „te csak 
egy bevándorló vagy és nem is tartozol 

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
tájékoztató felhívása a nemzetiségi választásokat követő 

együttműködésről. 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. március - április

33

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. március - április

32

az elfogadott nemzetiség közé” szemlélet. 
A most bevándorolt és Magyarországon 
hazát talált örményeket fogadjuk úgy, 
mint vérfrissítés az örmény kultúra ápo-
lásában, mint segítséget a nyelvét vesz-
tett magyarörmény közösség múltjának 
kutatásában (régi örményül íródott do-
kumentumok fordítása). A mostani ör-
mények pedig fogadjanak el bennünket 
is örménynek és vegyék tudomásul, hogy 
az elmúlt néhány száz év már nyomott 
hagyott e diaszpóra kultúrájában, tehát 
nekik is változniuk kell, hogy beilleszked-
jenek. E beilleszkedésbe az itt élők segít-
séget nyújtanak. E segítséggel nem szabad 
visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy 
Magyarországon a nemzetiségi autonómia 
csak kulturális autonómia és nem gazdasá-
gi. A gazdasági beilleszkedéshez a közös-
ség csak keveset tud tenni, a nemzetiségi 
önkormányzati források nem arra valók.

Meg kell fogni azokat a nem örmény 
gyökerű fiatalokat, akik a méltán hí-
res örmény kultúra iránt érdeklődnek. 

Segítenünk kell őket a kultúra megisme-
résében, adott esetben az örmény nyelv 
megismerésében, hogy e kutató kíváncsi-
ságukat ki tudják elégíteni. Az elmúlt idő-
szakban nem kevés „nem-örmény” fiatal 
kiváló eredményt ért el az örmény nyelv 
és kultúra ápolásában. Őket meg kell be-
csülni, sőt számukat gyarapítani kell.

Az újonnan alakuló Országos Örmény 
Önkormányzatnak feladata e munkák 
koordinálása és a lehetséges erőforrások 
(szellemi és anyagi) megszerzése, éssze-
rű hasznosítása. A célok megvalósítása 
érdekében az országos önkormányzatnak 
reális tervet (rövid és középtávú) kell ké-
szítenie, hogy az egyes területi és települé-
si önkormányzatok a célok megvalósítása 
érdekében tervezni tudjanak.

 Budapest 2014.11.06
Az Országos Örmény Önkormányzat 

EÖGYKE frakciója: Dr. Issekutz Sarolta, 
Szongoth Gábor, Esztergály Zsófia, 

Várady Mária, Zakariás Antal Dirán, 
Füleki Balázs, Dr. Tóth Rózsa

Kedves Attila!

Sajnálom, de ezúton tájékoztatlak, hogy a Fővárosi Örmény Önkormányzat testülete 
legutóbbi ülésén egységes részvételi arányban nem szavazta meg a veled való együtt-
működést az EÖGYKE újság további terjesztésére.

Ennek sajnálatos oka a bizalomvesztés!  

A bizalomvesztés oka pedig az, hogy te félrevezetted az erdélyi örménység magyar-
országi képviselőit, és ezáltal áttételesen a közösség hazai tagjait is. Kitetted a képvi-
selőket egy, a magyarörmény diaszpóra által nemkívánatos és előnytelen helyzetnek, 
vélhetően önös érdekből. Ez a cselekedet nem vall körültekintő és bölcs vezetőre, 
sem pedig korrekt és karakán emberi magatartásra. Kár, őszintén sajnálom mind-
annyiunk nevében, hogy ilyen helyzetbe kényszerítettél! 
A döntés megalapozottságát az alábbiakban tényszerűen közlöm:

Alelnöke lettél egy új egyesületnek, egyfajta romániai helytartóként aposztrofálod ma-
gad (olvasható az előterjesztésből).  Megteheted!

AZONBAN: ennek az egyesületnek a létrejöttét tagadtad nyár vége óta előttünk, 
noha kérdeztük tőled (augusztusban és decemberben is személyesen), miután hírét kap-
tuk még korábban. Maszatoltál… így: te azt nem írtad alá, nem úgy van az, csak a szó-
szóló híreszteli… Rendben, lelked rajta. 

A képviselőtestület szerinti sunyiság azonban testet öltött február 24-én, amikor is meg-
hívást kapott az EÖGYKE országos önkormányzati képviselői garnitúrája – és kívülál-
lóként jómagam is, valamilyen okból, tanácskozási jogkörrel –, testületi ülésre. 

Mi itt úgy valljuk: a jó Isten áldása kizárólag tiszta ügyeket segít! A tisztátalan 
körülmények között megszületőket soha. 

Az Országos Örmény Önkormányzat keleti örmény képviselői csoportja politikailag 
ügyes húzással és a te tudatos vagy nem tudatos közreműködéseddel (egy vezetőnél 
ez mindegy is), együttműködésre terjesztette elő az általad és Wertán Kinga által kép-
viselt egyesületet. 

Hogy, hogyan? Tájékoztatlak: az elnök rendkívüli ülésnek minősítette az ülést (vélhe-
tően azért, hogy ha esetleg valaki el tudna menni a Szegedre (!!!!) kihelyezett ülésre, 
ne javasolhassa új napirendi pont felvételét és esetleg többségi szavazatokat megsze-
rezve ne szavazhassa le őket). A rendkívüli ülésnek az az előnye is megvan, hogy 24 
órán belül összehívható. Tehát, bár semmilyen tartalmi indoka nem volt a rendkívüli 
minősítésnek, további előnye, hogy a február 24-én 13.15 kor e-mailen kiküldött/érke-
zett meghívó másnapra, február 25-én 13.00 órára szólt. Budapest helyett, Szegedre… 
Borítékolható, hogy mindenkinek nehézségekbe ütközik átszervezni a prog-
ramjait hirtelen, ráadásul úgy, hogy a Kommunizmus Áldozatainak hivatalos 
Emléknapjára szervezték eme becses testületi ülést. Az ember nem mondja le példá-
ul az ehhez kötődő és korábban leszervezett megjelenését sem, de kisebb, hétköznapi 
indokok is vannak. Tudták ezt pontosan, ez volt a lényeg. 

Szóval, ilyen – szerintünk becstelen – körülmények között született meg a ti közös 
jövőtök. Az elmúlt 20 év munkájának eredménytelenségére hivatkozva… Idézem 
tájékozódásul, ha esetleg nem tudnál róla.  

Nyílt Levél Puskás Attilához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
„amely a mai napon létrejött egyrészről: 

Országos Örmény Önkormányzat, székhely: Budapest, Palatinus u. 4, képviselő: 
dr. Serkisián Szeván, elnök), másrészről: Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesület 
(székhely:2123 Erdőkertes, Meggyfa u. 6. képviselő: Wertán Kinga, elnök), (továbbiak-
ban együtt: Megállapodó Felek) között az alábbi feltételekkel: 
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Preambulum: 

Jelen együttműködési megállapodás aláírásával az alulírott felek partnerségre lépnek 
egymással, azzal a céllal, hogy közösen lépjenek fel a magyarörmény személyek és 
szervezetek érdekeiért Magyarországon és Erdélyben. 
Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a Felek kifejezik azon 
szándékukat, hogy a jövőben együttműködnek jelen megállapodásban meghatározott 
célok megvalósítása érdekében...”

Ezt az alábbiakkal indokolta: 

„ELŐTERJESZTÉS 

A 2011. évi CLXXIX. számú, a nemzetiségek jogairól szóló törvény 115.§. f. pontja 
alapján a következő határozatot hozza: ……/…… (……) számú határozat 
1.§. Együttműködési megállapodást köt a Magyar-Erdélyi Magyarörmény Egyesülettel. 
2.§. A megállapodást a felek határozatlan időre kötik. 
3.§. A határozat kihirdetése napján lép hatályba, egyben felkéri az OÖÖ Elnökét, hogy 
az együttműködési megállapodást írja alá. 

INDOKOLÁS 

Az Országos Örmény Önkormányzat felismerve azt a tényt, hogy az erdélyi örményekkel 
való kapcsolatukat el kívánják mélyíteni, olyan partnerrel kívánnak együttműködési 
megállapodást kötni, amely megfelelő módon képviseli az erdélyi örményeket 
Magyarországon, illetve a magyar örményeket Erdélyben. Ez idáig egyetlen olyan 
szervezet volt a magyarországi palettán, amely az erdélyi örménységgel való kapcsolatot 
ápolta és építette. Ez a szervezet azonban semmilyen formában nem kíván 
együttműködni az Országos Örmény Önkormányzattal…”

Szerintem érted, miért vesztette el bizalmát irányodban Budapest. Én legalább köz-
löm veled becsülettel, nem úgy, ahogyan te. Külön – ahogy normális esetben tenném – 
nem értesítelek, te sem tetted. Én sajnálom a legjobban, hogy ebbe a méltatlan helyzetbe 
hoztál. 

Zárógondolatként engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam a javasolt utat. Pünkösdi 
királyság lesz mindez, mert ahogyan keresztény neveltetésünk is tartja, az fog megvaló-
sulni. Ez pedig nem az önös érdekek túlburjánzásának a melegágya, hanem a következő 
elvnek a hírnöke: AZ IGAZSÁG SZABADÍT, AZ ALÁZAT ÜDVÖZÍT!

Üdvözlettel és minden jót kívánva: 
Esztergály Zsófia

2016. április 21-én, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)

Műsor: Örményország képekben - vetítéssel egybekötött úti beszámoló.
     Esztergály Zsófia vendége Pesti László producer (Pesti Fekete Doboz)

A klub rendezője: Fővárosi Örmény Önkormányzat 
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Meghívó
FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB

MEGHÍVÓ
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság 

Alapítvány hagyományteremtő jelleggel megrendezi az alábbi eseményt:

I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó
Időpont: 2016. augusztus 12-13-14.

Helyszín: Gyimesbükk
Az esemény kulturális rendezvényein – köztük „Magyarörmény identitás ma” gyűjtő-
címmel közösségi, közösségpolitikai és történelmi, kulturális előadásokon és fórumo-
kon –, valamint a koncerteken térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. 

A háromnapos rendezvényen fellép a többi között: Berecz András ének- és mesemon-
dó, a Kecskés Együttes, az Örmény Quartet, Juhász Endre dudukművész, Petrás Mária 
csángó énekes és még sokan mások, köztük közéleti meglepetésvendéggel. 

Az utazás szervezetten vagy egyénileg is lehetséges. Ön dönt! A költségek szállás 
nélkül nem haladják meg a 15-20 ezer forintot fejenként.

A részletes programot később közöljük, az idő rövidsége miatt azonban kérünk minden-
kit, hogy a fovarosiormeny2014@gmail.com e-mail címre, vagy a 1054. Bp. Akadémia 
utca 1. postacímre, illetve üzenet hagyásával a +36/1- 332-1791 telefonszámra küldje el 
részvételi szándékát és elérhetőségét, hogy teljes körűen tájékoztathassuk.  
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület (1015 Budapest, Donáti u. 7/A) 
2016. március 7-én, hétfőn, de. 11 órai 
kezdettel sajtótájékoztatót tartott a Borsos 
Miklós Lakásmúzeumban, 1014 Budapest 
Úri u. 6. szám alatt. A sajtótájékoztató té-
mája az egyesület által indított 

Velünk élő kultúrák: Örmények

című országos tanulmányi verseny volt. 
A középiskolák számára 2015-ben meg-
hirdetett programmal a 300 évvel ezelőtt 
elhunyt Verzár Oxendius örmény kato-
likus hitre térítő püspök halálára és az 
Örmény Genocídium 100. évfordulóján 
a másfélmillió örmény áldozatra emléke-
zünk. A 2015-ben indult verseny az erdélyi 
örmény ‒ örmény kultúra megismertetése 
céljából került megrendezésre, amelynek 
elődöntője november 21-én online mó-
don megtörtént, az első öt helyezett jutott 
a március 19-i budapesti döntőbe.

Az 1997. februárjában alakult Erdélyi  
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
újraszervezte az erdélyi örmény közös-
séget Magyarországon, miután az 50-es 
években megszüntették a civil szervezete-
ket, betiltották az egyházakat a kommu-
nista Magyarországon. A megfélemlített  
emberek származásukról, egyházi hova-
tartozásukról nem beszélhettek, így ezek 
a családon belül is megfakultak a tiltás, 
megtorlás miatt. 

1994-től a nemzetiségi önkormányza-
tisággal együtt kitartó munkával lehető-
vé vált  ‒ Nemeskürty István gondolatát 
leképezve: „Parázs a hamu alatt” ‒ újra-
éleszteni az emberekben az örmény kul-
turális- és katolikus hitéleti identitást, 

a származástudatot. Ezt a sziszifuszi mun-
kát vállalta fel az Egyesület és végzi im-
már közel 20 éve:  Fővárosi Örmény Klub 
üzemeltetése (21. évfolyam) az Erdélyi 
Örmény Gyökerek füzetek havilap kiadá-
sa (XX. évfolyam), az Erdélyi Örmény 
Múzeum könyvsorozat elindítása (21 ki-
advány), kiállítások örmény kulturális he-
tek, konferenciák…

A hazai örmény közösség elöregedő fél-
ben van, ezért elhatároztuk, hogy országos 
tanulmányi versenyt indítunk az állami- és 
egyházi magyar középiskolák között, hogy 
a fiatalságon keresztül minél több ember-
rel megismertessük a Kárpát-medencébe 
350 évvel ezelőtt befogadott erdélyi ör-
ménység dicső múltját, jelenét. Így szüle-
tett meg a Velünk élő kultúrák: Örmények 
országos középiskolai vetélkedő gondola-
ta, melynek során bizonyságot adunk arról, 
hogy a magyarörmények teljesen beolvad-
tak a magyar nemzetbe, kultúrájuk magyar 
kultúraként élhető meg mindenki számára, 
mégis valami más, ha megvizsgáljuk. Ezt 
teszik a versenyző fiatalok a megküldött 
hatalmas és gazdag forrásanyag megis-
merése által, melynek során kiderül, hogy 
sok rokon, barát, osztálytárs, szomszéd 
él közöttük  örmény gyökerekkel… Igaz, 
hogy a végeredmény a döntőn születik 
meg, hogy ki viszi el az első, a második 
és harmadik díjat, de mindenki megsze-
rezte a tudást, hogy felismerje, az örmény 
gyökereket, amely nagymértékben emelte 
és színesítette a magyar társadalmi, kultu-
rális, tudományos, gazdasági…életet. 

A tudáspróbára Magyarország 21 él-
vonalbeli egyházi és világi középiskolája 
kapott meghívást egyenletes területi el-
oszlásban. Az őszi, online módon zajlott 

Sajtótájékoztató 2016. március 7.

A sajtótájékoztatón balról Esztergály Zsófia Zita, Balogh Jenő, Dr. Székely András Bertalan

Szeretettel hívunk mindenkit 2016. április 10-én a 11 órai örmény katolikus szent-
mise után, kb. 11,50-kor kezdődő Zeneagapéra, amelynek vendégei Kirkósa Tünde és 
Kirkósa Tamás gordonkaművészek (Budapest, XI. ker. Orlay u. 6.).

Kirkósa Tünde 1986-ban született zenész családba. 2010-ben szerezte meg gordonka-
művész diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. További tanulmányokat 
végzett Belgiumban és az Egyesült Államokban. 

Testvére Kirkósa Tamás 1992-ben született. 2014-ben a Pécsi Tudományi Egyetem 
Zeneművészeti karán szerezte meg BA diplomáját és ebben a tanévben fejezi be a Győri 
Egyetem MA képzését ugyancsak gordonka hangszeren.

Műsor: Johann S. Bach szóló szvitjeiből tételek, valamint Bartók Béla hegedű duói-
nak gordonkára átírt változata.

Szongoth Gábor
szervező

Zeneagapé

Az elme és a szív mívelésének soha, de soha sem a fegyverek zaja, sem a lehető 
veszélyek miatti aggodalom, sem a közvetlen nemzeti gyász közepette szünetel-
nie nem szabad.

Toldy Ferenc
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elődöntőből öt csapat jutott a tavaszi dön-
tőbe. Bár a végeredmény a döntőn születik 
meg, minden  versenyre jelentkezett csa-
pattag, felkészítő tanár és a környezetük 
megszerezte a tudást, hogy felismerjék s 
nyitottak legyenek a jövőben is a velünk 
élő örmény gyökerű kultúra iránt, amely 
évszázadok óta nagymértékben emelte és 
színesítette a magyar társadalmi, kulturá-
lis, tudományos, gazdasági… életet. 

A kezdeményezéssel – amely mel-
lé odaállt az emberi erőforrások mi-
nisztere, a nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes, valamint a ha-
za i katolikus egyház feje is, erkölcsi 
és anyagi támogatásukat külön megkö-
szönjük –, nem titkolt célunk egyfelől, 
hogy referenciaként szolgáljunk egy jö-
vőbeni „Nemzetiségi kultúrák” tantárgy 
középiskolai bevezetéséhez, másfelől 
pedig más nemzetiségi közösségeknek 
is kedvet csináljunk hasonló, őket kö-
zéppontba állító tanulmányi verseny/
vetélkedő megszervezéséhez.

dr. Issekutz Sarolta

 Egyik visszhang a Sajtótájékoztató után

Velünk élő kultúrák
Diákvetélkedő az örmény gyökerek megismeréséért 

Március 19-én, szombaton tartják a döntőjét annak a középiskolások számára tavaly 
meghirdetett versenynek, amellyel a háromszáz évvel ezelőtt elhunyt Verzár Oxendius 
örmény katolikus hitre térítő püspök halálára és az örmény genocídium századik évfor-
dulóján a másfél millió áldozatra emlékeznek. 

A Velünk élő kultúrák: Örmények elnevezésű, országos középiskolai vetélkedőt az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hívta életre Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes és Erdő Péter bíboros, prímás, érsek fővédnökségével. A rendezvény 
célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a Kárpát-medencében 350 éve letele-
pedett erdélyi örménység múltját és jelenét, felmutatva, hogy a magyar örmények teljes 
mértékben integrálódtak a magyar társadalomba, és kiváló gondolkodóik és szakembe-
reik által az elmúlt évszázadokban a magyar kultúrát építették.

Az egyesület fő célja, hogy újraélessze az emberekben az örmény kulturális- és ka-
tolikus hitéleti identitást és származástudatot, de a diákokat célzó versenymeghívás el-
sősorban nem örmény származásúaknak szólt, hiszen arra irányul, hogy a fiatalok tu-
datosítsák, hogy sok rokon, barát, szomszéd, osztálytárs él a környezetükben örmény 
gyökerekkel, akik bár ugyanazt a nyelvet beszélik, kötődnek egy másik kultúrához is. 
A tudáspróbára huszonegy élvonalbeli egyházi és világi középiskolát hívtak meg, fi-
gyelve arra is, hogy egyaránt képviselve legyenek a fővárosi és vidéki intézmények, 
valamint a katolikus és protestáns felekezetű gimnáziumok. A novemberben lezajlott 
online elődöntő eredményeként öt középiskola ötfős csapata jutott be a végső megmére-
tésre: jövő szombaton 10 órai kezdettel egész napos, látványos versenyben, a budapesti 

Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában az Aszódi Evangélikus Gimnázium, a kecske-
méti Bolyai János Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium, a szegedi SZTE 
Gyakorlógimnázium és a házigazda Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai mérik össze 
tudásukat.

A középiskolások a verseny egyik feladataként felkutatták a saját településük örmény 
vonatkozású kapcsolatait, drámajátékkal készülnek, és számos képi, zenei és gasztronó-
miai feladvány teljesítése során dől el, melyik iskola csapata lesz a legjobb. A győztesek 
egyhetes erdélyi körutazáson vesznek részt, amelyen főként az erdélyi örmény vonat-
kozású helyszíneket keresik fel, de igyekeznek képet adni a teljes térségről – a város-
nézések és a túrák mellett egyaránt megismerkedhetnek az erdélyi szászok és a csán-
gók történetével, valamint a Kalotaszeg és a Mezőség sajátosságaival éppúgy, mint 
a Drakula-legendáriummal. A második helyezett csapat egynapos kiránduláson meg-
látogathatja a bécsi Mechitarista rend kolostorát és múzeumát, a harmadik helyezettek 
pedig Budapest turisztikai nevezetességeit, valamint a XI. kerületi örmény katolikus 
templomot és múzeumot látogathatják meg az Orlay utcában.

Az országos verseny Balog Zoltán miniszter egyéni keretéből a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósult meg, további támogatói a Fővárosi Örmény Önkormányzat, 
Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat.

(Magyar Idők 2016. március 11.)

2016.03.19.-én sikeresen és magas színvonalon lezárult a Velünk élő kultúrák: Örmé-
nyek  ‒ országos középiskolai tanulmányi verseny döntője.
A verseny a Budapesti Móricz Gimnázium aulájában zajlott nyilvánosan, nézőközönség 
jelenlétében, kulturális műsor kíséretében és örmény szíveslátás mellett.
A zsűr i összetétele a következő volt:
Dr. Dávid Katalin művészettörténész, akadémikus, egyetemi tanár (tiszteletbeli elnök)
dr. Issekutz Sarolta jogász, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, 
a verseny ötletgazdája és rendezője (elnök)
Bálintné Kovács Júlia tanár, könyvtáros (Kolozsvár), az Armenia Örménymagyar Ba-
ráti Társaság elnöke
Dr. Kovács Bálint történész, armenológus, egyetemi oktató (Lipcse)
Kali Kinga kulturális antropológus, armenológus
Tóth K. József történész, szociológus
A versenyt Endrődi Szabolcs középiskolai történelemtanár vezette.

Rövid jelentés a „Velünk élő kultúrák: 
Örmények” országos középiskolai vetélkedő 

döntőjéről
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A döntőt a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium csapata nyerte, felkészítő taná-
ruk Lőrinczy Anna. A versenyzők: Adorján András, András Levente, Kapui Nikolett, 
Schmidt András, Török Dávid. Jutalmuk egyhetes erdélyi körutazás, a magyarörmény 
és magyar, székely kultúra nevezetes helyeinek felkeresése.

A második helyet az Aszódi Evangélikus Gimnázium és Kollégium csapata szerezte 
meg ‒ ők egynapos bécsi kirándulásra utazhatnak, ahol az örmény katolikus Mechitarista 
rend kolostorát és templomát, valamint múzeumát látogatják meg. Dr. Péterfi Gábor 
tanár úr készítette fel a diákokat: Csellár Annamária, Dobrota Gitta, Nagy Dávid, 
Szőke Petra, Rosenberger Ármin.

Kecskemét Bolyai János Gimnáziuma lett a harmadik helyezett, Harkai Hajnalka 
tanárnő vezetésével. A versenyző diákok névsora: Balanyi Laura, Czere Patrícia, 
Dávid Nikolett, Lendvai Barnabás, Lakos Pál. Jutalmul a Budapesti Örmény Katolikus 
Lelkészséget, templomot és múzeumot tekinthetik meg, egy napos budapesti városné-
zéssel összekötve.

A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma szereplésükért az Ifjúsági 
Caritas Egyesület különdíját, könyvutalványt kapták.  A felkészítő tanáruk  Blazovich 
Péter volt. A versenyzők névsora: Békési Gergő, Palatinusz Gábor, Czinege András, 
Fuisz Bátor, Oláh Tamás.

A Móricz Zsigmond Gimnázium versenyzői is egy könyvutalvány különdíjat nyer-
tek a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából. Felkészítő tanáruk 
Lugosi Zsolt volt, a versenyzők névsora: Jengibarjan Máté Ruben, Taraczky Dániel 
Sebestian, Bánszky Balázs, Galaczi Kitti, Ványi Zsuzsanna.

Valamennyi versenyző és felkészítő tanár könyvjutalomban is részesült.    
                                                                                        BJ

Előzetesként megjegyzem, mint az ötletgaz-
da és főszervező férje, kezdettől fogva részt 
vettem a verseny előkészítésében és lebo-
nyolításában, ezért megjegyzéseimet ahhoz 
hasonlítom, mint amikor egy edző felkészíti  
a „versenyt”, majd ül a kispadon és szurkol, 
hogy sikeres legyen.  

Már a belépés pillanatában látszott szá-
momra valami megnyugtató fény a be-
lépő diákok szemében, amint belépve 

körbenéztek a Móricz aulájában. Valami hi-
hetetlen nyugalom és bizalom.  Maga a kör-
nyezet is szép és megnyugtató volt. Semmi 
félelmet nem láttam, egy kis drukk kivéte-
lével. Ők bíztak magukban és tudásukban. 
Megnyugodtam, „jó meccs lesz”. Bárki 
győz is, szép játék lesz.

Pedig ez a verseny igencsak ugrás volt 
a sötétbe. Sokan nem is értették és rákér-
deztek: örmény vetélkedő nem örmény 

közösségekben? Igen. Ez a verseny unikum 
és korszakalkotó a maga nemében. Unikum, 
mert ilyen még nem volt, korszakalkotó, mert 
megpróbál egy nemzetet  - a magyart – meg-
tanítani arra, hogy vannak történelmi nemze-
tiségei, amelyek nem valamiféle idegen test, 
idegen kultúrával. Nem „multikulti”, párhu-
zamos kultúra, hanem a magyar kultúra és 
hagyományvilág foglalja magába a történel-
mi nemzetiségek kultúráját is. 

Technikailag az elődöntő és a döntő kö-
zött óriási különbség volt, mert az online 
elődöntő során minden segédanyag hasz-
nálata megengedett volt. Ezzel az volt a cé-
lunk, hogy ne az legyen, hogy kijelölünk 
egy „tankönyvet”, amelyet meg kell tanul-
ni, majd azt kikérdezzük, mint a vizsgán. 
Igen széles körben, sok anyagot jelöltünk 
meg felkészülésre, tudva, hogy az ennyi 
idő alatt önképzéssel megtanulhatatlan. 
Nem is kívántuk a megtanulást, csak azt, 
hogy a témákat egymás között felosztva 
áttekintsék az irodalmat, annak tartalmát 
és megtanulják, mit hol keressenek. A cél 
tehát az volt, hogy széles látókörben tud-
janak keresni, ezzel beoltva a diákokat az 
örmény kultúra, történelem, hagyomány 
létével. Az elődöntő során a diákok igen jól 
használták az irodalmat és természetesen az 
internet adta lehetőségeket. Így fordulhatott 
elő, hogy volt egy csapat, amelyik szinte a 
maximális pontot érte el, ami egyébként ör-
mény gyökerűek között is lehetetlen lenne. 
Az első fordulóval elértük azt a célt, hogy 
több mint 100 diák, akik eddig semmit nem 
tudtak az örménységről, ma már „megfer-
tőződött” ezzel a kultúrával valamilyen fo-
kon. Ez már komoly eredménynek számít. 

A döntőben változott a stratégia. Itt most 
csak az öt összedugott fej számított. 
Természetesen ez volt a legizgalmasabb a 
szervezők számára, vajon az elküldött, aján-
lott anyagokból mi maradt meg a fejekben. 

A nehézséget a levezető tanár oldotta, 
ugyanis az elődöntő során az általánosan al-
kalmazott, direkt, rákérdezős kérdések nagy 
részét felváltotta a ma használatos kérdezé-
si forma. Megmondjuk a megoldást, csak 
találd meg a többi között. Ez a teszt vizs-
gákon gyakori módszer, amelynél vannak 
kapaszkodók, pl. biztosan kizárható, vala-
mint az a tudat, hogy a helyes megoldásra 
szerencsével is rá lehet találni. Persze ez az 
esélye a többieknek is megvan. No de ne 
ugorjunk akkorát előre. 

Természetesen szükségesek az alapkér-
dések, mint Örményország földrajza, né-
pessége, a diaszpórák, történelmi esemé-
nyek sarokkövei, az örmény írásbeliség, 
stb., amelyeket illik tudni. Ezen az úton 
haladva viszonylag rövid idő alatt, 15-20 
kérdés után a verseny befejezhető lett volna, 
megvannak a helyezettek. A szervezők gon-
dolták, oldani kell a monotonitást, de legfő-
képpen más pályára kell terelni a versenyt, 
ezért nagyon sok érdekes kérdést találtak 
ki. Kellett fülelni, szagolni, ízlelni, látni. 
No, ez hogyan is van? Itt is a teszt szokásos 
formáját alkalmazták, bekeverték a helyes 
megoldást a helytelenek közé. Volt nem-
zetiségi divatbemutató, sütemény-ízlelés, 
fűszerek szaglászása, népzenék hallgatása, 
stb. Természetesen mindegyiknél az ör-
ményt kellett kiválasztani. Ezek a feladatok 
azért is voltak újszerűek, mert a problémát 
nem csak az jelentette, hogy felismerjük 
melyik az örmény, hanem az, hogy sok 
fiatalnak teljesen idegen világ a konyha, 
a népművészet, a népzene. Fiataljaink jól 
vizsgáztak, sokat eltaláltak. Pedig ilyen 
tantárgyakat ritkán oktatnak az iskolákban, 
még magyar kultúrkörben sem. 

Élmény volt látni, hogyan mustrálják a ki-
csi zöld kúpocskákat a fűszerek között. Mit 
is kereshet itt? Hiába nézték meg a gyer-
gyószentmiklósi filmet a hurut főzéséről, 

Hogyan látszott a verseny a kispadról?
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a való életben idegen volt számukra a hurut 
kúpocska. A „lavast”, örmények „kenyerét” 
sokan pergament papírnak gondolták, mert 
mint tálcára egy darab lavas-kenyérre rak-
tuk ki a vizsgafeladatokat. Felmerült ben-
nem, hogy mennyivel hatékonyabb az ilyen 
oktatás, mint a több órás előadás.

Nagy örömünkre szolgált, hogy két spe-
ciális témakörben minden csapat kiválóan 
teljesített. Az egyik témakör: az otthoni  
környezetük előzetes tanulmányozása és 
5 perces beszámoló, milyen örmény nyo-
mokat találtak. Volt, aki a levéltárat kutatta, 
mások a környezetükben élő és halott em-
berek leszármazottait keresték fel és foglal-
ták össze munkásságukat. Természetesen 
több csapat kereste meg a környezetében 
működő örmény nemzetiségi önkormány-
zatokat és azok munkáját mutatta be. 
Be kell vallanom, hogy ha mást nem is csi-
náltunk volna, már akkor elértük volna cé-
lunkat, a nem örmény nemzetiségi gyökerű 
fiatalok többet tettek az örmény gyökerek 
kutatása terén, mint sok más, aki örmény 
gyökerűnek vallja magát.

A másik szabadon választható feladat 
még lélekemelőbb volt. Minden csapatnak 
fel kellett készülni valamilyen 5 perces 
produkcióra, amely produkció kapcsoló-
dik az örménységhez. A csapatok teljesen 
eltérő produkciókkal álltak elő és kiváló 
teljesítményt nyújtottak. Az egyik csapat 
látványkonyha jelleggel egy örmény salátát 
készített, a közönség szeme előtt. Más csa-
pat egy közös prezentációban az Örmény 
Genocídiumot mutatta be. A harmadik csa-
pat az örmény ember 5 jellemző tulajdonsá-
gát (harcias, kitartó, eszes, stb.) mutatta be 
örmény történelmi személyeken keresztül. 
A negyedik csapat egy örmény tanmesét 
mutatott be, játszott el és végül egy csapat 
zenés-táncos produkcióval készült. A pro-
dukciók nem voltak összehasonlíthatóak, 

de a zsűri minden csapatot a felkészülésért, 
a kutatásért és előadásért, oktató hatásukért 
maximális pontszámmal jutalmazta. A hely-
zetet úgy foghattuk fel, mint amikor az álta-
lában nem örmény gyökerű diákok oktatják 
az örmény kultúrát és hagyományokat a so-
rokban ülő, általában örmény gyökerű kö-
zönségnek. Szinte elsírtam magamat, több 
mint 20 éves „örménykedésem” során ez 
volt a csúcs. Mondhatom, ezt a 2x5x5 perces 
produkciót nem lehet felülmúlni, legyen az 
akár milyen szép örmény tánc, vagy duduk 
zene. Életem nagy pillanatai voltak ezek.

Természetesen mint verseny, itt is vol-
tak helyezettek, bár szívem szerint mind 
a 25 fiatalt első díjban részesítettem volna. 
El kellene őket vinni Erdélybe, hogy élő-
ben lássák a szamosújvári, csíkszépvizi, 
gyergyószentmiklósi, erzsébetvárosi temp-
lomokat és nem  homályos fényképekről 
kitalálni, melyik hol van. Megérdemelnék, 
hogy mindannyian lássák a Gyilkos tót, 
a Békás szorost és a többi gyönyörű he-
lyet. De sajnos csak egy csapatnak adatik 
meg ez a lehetőség.

De bízom a Jóistenben és remélem egy-
szer mindannyiuknak lesz módja meg-
ismerni az erdélyi örmények gyönyörű 
szülőföldjét, Erdélyt. Hiszek benne, hogy 
a felkészülés során annyira beoltotta őket 
ez a gazdag kultúra, hogy valamikor, életük 
folyamán igényelni fogják a személyes ta-
lálkozást Erdéllyel, az erdélyi emberekkel.

A projekt kezdeti időszakában azon 
is gondolkodtunk, hogy mely úton lehet 
a leghatékonyabban elfogadtatni egy nem-
zetiséget, jelen esetben az erdélyi örmény 
- örmény nemzetiséget a teljes nemzet által. 
Lehet bemutatni szép nemzetiségi tánco-
kat, énekeket, de azokat mások csak úgy 
nézik, mint egy szép produkciót. Tetszik 
nekik, tapsolnak, szép méltató cikkek je-
lennek meg az újságokban. De ezek mindig 

is idegenek maradnak, egy idegen kultúra, 
amely csodás. A célunk az volt, hogy ne 
úgy tekintsenek egy történelmi nemzetiség 
kultúrájára, mint egy idegenre, hanem ve-
gyék észre: ez a kultúra már beépült a ma-
gyar kultúrába, ez a kultúra már az enyém, 
csak nem vettem észre. Az a fűszer a piacon 
már magyar, nem is tudjuk megkülönböz-
tetni. Az a zeneszerző, aki megkomponálta 
a János vitézt, az már magyar, kevesen tud-
ják, hogy örmény gyökerekkel rendelkezik. 
Az a festő, aki Nagybányán fiatal magyar 
művészek nagy csoportját oktatta, nevelte, 
az most örmény, vagy magyar? Mindkettő. 
Magyarörmény. Egy elfogadott történelmi 
nemzetiséghez tartozó (több mint 100 éve 
honos) festő, zenész, tudós, politikus, 
sportoló, vagy egyszerű munkás többes 
identitással rendelkezik, részben magyar, 
részben örmény, horvát, német, stb. E ver-
senysorozattal ezt a célt kívántuk elérni, 

természetesen a hivatalos célkitűzéseken 
túl (emlékezés  a 100 évvel ezelőtt meg-
történt Örmény Genocídiumra, emlékezés 
a 300 évvel ezelőtt elhunyt Verzár Oxendius 
püspökre, aki visszavezette Rómához az 
erdélyi örményeket, akik örmény katoliku-
sokká lettek).

Azzal a produkcióval, amikor egy alap-
vetően nem örmény gyökerű diákcsapat 
egy prezentációban bemutatja az Örmény  
Genocídiumot, azt jelenti számunkra, hogy 
a Magyar Nemzet elismerte az Örmény 
Genocídium tényét. 

Összefoglalva: a verseny rendkívül ér-
dekes és hasznos volt mind a versenyzők, 
mind a nézők, hallgatók, szervezők számá-
ra. Feltétlenül érdemesnek tartjuk tapasz-
talatainkat kamatoztatva folytatni a szép 
kultúránk bemutatását újabb verseny szer-
vezésével, szülőföldünkön, Erdélyben. 

Balogh Jenő

Elkezdődött a döntő
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Gyorsjelentés lapzárta után

Március 23-án Szent Ecsmiadzinban 
II. Garegin az Örmény Apostoli Egyház 
katolikosza fogadta a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem rektorát professzor 
Dr. Szuromi Szabolcsot, tanárokat és diá-
kokat.

A közös ima után R. Mirzahanyan is-
mertette a két oktatási intézmény közötti 
együttműködési megállapodást.  

Többszázan tekintették meg tavaly az Országos Széchényi Könyvtárban a genocídiu-
mot megjelenítő tárlatot, amelynek az anyagából készült katalógust elsőként Jerevánban 
mutatták be az alkotók, de a budapesti könyvbemutató sem marad el tavasszal. A ka-
talógus szerzői között üdvözölhetjük a többi között Elke Hartmann PhD-t, a Ludwig-
Maximilian Egyetemről, Michael Hesemann, történészt, Hakob Matevosyan doktoran-
duszt, a Lipcsei Egyetem Kultúrszociológia szakáról, Nagy Kornélt, az MTA BTK TTI 
PhD-jét, Dr. Kovács Bálint történészt, valamint Őze Sándort, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem professzorát. 

A katalógusban eredeti nyelven íródott források is megtekinthetők, amely kifeje-
zett „unikum”.  

Az európai levéltárakban jól dokumentált örmény genocídium az európai általá-
nos emberi jogok történetének részévé vált. Több tízezer szemtanú beszámolója, 
diplomatajelentések, levelek bizonyítják a genocídium történelmi tényét. Német, 
osztrák, francia, brit, skandináv, olasz levéltárak publikálták a levéltári forrásokat 
több kötetben. Mindezen dokumentumok alapján született meg Budapesten a ki-
állítás, melynek katalógusát a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke az alábbi 
gondolatokat megfogalmazva mutatta be Jerevánban a jelenlévőknek. 

Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökének jereváni beszéde 

Nagy öröm számomra, hogy itt és most együtt lehetünk. Leginkább azért, mert egy 
csodálatos kiállítást követően, most egy igényes katalógus is napvilágot lát közös erő-
feszítéseink által –  fogalmazott ünnepi beszédében Esztergály Zsófia elnök, aki így 
folytatta: „Megrendítő, hogy mire képes a gondviselés, és mire képes az ezt megtes-
tesítő emberi összefogás. Szeretném hinni, hogy ez a csodás kiadvány százak, majd 
ezrek kezében megfordul, hogy Magyarországon és Örményországban is érdeklődésre 
talál, és az olvasókat arra készteti, hogy képet alkossanak a genocídium történelmi 
szörnyűségeiről. Ismerjék meg, fogadják el – mérgező hazugságokkal átszőtt világunk 
ellenére – a genocídium tényét. Mert a körülmény, ahogyan másfél millió örmény éle-
tét vesztette, az nem háborús eseményekre, hanem népirtásra utal.” 

A méltatlan halált elszenvedettek előtt fejet hajtunk, hiszen tartozunk emlékük 
méltó ébrentartásával és megbecsülésünkkel, hogy mi is emelt fővel járhassunk. 
Ezt mi magyarként Magyarországon is hisszük és valljuk! – tette hozzá Esztergály, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat vezetője, erdélyi örmény képviselő, majd kiemel-
te: „Mai világunk is tükröt mutat nekünk. Ebben a tükörben mit látunk? Azt, hogy 
hatalmi és anyagi érdekektől vezérelve továbbra is politikai, nemzeti és vallási közös-
ségeket használnak fel forgatókönyv-szerűen érdekek érvényesítésére. A migránsvál-
ság örvén a kurd népesség szintén komoly áldozatokat szenved, vagy egy lehetséges 
iráni konfliktus azeri vonatkozását sínyli meg két keresztény ország. Továbbá a német 
rendőrségnek a kölni eseményekben játszott szerepe is világunk képtelenségét jelzi 
úgy, hogy mindez megkérdőjelezi szemünkben a múltkor történelmét is egyben. 

Hasonlóan torz világban kellett élniük az áldozatoknak is – folytatta az elnök. 
Lemészárolták őket, mert örmények és keresztények voltak. Kérdezem azt, hova lett a lé-
lek, a méltóság és a becsület? Biztosak vagyunk abban, hogy szótlanul kell hagyni, tétlenül 
kell állni a hatalmi és a gazdasági képben mutatkozó manipulátorok működése előtt, amely 
átsző mindent kicsiben és nagyban – mi magyarörmények ennek ki vagyunk téve ma is, 
saját mikroközösségünkben is –, illetve uralja materiális világunkat? 

Hiszem, hogy nem! Hiszem, hogy pontosan mi örmények, a genocídium okán 
felhívhatjuk a figyelmet arra is, hogy világunk hamis, és bizony okosan és hitben 
kell élni, valamint embernek maradni, hogy őseink előtt tisztelettel adózhassunk. 
Egyben rámutassunk kortársainknak: a hazugság és a félrevezetés veszélyes, ámde 
gyakori eszköze a mindenkori hatalmaknak – mondta végül a magyarörmény közös-
ség egyik vezetője.   

Tiszteletadás és főhajtás 
– háromnyelvű kiadvány jelent meg az örménység tragédiájáról

Esztergály Zsófia Zita

Soha ne engedjük, hogy az embertelenség érvényre juthasson!

Jerevánban mutatták be a napokban elsőként Az örmény nép tragédiája 
az I. Világháborúban – 100 éve történt az örmény népirtás című háromnyelvű ka-
talógust. A ritkaságszámba menő kötet egy kicsit sem szokványos kiállítás anyagá-
ra épül, amelyet a magyar-örmény összefogás fémjelez, hiszen a magyar és az ör-
mény nemzeti könyvtárak rendezésében valósulhatott meg 2015-ben az Országos 
Szécsényi Könyvtárban. Olyan szaktekintélyekkel, mint Dr. Kovács Bálint törté-
nész és Őze  Sándor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, valamint 
Czézár Nikolett történész, akik egyben a katalógus szerkesztői is. Az örmény nép tra-
gédiájának szentelt könyvbemutatón részt vett Tigran Zargaryan, az Örmény Nemzeti 
Könyvtár főigazgatója, a magyarországi alkotók mellett pedig Esztergály Zsófia, mint 
a támogató Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, erdélyi örmény képviselő. 
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  Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rek-
tora által írt előszóból közlünk részletet

Az örmény nép tragédiája az I. Világháborúban – 100 éve történt az örmény népirtás 

 ELŐSZÓ

A visszaemlékezés a történelem fejlődésének elválaszthatatlan része. Szükséges a visz-
szaemlékezés az igazság elfogadásához; ahhoz, hogy a társadalom helyes irányban fej-
lődjön, és hogy megtegyünk mindent azért, hogy a múlt ördögi eseményei ne ismétlőd-
hessenek meg. 

Az ősidők óta ismert egyes népek leigázása gyilkosságok, deportálások által, amelyek 
teljes nemzetek megsemmisítését okozták, itt azonban nem csak ősi háborús cseleke-
detekre gondolhatunk. Felemeljük hangunkat egy könyörtelen és sajnálatos cseleke-
det ellen – amely a korábbi rémtettek történelmi megismétlődését jelentette, és amely 
a 20. században számtalan áldozatot szedett: ez pedig az örmény nép ellen elkövetett 
népirtás az Oszmán Birodalomban. Meghajtjuk fejünket nagy tisztelettel a halottak em-
léke és szenvedéseik előtt, együttérzünk az egész örmény nemzet fájdalmával. 

Amikor a genocídium kifejezést használjuk, az nemcsak emberek halálát jelenti, ha-
nem sokkal többet: jelenti egyének halálát – akiket megfosztottak emberi méltóságuktól – 
, és jelenti a pótolhatatlan nemzeti veszteséget. Az örmény genocídium ezentúl a keresz-
ténység halálát is jelenti, amelyet az örmények örökségükért, és hitükért szenvedtek el. 

A múlt fájdalmaival mindig szembe kell és kellett nézni. Ha a jelenlegi állapotok 
nem adnak lehetőséget a tények objektív értékelésére – ahogy sajnálatosan ez nem volt 
lehetséges az örmények esetében sem –, akkor a jövő generációi – a mi generációnk – 
kötelessége ezt megtenni. Ha nem teszünk erőfeszítéseket ezért a célért, akkor hasonló 
tragédiák fognak újra megtörténni, amelyek emberek történelmét alázzák meg, és ezál-
tal is szorítják háttérbe ugyanazon nemzetek történelmét. 

 A nyugati levéltárakban, a Vatikáni Levéltárban, az Egyesült Államokban is az igen 
jól dokumentált eseményeket részleteiben mutatják be: a már 1909 előtti (pl. 1894-1896) 
mészárlásokat, az örmény kisebbségre kivetett különadókat. 

A kutatók többsége által a szisztematikus népirtás 1915. április 24-től keltezhető. Ezen 
a napon számos vezető örmény politikust, értelmiségit és papot deportáltak, végeztek ki. 
Ez az az időszak, amikor az egész világ az I. világháborúra (1914-1918) figyelt, ezért 
az örmény tragédia – különösen 1915 és 1923 között – több ország számára észrevétlen 
maradt. Ebben az időszakban halt meg vagy végezték ki az örmények nagyobb részét, 
a deportálások során étel és ivóvíz nélkül maradva haltak éhen vagy gyilkolták le őket 
akkor, ha nem voltak képesek a deportált emberek sorában lépést tartani (gondolunk itt 
különösen a gyerekekre és az idős emberekre). 

Ha a statisztikákra egy pillantást vetünk, akkor ez hihetetlenül végletes: az örmény 
lakosság száma körülbelül 2 millió fő 1915-ben, ugyanakkor a regisztrált kivégzett 
emberek száma 1 millió fő 1918-ban. Az anatóliai örmény népesség 1923-ra megszűnt 
létezni.

Az említett ijesztő tények kristálytisztán megmutatják, hogy mindenkinek a felebarátait 
emberként kell érzékelnie, és mindent meg kell tenni azért, hogy mindenki a saját ha-
gyományait követhesse és ősei hagyományának meggyőződéseit megőrizhesse. Az előbb 
említett deportálásokat követően számos ország befogadta az üldözött örményeket. 
Az ő általuk megőrzött és elmondott történeteken keresztül is ki tud fejeződni azoknak 
az emlékezete, akik meghaltak nemzetükért, hitükért és kultúrájukért száz évvel ezelőtt. 

Tigran Zargaryan Az Örmény Nemzeti Könyvtár főigazgatója

Szeretném köszönetemet kifejezni magyar kollégáimnak és a magyarországi örmény 
közösségnek – tolmácsoljuk papírra is vetett gondolatait a katalógussal kapcsolatban 
Tigran Zargaryan főigazgatónak. Ez a kiállítás igazolta az örmény-magyar közös kap-
csolatok mélységét, amely egészen a középkorig vezethető vissza, amikor örmények 
először hoztak létre egy kis közösséget Magyarországon, majd a 17. század második 
felében egy újabb betelepülés következett be. A kedvező jogi és gazdasági környezetnek 
köszönhetően a magyarországi örmények hasznos tevékenységet tudtak ebben az or-
szágban kifejteni és gazdag kulturális örökséget hagytak hátra. A közös kulturális kap-
csolatokból kiemelkedik Misztótfalusi Kis Miklós, aki az örményeknek is metszett betű-
ket a 17. század végén Amszterdamban. Emellett az elmúlt időszakban a híres magyar 
tudós, Schütz Ödön említendő meg különösen is, aki az Örmény Tudományos Akadémia 
külföldi tagjaként végzett igen becses tevékenységet az armenológia művelésében. 

Sajnos, az emberiség, így e két nép történetét is nagyban meghatározták a háborúk, 
a népirtások, a történelmi területek elvesztései és a politikai döntések. Magyarország 
annak idején befogadta az örmény menekülteket, menedéket, munkát és biztonságot 
adott számukra. Mi ezért a tettért nagyon hálásak vagyunk máig a magyar embereknek.

Dr. Tüske László az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának gondolatai 
a kiállítás okán

Mindennapjaink sodrában ünnepek és gyásznapok teremtenek rendet. Ünnepek, ame-
lyek régi időkben megtörtént jelentős vallási vagy politikai eseményre emlékeznek. 
Olyan történésekre és tettekre mutatnak rá, amelyek meghatározó erővel járultak hozzá 
nemzedékeken át a közösség, s így az egyetemes emberiség identitásának kialakításá-
hoz, megerősítéséhez és mindenkori újrateremtéséhez. Dicső tettek, kiállások és győ-
zelmes szenvedések ezek az alapító események, melyek a csillogó szemű ünnep óráiban 
megismétlődnek bennünk, és évről évre tapasztalati ténnyé válnak. Ünnepelni kell, mert 
ez a tapasztalat valódi megerősítő funkciót tölt be, hiszen a segítségével átélhetjük, hogy 
a közösség a humanizmus olyan értékét képviseli, amit mi is a magunkénak vallunk, 
amiért mi is készek vagyunk kiállni, harcolni és akár a szenvedést is vállalni. 

És vannak gyásznapok. A közösség történelmi megpróbáltatásainak emléknapjai, 
amikor az elszenvedett igazságtalanság, az erőszak öncélú tombolása, vagy a pusztí-
tás embertelensége az, ami újra és újra megdöbbent, megállít bennünket, és tiltako-
zásra késztet. Az azonosulás a szembenállás gesztusában realizálódik, és arra int, hogy 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. március - április

49

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. március - április

48

vegyük észre és lássuk meg a fenyegető jeleket, és ne hagyjuk újra megtörténni múltunk 
fájdalmas eseményeit. Emlékezni kell, és meg kell mutatni a még oly elviselhetetlen 
embertelenséget is, mert nem engedhetjük meg sem a saját nemzeti életünkben, sem 
más nemzetek életében, hogy az embertelenség bármilyen formája újra megismétlőd-
jön. A nemzeti emlékezet intézeteként ez a dolgunk. Emlékezünk, s teljes felelősséggel 
tesszük ezt, hogy az elkötelezett humanizmus magyar hangját hitelesen tudjuk képvisel-
ni Magyarországon és külföldön is. 

Az örmény nép száz évvel ezelőtti tragédiája kapcsán rendezett kiállításunk a tisz-
teletadás főhajtása és a figyelmeztető felhívás: ne engedjük, hogy bárkivel, bármikor, 
bárhol is megismétlődhessen ez az embertelenség.

Ennek az üzenetnek méltó kidolgozásáért jár a hála és köszönet a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara munkatársainak, 
Dr. Őze Sándor egyetemi tanárnak és Dr. Kovács Bálintnak, a kiállítás kurátorainak, 
és Czézár Nikolettnek, a kiállítás társkurátorának.  Hála és köszönet illeti a jerevá-
ni Örmény Nemzeti Könyvtárt, és különösen Dr. Tigran Zargaryant, aki a könyvtár 
anyagainak kölcsönzésével segítette a munkát.  Magyarországról a budapesti Örmény 
Katolikus Egyházközség gyűjteményéből tudtunk műtárgyakat kölcsönözni. A támoga-
tásokért köszönet a magyarországi örmény nemzetiségi önkormányzatoknak, különö-
sen a támogatásokat összegyűjtő dr. Issekutz Saroltának. A kiállítás sikere érdekében 
kifejtett fáradozásukért, valamint minden közreműködő szervezet és személy anyagi és 
szellemi támogatásáért az Országos Széchényi Könyvtár nagyon hálás.  

Az Országos Széchényi Könyvtár köszöni a lehetőséget, hogy helyet adhatott ennek 
a kiállításnak.

A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem díjra idén 
is több javaslat érkezett, a kitüntetetteket közülük válasz-
tották ki.

A köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység 
területén Nuridsány Zoltánné, az Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vehetett át elismerést. Az ér-
demérmes az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület képviselője, a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke. Évente szervezi a Kiss Ernő örmény 
származású ’48-as tábornok, aradi vértanú emléktáblájának 
ünnepélyes megkoszorúzását.

– A pályafutásom során már háromszor is elismerték 
a munkámat, és nem számítottam több kitüntetésre. De na-
gyon jólesik, hogy felfigyeltek arra a küldetésre, amelyet 
mintegy húsz éve végzek.     

Nuridsány Zoltánné kitüntetése

www.xvmedia.hu honlaponról,
fotó Nagy Botond

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében egy kis csoport 
a Képzőművészeti Egyetem főépületét 
tekintette meg. Az önkormányzat elnöke 
a fenti intézményben tanít, így adódott 
lehetőség a látogatásra. Ennek leginkább 
Gopcsa Paula örült, aki az akkor még fő-
iskola szintű oktatóhely padjait koptatta.

Az egyetem három helyszínen működik. A 
főépület az Andrássy úton, a Terror Házával 
srégen szemben áll, az Epreskert a Bajza 
utcánál terül el. A restaurátor gyakorlati ok-
tatás pedig a Tündérpalotában, az egykori 
Néprajzi Múzeum épületében folyik. 

A mai Magyar Képzőművészeti 
Egyetem őse, a Magyar Királyi Országos 
Mintarajztanoda és Rajztanárképezde 
1871-ben jött létre egy másik épületben. A 
mai épület neoreneszánsz stílusú homlok-
zatát, valamint az épület belső ornamenti-
káját Láng Adolf tervezte. Az épület külső 
megtekintése után először a könyvtárat ke-
reste fel a kis csapat, ahol az egyik könyv-
táros, Katona Mária már előre kikészítette 
a kiválasztott, örmény tárgyú könyveket. 

Az 1890-ben e helyre költözött 
könyvtár állománya kb. 1600 
darabot tett ki, a legrégibb mű 
1560-ban került ki a nyomdá-
ból, s építészeti metszeteket 
tartalmaz. Az állomány nem-
csak vásárlás, hanem örökség 
révén is gyarapodott, a leg-
jelentősebb ezek közül Lyka 
Károly művészettörténész 
könyvgyűjteménye. Ma kö-
rülbelül százezer könyv talál-
ható az egyetem könyvtárá-
ban, ezen kívül rengeteg fotó, 
metszet, szecessziós plakát is 

van a tulajdonában, ezeket a www.mke.
hu honlapon a könyvtár feliratra kattintva 
tekinthetik meg az érdeklődők. A csoport 
részére kiválogatott könyvek az örmény 
építészet, ötvösművészet remekeit tar-
talmazzák. Épp a látogatás előtt néhány 
nappal került a könyvtár tulajdonába egy 
új, az örmény viseletet felvonultató mű. 
A legkülönlegesebb azonban az 1788-ban 
kiadott, kétnyelvű kis füzetecske. A bal ol-
dalán örmény, a jobb oldalán német nyel-
vű vallási témájú szöveg található. E kis 
csoda Lyka Károly könyvtárából került 
az  egyetemre. S ejtsünk szót a könyvtár 
berendezéséről is: ma is az 1890 körül ké-
szített bútorok között olvasgathatunk.

Ezt követően a főépület díszesebb szár-
nyát tekintették meg a látogatók Katona 
Klára vezetésével. Az ovális kupolával 
koronázott lépcsőház és az első emeleti 
folyosó allegorikus falfestményei a mes-
teriskola festőtanárának, Lotz Károlynak 
a művei. A lépcsőház lunettáinak vál-
tozatos beállítású, alacsony ívvel le-
zárt képmezőibe illeszkedő nőalakjai, 

Séta a „Nagyképzőben”
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különböző művészeti műfajokat szimboli-
zálnak (Művészettörténet, Iparművészet, 
Szobrászat, Építészet, Rajz). Az első eme-
leti folyosó mennyezetén az Összhang, 
a Szépség, a Valóság és a Képzelet női 
megszemélyesítői egy-egy nyolcszögletű 
képmezőben, géniuszok és pajkos put-
tók kíséretében reneszánsz ornamentá-
lis keretben jelennek meg. Az itt látható 
mennyezeti stukkók – csakúgy, mint az 
első emeleti díszes termekben ‒ Kéler 
Napoleon építész munkái. Az épület szí-
nes üvegablakait Róth Zsigmond, Róth 
Miksa édesapja tervezte. A tanácsterem-
ben szerencsére nem volt épp oktatás, 
így megtekinthették a látogatók Pataky 
László nagyméretű képét, melyen 287 
magyar művész portréja látható. Mellette 

kis táblán megtaláljuk a neveket is. A fest-
mény különlegessége, hogy képzeletben 
mi is művészek lehetünk, hiszen az al-
kotó egy kis tükröt is beépített a képbe. 
Az önkormányzat elnöke külön felhívta a 
figyelmet a II. világháborúban, illetve az 
1956-os forradalom idején elhunyt taná-
rok, hallgatók folyosón elhelyezett em-
léktábláira, melyek alatt mindig található 
virág; szépen őrzik az emléküket.

Az emeleti Barcsay-teremben, illetve a 
földszinti aulában a Fotó/modell – képek a 
természet és a művészet között című kiál-
lítást tekinthettük meg. Az 1860-tól napja-
inkig készült felvételek tájakat, épületeket 
s természetesen modelleket mutatnak be. 

H.A.

Büszkék vagyunk díjazottjainkra

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 
Széchenyi-díjat adományozott:

ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke, 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kánonjogi Posztgraduális Intézete Alkotmányjogi Tanszékének professor emeritusa ré-
szére, nemzetközi viszonylatban is rendkívüli értékű egyházjogászi munkája, különö-
sen az Egyházi Törvénykönyv értelmezése és alkalmazása tekintetében meghatározó 
jelentőségű, valamint az egyháztörténet és a középkori kánonjogtörténet területén is 
elsőrangú tudományos tevékenysége elismeréseként,

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából 
Kossuth-díjat adományozott:

LUKÁCS SÁNDOR Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részé-
re, a közönség, a szakma és a kritika által is nagyra értékelt művészete, illetve színházi, 
filmes és televíziós szerepeiben egyaránt mesteri, kivételes kreativitását és temperamen-
tumát tükröző játéka, páratlanul sikeres művészi pályafutása elismeréseként,

(www.hiradó.hu)

Fővárosi Örmény Klub
február 18-án:
Jelenczky István: 

"Áldom a Teremtőt" I-II.
Portréfilm László Gyuláról

dr. Issekutz Sarolta,
Jelenczky István,
és László Gyula fia
László Zoltán

A nagysikerű 
filmbemutató 

közönsége

A kínai bölcselet szerint, a TINTAKŐ az egyetemes 
tudás négy kincse közül az egyik.

Üzlet és webáruház, 
melyben gyermek- és felnőtt irodalom, pedagógiai, 
drámapedagógiai, művészeti-nevelési szakköny-
vek, erdélyi magyar kortárs irodalom, szakiroda-
lom Magyar országon a legszélesebb választékban, 
készletről és rendelésre, valamint 

az erdélyi örmény, örmény témában 
a leggazdagabb ajánlattal várja Önt 

a Marczibányi Téri Művelődési Központban (1022 
Budapest Marczibányi tér 5/A), 

hétköznap 10-18 óráig.
Elérhetőségek: 06 30 9766 246, 061 212 2820, 

www.konyvesbolt.marczi.hu, 
www.facebook.com/tintako 

 tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
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Kozma Simon varázsló és házastársa

az egyház is képviseltette magátBalogh Jenő és mesebeli felesége

vidám csapat

II. Örmény Farsangi Bál képgalériája Velünk élő kultúrák: Örmények
országos tanulmányi verseny képgalériája

I. helyezett a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium csapata

II. helyezett az Aszódi Evangé-
likus Gimnázium és Kollégium 
csapata

III. helyezett a kecskeméti 
Bólyai János Gimnázium 
csapata

IV. helyezett a SZTE Gyakorló 
Gimnázium, Szeged csapata

V. helyezett a 
budapesti 
Móricz Zsigmond 
Gimnázium csapata

Endrődi Szabolcs

(további információk
a 39-40-oldalon)
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2016. január 20. 

A 81 éves korában elhunyt hegedűmű-
vészről, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem professor emeritusától dr. Vigh 
Andrea rektor szavaival vesz búcsút 
a Zeneakadémia.

Január 20-án, délután örökre távozott kö-
zülünk Devich Sándor, a Zeneakadémia 
professor emeritusa. Hogy Liszt- 
és Bartók-Pásztory-díjas volt, hogy két-
szer kapott Kossuth-díjat, az legfeljebb 
arról árulkodik, hogy a zeneélet elismerte 
páratlan művészi és oktatói tevékenységét, 
de semmit nem mond az emberről, akit 
elveszítettünk. Zathureczky Ede tanítvá-
nyaként végzett a Zeneakadémián, ala-
pító tagja volt a Bartók Vonósnégyesnek, 
amelyből huszonöt rendkívül sikeres év 
után lépett ki, hogy életét a tanításnak szen-
telje. 1981 óta tanított a Zeneakadémián, 
generációkat nevelt a vonós játékra és a 
kamarazenére, s ami fontosabb, ezeken 
keresztül az élet szeretetére. Rendkívüli 
muzsikusi tapasztalatából, bölcsességéből 
nemcsak közvetlen tanítványai részesül-
hettek, hanem tanulmányainak és könyvei-
nek olvasói is. Tavaly ősszel, nyolcvanadik 

születésnapja alkalmából a következőket 
nyilatkozta egy interjúban: „Nekem két 
élet jutott: huszonöt fantasztikus év a kvar-
tettel, és a Jóistentől kaptam még egyszer 
huszonöt évet tanítani, ami a legnagyobb 
élvezet. Most is előfordul még, hogy régi 
vagy újabb tanítványaim megkérdeznek, 
meghallgatnám-e őket. Azt nagyon sze-
retem. Hangszert fogni már nem tudok, 
de nem bánom: Isten áldotta szép ötven 
évem volt a zenével, nem lehet panaszom.” 
Valódi, klasszikus értelemben vett mestert 
veszítettünk Devich Sándorral, akinek 
öröksége hosszú évtizedekig fogja még 
meghatározni a Zeneakadémia szellemisé-
gét. Hiányozni fog a derűje, a zeneisége, 
a művészetbe vetett hite. Nyugodjon béké-
ben, Tanár úr!

Dr. Vigh Andrea
a Zeneakadémia rektora

 
Devich Sándort a Zeneakadémia saját ha-
lottjának tekinti.

 
Devich Sándor 1959-ben szerzett kitün-
tetéses hegedűművész-tanári diplomát 
a Zeneakadémián. 1957-től az Állami 
Hangversenyzenekar, a Magyar Kama-
razenekar és a Komlós- majd a Bartók 
Vonósnégyes tagjaként koncertező mű-
vészként járja Magyarország és a világ 
pódiumait. A Bartók kvartettel első nagy 
nemzetközi sikerüket 1964-ben aratták a 
Liége-i Nemzetközi Kamarazene- és Vo-
nósnégyes-versenyen. Az együttes hama-
rosan a nagy nemzetközi fesztiválok visz-
szatérő vendégévé vált: fellépett többek 
közt Adelaide, Aldeburgh, Ascona, Aix-
en-Provence, Edinburgh, Luzern, Menton, 

Elhunyt Devich Sándor
Erzsébetváros Árpádházi Szent Erzsébet-
ről elnevezett, impozáns, kéttornyú 
barokk templomát 1766-1791 között 
építették. A védszent kiválasztásával 
a Magyarország iránti hűségüket kí-
vánták kifejezni az örmények. (A vá-
rosnévvel is!) A búcsút azonban – nem 
tudni milyen okból – augusztus 15-én, 
Nagyboldogasszony napján tartják, 
amelyre igen sokan jönnek el a város-
kába, mutatva a hagyományhoz való ra-
gaszkodást, bár a helybeli örmény katoli-
kus hívek száma igen csekély.

Örmény katolikus szentélyek – oltárok
1927-ben az egyik torony sisak-

ját egy szélvihar lesodorta, s azóta is 
„csonkatoronyként” áll. Alapítvány 
gondoskodik néhány lelkes emberrel 
a jellegzetes, gazdag díszítésű templom 
fenntartásáról. Nemrégiben vált nyil-
vánossá a templom egyik helyiségében 
elhelyezett gazdag könyvtár, mely sok 
értékes könyvet tartalmaz. Feldolgozása, 
katalógizálása folytán fény derül az egy-
kor kiterjedt közösség kulturális elköte-
lezettségéről. S ez példaképül szolgálhat!

dr. Sasvári László

A Velünk élő kultúrák: Örmények középiskolai verseny szervezői ezúton szeretnék 
megköszönni a verseny támogatóinak, hogy hozzájárulásaikkal lehetővé tették a ver-
seny megrendezését. A nagyszámú közreműködőnek pedig azt kívánják megköszönni, 
hogy munkájukkal, aktivitásukkal mozgásba hozták azt a láthatatlan gépezetet, amely 
olajozottan működött. A támogatók között elsősorban a főtámogatónak, Balog Zoltán 
miniszter úrnak köszönjük, hogy az előterjesztésünkben meglátta azt a lehetőséget, hogy 
e verseny által elindulhatott a nemzetiségek kultúrájának és hagyományainak terjesztése 
a nem nemzetiségekhez tartozó fiatalok körében. További támogatóink voltak a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat, a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 
a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat.

Köszönjük fővédnökeinknek, ‒ Dr. Semlyén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Dr. Erdő 
Péter bíboros, prímás ‒, hogy lehetővé tették úgy az egyházi, mint a világi iskolák szá-
mára a versenyszellem eljuttatását. 

A legnagyobb köszönet a versenyző diákoknak és felkészítő tanáraiknak, iskoláiknak 
szól, akik szabad idejük egy részét feláldozták, hogy a tananyagon kívüli ismereteket 
megszerezzék. Remélem sok érdekes ismerettel találkoztak és ezek megmaradnak szá-
mukra. Bízunk abban, hogy a jövőben egész más szemmel fogják nézni a hazai nemze-
tiségek kultúráját.

Köszönjük a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumnak, hogy a döntőnek ilyen szép 
helyet biztosított. Köszönjük a zsűrinek, hogy a nehéz helyzeteket is megoldották. Külön 
köszönet jár Endrődi Szabolcs tanár úrnak, hogy az egész versenyt közel hozta a fiatalok-
hoz és érdekessé, mozgalmassá tette az öt csapat mérkőzését. 

Végül szeretnénk megköszönni közösségünknek, hogy szervező munkájukkal, kiszol-
gálásukkal, jelenlétükkel és kulturális közreműködésükkel a verseny döntőjét egy erdélyi 
örmény ünneppé varázsolták.                                                                                    I.S.

Köszönetnyilvánítás
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a Prágai Tavasz, Spoleto és Velence kö-
zönsége előtt. Különösen fontos fejezete a 
Bartók Vonósnégyes munkásságának Bee-
thoven és Bartók összes vonósnégyese, 
valamint Brahms vonósokat és zongorát 
foglalkoztató kamarazenéje, kvartettjei, 
kvintettjei és szextettjei: e három szerző 
műveiből az együttes a Hungaroton stú-
dióiban gyűjteményes felvételt készített. 
1981-től Devich Sándor életében a tanítás 
kerül előtérbe: Zeneakadémia tanára lesz, 
egy évvel később pedig kiválik a vonós-
négyesből, 1983-tól csaknem tíz éven át a 
Budapesti Fesztiválzenekar szólamveze-
tője. 1985-ben (majd új kiadásban 2005-
ben) könyvet jelentet meg a vonósnégyes 
műfajáról, emellett számos kurzust tart. 
1965-ben Liszt-díjat, 1970-ben Kossuth-
díjat, 1981-ben Kiváló Művész kitünte-
tést kap a Bartók Vonósnégyes tagjaként. 
1986-ban Bartók-Pásztory díjjal ismerik 
el munkásságát, 2005-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisztikeresztje (pol-
gári tagozat) címben, 2006-ban Weiner 
Leó-díjban részesül. 2006 óta volt a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor 
emeritusa.

Megjelent a www.zeneakademia.hu 
honlapon

készítette fel. Gimnáziumi évei alatt kó-
rusban énekelt, vívott, a konzervatórium-
ban a hegedű mellett zeneszerzést, kama-
razenét, zenetörténetet és népzenét tanult.

Duke Ellington is gratulált neki
A Zeneakadémián 1954-ben kezdte 

meg tanulmányait, majd három főis-
kolai társával megalapította a Komlós- 
(1963-tól Bartók) vonósnégyest, amely-
ben negyed századig muzsikált második 
hegedűsként. Az együttes Európában, 
Amerikában, Kanadában, Japánban, 
Kínában, Ausztráliában, Új-Zélandon tur-
nézott, számos kiemelkedő nemzetközi 
fesztiválon vett részt és lemezfelvételeket 
is készített. A művész ezekhez az évekhez 
fűződő élményeit a Tollal és vonóval című 
kis könyvében örökítette meg.

„Egyszerre csak nyílt az ajtó, és belépett 
Duke Ellington. Elmondta, hogy mennyi-
re szereti Bartókot, és gratulált a produk-
ciónkhoz. Gondolhatja, milyen jól esett!” 
- emlékezett vissza a New York-i ENSZ 
székházban tartott koncertjükre.

Generációk tanultak tőle
Devich Sándor csaknem tíz évig a Bu-

dapesti Fesztiválzenekar szólamvezetője 

volt. 1981 óta a Zene mű vészeti Főiskolán 
tanított kamarazenét és vonósnégyest, egy 
nyilatkozata szerint a legnagyobb örömet 
a tanítás jelentette számára. 1991-ben 
egyetemi tanárnak nevezték ki, professor 
emeritus lett, a Zeneakadémia rektor-he-
lyetteseként (1988-1997), a kamaraze-
ne tanszék vezetőjeként (1992-2000) is 
tevékenykedett.

A világ számos országában tartott 
mesterkurzust és hívták meg vendég-
tanárnak, itthon több alkalommal is 
részt vett a szombathelyi Nemzetközi 
Bartók Szemináriumon, mesterkurzust 
tartott Pécsett és Fertődön. Néhány éve 
ő volt az egyik házigazdája a Budapesti 
Filharmóniai Társaság kamarazenei 
sorozatának.

Művészete elismeréseként megkapta 
a Liszt Ferenc-díjat (1965), a Kossuth-
díjat (1970), a kiváló művész címet (1981), 
az UNESCO-díjat (1981), a Bartók-
Pásztory-díjat (1986). 2005-ben „több év-
tizedes, nemzetközileg is nagyra becsült 
előadóművészetéért, művészetoktatói 
munkásságáért” a Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki, 
2006-ban Weiner Leó-díjban részesült.

(Forrás: MTI/Füzesi Ferenc)

Devich Sándor 81 éves volt
Szent-Györgyi Albert tanította úszni

Szegeden született 1935. január 19-én 
művészcsaládban. Édesapja festőmű-
vész, restaurátor volt. A család barát-
ságban állt a világhírű karmesterrel, 
Fricsay Ferenccel, aki az 1930-as évek 
második felében a Tisza-parti városban 
állandó operatársulatot szervezett, így 
Sándor kisgyermekként gyakran látogat-
ta a Fricsay által vezényelt előadásokat. 
Hangszeres tanulmányait a zongorával 
kezdte, úszni többek közt a Nobel-díjas 
tudóstól, Szent-Györgyi Alberttől tanult.

Miután Budapestre költöztek, a hege-
dűt választotta hangszerének, első tanára 
a híres cigányprímás, Magyari Imre uno-
kahúga volt. Tizenhárom évesen lépett fel 
először a Zeneakadémián, egy növendék-
társával Bartók-duókat játszottak. Sokat 
járt koncertre, sokszor Varga Vilmát, Liszt 
Ferenc utolsó magyar tanítványát kísérte 
az előadásokra.

Kottára költötte a pénzét
Meghatározó volt számára, hogy olyan 

művészeket láthatott a pódiumon, mint 
Fischer Annie, Simándy József, a Tátrai-
vonósnégyes, Cziffra György, Yehudi 
Menuhin és Otto Klemperer. Szinte ál-
landó nyertese volt a Magyar Rádió ze-
nei rejtvényeinek, a jutalomként kapott 
vásárlási utalványokon partitúrákat vett a 
Rózsavölgyi zeneműboltban, és odahaza, 
a négy fal között maga is megpróbálkozott 
a dirigálással.

Otthonukat édesapja révén sok híres 
ember kereste fel, megfordult náluk má-
sok mellett a képzőművész Barcsay Jenő, 
Ferenczy Béni és Borsos Miklós, Szőts 
István filmrendező, Pécsi Sándor színész 
pedig egy iskolai versmondó versenyre 
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1%  1%  1%  1%  1 %  

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

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

Huszadik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése 
anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen 
beszámolunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, ado-
mányokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális- és hitéleti 
identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, 
a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója 
bevallásakor gondoljon Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen 
azért dolgozunk, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény 
gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, uno-
káinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá 
vált őseinknek, tehát önmagunknak is. Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó 
bevalláskor az APEH által rendszeresített bevallási nyomtatványon nyilatkozatot 
tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a 
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011, 

amelynek részegyháza a történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus 
Egyháza. 
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 
nincs önálló technikai száma!  
Köszönjük, hogy gondol ránk!

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Szomorújelentések
A gyászoló család mélyen megrendülve, de a Mindenható akaratában megnyugod-
va tudatja, hogy 

V. Kircsfalusy Vilmosné sz. Dabasi Halász Valéria
2016.02.15-én megpróbáltatásokkal teli életének 86. évében visszaadta nemes lel-
két a Teremtőjének.
Hamvait 2016.03.08-án a budafoki temetőben helyeztük örök nyugalomra.
Lelki üdvéért Szentmise áldozatot 2016.03.09-én a Budafok belvárosi Szent Lipót 
katolikus templomban mutattunk be.
Gyászolják: leányai, unokái, vejei, dédunokája

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy a Tordán született szeretett Férj, Édesapa, Nagypapa

Gross Tivadar
okleveles belsőépítész

életének 89. évében, 2016. február 2-án hazatért megváltó Urához.
Szeretett halottunktól folyó év február 19-én vettünk végső búcsút római katolikus 
gyászszertartás szerint, a Farkasréti temetőben.
Emléke örökké köztünk él.
Gyászolják: felesége, gyermekei, unokái, unokatestvérei és családjaik, mindazok, 
akik szerették és tisztelték.

„A jó harcot megharcoltam,
 hitemet megtartottam.”
Szent Pál 2, Tim 4,7 Ávéd József

nyugalmazott főkönyvelő
életének 94., özvegységének 15. évében, 2016. február 5.-én elhunyt.

Temetése 2016. február 8.-án a Római Katolikus temetőben megtörtént.
Gyászolják: gyermekei, unokái, dédunokái és a rokonok.

Emléküket kegyelettel megőrizzük! 





Tisztelt Olvasóink! 

2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a Fővárosi  
Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap harmadik csü-

törtökén. Mindenkit szeretettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termébe, 
bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől.

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

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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya 
XX. év fo lyam 223. szám 

2016. május-június

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

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek – oltárok 

Erzsébetvárosban az idők folyamán több templom és kápolna is volt. Valamikor ki-
lenc örmény katolikus Istenháza volt a városban. Dániel Pál és Fodor Lukács 1740-ben 
a Szent Kereszt tiszteletére, Isekucz Miklós és Lázár János 1751-ben a főtéren építtetett 
kápolnát. Török Tódor 1771-ben Keresztelő Szent János tiszteletére építtetett temp-
lomot („alsó templom”). Később az az evangélikus szászok temploma lett. A velen-
cei mechitaristák 1720 után telepedtek meg a városban, 1753-ban iskolát, rendházat 
és templomot építettek Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. 1921-ig működtek 
itt. Ma ez a római katolikus plébániatemplom. Íme, megismertük a város történetéből 
néhány áldozatkész hívő nevét, meg a kedvelt szentekét is. A két templom sorsa pedig 
az „ökumenét” szolgálta! 

dr. Sasvári László 
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Ötfős csapatunkból négyen tizedikesek 
vagyunk és osztálytársak (Adorján 
András, András Levente, Kapui Nikolett, 
Török Dávid),  egy tagunk (Schmidt 
András) kilencedikes. Az összekötő ka-
pocs közöttünk Lőrinczy Anna, mindany-
nyiunk történelemtanára. 

A csapat összetétele változatosan ala-
kult, az online fordulóban csak négyen 
versenyeztünk, mert az eredeti ötödik 
tagunk, aki egy harmadik osztályból je-
lentkezett, végül nem jelent meg. De 
nemcsak ebben különbözött a végső ösz-
szeállításunk, hanem abban is, hogy Niki 
helyett egy másik osztálytársunk szere-
pelt. Ő szintén lelkes töriversenyző, de a 
döntőre készülés közben kiderült, hogy 

ugyanazon napra szerveződött egy másik 
elfoglaltsága, egy másik csapatverseny, 
amelyről nem hiányozhatott. A döntő 
kihívásaival megismerkedve felmértük, 
hogy hárman kevesen leszünk, így szer-
veztük be Nikit és Andrist, a közöttünk 
lévő kapcsolat és rátermettségük, érdeklő-
désük, versenyképességük miatt. 

Ezt a beszámolót a döntő ötfős személy-
zete készítette. 

A verseny tanulságait két részre oszta-
nánk. Egyrészt technikai tapasztalatok-
ra, másrészt az örmény kultúrával való 
ismerkedésünkhöz kapcsolódó tapasz-
talatainkra. Technikailag három kihí-
vással kellett megküzdenünk: egyrészt 
a nyomasztóan sok felkészülési anyag 

feldolgozásával, befogadásával, másrészt 
azzal, hogy hogyan tudjuk az online fel-
adatlapot minél hatékonyabban kitölteni. 
Mindkét kihíváshoz nagy fegyelem és jó 
összmunka kellett. A harmadik kihívás a 
döntőn való „élő” szereplés volt, bár ala-
posan készültünk, a hatalmas anyag miatt 
fogalmunk sem volt arról, hogy eleget-e 
ahhoz, hogy legalább tisztességesen helyt 
álljunk, és izgultunk azon is, hogy hogyan 
fognak elsülni az előadásaink, főleg a sa-
látakészítés. Utólag minden „bejött”… 

Az online fordulóban mind a négyen 
intenzíven végigdolgoztuk a három órát 
úgy, hogy végül szinte minden beadható 
lett, és tudtunk úgy együtt eredményesen 
tevékenykedni, hogy közben nem vesz-
tünk össze! Ez mindenképpen jó, önbi-
zalom-növelő és csapatépítő tapasztalat 
volt. A döntőre való készülésben ez sokat 
segített, és az, hogy a két új tag jól bele 
tudott illeszkedni a csapatba, mindketten 
szó nélkül elfogadták a nekik kiosztott 
feladatokat, és rendesen végre is hajtották. 

A döntőn nagyon jól éreztük magun-
kat, úgy láttuk, hogy mi vagyunk a leg-
nyüzsgőbb csapat, mi tényleg élveztük a 
versenyzést, az ottlétet, (mi kissé fegyel-
mezetlennek is éreztük magunkat, de a 
Tanárnő megnyugtatott bennünket, hogy 
ennyi elevenség belefér a verseny izgal-
mába). Úgy láttuk, éreztük, hogy mi va-
gyunk a legvidámabb csapat. 

Bár a versenyre utazva szorongtunk 
azon, hogy eleget tudunk-e, mert csak azt 
érzékeltük, hogy közel sem tudunk min-
dent, amit a felkészülési anyagból tudhat-
nánk, utólag mégis úgy érezzük, nagyon 
sokat tanultunk. Mind az ötünk számára 
izgalmas élménnyé vált az örmény kul-
túrával való ismerkedés, olyan gazdagsá-
got, sokszínűséget ismertünk meg, amiről 
fogalmunk sem volt. Bármelyik területtel 

kezdtünk foglalkozni (vallás, irodalom, 
képzőművészet, főzés, zene) azt láttuk, 
hogy nagyon sok és sokféle, az első érzé-
sünk mindig az volt, hogy ezt mi nem tud-
juk befogadni! Hogy kinyitunk egy ajtót, 
belépünk valahova, aztán ott még számos 
más ajtóba botlunk, és nem tudunk válasz-
tani, hogy merre is induljunk tovább, any-
nyi minden van! 

Nagyjából annyit tudtunk, hogy létezik 
valahol a Kaukázus körül Örményország, 
és hallottunk az örmény genocídiumról is 
már, de arról, hogy például hány örmény 
él világszerte Örményországon kívül, 
hogy milyen hagyományos nagy örmény 
közösségek vannak, hogy létezik külön 
örmény ábécé, keresztény vallás, hogy 
a legrégebbi anyanyelvi Biblia az örmé-
nyeké – ezek mind új és nagyon izgalmas 
ismeretek voltak számunkra. Az is megra-
gadott bennünket, hogy milyen erős ösz-
szetartozás van az örmények között, hogy 
a különféle örmény közösségeknek ugyan 
megvan a saját történelme, kultúrája, még-
is, bárhol, bármilyen körülmények között 
élnek, bármivel foglalkoznak, nagyon 
erős minden örményben az örménységhez 
való tartozás tudata. Meglepődtünk azon, 
hogy milyen sok és közismert, örmény 
gyökerű szereplője van a magyar kultúrá-
nak és történelemnek. 

Külön élmény volt a győri örmény kö-
zösséggel megismerkednünk. Az ehhez 
kapcsolódó feladat megijesztett bennün-
ket, mert ugyan viszonylag részletesen 
tanultunk Győr történelméről, de örmény 
vonatkozásokra nem emlékeztünk, és 
nem is nagyon találtunk említésre méltó 
momentumokat. Így meglepő volt, hogy 
milyen nagyszámú a győri örmények 
közössége, hogy a város életének meny-
nyi területén jelen vannak, hogy milyen 
színes a közösségi életük, és ugyanazt 

Visszatekintés a Velünk élő kultúrák: Örmények 
országos középiskolai tanulmányi versenyre

Közel másfél év telt el a verseny kidolgozása és megvalósítása, az első három he-
lyezett csapat jutalomútja között. Sok munka és izgalom: hogyan fogadják a diá-
kok a nem kevés elvárásunkat, sikerül-e bennük a kíváncsiságot felébreszteni, hogy 
minél többet tudjanak meg rólunk, erdélyi örmény gyökerű magyarokról. Sikerült 
a tervünk és boldogok voltak a diákok is, amikor meg tudták válaszolni a kérdé-
seket, feladványokat. Nekünk is nagyszerű volt látni a 13 téma feldolgozását, kér-
déseit, elvárt válaszait, amelyek összességükben az igen gazdag múltunkat, kultú-
ránkat gyűjtötte egy hatalmas csokorba. Az eredmény egyetlen forrásanyag lett, 
amely a kb. másféltucat szakkönyv tematikus feldolgozását foglalta magába, így 
lehetővé téve az egységes elbírálást. Az első három helyezett csapat teljesítette azt a 
feltételt is, hogy beszámoljon, mit jelentett számukra a verseny.  Büszkén állapíthat-
juk meg, hogy a Verzár Oxendiusz örmény katolikus püspök halálának 300.  és az 
Örmény Genocídium 100. évfordulója tiszteletére megrendezett országos tanulmá-
nyi verseny sikeresen betöltötte célját. A 19 középiskola diákjai, tanáraik, szüleik, 
környezetük, a verseny döntőjén résztvevők, sok százan megismerhették az erdélyi 
magyarörmény – örmény kultúrát, az Örmény Genocídium borzalmait, mely által 
maradandó nyomot hagytunk a fejekben, lelkekben. A kőnél maradandóbbat!                                                                                                              

M

A verseny tanulságai számunkra 
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tapasztaltuk, mint általános tanulmánya-
inknál: mennyire ragaszkodnak örmény 
gyökereikhez, menyire fontos nekik, hogy 
az örmény kultúra elevenen éljen. Arról 
beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy 
úgy tudnak egyszerre igazi győriek lenni, 
hogy közben büszke örmények is. 

Amikor jelentkeztünk a versenyre, 
egyikünk sem gondolta, hogy ennyi min-
dent megtanulunk, igazából még a döntő 
után is inkább azt éreztük, hogy mennyi 
mindent nem tudunk még. Végül mind-
két forduló feladatai inspirálóak voltak 
számunkra. Sajnos nem tudtunk mindent, 
de nem voltak sem ijesztően, nyomasz-
tóan nehezek a feladatok, sem annyira 
könnyűek, hogy félvállról lehetett vol-
na venni őket, meg kellet dolgoznunk a 
megoldásért. Természetesen nagyon örü-
lünk a győzelemnek, az erdélyi útnak, ez 

a konkrétan megfogható nyereményünk, 
de hálásak vagyunk azért a tudásért is, 
amelyet a vetélkedőn szereztünk, hogy 
egy kicsit megismerhettük a nagyon izgal-
mas, sokszínű és gazdag örmény kultúrát. 
Köszönjük szépen az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületnek, 
dr. Issekutz Sarolta Elnök Asszonynak, 
a szervezésben és lebonyolításban részt-
vevőknek, hogy lehetővé tették számunk-
ra az örmény kultúrával való ismerkedést, 
köszönjük az első díjat jelentő utazást. 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kol lé-
gium csapata: 

Adorján András,  
András Levente 
Kapui Nikolett,  
Schmidt András 
Török Dávid                                       

560-2016 – EÖGYKE/D                Transsylvania Tours - Kolozsvár 
 

Magyarörmények nyomdokain Erdélyben 2016 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület diákprogramja  

ÚTVONAL: Budapest – Makó – Nagylak – Arad – Máriaradna – Marosillye – 
Déva – Csernakeresztúr – Szászsebes – Gyulafehérvár – Balázsfalva – Medgyes – 
Erzsébetváros – Segesvár – Csíkszereda – Csíksomlyó – Csíkszépvíz – Gyergyóújfalu 
– Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Gyergyóújfalu – Gyergyóditró 
– Marosvécs – Gernyeszeg – Marosvásárhely – Szászrégen – Szamosújvár – Kolozsvár 
– Bánffyhunyad – Királyhágó – Nagyvárad – Ártánd - Budapest  

Időtartam: 7 nap (2016.04.25-05.01) 
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2000 km. 
Ellátás: félpanziós (reggeli , estebéd és úticsomag) 
Szükséges felszerelés: túraruházat, sportcipő, elemlámpa  

FŐBB ESEMÉNYEK: 
• Találkozó az erdélyi magyarörményekkel  Gyergyószentmiklóson és  Szamosújváron
• Örmény diaszpóra emlékhelyei Csíkszépvizen, Gyergyószentmiklóson,                            

        Erzsébetvárosban és Szamosújváron

• Koszorúzás az Aradi Vértanúk emlékművénél és a Szabadság szobornál
• Kegytemplom Csíksomlyón és Máriaradnán
• Erdélyi magyarörmények apostoli kormányzójának székhelye, érseki székesegyház  

        Gyulafehérváron
• Erdély védőszentje: Szent László ereklyéi a nagyváradi székesegyházban
• Szent Ferenc Alapítvány tevékenysége és Böjte Csaba testvér szeretetotthona Déván
• Városnézés Kolozsváron, Nagyváradon, Aradon és Marosvásárhelyen
• Erdély földrajza, történelme és kultúrtörténete Gyulafehérváron
• Az örmények és az erdélyi magyarörmények története Erzsébetvárosban
• Erdélyi szászok története Medgyesen
• Csángók  sorstörténete Csernakeresztúron 
• Kőműves Kelemenné balladája a dévai várban
• Kallós Zoltán mezőségi, kalotaszegi és csángó néprajzi gyűjteménye Válaszúton
• Megemlékezünk:

o A Hunyadiakról Gyulafehérváron és Vajdahunyadon
o Hunyadi Mátyásról, Bocskai Istvánról, Bolyai Jánosról és Reményik Sándorról   

            Kolozsváron
o Fráter Györgyről, János Zsigmondról Gyulafehérváron
o Bethlen Gábor Marosillyén
o Szenczi Molnár Albertről, Apáczai Csere Jánosról, Tótfalusi Kiss Miklósról
    és Reményik Sándorról a Házsongárdi temetőben Kolozsváron
o Kiss Ernőről és Lázár Vilmosról Aradon
o Petőfi Sándorról Fehéregyházán
o Czetz Jánosról Piskin
o Ady Endréről Csucsán és Kalotaszentkirályon
o Puskás Tivadarról Gyergyóditrón
o Urmánczy családról Maroshévizen
o Márton Áronról Csíkszentdomokoson és Gyulafehérváron
o Wass Albertről Marosvécsen , Vasasszentgotthárdon és Válaszúton
o Apor Vilmosról Segesváron
o Helikonistákról Marosvécsen
o Tompa Lászlóról Székelyudvarhelyen
o Sütő Andrásról Pusztakamaráson
o Bogdánffy Szilárdról, Fráter Györgyről, Pázmány Péterről és Vitéz Jánosról       

            Nagyváradon
o Kányádi Sándorról Nagygalambfalván

• Piski, kenyérmezei, medgyesi és a fehéregyházi csaták eseményei
• Vár és várkestélylátogatás Segesváron (világörökség), Vajdahunyadon, Déván és     

        Nagyváradon
• Kastélylátogatás Gernyeszegen 
• Túrázunk a Békás-szorosban,Vársonkolyoson
• Kazettás, fiatornyos templom Bánffyhunyadon és népművészeti kirakóvásár Kőrösfőn
• Drakula legendárium és a történelmi valóság ismertetése Segesváron
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• Csernakeresztúron, Gyergyóújfaluban és Kalotaszentkirályon személyes élményeken 
     keresztül megtapasztaljuk az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát

RÉSZLETES PROGRAM: 

1.nap: Indulás: reggel 8 órakor a budaörsi Auchan előtti  parkolóból   
Határátkelő: Nagylak
Látnivalók: Arad (Szabadság szobor, Vértanúk emlékműve, kiemelt meg-
emlékezés Kiss Ernő tábornagyról és Lázár Vilmos ezredesről), Marosillye 
(Bethlen Gábor fejedelem szülőháza), Déva (várlátogatás libegővel és Böjte 
Csaba szeretetotthona), Csernakeresztúr (bukovinai  székely tájház) 
Szállás és ellátás: az 1. napon Csernakeresztúron falusi vendéglátó családoknál  
(2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal) 
 

2.nap: Látnivalók: Vajdahunyad (Hunyadiak ősi várkastélya), Piski
 (piski csata  története és Czetz János ezredes szerepe a stratégiai győzelem 

kivívásában), Kenyérmező, Alvinc, Gyulafehérvár (érseki székesegyház, 
Hunyadi János kormányzó, Hunyadi László, Fráter György püspök, János 
Zsigmond fejedelem, Izabella királynő és Márton Áron pöspök síremléke-
ivel), Medgyes (szász evangélikus erődtemplom), Erzsébetváros (örmény 
templom és temetőlátogatás), Segesvár (várlátogatás – világörökség), 
Fehéregyháza (Petőfi Sándor emlékhely), Székelyudvarhely, Libán-tető, 
Gyergyóújfalu 

   Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Gyergyóújfalun falusi vendéglátó családoknál  
(2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal)  

3.nap: Látnivalók: Marosfő, Csíkszentdomokos (Márton Áron püspök szülőháza),
 Csíksomlyó (kegytemplom), Csíkszépvíz (magyarörmény emlékhelyek: ör-

mény katolikus templom, vigadó, múzeum, temető), Gyilkos-tó, Békás-
szoros (séta a látványos szurdokvölgyben)  
 

4.nap: Látnivalók: Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós (örmény templom,  Tarisznyás 
Márton Múzeum, örmény temető, találkozó a helyi magyarörményekkel), 
Gyergyóditró (Puskás Tivadar feltaláló szülőfalva), Felső Maros-áttörés, 
Maroshévíz (Urmánczy család története),  Marosvécs  (Wass Albert író emlék-
köve, Helikonisták asztala), Szászrégen 
Szállás és ellátás: a 4.  napon Szászrégenben a Marion  szállodában (2 ágyas, 
komfortos szobák)   

5.nap: Látnivalók: Gernyeszeg, (Teleki kastély), Marosvásárhely (városnézés),
 Pusztakamarás (Sütő András író szülőháza), Szamosújvár (Armenopolis, ör-
mény templomok és temető, Rózsa Sándor sírja), Válaszút (Wass Albert szülő-
falva, Kallós Zoltán néprajzi gyűjteménye) 

 Szállás és ellátás: az 5.,6.és 7. napon Kalotaszentkirályon falusi vendéglátás             
keretében (2 ágyas szobák fürdőszoba használattal) 

 
6.nap: Látnivalók: Kolozsvár (részletes városnézés,Házsongárdi temető), Torda
            Kőrösfő (népművészeti kirakóvásár) 
7.nap:  Látnivalók: Bánffyhunyad (a legnagyobb  kalotaszegi templom), Csucsa 

 (Ady Endre költő  emlékhelye), Királyhágó, Vársonkolyos (rövid túra a Sebes-   
Körös szorosában), Nagyvárad (városnézés, várlátogatás,Boldog Bogdánffy  
Szilárd vértanú püspök életútja és szobra a székesegyházban, Szent László 
ereklyék) 

  Érkezés Budapestre 18 óra körül  
 A bejárt helyek hangulatát szerepjátékokkal, tájba illő zenével, felolvasások 
kal  és a népköltészet remekeivel idéztük fel.   

Találkozás az örmény közösségekkel 

Erzsébetvárosban sikerült a templomot és temetőt meglátogatni és néhány percet Vicelár 
Mariska nénivel tölteni, a templomnak hosszú évekig gondozójával. 

Kedves vendégfogadásban volt részünk Csíkszépvizen, ahol Ajtony Gábor, 
a Szentháromság Alapítvány elnöke, Fejér István alelnök, Zakariás István gondnok 
fogadott bennünket nagy szeretettel. Elmesélték a Szetháromság Alapítvány történetét, 
s megtekintettük a nagyon ötletesen berendezett szépvizi örmény családokról szóló kiál-
lítást a múzeumban, valamint frissen sütött kürtös kaláccsal és finom itallal kedveskedtek.

Gyergyószentmiklóson Gál Hunor plébános úr, Zárug Aladár,  Kulcsár László fogadott 
bennünket, valamint egy csokorra való fiatalság. Bemutatták a szép templomot, a cin-
termet és megtekintettük az örmény közösségi házat, fejlesztéseiket. Jóízűen elfogyasz-
tottuk a verandán a szendvicseinket, amelyhez kellemes ital is társult, majd a Tarisznyás 
Márton Múzeum igazgatójával találkoztunk és megtekintettük a múzeumot.  

Szamosújváron Szakács Endre plébános, örmény katolikus vikárius fogadta kis csapa-
tunkat és nagyon érdekes előadást tartott a fiatalságnak a templomról. A plébános úr 
részvétele a közös ebéden igen megtisztelő és kellemes volt. 

Kolozsváron Bálintné Kovács Júlia, az Armenia Örmény-Magyar Baráti társaság elnö-
kével és Tőkés Erzsébettel találkoztunk a Házsongárdi Temetőben, megtekintve a ma-
gyar történelem és irodalom jeles alakjainak síremlékeit, az erdélyi örmény síremléke-
ket, majd a városnézés után Júlia meghívására felkerestük otthonában, ahol hatalmas 
ovális asztala mellett fogyasztottuk el szendvicsebédünket, jótékony ital kíséretében. 
Sikerült nemcsak az erdélyi örmény településeket, műemlékeket felkeresni, hanem az 
őrtüzek védőit  is meglátogatni, a fiatalságnak szerepük fontosságát bemutatni.         M 
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Képaláírások:

1. Az aradi Szabadságszobornál koszorúzott 
a csapat
2. Gyergyószentmiklóson az örményeknél.
3. Gyergyóditróban, a templom előtt
4. Koszorúzás Wass Albert síremlékénél, 
Marosvécsen
5. Dzsida Jenő sírjánál a Házsongárdi Teme-
tőben
6. Kolozsváron a Szent Mihály Templom 
bejáratánál
7. Csónakázás a tordai sóbányában
8. Gyergyószentmiklós, Zárug Aladár bemu-
tatja az örmény katolikus templomot
9. Csíkszépvízi örmény múzeum
10. Szellőtető
11. Erzsébetvárosi örmény katolikus templomban
12. Gyaloglás a Békás szorosban

Fotók: Nagy Csaba Benedek
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A Velünk élő kultúrák – Örmények ta-
nulmányi verseny döntőjének első helye-
zett csapatát, a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium tanulóit, mint fotós és ál-
talános segítő kísérhettem el Erdélybe.  
Korábban nem jártam még Erdélyben 
és diákcsoportot sem kísértem, ezért iz-
galommal teli várakozással készültem 
az utazásra. Ismerőseim történetei alapján 
nagyjából tudtam mire számítsak – gyö-
nyörű tájak, vendégszerető, kedves embe-
rek – de amit az utazás során tapasztaltam 
messze felülmúlta minden elképzelése-
met. Egy igazán lélekformáló utazásban 
lehetett részem.  

A kis csapatot Dr. Szarka György, 
mint honismereti vezető kalauzolta, aki 
szakértelmével, tudásával és kedvessé-
gével az utazás első pillanatától kezdve 

Erdélyi magyarok, örmény magyarok múltja és jelene

lenyűgözött. Már-már feldolgozhatatlan 
mennyiségű információval látott el min-
ket. Nem volt olyan tájegység, település, 
templom, temető, író, költő, akiről vagy 
amiről ne tudott volna érdekességgel, 
adattal, történettel, a fiatal csapat számá-
ra is emészthető, a lehetőségekhez mér-
ten humoros módon szolgálni. Márpedig 
a program bővelkedett látnivalókban. 
Megismerkedtünk a magyar kultúra – 
több esetben örmény származású – nagy-
jai életének helyszíneivel, munkásságával 
és bepillantást nyerhettünk az örmény 
gyökerekkel rendelkező emberek életébe 
is. Történelmi helyeken koszorúztunk, 
Himnuszt, Szózatot énekeltünk és az út 
interaktivitását a nagyjaink által írt és 
a diákok által elszavalt költemények ad-
ták. Külön tiszteletre méltó, hogy az út 

során a program a csapathoz folyamato-
san idomult. Amikor fejben már kezdtünk 
elfáradni jött egy kis természetjárás, hegy-
mászás, így minden nap végére testben és 
lélekben egyaránt feltöltődve érkeztünk 
meg az aktuális szálláshelyünkre. 

Az út során – lehetőség hiányában egy 
éj kivételével – minden nap magyar csa-
ládoknál, falusi vendéglátás keretében 
szálltunk meg. Az ezeknél a családoknál 
tapasztalt vendégszeretet és kedvesség 
leírhatatlan. Az ember természetesnek 
vehetné, hogy aki vendégfogadással fog-
lalkozik, az kedves a hozzá érkezőkhöz, 
de itt többről volt szó. Olyan testvéri sze-
retettel fogadott minket mindenki, mint 
a rég nem látott rokonokat. Ilyet magyar 
ember, utazása során csak Erdélyben 
tapasztalhat meg. A zavarba ejtően bő-
séges közös reggelik és vacsorák során 
megízlelhettük a környék gasztronómiai 

nevezetességeit, az áfonyalekvártól kezd-
ve, az erdélyi szalonnán át, a töltelékes 
káposztáig mindent. 

Az utazás remek hangulatához nem 
utolsó sorban a győztes csapat, a győri 
Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói is 
nagymértékben hozzájárultak. Egy érdek-
lődő, lelkes és kitartó kis csapatot ismer-
hettem meg. 

Annak ellenére, hogy mindannyian a 
„Z generáció” elkötelezett tagjai, az út 
során bebizonyították, hogy van még re-
mény! Végezetül, szeretném megköszönni 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesületnek, különös tekintettel 
dr. Issekutz Saroltának, honismereti veze-
tőnknek Dr. Szarka Györgynek és a győri 
diákoknak, hogy részese lehettem ennek 
a fantasztikus utazásnak. Köszönöm! 

Nagy Csaba Benedek 

Csernakeresztúron a vendéglátóknál

A tanulmányi verseny II. helyezett Aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium csapatának 
díja a 2016. május 7. napján megvalósult 
egynapos bécsi utazás volt a Mechitarista 
Rend meglátogatása és Bécs magyar em-
lékhelyeinek megismerése céljából.      Az 
utazást bérelt busszal valósítottuk meg. 
Dr. Péterfi Gábor felkészítő tanár által 
kísért 5 tagú diákcsapat tagjai voltak:  
Csellár Annamária, Dobrota Gitta, Nagy 
Dávid, Szőke Petra és Rosenberger Ármin 
, akiket Budapesten fogadtunk. 

Bécsben délelőtt fogadott  bennün-
ket  pater Vahan Hovagimian  örmény 
mechitarista szerzetes, aki örmény kug-
lóffal várt bennünket, majd végigvezetett 
a nagy múlttal rendelkezdő örmény kato-
likus férfi szerzetesrend rendházában, a 

templomban, könyvtárban és múzeumban. 
A teljesen felújított és újrarendezett gaz-
dag múzeum porcelán-, érem-, szőnyeg- és 
festménygyűjteménye, valamint a könyv-
tár – 80.000 kötete és folyóirat gyűjtemé-
nye – igen nagy élményt jelentett a csapat 
számára.  Az EÖGYKE könyvadománya-
ival viszonozta a kedves fogadtatást. Ebéd 
után Dr. Horváth Zoltán György egyete-
mi tanár vezetésével körsétát tettünk a  
Belvárosban, számos magyar emléket meg-
tekintetve:  Magyar Testőrpalota, szobrok, 
emléktáblák, Mária Terézia szobra számos 
magyarral a Kunsthistorisches Museum 
előtt,  Alte Hofburg magyar címerei, 
feliratai, Pálffy-palota, Stephansdom: 
Máriapócsi kegykép, Kapisztrán-szobor, 
Szt. Erzsébet szobra, Bécsújhelyi oltár, 

Bécsi utazás 
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Graben: Szentháromság-szobor hatal-
mas magyar címerrel, Huszár szobra, 
Wilczek-palota: Széchenyi  István em-
léktáblája, Batthyány-palota: Magyar 
és Erdélyi Kancellária, jelenleg Magyar 
Nagykövetség, Ferstel-palota:  Oszták-
Magyar Bank székháza, magyar címerrel, 
Votivkirche:  Szt. Erzsébet és Szt. László 

szobra, különleges magyar címerekkel. 
A látott sok magyar emlék feldolgozását 
a belvárosi finom fagylaltozás is nagy-
mértékben segítette. Az egész napos 
programot Nagy Csaba Benedek fotói 
örökítették meg. A kirándulás költségeit a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat vállalta 
magára, köszönet érte.                          I.S.

Örmény Mechitarista templomban Vahan atyával

A Repertóriumban, balról Vahan atya, középen 
dr. Horváth Zoltán György

A múzeumban

A Stephansdomban

Könyvtárban

A kecskeméti csapat egy budapesti kirán-
dulást, városnézést, benne a Budapesti 
Örmény Katolikus Lelkészség és temp-
lom, múzeum megtekintését nyerte. A ki-
rándulásra 2016. május 8-án, vasárnap 
került sor. A csapat vonattal érkezett és 
vonattal tért haza.

A Nyugati Pályaudvarnál kezdődött 
a program, onnan személygépkocsival ér-
keztek az Orlay u-i örmény katolikusokhoz, 
ahol a reggeli után a közösség vezetői fo-
gadták a csapatot, majd múzeológus veze-
tésével megtekintették a múzeumot és részt 
vettek az örmény katolikus szentmisén is.

A szervezett és megvalósított program:

Orlay utcai templom és múzeum,
Gellért hegy – Sziklakápolna,
Bálna,
Séta: Vámház körút-Múzeum körút-
Astoria-Kazinczy utca Szimpla Kert rom-
kocsma, Gozsdu udvar,
Séta: Erzsébet tér – Október 6-ika utca – 
Szabadság tér – Kossuth tér,
Parlamenti séta idegenvezetéssel,
Deák tér, ebéd a Hercegprímás utcában,
Séta: Dunapart – Lánc-hídon át Budára,
Siklóval a várba,
Vár megtekintése, Mátyás templom, stb.,
Donáti utca – Nyugati pályaudvar.
A nap eseményeiről fotók készültek.

Beszámoló a III. helyezett kecskeméti Bolyai János Gim-
názium csapata budapesti látogatásáról

1

2

3

Képaláírások:

1. A Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 
múzeumában

2. Parlamenti séta

3. A Gozsdu udvarban

Fotó: Nagy Csaba Benedek
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Fővárosi örmény klub, április 21.

Az Oszmán Birodalomban 1915. áp-
rilis 24-én elkezdett Örmény Népirtás 
szimbolikus napjától kezdve 100 + 1 év telt 
el (a valóságban az örmény mészárlás és 
deportálások 1894-1896-ban elkezdődtek, 
politikai következményei a Lausanne 
Konferenciáig, 1923-ig  tartottak). Egy 
évszázad után a sebek és a népirtás em-
léke ugyanolyan friss, és nem csak azért, 
mert még élnek az utolsó szemtanúk és 
utódaik, hanem azért is, mert a történelmi 
hazában és a körülötte zajló drámai ese-
mények kegyetlenül erre emlékeztetnek. 
Megismétlődnek az üldöztetések a nem-
zeti és vallási kisebbségek ellen, az erő-
szak, a deportálások, a műemlékek és tör-
ténelmi épületek megsemmisítése.

Az üldözöttek és az áldozatok között is-
mét örmények vannak... asszírok, jeziditák, 
kurdok mellett. Szinte teljesen elnéptele-
nedtek az örmények által lakott települések 
a török  -szír határon, ahonnan csak egy lé-
pés az ősök földje, felrobbantottak templo-
mokat, közöttük a Der-Zori Szent Vértanúk 
templomát is, az 1915-ben elhurcolt örmé-
nyek utolsó haláltáborát. Örmények tízezrei 
elhagyták Irakot és Szíriát, ahol szüleik és 
nagyszüleik az 1915-ös düh elől menedé-
ket találtak. Némelyikük Örményországba 
ment, történelmi otthonuk utolsó darab 
földjére, ahol a munkanélküliek és a rá-
szorulók sorait gyarapították, mások szét-
szóródtak Európában és Amerikában, az 
identitás elvesztése és a gyors asszimiláció 
szomorú kilátása előtt állva.

A száz évvel ezelőtti tragikus múlt 
és a jelenlegi viharos események túsza 

Örményország, az örmények utolsó me-
nedéke, és bár 1918-ban hősies erőfe-
szítései megmentették a török szablya 
halálos csapásától  , ma két félholdtól van 
körülvéve, és élet-halál harcot vív jelen és 
jövőbeli méltó létezéséért.

Gyermekként és kamaszként, amikor 
elszorult szívvel hallgattam népünk tra-
gédiáiról, azt hittem, hogy egyszer felkel 
az igazság napja az örmények számára 
is, hogy más nemzetekhez hasonlóan egy 
napon együtt élünk ősi földünkön, hogy 
látjuk Vánt és Ánit, Must és Szaszunt, 
azokat a településeket, ahol az örmény 
civilizáció kialakult és virágzott. Láttam 
álmaimban az Ararát hegyét és a mögötte 
elterjedő csodálatos országot.

Azt hittem, az, hogy az erő a jogot is 
jelenti, jóllehet nem tudtam megérteni, 
hogy az akkor erős Szovjetunió miért 
„védi a világ elnyomott és gyarmato-
sított népeit”, és nemhogy nem látja az 
örmények szenvedését, de el is hallgat-
tatja azokat, akik beszélnek róla. Később 
megértettem, hogy erősnek lenni sajnos 
nem feltétlenül jelenti a jogot is. Ez nem 
csak a Szovjetunióban lett a történelem, 
hanem mindenütt a világon.

Miközben gyermekkortól kezdve az 
igazságosság nagy humanista eszméi, az 
igazság, az emberség, a rászoruló iránti 
szeretet és együttérzés szellemében va-
gyunk nevelve, és a politikai és társadal-
mi kapcsolatok alapjaként a szabadságot, 
egyenlőséget, testvériség raktuk le.

Akaratlanul kétségek születnek ezen érté-
kek időszerűségével kapcsolatban, amikor 

Örmény Genocídium ● Örmény Genocídium ● Örmény Genocídium ● Örmény Genocídium

Hamlet Gasparian, Örményország Köztársaság romániai nagykövete

Az Örmény Genocídium: 100+1 évvel utánaÖrményország képekben – vetítéssel egybekötött úti beszámolót tartott Esztergály Zófia, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke a klub közönsége részére. Különösen érdekes 
volt hallani a karabahi kirándulásról, amely szerencsére az azeriek által kezdeményezett 
összecsapások előtti órákban befejeződött. Az est vendége Pesti László producer, a Pesti 
Fekete Doboz  tulajdonosa volt, aki karabahi élményeiről beszélt.

1 2

3

4

Képaláírások:

1. dr. Issekutz Sarolta 
    és Esztergály Zsófia

2. A klub közönsége

3. Az újjáépülő Stephanakert (Artsakh új fővá-
rosa – Karabah)

4. A Shushí iskolai óra, ahol a katonai alapis-
meretek az órarend egyik legfontosabb része
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a Közel-Keletről Európába tartó menekülő 
tömegek táborait látjuk, az európai csend-
őrök célpontjává vált szírek és jeziditák, a 
cigányok segélykiáltását halljuk.

Elvileg a nemzetközi szervezeteknek 
és a nagyhatalmaknak védeni kellene el-
sősorban e hátrányos helyzetű csoportok 
jogait, hogy a lehető legnagyobb mérték-
ben biztosítsák a hontalanok számára az 
emberi létfeltételeket és a fejlődést, ahol 
ők szabadon kinyilvánítják identitásukat.
Az én népem nagy része idegen földön él, 
különböző politikai rendszerekben, a leg-
különbözőbb szokások, társadalmi szer-
tartások és kultuszok feltételei közepette, 
részben szabadon, részben viszont nem. 
Az örmények egy része a mai napig úgy él 
történelmi hazájában, hogy elrejtik iden-
titástudatod, gyakran más vallásra térve 
és elvesztett anyanyelvvel. Az örmények 
mindenütt nagy erőfeszítéseket tesznek, 
hogy megőrizzék identitásukat, és hogy 
hallassák jogaikat, amelyektől a népirtás 
után meg voltak fosztva. Ez nagyon sok 
energiát és eszközt elrabol tőlük, amelyek 
egyébként elégendők lennének egy gaz-
dag és boldog élet építéséhez.
Ki kell meghallgassa hangjukat? Vajon 
joguk van felidézni és kérni? És meddig? 
Vajon az örmények képesek saját erejük-
ből, anélkül, hogy másokat zavarnának 
– mert néhányat egyértelműen zavar az 
örmények kitartó kérései és emlékei, mert 
mindez zavarja az Ankarával való kapcso-
lataikat –, hogy igazságszolgáltatást kér-
jenek a jelenlegi Törökországtól?

Végtére is, mit nyert az emberiség, 
amikor a múlt század 20-as éveiben 
a Nyugat és a bolsevikok szemet huny-
tak az Ifjú Törökök bűncselekményei 
fölött és Mustafa Kemalt pártolták az 

örmények rovására? A Közel-Keleten 
és a Kaukázuson történő események azt 
mutatják, hogy semmit, a fejfájáson kí-
vül. Miközben, ha az emberiség egyenes-
nek mutatkozott volna meg, a világ ezen 
részének képe egészen mást mutatna: tá-
volítsátok el az örmény kérdést ebből a si-
vár tájból és az ég egyszerre felderül.

Ha a nemzetközi kapcsolatokból ki-
hagyjuk az igazságot és az erkölcsöt, és 
csak a Realpolitik irányít minket, amelyet 
a Szentírás egyik parancsaként fogunk fel, 
akkor elmondhatatlan pusztítást idézünk 
elő, a nyomorba döntjük, és továbbra ezt 
okozzuk népeknek, különösen azoknak, 
akiket senki sem támogat, és országuk sincs.

Örményország, egy népirtást megélt 
nép országaként, felelősséget vállal a go-
nosz elleni közös harcban, különösen az 
ENSZ 1948-ben elfogadott „Egyezmény 
a népirtás bűntettének megelőzése és 
megbüntetése tárgyában” alkalmazása 
révén. Tavaly több mint nyolcvan ország 
támogatta az ENSZ-ben az Örményország 
által kezdeményezett határozatot, amely-
nek értelmében az ENSZ Közgyűlése dec-
ember 9-ét  „A népirtás bűncselekménye 
áldozatainak emléknapjává és méltó sá-
gának nemzetközi napjává” tette.

Elkötelezettségéhez hűen idén áp-
rilis 23-án Jereván második alkalom-
mal megszervezi „A népirtás elleni 
bűncselekmény világfórumát”, amelynek 
témája rendkívül aktuális: „A népirtás 
megelőzése és a menekültek védelme. 
Aktuális kihívások”.

Egy lezáratlan kérdés megnyitja az ajtót 
a bonyolultabb kérdések előtt is. Jobb lett 
volna, ha ezeket a kérdéseket tisztázták 
volna tegnap, de mint mondják, ez soha 
nem késő. A mai komor hangulat ellenére, 

célszerű továbbra is derülátónak lenni, és 
hinni, hogy a nem túl távoli jövőben örmé-
nyek és a törökök, és mások is megtalálják 

a megértés módját, és a világnak ezen a ré-
szén is nyugalom és szolidaritás honol, ami-
re annyira szükségük van a térség népeinek.
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Április 24-én emlékmise és koszorúzás 
a Genocídium áldozataiért az Orlay utcában
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Az isztambuli nagy bazár délnyugati ka-
puján kilépve a Márvány-tenger partja felé 
vesszük az irányt. Jó tízperces sétával el-
érünk a Kumkapi, magyarul a Homok ka-
puként nevezett városrészbe. A különleges 
hangulatú negyed az elmúlt évtizedekben 
haléttermeiről vált híressé, ám a kulináris él-
mények mellett a történelem szerelmesei is 
igazi ínyencségekkel találkozhatnak errefe-
lé. A bizánci időktől kezdve itt helyezkedett 
el a város egyik fontos kikötője, amely a tö-
rök hódítást követő időszakban is megőrizte 
kiemelt szerepét.  

Áruló nemzet 
De Kumkapi az évszázadok óta itt élő ör-
mény közösségéről is híres. Bár hajdanán a 
város népességének több mint tíz százalékát 
az örmények tették ki, Boliszban - ahogy 
ők nevezik Isztambult - jelenleg már csak 
60 -70 ezren élnek, nagyrészt a Boszporusz 
európai oldalán. Az óvárosban található 
Kumkapi mellett Sisliben és Samatyában 
is számottevő az örmény kisebbség aránya. 
Isztambulban több tucat, napjainkban is mű-
ködő örmény templom - ortodox, katolikus 
és protestáns egyaránt -, valamint általános 
és középiskola, illetve két kórház is talál-
ható. Bár a metropoliszon belüli migráció 

miatt folyamatosan csökken az örmény 
kisebbség aránya Kumkapiban, a helyi kö-
zösség a mai napig jelentős szerepet játszik 
a városrész életében. 

A kerület éttermeinek vibráló atmoszfé-
ráját magunk mögött hagyva szűk kis utcá-
kon juthatunk el a konstantinápolyi örmény 
patriarchátus székhelyéhez, a 3-4 méter ma-
gas kőkerítéssel körülvett, Szent Istenanya 
névre keresztelt templomhoz. Az autokefál 
örmény apostoli egyház törökországi rész-
egyházához a hivatalos statisztikák szerint 
közel százezer hívő tartozik. Isztambulon 
kívül fontos közösségek találhatók még az 
ország keleti részén és a Földközi-tenger 
partján fekvő, Szíriával határos Hatay 
tartományban.  

Impozáns számnak tűnhet ez a százezer fő 
egy muszlim országban, ám a konstantiná-
polyi örmény pátriárka egy évszázaddal ez-
előtt még több mint másfél millió ember lelki 
vezetőjeként szolgált az Oszmán Birodalom 
azon részén, amelyet ma Törökországnak 
hívunk. A közösség létszámának radikális 
csökkenését azonban nem az ateizmus elő-
retörése, sokkal inkább az emberi gonosz-
ság és kegyetlenség idézte elő. Az Oszmán 
Birodalom első világháborús katonai 

sikertelenségei miatt az akkori hatalom az 
örményeket állította be bűnbakként, így a 
korábban a hűséges nemzetinek nevezett 
kisebbség tagjai egy csapásra árulóvá vál-
tak. Az örmény nép kálváriája 1915. április 
24-én kezdődött, amikor mintegy 250 értel-
miségit letartóztattak az oszmán hatóságok 
a birodalom fővárosában. A foglyul ejtettek 
jelentős részét meggyilkolták, azonban né-
hányan megmenekültek az országban szol-
gáló külföldi diplomaták beavatkozásának 
köszönhetően. Az országot ténylegesen 
vezető, az ifjútörök mozgalomhoz tartozó 
belügyminiszter, Talat pasa parancsára az 
összes hadköteles korú örmény férfit be-
sorozták munkaszolgálatra a hadseregbe, 
akikkel sok esetben az őrzésükre kirendelt, 
nem sokkal korábban amnesztiát kapott 
bűnözők végeztek. Az idősek, a nők és a 
gyerekek deportálását a végére hagyták. 
A kiszolgáltatottak tömegéből álló halálme-
netek számára a szíriai sivatagot jelölték ki 
végcélként, ahova az útra keltek közül több 
mint egymillióan már sohasem értek el, ami 
csak részben a mostoha körülmények követ-
kezménye. A tragédia áldozatainak tízezre-
ivel a fanatizált helyi muszlim lakosság és 
a fegyveres kurd szabadcsapatok végeztek. 
Az örménylakta vidékek szisztematikus et-
nikai tisztogatásának következményeként a 
korábban a keresztény kisebbség által uralt 
hat kelet-anatóliai vilajet népessége draszti-
kus mértékben csökkent 1916-ra. Az esemé-
nyek megnevezése ugyanakkor a mai napig 
komoly vitákat kavar és akadályozza a meg-
békélést a két nép között, mivel a törökök 
nem ismerik el népirtásnak az örmények 
ellen az első világháború alatt elkövetett 
atrocitásokat. 

Az utóbbi években azonban egyre 
több török szakít a tabuval, és - szemben 

a nacionalista retorikával - sokan már nyíl-
tan beszélnek az örmény népirtásról. A hall-
gatás megtörése azonban nem a török diplo-
máciai képviseletek elleni akcióiról hírhedt 
örmény terrorszervezet, az ASALA és nem 
is a népirtás tényét elismerő s ennek tagadá-
sát szankcionáló külföldi parlamentek, ha-
nem egy törökországi örmény újságíró mun-
kásságához kötődik. Hrant Dink 1996-ban 
alapította meg az Agos című, kétnyelvű he-
tilapot, amely az első világháborús tragédia 
után is Törökországban maradt örmények 
számára szolgált közösségi felületként, s az 
érdeklődő török közönséghez is közelebb 
hozta az elfeledett kisebbséget. Az újság fő-
szerkesztőjeként Dink elsősorban a törökor-
szági örmény közéletre, a török demokrácia 
problémáira, valamit az Ankara és Jereván 
közötti kapcsolatra összpontosított, ugyan-
akkor a Kelet-Anatóliában maradt örmény 
emlékek és a kulturális hagyaték bemutatá-
sát is fontosnak tartotta. Már csak azért is, 
mert a modern örmény diaszpóra jelentős 
része az egykori Oszmán Birodalom terü-
letéről menekült külföldre, és sokan elvesz-
tették az anyafölddel a kapcsolatot. Az új-
ságíró munkássága azonban sokaknak egyet 
jelentett a török nemzet elleni támadással. 
2007. január 19-én az Agos szerkesztőségé-
be igyekvő Dinket lelőtte egy 17 éves nacio-
nalista fiatal. A gyilkosság megrázta a török 
közvéleményt. Dink temetésén százezres 
tömeg vett részt, az isztambuli értelmiség 
mellett a török politikai elit is képviseltet-
te magát. A tüntetők „Mi mindannyian ör-
mények vagyunk” táblával igyekezték de-
monstrálni rokonszenvüket. Dink halála és 
az azt követő megmozdulások új fejezetet 
nyitottak, a korábban apolitikus törökorszá-
gi örmények közül egyre többen hallatják 
hangjukat. 

Bakodi Péter
Törökország - Örmények száz évvel a tragédia után 

Anyaföld 
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Az egységes nemzetállam kialakítására törekvő török nacionalizmus sem volt képes 
megfosztani identitásától azt a százezernyi örményt, aki ősei földjén maradva a mai 
napig a Boszporusz mentén és Kelet-Anatóliában - a hajdani Nyugat-Örményor-
szágban - él, megőrizve egy virágzó kultúra emlékeit. A 2015-ös évben emlékeztek 
meg az Oszmán Birodalomban élő örmények exodusának centenáriumáról
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Közeledések 
Nyolc évvel a tragikus merénylet után a Tö-
rök Köztársaság történetében először identi-
tásukat büszkén vállaló örmény képviselők 
is bejutottak a törvényhozásba a novemberi 
választásokon. A nacionalistákon kívül az 
összes parlamenti pártban találhatunk ör-
mény származású honatyákat. Ez egy évti-
zede még elképzelhetetlen lett volna, me-
séli az örmény származású Sayat Pulatyanr 
aki a balliberális Népi Demokratikus Párt 
(HDP) tagja. Az egyetemista férfi október 
10-én részt vett Ankarában azon a békepárti 
tüntetésen, ahol az Iszlám Állam fanatikusai 
a modern kori török történelem legvéresebb 
terrortámadását hajtottak végre. Az öngyil-
kos merényletekben 102-en életüket vesz-
tették. Sayat szerencsés volt, kisebb sérülé-
sekkel megúszta. Kérdésemre, hogy miért 
csatlakozott a HDP-hez, amelyet sokan 
a kurdok pártjának tartanak, elmondta, hogy 
a politikai formáció a legtöbb törökországi 
kisebbség, köztük az örmények érdekeit is 
szem előtt tartja. Bár a kurdok és az örmé-
nyek közötti kapcsolatok finoman szólva 
sem voltak barátiak a történelem során, a tö-
rök nacionalizmus miatti elnyomás köze-
lebb hozta a két kisebbséget. Mindemellett, 
ami az örmények számára rendkívül fontos: 
a kurd politikai elit elismerte a közösség 
szerepét az örmény népirtásban, és számos 
alkalommal bocsánatot is kért ezért.

Muszlim keresztények
Sayat családja is megszenvedte az ifjútö-
rök kormány örményellenes intézkedéseit. 
Felmenői évszázadokon keresztül a kö-
zép-anatóliai Sivasban éltek, egészen az 
1915-ös kitelepítésekig. Az exodus során 
a család számos tagja életét vesztette. A túl-
élők a sok hányattatás után sem mondtak le 
anyaföldjükről, ám Sivasba nem térhettek 

vissza, ezért végül Isztambulban telepedtek 
le. Sayat gyermekkorától kezdve örmény 
oktatási intézményekbe járt, amelyekben 
sajátos módon ta nították a történelmet. A tö-
rök oktatási minisztérium által jóváhagyott 
tankönyvekben ugyanis kategorikusan ta-
gadják a több mint egymillió örmény halá-
lát, akik - a tananyag szerint - egyébként is 
hátba támadták Törökországot, a gyűlölet-
beszéd azonban az összes kisebbségre kiter-
jed. Sayat szerint nem csoda, ha félelemben 
élnek az örmények, hiszen az üdítő kivéte-
lektől eltekintve a török társadalom jelentős 
része a mai napig gyűlöli őket.

Emiatt sokan próbálják eltitkolni valódi 
identitásukat még családjuk előtt is. A múlt-
tal való szembenézés így néha a leszárma-
zottakra marad. Különböző statisztikák sze-
rint akár több százezer rejtőzködő örmény 
is élhet Törökországban. A félelmet jól mu-
tatja, hogy a lapunknak nyilatkozó „Ahmet” 
is arra kért, változtassuk meg eredeti nevét. 
A fiatal férfi csak pár éve jött rá arra, hogy 
az anatóliai Bitlisből származó nagyapja ör-
mény nemzetiségű volt, aki az őt befogadó 
kurd családnak köszönheti, hogy túlélte a 
borzalmakat. A nagyapa által használt fur-
csa szavak, a tőle hallott történetek világos-
sá teszik az örmény származást, amelyet 
„Ahmet” apja is elismert fiának, ám a többi 
testvér kevésbé elfogadó a családi titokkal 
kapcsolatban. Az utóbbi évek fejleménye-
ként azonban a bátrabbak kezdik nyíltan 
is vállalni múltjukat. A kelet-törökországi 
Tunceli tartományban külön szervezetet is 
létrehoztak a muszlim hitre áttért örmények 
leszármazottai, akik közül a népirtás centená-
riumi évében többen is felvették a keresztsé-
get, visszatalálva rég elveszett gyökereikhez.

Megjelent: www.magyaridok.hu Lugas 
2016.01.09.
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Az ARTASHAT Örmény Nemze-
tiségi Színház 2016. április 26-án 
mutatta be a Genocídium 101 című 
előadását. Az egyfelvonásos dráma 
Antonia Arsalan Pacsirtavár című 
regény nyomán készült, három szí-
nész közreműködésével. Az elő-
adás az örmény származású férfi, 
Armen álmába kalauzol el minket. 
Álomképek, rémálom foszlányok 
mutatják meg az örmény nép nagy 
tragédiáját, a Genocídiumot, me-
lyek egymásra épülve lassan a da-
rab egészét képezik. Az álom  tör-
ténéseiben az örmény oldal éppúgy 
bemutatásra kerül, mint az érintett 
török oldal képviselői. A történel-
mi tények nem mindennapi be-
mutatása fontos súlypontja az elő-
adásnak. E mellett örmény dalok, 
korhű díszlet, és nem mindennapi 
zenei, és hang anyag segíti a néző-
ket az utazásban. Köszönjük a szép 
és megrázó előadást!

Szereplők: Keller Linda
                 Koncz Eszter
                 Pintér Gábor
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Az elmúlt napokban Sepsi szent-
györgyön bemutatott, „…függök 
ezen a zord élet-párkányon” című, 
Ady Endre verseiből, naplórészletei-
ből, publicisztikájából összeállított pó-
diumestje újra olyan élmény volt, mely 
mélyen bevéste magát a lelkünkbe.  
Kétszer volt alkalmam megnézni az elő-
adást, és mindkét alkalommal láttam 
könnyekig meghatott arcokat a nézőtéren. 
Próbáltam tetten érni a trükköket, a szem-
fényvesztést, kerestem a produkciónak 
azokat a támpontjait, amelyek bizonyára 
nagyon jól ki vannak találva, és technikai-
lag pontosan be vannak gyakorolva ahhoz, 
hogy az előadás elérje a várt, tervezett 
hatást, próbáltam a színész tekintetéből, 
mozdulataiból, testtartásából, hangjá-
ból, levegővételéből kiolvasni a titkokat, 
de a leheletkönnyű természetességen kí-
vül semmit nem találtam. Mindkét alka-
lommal feltűnt azonban, hogy egyetlen 

hamis pillanat sem volt az előadásban, 
és hogy Ady különböző jellegű írásainak 
kollázsba szerkesztése nagyon gondos, 
igényes és jó arányérzékkel végzett mun-
ka. Előbbi az előadót, utóbbi a szerkesztő 
Szugyiczky Istvánt dicséri. 

Az előadás gondolatok örvénye. Sem 
Ady Endrét, sem saját magát nem próbál-
ja eljátszani a színész, jelenléte csupán azt 
sugallja: itt vagyok, hogy elmeséljem nek-
tek ezt a szeretettel és gyűlölettel, örömmel 
és fájdalommal, reménnyel és reményte-
lenséggel teli életet. Itt vagyok, hogy me-
séljek nektek az alkotó ember magányáról, 
félelmeiről, hitéről, szabadságáról. Nem 
készültem cirkuszi mutatványokkal, nem 
állt szándékomban elkészíteni a világ leg-
különlegesebb egyéni előadását, egysze-
rűen szeretném átadni nektek ezt a néhány 
számomra is fontos gondolatot. Ne keres-
setek benne mást, mint amit a szívetek lát! 
Talán ez a titka az előadásnak, hogy nincs 
titok. Talán Bogdán Zsoltnak is ez a titka: 
az őszintesége. A felmutatásból eredő ha-
mis színészi pillanatok, a nagyravágyás, 
tetszésvágy, eljátszott őszinteség és őszin-
te nagyképűség helyett szerénység és alá-
zat áradt a színész minden gesztusából, 
és ez üdítően hatott ránk. Kifelé játszott, 
ahogy mondani szokás, párbeszédet kez-
deményezett a közönséggel, de többnyire 

csak a szemével szólított meg bennün-
ket, egy odadobott és visszakért labdá-
val, olykor keze érintésével. Spontánul, 
könnyedén, szeretetteljesen. Nem kér-
dezett, és nem voltak előre kitalált vála-
szai, nem gázolt bele a néző intimitásába, 
mintha csak azt szerette volna jelezni, 
hogy örül a jelenlétnek, a figyelemnek. 
Szeretettel és hihetetlen empátiával me-
sélt az életkedvvel és cselekvésvággyal 
teli, öntudatos fiatal költőről, a politika 
és közélet iránt felelősséget érző újság-
íróról, a Párizsért rajongó világpolgárról, 
az alkohol és a csókok mámorát szomjazó 
kalandorról, a szenvedő szerelmesről, 
az édesanyjához ragaszkodó örök 
gyermekről, a pénz bűvöletéből szabadulni 
próbáló nélkülözőről, a hazáját szerető, de 
azt állandóan bíráló hazafiról, az örökösen 
megbántott hiú művészről, az istenkereső 
és haláltól rettegő Ady Endréről. A színész 
testén-lelkén átszűrt verssorokban egykori 
irodalomórák emléke, ismert rímpárok és 
dallamfoszlányok is felbukkantak a múlt 
homályából, de voltak frissen csengő, 
új Ady-hangok is, melyek kevésbé 
ismert oldalait mutatták a költőnek, 
a magyar közéletet, társadalmat osto-
rozó sorokból pedig az oly sokszor 
idealizált első világháború előtti magyar 
világ hangulata, miliője derengett fel. 
Hiányzott pár közismert vers, mégis teljes 
Ady-képet kaptunk. Vagy talán inkább ta-
lálkozhattunk a mindannyiunk által ismert 
és mégis annyira ismeretlen költővel, be-
járhattuk vele életének fontosabb állomá-
sait, együtt lélegezhettünk vele mintegy 
másfél órán keresztül. Újra rácsodálkoz-
hattunk eredetiségére, érettségére, mai 
aktualitására, miközben minden érzék-
szervünk szomjasan ölelte magához egy 
letűnőfélben levő világ tisztán ragyogó 
virágait, gyümölcseit. Úgy megszoktuk 

már, hogy mindent pénzben, anyagi 
haszonban mérünk, minden fontosabb 
gondolatot kivetített képernyőkön 
keresztül éget a tudatunkba ez a mindent 
relatívnak láttató, fenekestül felforduló 
világ, hogy egyre távolabbinak tűnik 
számunkra a szavakba, hangokba foglalt, 
csupán a szívnek látható tiszta költészet.  
Az előadás utolsó néhány pillanata olyan 
volt, akár egy álomszerű, különös ciróga-
tás, aztán újra kilépett Ady az életünkből, 
de ezúttal talán mélyebb nyomokat ha-
gyott, mint valaha. Örültünk a csodának, 
de lelkünk legmélyén a fájdalom érzése 
is ott bujkált valahol, a tehetetlenségünk  
fájdalmáé, hogy ez a fajta, versekbe fog-
lalt szellemi hagyatékunk egyre mélyebb-
re merül a múlt homályába, egyre kevésbé 
szervesül az életünkhöz. Vajon milyen 
lesz az a világ, ahol a költők hangja senkit 
nem fog érdekelni már?

Forrás: Háromszék , 2016. április 9.

Nagy B. Sándor

Ami a szívnek látható
Vannak művészek, akiknek a neve garancia arra, hogy különleges élményben le-
het része a befogadónak, ha nyitottan közeledik feléjük. Bogdán Zsolt kolozsvári 
színművész neve ilyen a színház világában. Bizonyára neki is vannak erőtlenebb 
alakításai, bizonyára neki sem sikerül mindig felérnie a maga állította magas mér-
cét, de eddigi pályája során aligha fordulhatott elő vele, hogy csalódást okozzon 
a nézőknek.

Bogdán Zsolt a sepsiszentgyörgyi szín padon.

Bécs, diákok a Grábenen (12. old)
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„A lelki örökségünk legfontosabb ér-
tékét, az őseinktől kapott szent hitünket 
ünnepeljük. Tesszük mindezt abból a meg-
győződésből, hogy a jövő nemzedékének, 
megmaradásunknak, legszilárdabb alapkö-
ve éppen a keresztény hitünk. Tudjuk, hogy 
vallásunk erkölcsi hagyományai megvéde-
nek bennünket attól, hogy eltévedjünk, ha-
zátlanul bolyongjunk a mai hite kerülő zűr-
zavaros Európában. Ezért hívjuk segítségül 
Márton Áron püspök szellemiségét, és kér-
jük, hogy példájával, szavaival  erősítsen 
minket, tanárokat nem könnyű, de nemes 
hivatásunkban, mert mi is vele együtt vall-
juk, hogy Isteni parancs, hogy gyermeke-
inket szent hitünkre megtanítsuk, vallásunk 
erkölcseire szoktassuk, az ősöktől átvett 
hagyományok szellemében és tiszteletében 
neveljük” – mondta Patek Mária tanárnő 
a rendezvény nyitóünnepségén.

„A nagy időkhöz nagy nemzedék 
kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, 

összefogjunk, mint még soha...” – 
Márton Áron püspök üzenetének szel-
lemében szervezett ünnepségen Nagy 
Zoltán polgármester az emberi élet ér-
tékeiről, az elvárásokról, döntések fon-
tosságáról szólt. Kiemelte a 2003-ban 
útjára indított hagyományőrző nap ér-
tékét mely egész Gyergyószentmiklós 
értéke is, mely évről évre összegyűjti 
a világi és egyházi méltóságok mellett 
az egykori diákokat, sőt Gyergyószék la-
kóit. „Mindenkinek saját magát, erejét, 
tulajdonságát kell adnia a közösséghez, 
így erősödünk meg, alkotunk értékes 
egységet” – mondta Nagy Zoltán idézve 
a püspök szavait: „Minden nép annyit 
ér, amennyi értéket saját magából ki tud 
termelni”.

Lakatos Mihály, a gimnázium igaz-
gatója ünnepi beszédében a korábbi ha-
gyományőrző napokról, azok keretében 

megemlékezett jeles személyekről szólt. 
“Mindig nagy személyiségek előtt tisz-
telgünk, ezt tesszük most is, büszkeség 
iskolánknak, hogy ilyen nagy történel-
mi múlttal rendelkezik, mert az iskola 
szellemiségét tanárai, diákjai határozzák 
meg. Márton Áron püspök atya, az isko-
la hittanára előtt tisztelgünk ezúttal”.

Jakubinyi György érsek Márton Áron 

püspök életútját ismertette. A 90 évvel 
ezelőtt, 1926-ban Gyergyószentmiklósra 
kinevezett káplán, Márton Áron tanári 
kinevezést is kapott a főgimnáziumba. 
Két évet szolgált Gyergyószentmiklóson 
a csíkszentdomokosi születésű püspök. 
Jakubinyi György érsek Márton Áron 
püspökről, a püspöki jelmondata a Non 
recuso laborem - Nem utasítom el a 
munkát – megéléséről, jelentéséről szólt.

Ősz Előd református lelkész, az isko-
la egykori diákja az anyanyelvű oktatás 
fontosságáról szólt, kiemelve: „Márton 
Áron új szeleket hozott egész Erdélybe, 

a vallásóra volt a magyar kultúra és a ke-
reszténység egyetlen mentsvára az is-
kolában” – mondta. A pedagógusoknak 
üzenetként fogalmazta meg: „varázsol-
ják el a diákjaikat, hogy legyen annyi 
hit és erő az órákon, amennyi Márton 
Áronnak is volt, hogy nagy nemzedék-
nek, nagy fiai legyenek”.

Az ünnepségen emléktáblát állítot-
tak Márton Áron emlékére, de Márton 
Áronról osztálytermet is neveztek 
el a tanintézményben. A Korpos Szabolcs 
által megzenésített Reményik Sándor 
Templom és iskola versét a gimnázium 
kórusa adta elő az ünnepségen.

A körtáncot ezúttal is a gimnázium 
előtti téren járták a székely ruhás di-
ákok, tanárok, melyet  az osztálymú-
zeumok megnyitása követett. Közel 
harminc személy adta a tanintézmény-
nek diákéveinek kincseit, értékeit, hoz-
zájárult ahhoz, hogy több évtizeddel 
ezelőtti ellenőrzőkönyvet, naplót, osz-
tályképeket mutathassanak meg a mai 
salamonosoknak.

Baricz Tamás Imola | 2016.04.21.

Márton Áron szellemiségét elevenítették fel 
Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium XIII. Hagyományőrző napját 
Márton Áron püspök szellemiségének fényében szervezték. Az egész napos rendez-
vényen emléktáblát szenteltek az iskola egykori tanárának tiszteletére, osztálymúze-
umokat nyitottak és ezúttal is több száz székely ruhás járta a körtáncot a több mint 
százéves tanintézmény előtt.

Az Erdélyben barangoló diákcsoport 
Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőházá-
nál, unokaöcsse jelenlétében koszorúzott. 
(10. old.)
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!   Gyermek-
korom, de talán életem egyik megha-
tározó emléke, élménye volt és marad 
a kolozsvári Szervátiusz-házban  töltött 
tavaszi és téli napok. Egy hosszú évtized.  
Három generáció élt együtt: Szervátiusz 
Jenő, a zseniális szobrász, fia Szervátiusz 
Tibor szobrászművész, felesége Bach 
Hédi textil-  gobelinművész és gyerme-
keik: Anikó és István. Ez a hely alkotó 
műhely, műterem és családi otthon volt. 
Mondandóm természetesen nem a szöve-
vényesen alakult művészi, emberi sorsuk 
ki- és beteljesedéséről szól. Mindössze 
annyit jegyzek meg, hogy mindegyikőjük 
útja az anyaországba vezetett.   

Az a fontos, hogy most itt vagyunk 
Mezőtúron, Bach Hédi és fia, Szervátiusz 
István közös kiállításának megnyitóján. 
Különleges esemény.  Bach Hédi a gyula-
fehérvári Bach fényképész családból szár-
mazik. Ebben a műteremben mozgatható 
háttérképek, kulisszák alkalmazásával, 

művészi színvonalon megkomponált 
fényképek örökítették meg a megrendelő-
ket. Nem véletlen, hogy az erdélyi fény-
képész műtermek sorában igen rangos 
helyet vívott ki magának.  

A művésznő számára a gyapjú nemes 
anyaga jelenti a kiindulópontot. Mindaz, 
ami alkotói képzeletében, majd a szövő-
széken szőtt gobelin formában megszüle-
tik, azt a gyapjú természete is inspirálja. 
Művészi kifejező eszköz. Bach Hédi tu-
lajdonképpen csak fehérben, szürkében, 
feketében, rőtes és szürkésbarnákban 
fogalmaz. Mondhatnánk úgy is, hogy 
a gyapjú természetes színárnyalataiban. 
Mégis, a szűkre  fogott színskálával, vég-
letekig egyszerűsített formai megoldások-
kal, viszonylag kis számú formaelemmel 
is érzékeltetni tudja gondolatainak, mon-
danivalójának lényegét. Gondolok példá-
ul a Harmónia című kárpitra. Autonóm 
művész. Úgy látom és úgy érzem, hogy 
az ő esetében a címeknek elsősorban 

ismeret közlő szerep jut. Az alkotások 
kifejező és megjelenítő ereje, a bennük  
föllelhető –természetesen szövött- impro-
vizációk által eljutunk a jelentéshez. Ezek 
az improvizatív elemek, afféle szellemi 
kalandként, de egyre közelebb visznek 
a tartalmas főgondolathoz. Bámulatos, 
hogy látszólag redukált színskála, (ámde 
ezernyi  árnyalat!)  használatával  milyen 
kontrasztokat érzékeltet, visz át a fonalba.  
Bach Hédi műveinek lendülete, feszítő 
ereje szinte kozmikus távlatok felé viszik 
a nézőt (Hőenergia, Robbanás). Munkái 
egyszerre ábrázolják, megéreztetik a vi-
lágegyetem végtelenségét, miközben az 
emberi élet eredendő, örök gyökerei felé 
vonzódnak (A jövő körei, Egyetemesség, 
Pályák, Folytonosság, Termé-
kenység). Izgatja a kérdés: mi 
van a felszín mögött? Lágy 
formák  megjelenítésével ha-
lad lefelé és fölfelé, befelé és 
kifelé, (az irány nála megfor-
dítható)  igyekszik a mikro- 
és makrokozmoszba látni, a 
pólusok rejtélyét megfejteni. 
Az egyetemesség érdekli, úgy 
ábrázol, hogy az absztrakció 
és az átírt forma mindig meg-
őrzi elsődleges jelentését.  „A természet 
ciklikus rendszerbe foglalásával a körü-
löttünk lévő világ térbeli és időbeli vál-
tozásait szeretném megfogalmazni, mely 
metaforikusan az emberi életet is  magába 
foglalja” –vallja a művész.  Az haute lisse 
technikával készített gobelinjeinek monu-
mentalitása nem csak a nagy méretekből 
fakad, hanem abból a kifejező erőből, 
amelytől azok kis méretben is ugyanazt 
a hatást keltik. Az alkotó legkedvesebb 
motívuma a fa. Jelképi értelménél fogva 
lehet életfa is. Bach Hédi számára leg-
tisztábban a fa rejti magában az ember 

és a természet kapcsolatát, olykor a jó és 
a rossz örök harcát.   

A most nyíló tárlat az alkotó visszate-
kintő, úgynevezett retrospektív kiállítása. 
Válogatás. Az eddigi életmű több szem-
pontból is sokszorta gazdagabb. Például 
a Németországban,  

Karlsruhe-ban töltött évek alatt a mű-
vészt az önkifejezés vágya igen érdekes 
képek festésére késztette.  Külön kiállítást 
érdemelne.     

Negyven év műalkotásai, a finom vona-
lú rajzokkal, tusképekkel együtt képezik 
e bemutató anyagát, melynek két időbeli 
pólusa az 1965-ben készült Királyleány 
és a 2006-7-ben született Évszakok című 
művek.  A Mezőtúron élő textil művész 

az erdélyi tárlatok rendszeres 
szereplője volt, műveit külföl-
dön is bemutatták. Alkotásai 
köz- és magángyűjtemények 
megbecsült darabjai.  

Ahogyan Bach Hédi a gyap-
jú anyagában találta meg 
művészetének leghitelesebb 
kifejező eszközét, azonkép-
pen fia, Szervátiusz István fa-
restaurátor, szobrász számára 
a fa jelenti művészi önkifeje-

zésének kiinduló- és végpontját. (Itt jel-
zem, hogy mindkettőjükben él a részben 
erdélyi magyarörmény származástudat.) 
A fiút az anyag természete vonzza. Kicsi 
kora óta farag, a vele együtt élő és alko-
tó-dolgozó idősebb nemzedék mesterség-
beli tudása, művészi példája olykor elbi-
zonytalanítja, de faragó-ösztöne átlendíti 
ezen. Bútorrestaurátor mesterséget tanul. 
Ezt műveli és közben tovább érlelődik. 
Majd az 1990-es évek közepe táján ele-
mi erővel tör ki belőle az alkotó. Ekkor, 
a restaurátori tevékenység mellett ráta-
lál saját világára. A magyar történelem 

Benedek Katalin művészettörténész

Megnyitó
 (Mezőtúr, Városi Galéria, 2016. 05. 07.)
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és mondakör ihleti, nemzeti elkötelezett-
sége dominál, de műveit játékos elemek-
kel elegyíti, nem balladás komorsággal. 
„ Nem kényszer alatt születnek dolgaim, 
hanem kiérlelt és játékos hangulatban” 
–mondja Szervátiusz István. Szobrait, 
azoknak jelképi erejét üzenetnek is szán-
ja. Egy korszerű formavilágba helyezve 
ősi motívumok (fa, tűz, föld, víz, fény) 
kelnek életre. Komolyan foglalkoztat-
ja őt a keleti magas kultúrák filozófiája, 
forma és színlátása. Művészi nyelveze-
tének legtisztább forrása a népművészet.  
Beletartozik a díszítőkedv és a szakralitás 
is. Példaként említem: négy szimbólumba 
sűríti Magyarország történetét, Emese ál-
mának, az őskereszténységnek, a Regnum 
Marianumnak és a Szentháromságnak 
megfelelően. Majd másutt: megfaragja 
a botjára támaszkodó Álmodozó juhászt, 
arany és ezüst színnel utalva a nemiségre. 
Egy szellemes kompozíciós „csavarral” 
az aszimmetria irányába terelve a figurát. 
Arannyal és pirossal ékesíti a szilaj, kör-
be karikába nyüzsgő, egyszerre építő és 
romboló Garabonciásokat. A Tollászkodó 
páva pályaindító mű. Egyetlen mozdu-
latba fogva, esszenciálisan bemutatja 
a „pávaságot”. Barlangrajzok sejlenek 

föl, ahogyan a Vadászat című munkáján 
Hunor és Magor mondáját meséli a szer-
ző. Hattyújának domborulatai és homoru-
latai csábítanak. A Táncospár  Szervátiusz 
István táncos korszakának emlékét idézi. 
Itt azt a népi formát eleveníti meg, amely-
ben a nő forog a férfi körül.  

Kis méretű szobrai monumentalitás igé-
nyűek, akár sumér előképeik. Az Air, köz-
téri munkaként négy méteres.  A művész 
odaadással polírozza, arany füstlappal, 
achát kővel dörzsöli figuráit, melyeknek jel-
lemzője, hogy egy robbanáspontban emel-
kednek ki. Életközelség, ősmúlt, filozófia, 
bölcsesség hatja át gondolkodásra késztető, 
esztétikusan kivitelezett műveit. Várkonyi 
Nándor, László Gyula könyvei és a letűnt 
kultúrákkal foglalkozó munkák tanulmá-
nyozása vértezi fel az uniformizálódott és 
populáris kultúra elleni törekvésében.  

Szervátiusz István 1997 óta szerepel 
kiállításokon. Méltán elismert köztéri 
munkája  az őrségi Kercaszomorban (itt 
él családjával) felállított hősi emlékmű. 
A jelszerű alkotás az égigérő fát mintázza. 
Bár a mű ősrégi népi hagyományból sar-
jadt, mégis értjük, vissza tudjuk olvasni.  
Említettem, a művész elhivatott faresta-
urátor, oltárok, bútorok eredeti szépségét 

kelti életre. Különös munka ez, 
hiszen  kevésbé érvényesülhet 
az alkotói öntudat, önmegva-
lósítás; a tárgy megmunkálása 
bizonyos alázatot követel. 

Szervátiusz István igen sok-
oldalú alkotó, mostanában kas-
télyokat restaurál Angliában.  
Őszinte szeretettel köszön-
töm a művészeket e különle-
ges és emlékezetes esemény 
alkalmából.   

Köszönöm, hogy meghall-
gattak, a kiállítást megnyitom. 

Zeneagapé 
 

2016. május 29.-én Zeneagapé lesz az Orlay u. 6 sz. alatti Örmény Katolikus 
Lelkészségen 12 órakor, a vasárnapi szentmise után, amikor Váralljay Fülöp virtuóz 
zongorajátékát élvezhetjük.  
Műsorán: Beethoven: D-dur, Pastorál szonáta (30 perc), Chopin: Asz- dúr, hárfa etűd 
( 5 perc), Takács Jenő: Toccata (4 perc), Prokofjev: Romeo és Júlia – Lovagok tánca 
–    ( Montaguek és Capuletek, 5 perc) 

Az ifjú művész már járt nálunk. Budapesten született 1995. augusztus 22-én. Édesanyja 
révén örmény származású. Négy testvére van. Előzetes sikeres zongora tanulmányai 
után, 2015-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Aki eljön, igazi zenei 
élményben részesül és nem fog csalódni. 

a  Szervezők  

Világosító Szent Gergely búcsúk: 
 

2016. június 11-én, szombaton de. 11 órakor kezdődik Szamosújváron 
a hagyományos Világosító Szent Gergely búcsúsmise az örmény katolikus 
székesegyházban, amelyet szeretetvendégség követ a plébánia pincéjében. 
Részvételi szándékát  jelentse be Szakács Endre plébános úrnál a 00-40-744-765-
617 telefonszámon, vagy szakendre@armenonet.ro email címen.  

2016. június 12-én vasárnap 11 órakor lesz Budapesten, az Orlay u. 6. alatti 
Örmény Katolikus Templomban a Világosító Szent Gergely búcsús mise.   

 Meghívó  
Budapest Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hívja az érdeklődőket 
a II. kerület Napja alkalmából megrendezésre kerülő hagyományos Ízek utcája 
rendezvényére 2016. június 11-én, szombaton déli 12 órára a Millenáris Parkba, 
amelynek pontos helyszíne a Kisrókus u-i bejárathoz vezető út két oldala. Magyarörmény 
szeretettel várunk mindenkit az örmény sátornál. 

dr. Issekutz Sarolta elnök 

Programajánló - Meghívó 
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Kóstelekről érkezik közénk, és különleges csángó dalokat énekel majd.
Sötétedés után a magyarörmények és a csángók közös gyertyagyújtás mellett imád-

koznak majd a szabadban.
Végül az Örmény Quartet játszik.

● 14-én a nagytemplomban tartandó misét megelőzően, előadással emlékezünk Márton 
Áron püspökre. A misét csángó és magyarörmény ételekből kínált ebéd követi, majd 
kezdetét veszi a haza utazás.

A programokon való részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött. Az utazás 
Magyarországról és Erdélyből is szervezetten (busszal és vonattal), de egyénileg is ki-
vitelezhető. A szervezett út ára max. 25.000ft/fő oda-vissza.

Az árakról pontosan ( szállás: 2-3000ft/éj/fő, étkezés átlagban: 2500ft/nap 
(2 alkalom)/fő, illetve ezeknek megfelelő RON) és a részletes programról emailben 

adunk tájékoztatást, a regisztrációt követően.

REGISZTRÁLNI AZ ALÁBBI CÍMEN: fovarosiormeny2014@gmail.com vagy 
a 0036/70-409-88-88, illetve üzenet hagyásával (adja meg elérhetőségét) 061-332-1791 
számon lehet.

Postán: 1054. Budapest, Akadémia utca 1. 1.em/178-182

2016. június 16-án, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal  
Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)  

Műsor: 
Örmények és magyarok a Kaukázusban 

- vetített képes előadás 
Előadó: Hegedüs Annamária

 
A klub rendezője: Bp. Főv. XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 

Támogató: Erdélyi Örmény Örmény Gyökerek Kúltúrális Egyesület 
és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB 

MEGHÍVÓ  
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság 
Alapítvány hagyományteremtő jelleggel megrendezi az alábbi eseményt: 

I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó  
Időpont: 2016. augusztus 12-13-14.  

Helyszín: Gyimesbükk 
 

A három napos rendezvény: 
● 12-én napközben kirándulás a környék jellegzetességeit érintve, majd az eseményt 
Berecz András Kossuth Díjas énekes és mesemondó önálló estje nyitja meg. Az anekdo-
tázást máglyarakás és üstben főzött közös vacsora egészíti ki.

● 13-án délelőtt "Magyarörmény identitás ma" címmel előadások hallgathatóak majd. 
A könnyű ebédet követően a csángó kultúrkörről, valamint a Rákóczi-vár felújításáról, és  
ehhez kapcsolódóan a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkőrzeti Magyar-Örmény 
Szentháromság Alapítvány által indított jótékonysági mozgalomról hallhatnak beszámolókat.

A szentmisét megelőzően Vaszi Levente csángó énekes, az MTVA  Felszállott a Páva 
cìmű tehetségkutató műsorának közönsègdíjasa lesz a vendégünk. Levi a gyimesi 

Berecz András

Vaszi Levente
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Két évet tartott a szépvízi örmény temp-
lom belső felújítása, a munkálatok lehe-
tőséget teremtettek a templom és ezzel 
együtt az örmény közösség múltjának 
alaposabb kutatására. A közösség tagjai 
éltek e lehetőséggel, de még így is ma-
radtak tisztázatlan kérdések - derült ki 
Pál Emese művészettörténész előadá-

sából. Nem egyetlen évben, hanem több 
szakaszban történt  a 17. század közepé-
től a 18. század közepéig – az örmények 
székelyföldi megtelepedése, emelte ki Pál 
Emese művészettörténész Csíkszépvíz 
Polgármesteri Hivatala pincetermében 
péntek délután tartott előadásában. 

Megújult templomban ünnepeltek az örmények 
2016. május 23

Fából emelt kápolna állt a templom 
helyén 

Az előadó elmondta, a mai templom 
helyén egy fakápolna állt, annak harang-
tornyát használták még több mint egy 
évtizeddel a templomépítés 1762-es meg-
kezdése után is. Érdekesség, hogy a temp-
lomépítést kezdeményező örmény közös-
ség mindössze 170 személyből állhatott. 
A mai, késő barokk stílusú templomot 
1785-ben szentelte fel Batthyány Ignác 
püspök a Szentháromság tiszteletére, s alig 
több mint száz évvel később, 1907-ben 
a közösség kérésére, püspöki engedély-
lyel Világosító Szent Gergely napja lett 
a templom búcsúünnepe.  A művészettör-
ténész felhívta a figyelmet a mai oltárkép-
re, amely Szent Mártont ábrázolja. Mint 
mondta, nem tudni, hogy miért az ő alakja 
került a főoltárra, elképzelhető, hogy az 
adományozó Jordán Vártán kereskedő 
személyével hozható összefüggésbe - de 
ez csak egy a számos, még tisztázatlan 
kérdés közül. Az első világháború idején 
megrongálódott szépvízi örmény templom 
nagymérvű restaurálását 1925-ben végez-
ték, ekkor festették át a falakat olajfesték-
kel, és a műveletet a 20. század második 
felében megismételték. 

Két év, három tábor 
Ennek az olajfestéknek az eltávolítása két 
évbe telt, és három kalákatábor kellett 
hozzá - részletezte Bálint Csaba kivite-
lező, kiemelve, hogy a falak nem tudtak 
levegőzni az olajfestéktől. Most az ere-
detihez hasonló festékréteget használtak 
a festéshez, és restaurálták a felszentelés! 

kereszteket. Bálint Csaba számolt be ar-
ról is, hogyan állították vissza eredeti 
állapotába az átfestett főoltárképet, mi-
vel Kis Loránd restaurátor egy kisebb 
baleset miatt nem vehetett részt a bemu-
tatón. A naqyon tartalmas délutánon a 
nagyszámú érdeklődő egy filmet is meg-
tekinthetett a szépvizi örmény közösség-
ről, készítője Zakariás Miklós, a szépvízi 
Dajbukátok egyik utódja. 

Megáldották a megújult temp lom bel sőt 
A szépvízi Örmény Katolikus Plébánia és a 
Szentháromság Alapítvány által szervezett 
rendezvénysorozat szombaton délelőtt bú-
csús szentmisével folytatódott, amelynek 

során dr. Jakubinyi György érsek megál-
dotta a templombelsőt, amelynek a letisz-
tult díszítésén kívül mostantól az is külön-
legessége, hogy eltűnt a szembemiséző 
oltár, és az örmény rítusnak megfelelőn 
a továbbiakban a híveknek háttal misézik 
a pap. Mostantól ismét visszaáll a korábbi 
rend: minden vasárnap az esti szentmisét 
az örmény templomban tartják. A támoga-
tás nagy részét a megyei tanácstól kaptuk 
– hangsúlyozta Zakariás István, az örmény 
egyházközség gondnoka, de érkezett támo-
gatás a zuglói kisebbségi önkormányzat-
tól és magánszemélyektől is. Ez utóbbiak 
gyakran önkéntes munkával és adomá-
nyokkal is segítették a munkát. Legutóbb 

például az oltárokra kaptak egy új rend 
terítőt. Összességében a templombelső 
nagyon jó benyomást kelt, jól kihozza az 
épület építészeti értékeit, az évszázadok 
során ráaggatott felesleges díszítésekből 
sok minden eltűnt, ami jót tett a belső 
térnek – vélekedett Bogos Ernő építész, 
a restaurálás szaktanácsadója.  Ettől füg-
getlenül sajnálom, hogy az 1900-as évek 
eleji falfestésnek legalább a nyomait nem 
sikerült bemutatni, hogy ki-ki láthassa, 
egy ilyen állapota is volt a templom dí-
szítésének. Az ünnepre több mint húsz 
vendég érkezett Magyarországról, a bu-
dapesti 14. és 15. kerületi önkormány-
zattól (szerk. megj.: valamint a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat, Budapesti II. ker. 
Örmény Önkormányzat és az Erdélyi 
Örmény Gyökerek is képviseltette magát), 
és a szokásos évenkénti örmény családi 
találkozót is most tartották mintegy két-
száz fő részvételével. A munka viszont 
még nem fejeződött be: idén a templomot 
födik újra, majd a toronyrész felújítása 
következik.                          Daczó Katalin 

Megj.: Hargita Népe online,2016.05.25.
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A konferencia címe  is ezt jelezte: Múlt, 
jelen, jövendő.
– Tudtam, hogy Puskás Attila annakidején 
– talán előrelátó meggondolásból – volt 
szerencsés a Vatikánban is tanulni, és ott 
– gondolom – a diplomácia is tantárgy le-
hetett. 

Feltűnt nekem például, hogy azt mond-
ta, az első civil szervezetünket Calanescu 
János hozta létre Erzsébetvároson..., és 
ezzel mintegy erkölcsi alapot teremtett 
a következő gondolatához: őseink ma-
gyarrá lettek, a jővőben közelednünk 
szükséges az UAR-hez, mert kvázi „övék 
a jövő”. Mindannyian ismerjük a román 
nyelvet, tehát ez nem jelenthet gondot. 
Megdöbbentem. 

Mint a múlt képviselője emlékeztet-
tem a Konferenciát arra, hogy az első 
civil szervezetünk nem Calinescu János, 
hanem Keresztes Zoltán szorgalmazásá-
ra Kolozsváron született meg, az itteni 
Törvényszéken 1991. március huszon-
kettedikén, 43-as számmal iktatták, 
a neve pedig  Armenia Örménymagyar 
Baráti Társaság. (szerk. megj.: A Pro 
Armenia Alapítvány is megelőzte a Fundatia 
Armeana erzsébetvárosi szervezetet.) 

Mindez Keresztes Zoltán ügyszereteté-
nek, az évtizedekig végzett kutató és isme-
retterjesztő munkájának volt köszönhető, 

hiszen a Népfőiskola keretében állandó 
jelleggel tartott országszerte előadáso-
kat az Erdélybe betelepedett örmény-
ségről, annak Magyarországra kirajzott 
képviselőivel is kapcsolatott tartott fenn. 
(Jómagam az Ő küldöttjeként személye-
sen kerestem fel otthonában Keresztes 
Sándort, a későbbi magyar vatikáni nagy-
követet. (A Füzetek-ben 2011 októberi 
számában írtam is róla:   

Keresztes Sándor, aki nem pap, de 
erdélyi örmény gyökerű magyar, aki 
sokat tett egyházáért, népéért.  

(Örmény szertartású és örmény gyö-
kerű római katolikus papok Erdélyben – 
a majdnem két éve tartó sorozat 20. része) 

Az a politikus író, akit Wertán Kinga 
idéz az áprilisi Diaszpóra folyóiratban – 
név szerint Varujan Vozganian  az első 
úgynevezett szabad választások előtt fel is 
keresett minket, és Erdély örménykatoli-
kus közösségeit, hogy rájuk szavazzunk, 
hiszen örmények lennénk... 

Nem ez volt a HATALOM első kísérle-
te, hogy árulókká tegyék az örmény gyö-
kerű magyarokat.  

Emlékeztetem közösségünket Szap pa-
nyos Gabriella (Marosvásárhely, 1899. 
–?.   Árva Linka  című,  1942-ben  Buda-
pesten  megjelent regényére.... 

Jakubinyi György  érsek,  örmény apos-

Bálintné Kovács Júlia 

Morfondírozások csúsztatásokról, 
mellébeszélésekről, vádaskodásokról.

„...hát még egyszer, utolszor” megpróbálom összefoglalni mondandómat, ami nem 
lesz könnyű, mert öt perc múlva nyolcvan éves  leszek, és ez alatt az idő alatt nem 
vegetáltam, hanem valóban éltem, „és ebbe más is belehalt már.” Gyergyószent-
miklóson 2015. szeptemberében tűnt fel nekem először, hogy „valami készül”.

toli kormányzó írásaiból is megismerhet-
jük az eseményeket. 

Valószínűleg nem ismerte a Trianon 
utáni hatalom, hogy az Erdélyben több 
száz éve  a magyarokkal együtt élő, 
velük összeházasodó, itt hazára talá-
ló  örmény gyökerűek „magyarabbak 
a magyarnál”. 

Eddig így volt.  Szerencsémre én nem 
érem meg a kirajzolódni látszó jövőt. 

1997 sorsfordító év volt számunk-
ra, örmény gyökerű magyarok szá-
mára. Az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület karolt fel bennün-
ket és segítséget nyújtott az egyes kö-
zösségeknek, konferenciákat szervez-
tünk, megismerhettük egymást, együtt 
dolgoztunk céljaink eléréséért. 

Melyek ezek a célok ? 
Idézek  a IV.,jubileumi konferencia 

műsorfüzetéből:
Örménymagyarok, akik hatottak, 

alkottak, gyarapítottak, hogy a haza 
fényre derüljön, s kincses legyen 
Kolozsvár-Szamosújvár 2001. szeptem-
ber 14-16. 
„Nekünk, késői utódoknak feladatunk, 
hogy felkutassuk, számba vegyük és fel-
mutassuk a 330 éve Erdélybe települt, 
az 1791-es kolozsvári országgyűlésen 
„honosított”, és valóban otthonra találó, 
magyarrá lett őseink – a történelmi, nem-
zetalkotó örménység – történetét, mun-
kásságát. 

Ez a mi dolgunk. 
Ez a mi dolgunk. 
És ez nem kevés.” 
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. 

De az csak akkor a mienk, ha ismer-
jük”.  (Nemesküty István) 

A továbbiakban a Diaszpóra fo-
lyóiratból idézek, majd folytatom 
a mor fondírozást. 

Diaszpóra 21: A magyarörmény el-
nevezés mennyire szerencsés? Nem 
pont a megosztottságról tanúskodik, hi-
szen magyarlengyelek, magyargörögök, 
magyarszlovákok sincsenek, nem külö-
nülnek el a saját nemzetiségükön belül. 

(Bálintné Kovács Júlia: emlékeztet-
nem kell az amnéziás magyarokat, hogy 
„magyarzsidók”, „csángómagyarok”, 
és „székelymagyarok” viszont vannak). 

Wertán Kinga: Erdélyből származik ez 
a kifejezés, hiszen ott magyarörmények 
és románörmények élnek, de az örmény 
közösségen belül harmadlagos kérdés, 
és még véletlenül sem lehet megkülön-
böztető jelzés. Elsősorban örmények 
vagyunk, és ez a közösség csak össze-
fogásban maradhat fenn. Az is elgondol-
kodtató lehet, amit egy romániai politikus 
író mondott egy magyarországi könyvbe-
mutatóján, miszerint „én Romániában ör-
mény vagyok, az országhatáron túl pedig 
román.”  

(Ő már ilyen.) Romániában örmény – 
mondja -, mégis román ortodox templo-
mot építtetett…

Mi viszont a hűségesek csoportjá-
hoz tartozunk, nem változtatunk sem 
hitvallást, sem identitást. Mi Romá-
niában is, Magyarországon is, akár 
Örményországban is erdélyi magyarok-
nak mondjuk, írjuk, valljuk magunkat, 
még ha Magyarországon románnak is 
tartanak bennünket, mert összekeverik az 
állampolgárságot a nemzetiséggel.  

Ezt egyértelműsítendő sokan felvettük 
immár a magyar állampolgárságot is. 

Újra a Diaszpórából idézek: 
„ A Magyar–Erdélyi Magyarörmény 

Egyesület nyitott egyesület, bárki csat-
lakozhat. Közös projektjeinkhez hogy, 
hogy nem, a finanszírozási háttere is 
biztosított”.  (itt bujik ki a szög...) 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. május - június

37

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. május - június

36

A magyartanár megszólal. 
Valóban régecske tanultunk mondat-
elemzést, és vagy elfelejtjük, vagy tesszük 
magunkat, és jól felfogott érdekünk sze-
rint értelmezzük és akarjuk befolyásolni 
az embereket. 

Erdélyben jó ideje  (főleg Trianon 
után) azt valljuk: Mi örménymagyarok 
vagyunk. 

Mit állítok?  Magyarok vagyunk. 
Névszói állítmány. 

Milyen magyarok? örmény.   Jelző.   
Mégpedig „szerény” besorolásom sze-

rint díszítő jelző. 
Az örménymagyar, magyarörmény szó-

fordulat történetiségéban is értelmezhető, 
valamint „helyhezkötötten”  is. 

Erdélyben nekünk a számszerűség 
is fontos. Hányan maradtunk (még) 
magyarok? 

Ezért állítjuk –  mert ez az igazság – , hogy 
magyarok vagyunk. Magyarországon ép-
pen az örményekhez valamilyen kötődést 
kell kiemelni.  Az 1670-es évek tömeges 
örmény betelepedése után többszáz évig 

vallották örménynek magukat népszám-
láláskor a különböző települések lakói. 
Hiszen sokáig az örmény családok egymás 
között házasodtak, zárt közösségeket al-
kottak. Írtak, olvastak örményül, beszélték 
anyanyelvüket. Amit aztán néhány elköte-
lezett örmény hazafi küzdelme ellenére el-
felejtettek, keveredtek, és magyarrá lettek. 

Garda Dezső történeti munkáiban is 
magyarörményekként ír róluk, akárcsak 
Szongott Kristóf.  

Ma azonban  Erdélyben a mondat so-
kunk szerint így hangzik helyesen: 

Én örménymagyar vagyok.  
Mit állítok? Magyar vagyok, akinek 

felmenői között örmények is voltak 
(Hál’ Istennek) 

Magyar is maradok, még akkor is, ha 
a finanszírozási háttér nem biztosított. 

Nem morfondírozok tovább, mert 
eszembe jutott az intelem: Ne ítélj, hogy 
ne ítéltess. 

A továbbiakat tehát a Teremtő Úristenre 
bízom, aki hitem szerint „csodásan 
működik”.

„Élő emlékezet” ‒ Örmény származású csa-
ládok Marosvásárhelyen ‒ 4. rész

LUKÁCSFY – SZÉLL CSALÁD

ÖRMÉNY KATOLIKUS SZENTÉLYEK–OLTÁROK  
Az örmények Gyergyószentmiklós városában 1688-ban telepedtek le. Egy régi kápol-
nát használtak. A Kisboldogasszony (szeptember 8.) templom 1730-1734 között épült 
fel. Egytornyos, oldalbejáraton át megközelíthető barokk templom. Valószínűleg az ol-
dalbejáraton megközelíthetőség oka: régi örmény szokás szerint nem illett az oltárnak 
hátat fordítva kimenni a templomból. Oldalbejáraton viszont nem kellett hátrálva, ha-
nem oldalazva lehetett kimenni a templomból. A templomot bástyafal veszi körül három 
alacsony toronnyal. A templom udvarán temető van régi örmény feliratos sírkövekkel. 
A templom felépítésének támogatásában jelentős szerepet játszottak a vallásos társula-
tok. Még ma is működik a vörösköpenyesek társulata. (Megfelelne a római katolikus 
legény egyletnek.) Ők vörös köpenyben felsorakozva, gyertyával a kezükben emelik 
még ma is – az énekkarral együtt – az istentiszteletek fényét.                                                                                      

dr. Sasvári László

  

LUKÁCSFY KRISTÓF ANTAL
 (*Erzsébetváros, 1828 - †?)
Apa neve: LUKÁCSFY (TUTMADZS) 

KRISTÓF, anya neve: CSONTAI MÁRIA
Felesége: SZENTPÉTERY MARGIT 

ERZSÉBET (*Kőhalom, 1838 - †?)
Apa neve: 
SZENTPÉTERI ZAKARIÁS SIMON, 
anya neve: CSUTA ANNA KATALIN

Házasságával az Erzsébetváros-i 
Szentpéteri család II. vonal, Nasztur ág-
hoz kapcsolódik

 
Lukácsfy Kristóf Antal és felesége szül. 

Szentpétery Margit Erzsébet
Gyermekeik: 
• Zakariás
• Róza
• Anna
• Kristóf
• János József (*Kőhalom, 1876 – 

†Gyergyóditró, 1947) - állomásfőnök 
Első feleség: BOGDÁN ANTÓNIA 

(*1880 – †?)
Gyermekeik:

(5.a) Margit (*1908 - †1925)
(5.b) Lajos (*1909 - †?)

Második feleség: POPOVICS AMÁLIA 
KATALIN (*Gyergyósztmiklós, 1888 – 
†Marosvásárhely, 1924)

Apa neve: Popovics Dezső, anya neve: 
Bogdán Katalin

Lukácsfy János József, második feleség szül. 
Popovics Amália Katalin
Gyermekeik: 

(5.c) Antónia (*1911 – †1912)
(5.d) Amália Ilona (*Gyergyóditró, 

1913 – †Marosvásárhely, 2006)
(5.e) Kristóf Dezső (*Gyergyóditró, 

1915 április 30 - †1989)
Lukácsfy János József állomásfőnök 

Gyergyóditróban, majd 1921-től a MÁV 
alkalmazásában ugyancsak állomásfő-
nök Marosvásárhelyen. Második felesé-
gével családi házat vásárol a városban. 
Legutóbb a Honvéd (ma Hasdeu) utcá-
ban, 1948-tól a Pénzügyi és Statisztikai 
Iskola szolgálati lakásban (Kazinczy 
u. 14) majd a Tudor negyedben, tömbház 
lakásban élnek.

Mária és Veronika
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Rendkívül értékes és gyönyörű kivitelű 
könyvet ajándékoztak nekem, melyet 
1880-ban adtak ki (csodálatos bőr-
kötésben) három városban: Bécsben, 
Pesten és Lipcsében. Az írás illusztrált 
története (Illustrierte Geschichte der 
Schrift) című könyvnek három alcí-
me van: Az írás keletkezése, Nyelv és 
számok, A Föld minden népének írás-
rendszere. A mű egyik különlegessé-
ge, hogy a különböző jeleket (például 
a hieroglifákat) a szövegben is meg-
találjuk, rögtön magyarázattal. S nem 
hiányoznak a szép, színes oldalak sem. 
Vállalkozó kedvű lévén lefordítottam 
az örmény írásra vonatkozó részeket. 
Az alábbiakban ezt böngészhetik a 
kedves Olvasók. 

Az örmény ékírás (344. oldal) A Van-
tó sziklafalain található ékírásról feltéte-
lezhető, hogy örmény nyelven készült. 
Dr. Mordtmann összehasonlította e jele-
ket az asszír jelekkel, s azonosnak találta 
őket. Ha Mordtmann nézete helyes, ak-
kor ez az ékírás a korábbiakkal azonos, 
és olyan nyelvről van szó, amelyet itt már 
nem tudunk taglalni. 

Az örmény és a grúz írások (497-500. o) 
A Kaukázus hegyi népei megőrizték azo-
kat a sajátosságokat, amelyek nyelvükben 
előfordulnak, s amelyek sem a perzsához, 
sem a göröghöz, sem a szírhez nem ha-
sonlítanak. A Van-tó sziklafelirataiból 
következtethetünk arra, hogy Dárius ide-
jén az örmények is bevezették az ékírást, 
később a szasszanida jeleket alkalmazták. 

Az örmény írás 
Hegedűs Annamária

Felhasznált irodalom:
Gudenus J. József: Örmény eredetű 

magyar nemesi családok genealógiája, 
Budapest, 2010, 764; 766- 768 old.

Címeres nemesi oklevél, Bécs, 1760.
október 7. 

Adatközlő: Széll Mária Amália 
                   Széll Erzsébet

Mellékelt okmányok:
Lukácsfy Kristóf Keresztlevél 1828    
   Erzsébetváros
Szentpétery Margit Erzsébet 
Keresztlevél 1838 Erzsébetváros
Lukácsfy János József Keresztlevél 1876 
Kőhalom
Popovics Amália Katalin Keresztlevél 
1888
Lukácsfy János József – Popovics Amália 
Katalin
Házassági Anyakönyvi Kivonat 1910 
Nagyszalonta
Lukácsfy Amália születési bizonyítvány 
1913 Gyergyóditró
Lukácsfy János József CFR alkalmazott 
(1895-1927) munkahelyi kötelezettségek 
felsorolása,
Iskolai végzettség : Gimnázium 4. Oszt., 
három és fél év Bécs Mechitarista 
Teológusképzőben
Ismert nyelv (beszéd és írás) : román, né-
met, magyar, örmény

SZÉLL CSALÁD
SZÉLL JÁNOS 
(*Retteg-Szolnokdoboka, 1835 körül – †?)
Felesége: TÖMLŐ ANNA 
(*Felnök-Szolnok-doboka,1837 - †?)
Házasságkötés: 1834, Retteg
Gyermek: 
István Zoltán (*1864 - †?) – cukrász
Felesége: LÁSZLÓ BERTA
Gyermekük: 

(1.a) Sándor (*Marosvásárhely, 1909 
– †Marosvásárhely, 1997) – kereskedő
Felesége:
 LUKÁCSFY  AMÁLIA  ILONA 
(*Gyergyóditró, 1913 – †Maros vásár-

hely, 2006) – tisztviselő. 
Apa neve: Lukácsfy János József, 
anya neve: Popovics Amália Katalin. 

Kereskedelmi Főiskolát végez 1931-ben 
Nagyszebenben.

Házasságkötés: 1937, Marosvásárhely
Gyermekeik:
(1.a.1) József Sándor (*Marosvásárhely, 

1941 – †Marosvásárhely, 1966)
(1.a.2) Mária Amália (*Marosvásárhely, 
1943)
(1.a.3) Erzsébet (*Marosvásárhely, 
1949)
Széll Sándor vegyeskereskedés társtulaj-

donos volt Gyergyószentmiklóson. Az álla-

mosítás után végleg Vásárhelyen telepedik 
le, a Secera (volt Agrofera, Kossuth u. 7 sz.) 
üzlet alkalmazásában dolgozik nyugdíjazá-
sáig. Eleinte családi házban élnek a Honvéd 
(Hasdeu) utcában, 1948-tól a Statisztika-
Pénzügyi iskola szolgálati lakásában 
(Kazinczy u. 14 sz.) laknak, végül a Tudor 
negyedbe költöznek, tömbház lakásba. 

Adatközlő: Széll Mária Amália 
                   Széll Erzsébet

Széll Sándorné szül. Lukácsfy Amália Ilona, 
férje: Széll Sándor

Látogatóban a Csíkszépvízi templom áldás alkalmával a 98 éves Zakariás Péter bácsinál. 
Balról Kirkósa Péter, Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta 
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Ám ezek sem voltak elegendőek a mással-
hangzóban gazdag nyelv visszaadására.

Meszrop, az V. szá-
zad egyik örmény tudósa, 
Varazdat és IV. Arsak király 
írnoka abbahagyta az udvari 
szolgálatot azért, hogy egé-
szen vallásos életet éljen. 
Kereste népének a görö-
göktől és a perzsáktól való 
szellemi függetlenség elérésének mód-
ját. Eközben rájött arra, hogy az örmény 
nyelvnek megfelelő írást kell megalkot-
nia. Több örmény tudóssal tanácskozott 
erről – eredménytelenül. Még a Daniel 
püspök által, a görög betűk alapján ké-
szített ábécét is kipróbálta, de nem találta 
kielégítőnek. 

Megalkotott egy írást; Chorenei Mózes 
elbeszélése szerint nem álmában, hanem 
szellemi erő hatására egy kezet látott, 
amely egy kőbe betűket vésett. Ezek úgy 
tűntek, mintha hóba rótták volna. Meszrop 
megosztotta elképzelését Ruphanus-szal, 
a Samosra betelepült emberrel, s végül ket-
ten fejezték be a nagy művet, az ábécét. Az 
örmény jellegzetességeket megtartották, s a 
görög írásjelek mintái szerint alakították ki. 
Meszrop lefordította a Szentírást, diákjai-
nak megtanította az új írást. Whramsapuy 
és Sayak király segítségével bevezette ezt 
az írást – a Caesarea érsek irányítása alatt 
álló terület kivételével. Ez utóbbi helyen 
változatlanul a görög írást használták. 

Meszrop a grúzokhoz költözött, akiknek 
egy bizonyos Dsayah (görög-örmény tol-
mács) segítségével egy ábécét ajándékozott. 
Később ugyanezt tette az albánoknál is. 

Meg kell jegyeznünk: erősen tévedne 
az, aki ezen elbeszélés alapján hasonló-
ságot észlelne a görög és az örmény írás 
között. Mindkét írás azonos jelei egészen 
más hangokat jelölnek.

Ahogy mesélik, Meszrop először az 
arámi számsoroknak megfelelő grúz ábé-

cét alkotta meg, majd azt sok jellel bőví-
tetve hozta létre az örmény ábécét. Más 
források szerint először az örmény ábécét 
készítette el, s ebben nincs okunk kétel-
kedni. A legvalószínűbb, hogy Meszrop 
sem az örmény, sem a grúz betűket nem 
találta ki, hanem e jelek az északi runák, 
e népek idő- és varázsjeleinek örökségei 
voltak. Chorenei Mózes szerint a szellemi 
megvilágosodás abban állt, hogy Mesrop 
felismerte: e jeleket az íráshoz, olvasás-
hoz használhatja fel. Ha a grúzok követik 
tanácsát, s ugyanilyen módon az időjelei-
ket írásjelként használják, akkor magától 
értetődik, hogy a két egészen különböző 
ábécét egy alkotóra lehet visszavezetni. 

1. Örmény  Az örmény nyelv hiányos is-
merete miatt nem tudunk olyan behatóan 
foglalkozni a jelek eredetével, mint más 
írásoknál. Szeretném azonban felhívni 
a figyelmet arra, hogy az örmény betűk 
nevei Aip, Pyen, Kim, Ta, Yetš stb. arra 
utalhatnak, hogy az örmény b, by vagy py 
mindenképpen más hang, mint a görög 
b Ki(m) is más, mint a görög ga(mma). 
Mesrop jogosan tartott attól, hogy a gö-
rög jelek használata során megváltozna, 
esetleg romlana a kiejtés, és ezért egy, a 
görögtől egészen eltérő írást részesített 
előnyben. Ha most azt mondjuk, hogy az 
örmény karaktereket a görög betűk szerint 
alakította, akkor ez alatt azt kell érteni, 

hogy a görög balról jobbra írásirány, a 
szavak elválasztása és az egész kül-
ső forma a görög könyveket utánoz-
ta, ahogy ez a 2. képen is látható. 
A X. századi írás iniciálédíszítése a 
görög írásra vall. 

KÉP 2. 
A jelek sorrendjét illetően csak arra 
utalok, hogy az l számértéke 20, s 
ez minden más különbség ellené-
re egyezik a grúzzal és a göröggel. 
Eredetileg az örmény ábécé 36 jelből 
állt, amelyek a számjegyeket 1-től 9000-ig 
mutatták. Az aip a tízezrest jelentette, mint 
a héber aleph az ezret. A O mint aipun a tí-
zezret jelenti; a ф a fe-nek felel meg, a ƥ a 
pien-nek, ami a húszezer. 

Az örmény betűk formája az idők fo-
lyamán nagyon megváltozott. A jelenlegi 
ábécének van verzálbetűje (nagy kezdőbe-
tű nyomtatásban), általános és folyóírása. 
A 2. képen látható írás nem különbözik 
a   verzáltól és az általános betűktől. Ez 
egy különleges írás, amely már nem tar-
talmazza a régi karaktereket, hanem egy 
átmeneti forma a jelenlegi általános írás 
betűformáihoz. 

Az alábbi próba szövege Szent János 
evangéliumának első öt sorát tartalmazza, 

amelyet a jelenlegi írással látunk.

Latin betűkkel: 
Fordítása:

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben 
Istennél. Minden általa lett, nélküle sem-
mi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, 
s az élet volt az emberek világossága. 
A világosság világít a sötétségben.

Megjegyzésem a cikkhez:
A fentiek tartalmát a fordítónak nincs 

alapja felülbírálni, hisz nem foglalkozott 
behatóan az örmény írással.

A jelek sorrendjét… kezdetű szakasz-
ban nem egészen pontosak a jelek, mivel 
a számítógép szimbólumai nem kínálnak 
fel minden lehetőséget.
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Gyergyói zenészlányok bécsi szárnyalása  
Kósa Mária és Júlia fuvolaművészek nevét  

egyre jobban megismeri az ausztriai közönség

Mindketten Gyergyószentmiklóson 
születtek: Júlia 1986. május 15-én, Mária 
pedig 1988. szeptember 15-én. Mindket-
ten egészen kicsik – tizenegy és kilenc 
évesek – voltak, amikor elkerültek szü-
lővárosukból: előbb Csíkszeredába, majd 
Székelyudvarhelyre, onnan pedig Júlia 
Kolozsvárra, Mária pedig Budapestre, 
hogy egyre magasabb szinten sajátítsák 
el zenei ismereteiket. Miután Júlia a ko-
lozsvári Zeneakadémia zenepedagógia és 
fuvola szakán megszerezte diplomáját, 
néhány évig Gyergyószentmiklóson dol-
gozott zenetanárként, egészen addig, amíg 
két évvel ezelőtt férjhez ment Szovátára. 
Mária a konzervatóriumot Bécsben vé-
gezte el, ő tíz éve él a császárvárosban. Öt 
évvel ezelőtt saját zeneiskolát alapított, 
ez év elején pedig megálmodott és létre-
hozott egy fuvolakvartettet, amelyben je-
lenleg hárman magyarok: Kósa Mária és 
Júlia, illetve a kárpátaljai Gulyás-Megye-
ri Barbara. Mellettük a taiwani Hsin-Hao 

Chang tagja még az együttes-
nek. A Kósa Máriával folytatott 
beszélgetésben arra próbáltam 
választ találni, hogyan lesz egy 
ifjú gyergyói hölgyből 23 éve-
sen Bécsben zeneiskola-alapító 
és abban zenei igazgató, 27 éve-
sen pedig fuvolakvartett-alapí-
tó és abban zenekarvezető, nem 
is akármilyen: nem hét, hanem 
nyolc nyelven beszélő! 

• Honnan ered Önben a ko-
molyzene szeretete, volt-e en -
nek hagyománya a családjá-

ban és miért éppen a fuvolát választotta 
hangszeréül? 

• Édesapánknak – Kósa Csa bának hív-
ják – nagyon jó zenei hallása van, ő maga 
is sokáig énekelt kórusban, s amint észre-
vett bennünk zenei tehetségre utaló jeleket, 
minden lehetséges módon segítette annak 
kibontakoztatását. Hároméves koromban, 
amikor a játékzongorán egy alkalommal 
a Süss fel napot elrontottam, de újrakezd-
tem és eljátszottam hibátlanul, elvitt az ak-
kor szomszédunkban lakó Sándor Magdi 
zongoratanárnőhöz, aki attól kezdve heti 
két órában oktatott engem. Kevéssel azután 
a nővéremmel, Júliával a furulya csoportba 
is bekerültünk, ott Fazakas Edit taní-
tott minket. Az iskolában a felejthetetlen 
Ambrus Éva volt a zenetanárnőnk. Akkor 
még nem volt Gyer gyószentmiklóson ze-
neiskola, de én kilencévesen elhatároz-
tam, hogy zenész leszek. A te levízióban 
láttam egy fuvolát, és annyira megtet-
szett, hogy már azt is tudtam: fuvolázni 

szeretnék. Városunk szeretett plébánosa, 
Hajdó István főesperes elővett a raktárból 
két régi fuvolát és kölcsönadta, ami ó riási 
dolog volt, hiszen nekünk akkor még nem 
volt saját hang szerünk, a valóságban nem 
is láttam addig fuvolát. Csík szeredában 
a felvételin kilenc évesen eljátszottam kí-
vülről egy zongoradarabot, ami kellően 
meg is lepte a felvételiztető tanárokat, mint 
ahogy az is, hogy én nem zongorázni sze-
retnék, hanem fuvolázni. Így kerültem a ti-
zenegy éves nő véremmel együtt Csíkba. 
Az első évben folyton beteg voltam, az 
orvos pedig megál la pította, hogy a baj 
lelki ere detű, a gyökere az, hogy ilyen fi-
atalon távol kerültem édesanyámtól. Azt 
mondta, ha nem leszek jobban, haza kell 
költöz nöm. Azután sohasem voltam beteg, 
annyira megijedtem, hogy abba kell hagy-
nom a zenélést... Négy évig laktunk Csík-
sze redában. Gergely-Simon Ibolyá nál 
tanultam és rendkívül kedveltem őt, mert 
világra szólóan jó ember. Szakmailag egy 
idő után úgy látta, jobb lenne ta nárt válta-
nom. A nyolcadik – a nő vérem a tízedik 
– osztály el végzése után átköltöztünk Szé-
kelyudvarhelyre. Sándor Attilá nál folytat-
tam a tanulást, közben rendszeresen részt 
vettem kisebb-nagyobb országos és nem-
zetközi versenyeken, amelyeket rendre 
meg is nyertem. 14–16 évesen napi 10-12 
órát gyakoroltam. Székelyud varhe lyen 
két évet töltöttünk, egészen addig, amíg a 
nővérem ott leérettségizett. 

• Onnan Júlia Kolozsvárra ment. 
Hogyan merül fel, hogy Ön Budapesten 
folytassa ze nei tanulmányait? 

• Székelyudvarhelyi tanárom, Sándor 
Attila lánya Budapest re került, így me-
rült fel a gondolat, hogy én is a magyar 
fő városban tanuljak tovább. Fél év eltelte 
után kerültem Al föl dy-Boruss Eszterhez 
a Conti nuo Zeneiskolába, ahol a Liszt 

Ferenc Zeneakadémia professzorai taní-
tottak. Fantasztikus élmény volt! Kevesen 
voltunk, kb. 40-50-en, és valóban ki-
emelt figyelmet kapott a zenei fejlődé-
sünk. Miután Budapesten leérettségiztem, 
Alföldy-Bo russ Eszter Bécsbe készült 
a konzervatóriumba tanítani, és meg-
kérdezte, hogy nem volna-e ked vem vele 
tartani. Így végeztem el Bécsben a kon-
zervatóriumot, szintén nála, sokat utazva 
közben Európa-szerte. A diplomakon-
certemen a szokásokkal ellentétben nem 
Mozartot játszottam, hanem – örmény 
gyökereimre tekintettel – egy hegedűre írt 
Hacsaturján-koncertet. Az egész tanárse-
reg el jött, mert ilyet még nem hallottak, 
és mindenkinek nagyon tet szett. A kon-
zervatórium igazgatójával ma is tartom 
a kapcsolatot, nagy figyelemmel kí séri 
a szakmai fejlődésemet. 

• Magántanárként az egyetemi évei 
alatt végig tanított. Diplomája megszer-
zése után nem is töprengett sokáig a ze-
neiskola megalapításán…

 • Már abban az évben, amikor diplo-
máztam – 2011-ben – nagyon foglal-
koztatott az is kolanyitás gondolata. Egy 
idősebb osztrák barátommal meg is ala-
pítottuk nyomban az In ter national Music 
Academy (IN TMA) intézményt. Fuvolát, 
zon gorát és zeneelméletet tanítunk, exk-
luzív keretek között, egyéni oktatás for-
májában. Azt vallom, inkább kevesebben 
legyünk és közelebb álljunk egymáshoz, 
mint sokan és azt se tudjuk, ki kicsoda. 
A kamarazene, azaz a kiscsoportos zené-
lés is gyakori nálunk. Hallgatóink hoz-
závetőlegesen hetven százaléka felnőtt. 
A usztriában nagyon sok a ze neiskola, ám 
kevesen gondolnak a zenét tanulni vágyó 
felnőttekre. Sok diákunk az iskola meg-
nyitása óta tanul ná lunk. Gyakran olya-
nok jönnek, akik gyermekkorukban nem 

Kósa Mária
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engedhették meg maguknak, most pedig, 
idősebb korukban végre tudnak rászánni 
időt is, pénzt is, energiát is, hogy megta-
nuljanak bizonyos hangszeren játszani. 
Sokan ajándékba kapják a hangszert a há-
zastársuktól, és természetesen több olyan 
eset is van, hogy egy családtag elkezd 
hozzánk járni, majd a többi követi. Leg-
alább hét-nyolc olyan családunk van, ahol 
majdnem az összes családtag elkezdett 
már valamilyen hang szeren játszani. Mi 
is a családunkban sokat zenélünk együtt. 
Mindig, amikor együtt va gyunk, éneke-
lünk, zenélünk, és ez nagyon komoly ösz-
szekötő erő. Igyekszem ezt Ausztriában is 
népszerűsíteni, és jól megy. Mindenkinek 
tetszik. 

• A tudás milyen szintjéig viszik el a 
hallgatókat, illetve ők meddig akarnak 
eljutni? 

• Ez nem meghatározott. Van olyan di-
ákunk, aki már akkor itt volt, amikor még 
nem is volt iskola, és most is itt van. Nem 
kell ezt adott időkereten belül befejezni, 
bárki bármennyi i deig tanulhat nálunk. 
Rend szeresen tartunk jam sessionokat, 
ahol kötetlenül lehet e gyütt zenélni. A ha-
ladóknak kisebb koncerteket, tematikus 
esteket szervezünk, tangóestet, brazil 
estet és hasonlókat. Ezeket vagy az isko-
lában tartjuk, vagy egy lokálban, kávé-
zóban: ahol a hallgatók szeretnék. Vagy 
ők szervezik meg, vagy mi: ahogyan 
igénylik. A gyermekeknél más a helyzet, 
ők jellemzően néhány, leggyakrabban 
három-négy évig tanulnak egy bizonyos 
hangszeren játszani, akkor iskolaváltás, 
elköltözés vagy egyéb ok ezt általában 
megszakítja. De azok a felnőttek, akik ko-
molyan szeretnének ezzel foglalkozni, és 
semmilyen ezt megakadályozó változás 
nem következik be az életükben, évekig 
folytatják. És egyre jobbak lesznek, egyre 

jobban ki tudják fejezni magukat. Van kö-
zöttük olyan, aki fiatalon ná lunk kezdte, 
majd négy-ötévnyi közös munka u tán 
profi pályára lépett, a konzervatóriumot is 
elvégezte, és azóta hivatásos zenész. Van 
ilyen fuvolista, zon gorista és dzsesszéne-
kes is, a mire én na gyon büszke vagyok.  

• Ön mellett kik tanítanak még az is-
kolában? 

• Van egy kiváló görög zongorataná-
runk, Andreas Kout ropoulos, a nővérem 
pedig fu volát és zongorát tanít. Állan-
dó tagok mi hárman vagyunk. Időnként 
a kvartettünk másik két tagja is besegít. 

• Mikor és hogyan jött létre a „bar-
na lányok” kvartettje, a The Brunette 
Quartet? 

• Évek óta mindig szerveztem a ma-
gam számára szólókoncerteket. A tava-
lyi, Repülj velem koncertsorozatommal 
végigjátszottam a karácsonyi szezont, 
és szilveszterkor, a mikor éjjel fél 3 körül 
hazamen tem, azon kezdtem el gondolkoz-
ni, hogy vajon milyen szak mai kihívást ta-
lálhatnék ma gamnak az új évben. Egyszer 
csak felötlött bennem, hogy csinálok egy 
kvartettet! Min den eszembe jutott: hogy mi 
lesz a neve, kik lesznek a tagjai, mit fogunk 
játszani, az egész koncepció kirajzolódott a 
fejemben, olyannyira, hogy rögtön felkel-
tem, és megírtam mindezt a három kollé-
ganő-jelöltnek. Ők is nagyon örültek a le-
hetőségnek, hiszen szabadúszó zenész ként 
nehezebb érvényesülni, mint együttessel, 
ráadásul ne kem az iskola révén megvan-
nak már az ehhez szükséges szakmai esz-
közeim és tapasztalataim. Természetesen a 
lá nyok is nagyon lelkesen dolgoznak, így 
nem hárul rám az összes munka. 

• Hol, milyen alkalmakkor nyílik le-
hetőségük közönség elé lépni? 

• Alig néhány héttel a megalakulásunk 
után játszottunk Hollandiában Európa 

legnagyobb fuvolafesztiválján. Ugyan-
csak kora tavasszal nagy megtisztelte-
tés ért minket: Vencser László igazgató 
úr meghívta a kvartettünket az ausztriai 
i degen nyelvű pasztoráció or szágos igaz-
gatósága fennállásának negyvenedik 
évfordulója alkalmából március 18-án 
Bécsben a Kardinal König Ha usban tar-
tott ünnepi eseményre. Nagy élmény volt 
mintegy százötven fős közönség, köztük 
papok és egyházi elöljárók előtt fellépni. 
Gyakran játszunk magánrendezvényeken, 
partikon, szü letésnapokon, esküvőkön, il-
letve céges rendezvényeken. Az első nyil-
vános fellépésünket Bécsben október 9-én 
tartottuk Kunst, Kultur und Ku linarik, 
azaz Művészet, Kul túra és Konyha cím-
mel egy na gyon kedves osztrák étterem-
ben, a Restaurant am Kalva rienbergben, 
ahol a tulajdonos nemcsak a konyhára 
figyel, hanem a kultúrát is támogatja. 
Olyan vendégeket hívtunk a szakmából és 
a közéletből, akikkel reményeink szerint a  
jövőben tudunk majd együtt működni. Ez 
az este egy zenei utazás volt különböző 
zenei stílusokon keresztül, kis összefogla-
lóját adta a repertoárunknak, bár nagyon 
nehéz volt ki választani a műsorra tűzött 
darabokat… Vivaldi Négy év szakából 
A tél és A tavasz há rom tételét, Mozart 
Kis éji ze néjének szintén három tételét, 
Claude Debussy Réverie című darabját 
(fuvolakvartettre hang szerelve), A jégki-
rálynő animációs film Let it go (Legyen 
hó) betétdalát, Óz, a nagy va rázslóból az 
Over the rainbow betétdalt, valamint Ian 
Clarke brit fuvolaművész és zene szer ző 
Zig Zag Zoo című modern darabját hall-
hatta a közönség.  Ez volt az a koncert, 
ahol be mutatkozott a kvartett új tagja. 
Történt ugyanis egy tagcsere a közelmúlt-
ban: Daniela Mars Franciaországba, Ly-
onba költözött, és a nővérem, Orbán-Kó sa 

Júlia lépett a helyére, nemrég ugyanis úgy 
döntött, hogy Bécsben folytatja az életét, 
a minek én nagyon örülök, hi szen neki is 
fontos a szakmai fejlődése és kiteljesedé-
se. A jelenlegi felállásunk remélhetőleg 
stabil és hosszú távú lesz. Van beugró-
sunk is arra az e setre, ha valamelyikünk 
megbetegszik, ha pedig egy na gyobb ese-
ményen mind az öten ott leszünk, akkor 
kvintettként játszunk majd. Amúgy is ter-
vezünk néhány olyan projektet, ahol több 
fuvola és több fuvolás kell, ezek is szerve-
zés alatt állnak. 

• Mikor és hol játszanak legközelebb?
• Most éppen Magyar or szágra készü-

lünk: december 5-én este Budapesten 
a Magyar ság Házában adunk adventi 
koncertet. Jövő év tavaszán is mét elme-
gyünk Hollan diá ba, játszunk a fesztivá-
lon és work shopokat is tartunk. Bejelent-
keztünk néhány versenyre is, tehát 2016 
igazán fontos év lesz számunkra ilyen 
szempontból is. 

• Mindamellett, hogy a kvartett há-
rom tagja magyar, hogyan őrzi ma-
gyarságát Bécsben? 

• Jaj, én magyar vagyok Bécsben is! 
Nekem sosem volt gyökértelenség-tu-
datom. Tizen nyolc éve nem élek otthon, 
Gyergyószentmiklóson, és eb ből tíz éve 
élek külföldön, de nekem sohasem volt 
nehéz tud ni, hogy honnan jövök, mert 
a szüleink nagyon nagy székelységtudatot 
neveltek belénk. Akárhová költözöm, 
édesa pám mindig hoz nekem egy székely 
zászlót és kiteszi a fa lamra… Noha ma 
már Bécsbe is hazajövök, nekem Erdély 
a „haza”, az „otthon”. Bécsben van egy 
erdélyiekből álló kisebb baráti társasá-
gunk, s kicsit otthon érezzük magunkat, 
amikor együtt vagyunk. Olyan, mintha 
hazamennénk. Rendszere sen szoktunk 
találkozni a nagyobb létszámú Erdélyi 
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Magyarok Ausztriai Fóruma tagjaival is, 
velük székely bálokat szervezünk, tánco-
lunk, nótázunk… ez mind nagyon sokat 
jelent mindannyiunknak. Én mindig min-
den külföldi ismerősömnek, aki megkér-
dezi, hogy honnan jöttem, elmagyarázom, 
hogy hol van Er dély, mi milyen nyelven 
beszélünk és kik vagyunk. Így mindenki, 
aki kicsit több időt tölt velem, ezt az is-
meretet megszerzi. O lyan szívmelengető, 
amikor az afrikai, zimbabwei énekes ba-
rátom és a brazil gitáros kollégám ma-
gyarázzák egymásnak Erdély történelmi 
hátterét… s mind a ketten tőlem tudják. 
Nagyon jó érzés ezt látni és hallani. Nyolc 
nyelven beszélek, tehát nyolc nyelven el 
tu dom ezt magyarázni nekik. 

• Nyolc nyelven beszél? Melyek azok? 
• Magyar, román, német, angol, spa-

nyol, portugál, francia és olasz. Ebből 
a spanyolt, a portugált, a németet és az 
an golt napi szinten használom, tanítok 
is ezeken a nyelveken. Szerintem fontos 
sok nyelven tudni. Minél több nyelven 
beszélsz, annál több emberrel tudsz be-
szélgetni, és olyan ér dekes, amit ezek az 
emberek mondanak. 

• Ön erős katolikus közösségből és 
családból jön: őrzi-e vallásosságát az 
osztrák fővárosban is? 

• Amikor csak tehetem, el megyek a ma-
gyar szentmisére, mert itt a nagy idegen-
ségben nagyon jó a saját nyelvünkön hal-
lani a Miatyánkot. Elme hetnék a német 
misére is, az sokkal közelebb van, de in-
kább felkelek egy órával hamarabb és el-
megyek a magyar misére, mert az jobban 
esik. Ottho nosabban szól. Otthoni hangu-
latot ad. E nélkül sokkal nehezebb lenne.  
Bécsbe költözésem után há rom és fél évig 
a Segítő Nővé reknél laktam, ez a közeg 
is biztosította számomra a vallási hátte-
ret, de azt eleve ma gam mal hoztam, mert 

megkaptam a szüleimtől, a környezetem-
től. Ez is sokat segít az embernek ahhoz, 
hogy tudja, kicsoda, honnan jön és hova 
tart. Hittel senki nem fog elveszni a nagy-
világban. Én a világ végére is elmehetnék, 
akkor is tudnám, hogy honnan jöttem és 
hogy miben hiszek. Ezt semmi nem ingat-
hatja meg bennem. Négy dolog van, amit 
mindig is tudtam: hogy ki vagyok, honnan 
jöttem, miben hiszek és hogy fuvolázni 
szeretnék. Minden egyéb változhat, de ez 
a négy biztosan nem fog! 

• Milyen gyakran látogat haza Gyer-
gyószentmiklósra? 

• Ritkábban, mint ahányszor szeretnék. 
Évente legfeljebb kétszer nyílik alkalmam 
hazamenni, nyáron és karácsonykor. S ha 
karácsonykor nem tu dok, akkor a szüleim 
jönnek el. De nagyon szeretnék gyakrab-
ban hazajárni, minden évben azzal a gon-
dolattal kezdem az új é vet, hogy idén hát-
ha háromszor hazaérek, de nem sikerül... 

• Arra nem vágyik, hogy az otthoni-
aknak is megmutassa zenéjét, együtte-
sét? 

• Dehogynem, nagyon szeretném! Amíg 
Ambrus Éva néni élt, mindig játszottam 
a karácsonyi koncerten, amikor otthon 
voltam, és rendszerint otthon voltam, 
Székelyföldről és Budapestről viszonylag 
könnyebben haza tudtam menni. Nagyon 
fontos volt nekem ez a koncert. Még Hajdó 
István fő esperes idején kezdődött, hogy 
Karácsony napján a város ös z szes kóru-
sa énekelt a nagytemplomban. Ez volt az 
úgynevezett karácsonyi koncert. Ambrus 
Éva néni Dalocska ne vű gyermekkórusá-
ban kicsi korom óta benne voltam, azzal 
énekeltünk mindig, de énekelt a nővérem 
és édesapám is. Az összes kórus ott volt, 
Éva néni vezényelte. A nővéremmel fu-
volán is játszottunk sok-sok é ven keresz-
tül. Nagyon szerettem Ambrus Éva nénit, 

fantasztikus zenész volt és kiváló pedagó-
gus. Nagyon megviselt minket a halála. 
Nem is játszottam azóta a karácsonyi kon-
certen, sőt otthon máshol sem. Örvend-
tünk, amikor meghallottuk, hogy a Gyer-
gyószentmiklósi Művelődési Központ 
komolyzenei bérletet nevezett el róla. A 

kérdésre visszatérve: el képzelhető, hogy 
jövő nyáron meglepjük valamivel az ott-
honiakat… Reméljük, a terveinket siker 
koronázza majd. Sokat je lentene ez ne-
künk is.

     Varga Gabriella 
 Megjelent az Új Kelet -ben, 2015.11.20

Ferenc pápa jókívánságait küldte az 
argentínai és chilei örmény egyház ve-
zetőjének. Kissag Mouradian érseknek 
püspökké szentelése 25. évfordulója al-
kalmából.  Az Argentin Köztársaság Ör-
mény Központja közleményben adott hírt 
a pápa üzenetéről, amelyben csatlakozik 
az ünnephez és a hálaadáshoz, amelyet 
március 22-én tartottak. 

Gyümölcsöző és testvéri szolgálat 
„Kedves Testvérem, az Úr fizesse meg 
mindazt a jót, amit tettél és teszel a továb-
biakban” – olvasható a Szentatya levelé-
ben. A pápa köszönetet mond Istennek az 
örmény érsek szolgálatáért és imádkozik, 
hogy tevékenysége legyen továbbra is 
gyümölcsöző. Jézus áldását és Szűz Mária 
oltalmát kéri a latin-amerikai ország min-
den örmény közösségére. 

Régi barátság 
Az örmény közösség közleménye emlé-
keztet a baráti kapcsolatra, amely a pápát 
és Mouradian érseket egymáshoz fűzi az-
óta, hogy Jorge Mario Bergoglio bíboros 
Buenos Aires érseke volt. Az argentínai 
apostoli nuncius Emil Paul Tscherrig ér-
sek, Mario Poli bíboros, Buenos Aires je-
lenlegi érseke és Carlos Nanez, Cordoba 

érseke is jókívánságait fejezte ki az ör-
mény érseknek, akit a Buenos Aires-i ör-
mény központban ünnepeltek közel 450 
meghívott jelenlétében, az állami és egy-
házi hatóságok képviselőivel. Közel 135 
ezer örmény él Argentínában, amely a leg-
népesebb örmény lakosság Latin-Ameri-
kában és az egyik legnagyobb a világon. 
Többségük Ciliciából, Szíriából és Liba-
nonból vándorolt be. Buenos Aires-ben az 
örmény közösség szoros kapcsolatot ápol 
a baszk közösséggel zenei és kulturális 
rendezvények keretében.  (sv) 

A Vatikáni-Rádió március 30-án elhangzott
magyar adásából
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Sok éve ismerem, mégsem fejtettem meg. 
Pedig ez a beszélgetésünk már a sokadik. 
Hányszor próbáltam elképzelni a mindig 
nett, egyenes választékkal a hajában, öl-
tözékében és gondolataiban összeszedett 
Korniss Pétert kócosan, elengedetten, 
kissé gyűrött ingben, talán spiccesen, 
vagy könnyekkel a szemében, de nem si-
került. Meghatódott perceit láttam, de azt 
is, hogy idegen szemek kereszttüzében 
azonnal összeszedi magát. Most a kávé-
házi asztalnál, ahol kedvenc kakaóját it-
tuk, megláttam egy másik Korniss Pétert. 
Többször felbukkant fényképen az a vala-
ha volt térdnadrágos kolozsvári kisfiú, aki 
a náluk szolgáló, viseletbe öltözött lány 
kezét fogva a Mátyás-szobor előtt belenéz 
a kamerába. Ki tudja, itt a kakaó mellett 

talán ez a felnőtt kisfiú mesélt. Nem a fo-
tóművész, hanem a barát, a kolléga, a férj, 
az apa, a nagyapa. Kinyitott egy számom-
ra eddig ismeretlen albumot – önmagáról. 
Az én kötődéseim hosszú távú ragaszko-
dások. Gyerekkortól kezdődően, de ké-
sőbb is ez az érzés meghatározó volt az 
életemben. 

• Péter, indulhatnánk onnan, a Má-
tyás- szobor elől? 

• Az még az öntudatlanság állapota. 
Oda majd visszatérnék. Most menjünk 
a Kolumbánék mozijába, a Deák Ferenc 
utca végibe. Oda jártunk két gyerekkori 
barátommal, akiket aztán szó szerint a ha-
lálos ágyukig elkísértem. Székely Jancsi 
és Kolumbán Miklós velem voltak akkor 
is, amikor országhatár és óceán volt kö-
zöttünk. Barátságunk ott kezdődött a mo-
ziban. Meg a grundon, meg a gombfoci-
csatákon. De a mozi fontos színtér volt, 
Tarzan, a dzsungel fia, Zorró, a fekete lo-
vas és a többi korabeli hőssel. Gunga Din 
is megmaradt bennem, de csak homályo-
san. Egyszer Bodor Ádámmal, az íróval 
voltunk egy társaságban, ő visszafogott 
volt és csöndes, ám amikor a búcsúpo-
harat ittuk, már az ajtóban állva, akkor 
szóba került Kolozsvár, a Kolumbánék 
mozija, és valahogy kimondtam a szót: 

Gunga Din. Bodor Ádám szeme felcsil-
lant: Gunga Din! Te vagy az első ember, 
aki emlékszik erre a névre! Tudsz róla va-
lamit? Semmit. Én sem, de a név megma-
radt. Utána már fesztelenül beszélgettünk. 
Otthon megnéztem az interneten, Kipling 
egy korai eposzából készült a film, Gunga 
Din egy indiai vízhordó fiú, aki életét 
áldozza az angol katonákért, hogy meg-
mentse őket a felkelőktől… Úgy látszik, 
mindannyiunkból ilyen mélyről tör fel-
színre a gyerekkor. 

• Kolumbán Miklós nevét ismerem. 
Költő volt, arcra egészen más karakter, 
mint te. Dús bajusz, tatáros arccsont, 
melegen tüzelő, sötét szemek. 

• Diákkorában ő szólított így minden-
kit: Szivikém! Végül belőle lett Szivi. 
Ők is repatriáltak, a barátságunk Pesten 
is folytatódott. Székely Jancsi Kolozs-
várt maradt, de miután sokat dolgoztam 
Erdélyben, szoros maradt a barátság, ott 
voltam a halálos ágyánál is. Szivivel egy 
osztályba jártunk Pesten is, az Eötvös 
gimnáziumban. Ma is látom, ahogy az 
osztályba érkezett, hóna alól a táskáját 
lezseren a padra ejtette, s csak szavalt és 
ragyogott… Verseket írt, röpült. Ötven-
hatvanban Amerikába ment, tanár lett, a 
versírást ott is folytatta, de angolul írt, csak 
az utolsó kötetének verseit írta magyarul. 
A címe az lett: Honnan tudod, hogy éltél? 
Akkor már egy éve beteg volt. Készültem 
hozzá. Anyám operációja miatt tolódott 
az utazásom, aztán ahogy lehetett, repülő-
re ültem. Amikor megérkeztem hozzájuk, 
a szobában egy hoszpiszos nővér ült az 
ágyánál. Beszéltem Szivihez, észlelte, de 
válaszolni már nem tudott. Másnapra láza 
lett, a nővér javasolta, hogy dörzsöljük be 
alkohollal. Szivi ódákat tudott zengeni a 
rumról, milyen a kubai meg a portorikói, 
meg a Captain Morgan… Akkor délután, 

hogy enyhítsük a lázat, alkoholt keres-
tünk, de Ann, a felesége csak egy kis 
fehér rumot talált. Bedörzsöltük a testét, 
tiszta trikót adtunk rá. Az üveg alján ma-
radt még egy korty, megemeltem az üve-
get, Szivikém, aztán Odafönt megvárj, 
mondtam és megittam az utolsó kortyot. 
És akkor hallottam azt a halálosan mély, 
megbékélt, végső sóhajt. Úgy, ahogy any-
nyiszor olvastam regényekben: Szivi ki-
lehelte a lelkét. Uram, mondta a nővér, 
a barátjának már egy hete el kellett volna 
mennie, csak magát várta… 

• Jogásznak készültél, úgy emlékszem.
• Ötvenhatban, ahogy sokakat engem 

is kitettek az egyetemről, homlokegye-
nest másba fogtam. A Fényszövnél lettem 
segédmunkás, ötvennyolcat írtunk, s itt 
kezdődött a barátságunk Farkas Jóská-
val, aki fényképésztanonc s mellesleg 
válogatott röplabdázó volt majd később 
fantasztikus sportfotós lett a Képes Sport-
nál. Barátságunk ma is tart gyakran össze-
járunk. a fiának én lettem a keresztapja. 
Mivel Erdélyben is van egy keresztlá-
nyom. tavaly összehoztam Kicsi Mari és 
Tamás találkozóját Széken, szép este volt, 
sok pálinkával. Még a hatvanas években 
a Képes Sportnál, ahol sokat külsőztem. 
Jó társaság jött össze. Hemző Károly, 
Almást Laci. Farkas Jóska meg én. A va-
sárnapi éjszakai lapzárták után, hétfő reg-
gel mindig vártuk, hogy kinyisson már a 
kocsma. Aztán egy kocsmában, nyilván 
emelkedett hangulatban, megbeszéltük. 
hogy van mindenféle rend: Johanniták 
rendje. Keresztes lovagok rendje. Koldu-
ló barátok rendje. Na, akkor mi meg le-
szünk az Iszákos Barátok rendje. Almási 
lett a nagymester, s voltak nagy avatások, 
borral teli rézmozsárral. Nagy játékok, 
tréfák, beszólások járták, egyszer Hemző 
Karcsinál a rendőr egy kis vért is talált az 

Korniss Péter hátországa 
Kötődések 

Schäffer Erzsébet

Legutóbbi albuma a Kötődés címet viseli. Képei közt megtaláltam régi, kedves me-
zőségi „hőseimet”, a sarat taposó fejkendős iskolás lányokat, és ott vannak a későbbi 
fotográfiákon görkorcsolyás utódaik. Összekötődnek elválaszthatatlanul. Ezúttal a 
fotóművész másféle kötődésekről mesél, azokról, amelyekkel saját magát fonta kö-
rül szeretetből és ragaszkodásból kötött életre szóló kötelékkel. 
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alkoholban, hát megkapta tőlünk kitünte-
tésül az Ezüst Dugóhúzó Rendet Az ösz-
szes korsókkal. Egyszóval, mint afféle ifjú 
titánok, sokat bolondoztunk. A Rendből 
sajnos Hemző nincs már köztünk, de La-
cival, Jóskával találkozunk. S mint már 
sok sok éve, minden karácsonykor a Jóska 
főzi nekünk a halászlevet. 

• Mutattál egyszer egy képet min-
denki nagyon fiatal rajta. Edit, a felesé-
ged ül középen, két oldalán két férfi… 

• Editet fogjuk közre a Tatával. Egy 
német fotós csinálta a képet a Bihari pró-
bateremben. A Tatával Novák Ferenccel 
több, mint ötven éve napi kapcsolatban 
vagyunk. Ha reggel nyolc előtt szól a te-
lefon, csak ő lehet Vele. a családjával, 
a gyerekeivel és a hatalmas holdudvar-
ral. ami a Bihari és a Tata körül szerve-
ződött erős háló jött létre. Megismerke-
désünk életem fordulópontja volt. Még 
a Fényszövnél dolgoztam, amikor a Ba-
lettintézetről készült képeim megjelentek 
a Muzsika című lapban. Novák Ferenc, 
aki akkor a Bihari Táncegyüttest vezette. 
látta a lapot és megtudakolta. hogy mer-
re talál engem. Fogta magát és elment az 
Andrássy útra, a Fényszövbe. és kereste 
Korniss Pétert. Mondták, katonai szolgá-
latát tölti, három hónap múlva lesz. De 
ajánlották, hogy vannak ott remek fény-
képészek, mert a Korniss csak segédmun-
kás. Nem baj, mondta a Tata, megvárom. 
Hát Igen, mennyi minden múlott ezen! 
Hogy a Tata megvárt És elhívott a Biha-
riba, majd megismertetett azzal a paraszti 
kultúrával. amiről nekem, a városi gye-
reknek fogalmam sem volt s hát íme a fá-
tum. látod, a dolgok körbeérnek. Mert itt 
kanyarodom vissza a fényképhez. a térd-
nadrágos fiúcskához. aki a Mátyás-szobor 
előtt állt a lánnyal, aki nálunk szolgált s 
áll mezőségi viseletben már a nevére nem 

emlékszem. És évtizedek múlva a Tata ré-
vén visszakerültem Erdélybe, a Mezőség 
híres falujába, Székre, ahol a legfontosabb 
munkám kezdődött. 

• Sokáig nem tudtál magadhoz térni 
az első széki este után. 

• Gondold el, hatvanhetet írtunk. Erről 
a világról, amibe belecsöppentem, néhány 
néprajzost kivéve szinte senki nem tudott 
és a Tata már az első este elvitt a sűrűjébe, 
a felszegi táncházba. A lányok viseletben 
ültek a fal mellett petróleumlámpa világí-
tott, a zenészek húzták, a párok megjárták 
a táncot.. zúgott a fejem, hol vagyok, mi-
lyen elvarázsolt múltban. Mintha százöt-
ven évet repültünk volna vissza az Időben. 
Micsoda Időutazás volt ez! 

• Székre azóta is visszajársz? 
• Nagyon gyakran. S van innen egy 

másik történetem, ami messzire nyúlik 
vissza. Egy holland gyámügyi jogász va-
lamikor a nyolcvanas években, Amszter-
damban megvette az Elindultam világ út-
ján című könyvem német kiadását. A széki 
táncház képeit különösnek találta, s érde-
kelni kezdte a magyar néptánc ő maga is 
tanulta Aztán a kilencvenes évektől elkez-
dett Székre járni, s egyre jobban érezte 
ott magát Vett egy házat, kiderüli, hogy 
valamikor az volt a csipkeszegi táncház 
Berendezte, csinált belőle múzeumot. Vett 
egy másik házat, és egyre több időt töl-
tött Széken, úgy öltözött, mint a székiek, 
megtanult magyarul, és amikor meghalt az 
édesanyja, eladott Hollandiában mindent, 
és átköltözött. Egy idő után elvett egy öz-
vegyasszonyt két, gyerekkel. Pár éve meg-
vette a düledező felszegi táncház épülté-
nek az anyagát, és saját telkén, eredeti 
formájában újraépítette a házat. A falakra 
a régi képeimet tette ki, amelyek szerinte 
megváltoztatták az életét. És most ott áll 
Széken a ház eredeti formájában, s ahol én 

fotózni kezdtem a táncolókat. Olyan hihe-
tetlen, hogy azt mondom, aki nem hiszi, 
járjon utána az interneten. Csak annyit kell 
beütni: Holland Mihály. 

• Edittel, a feleségeddel is a tánc-
együttesben ismerkedtél meg. 

• Gyönyörű lány volt, Jancsó mond-
ta is, ez a Korniss kikapta a legszebb 
táncoslányt Budapesten Sokára adtam be 
a derekamat, rettenetesen féltem a házas-
ságtól, a lekötöttségtől, a szabadságom 
elveszítésétől. 

• Minden férfi fél… 
• Na de aztán csak elmentünk kettesben 

ide a Balzac utcai tanácsi anyakönyvveze-
tőhöz. Ott ültünk, és akkor kérdik, kijön 
még? Mondtam, senki. De hát a tanúk? 
Valahogy aztán szereztek ott két tanút. 
Nem akarnak zenét, kérdezte a szegény 
anyakönyvvezető. Kérdem, milyen zene 
van, Mendelssohn nász induló. Hát köszö-
nöm. nem Úgy-hogy nem volt semmi. Na 
de jövőre az Edit letörleszti... 

• Kerek? 
• Aranylakodalom. Ötven év. Még nem 

tudom, de megy a fenyegetőzés, most ezt 
nem úszód meg, mondja, lesz fehér ruha 
uszállyal, meg minden. Ötven év, az na-
gyon sok. de hát eltelt. Azt hiszem, Edit 
a legjobb ember, akit valaha is ismertem. 
Soha nem hallottam tőle gonosz vagy 
rosszindulatú mondatot senkire, Moso-
lyogva, találékonyan és szerényen felépí-
tette azt a hátországot, ami nélkül soha 
nem valósíthattam volna meg a terveimet. 
Az is szerencse, hogy táncos volt. Min-
denhová vittem magammal, a természe-
tével, kedvességével be tudott illeszkedni, 
és énekelt, táncolt, kalotaszegi lakoda-
lomban, széki táncházban, mindenütt ott-
hon volt. 

• A fiatok messzire került ettől a vi-
lágtól. 

• Ő egészen más alkat sokkal zárkózot-
tabb, mint mi. Nagyon okos fiú, kutató, 
elméleti fizikusprofesszor, Amerikában él 
a családjával. A felnőtt gyerekeink kap-
csán sokat beszélgetünk Farkas Jóskával, 
a keresztfiam apjával, hogy mi egészen 
más apák voltunk. Kicsi korukban mi nem 
babusgattuk, nem pelenkáztuk a gyereke-
inket, mint a fiaink. Nem azért, mert rossz 
apák voltunk, de más volt a világ. Mielőt-
tünk nem sokkal még magázták egymást 
a házaspárok, fiam, mondták a feleségnek. 
Én, úgy Gyuri hároméves kora körül jöt-
tem rá, hogy ezzel a gyerekkel lehet vala-
mit együtt is csinálni Addig nem tudtam 
mit kezdeni vele. Aztán fociztunk, kirán-
dultunk, vittem magammal Erdélybe is, 
na, ez sikertelen volt. A népdalokat Edittől 
sem akarta hallani A legjobb barátokként 
nőttek fől Tata fiával. Novák Péterrel be-
járt a Bihariba, minden buliban részt vett, 
de hogy beálljon táncolni, mint a Péter, az 
föl sem merült benne. Ez a mi hangos mű-
vészvilágunk, táncosok, filmesek, költők, 
lelkesedések, viták - azt hiszem, ez sok 
volt neki. A múlt nyáron, a hagyományos 
apák-fiúk találkozónkon, Tatával. Novák 
Péterrel megint valami mű vészeli vitába 
keveredtünk, Sok kiabálás és szabadszájú 
kiszólások után Gyuri nevetve mondta, 
na, ettől akartam elmenekülni. de nem si-
került! 

• De a fiadtól nagy ajándékot kaptál… 
• Igen, az unokákat! Két kislányt Virág 

és Lilla. Lilla a kisebb, ő a zárkózottabb, 
nagyon okos, az apjára üt, mindketten fo-
cirajongók, s fociznak is. A menyünk, Il-
dikó pesti lány, nagycsaládból való. Neki 
köszönhetjük, hogy a lányok akcentus 
nélkül beszélnek magyarul. Ez óriási do-
log! Úgy mentek óvodába, hogy nem tud-
tak angolul. Nékik az anyanyelvük igazi 
anyanyelv Virág most tizenhárom és fél 
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éves, Ő az érzékenyebb alkat, kiskora óta 
nyaranta ott van a csopaki művésztelepen. 
Ö volt a legkisebb, de a nagylányok is 
befogadták, Itt nemcsak rajzolnak, de fil-
meket néznek, és nagyszerű előadásokat 
hallgatnak. Világ lubickol az egészben 
Az, hogy ő ennyire kötődik Magyaror-
szághoz, az nagy részben Csopak érde-
me. Engem is meghívunk, s néha tanítom 
is a fotósokat. Virág egyszer odasúgta,. 
Pépa, olyan jó, hogy te itt nem a nagy 
apám vagy, hanem Tanár úr. 

• Pépa? 
• A Péterpapából hozta össze Virág, én 

meg élvezem a nevem meg a kapcsolatun-
kat Most nyáron József Attilát tanítottam 
neki. Ültünk a díványon egymás melleit, ő 
mondja: Dolgozni csak pontosan, szépen,, 
Jaj, mondom. Virág, annyi mindent sze-
retnék még átadni neked! Ne félj, Pépa. 

sok mindent adsz még, és megölelt. Virág 
fuvolázik. és megszereztem a Tavaszi szél 
vizet áraszt fuvolaátiratát. Amikor elküld-
tem neki, ezt írta vissza, te. Pépa, én ettől 
elolvadok...! Ahogy megy az idő, egyre 
jobban hiányoznak. Csak a nyári vakáci-
óra jönnek haza. Editet még jobban meg-
viseli a hiányuk. Nekem sok az elfoglalt-
ságom tanítok, fényképezek, új könyvön 
dolgozom, két év múlva nagy kiállításra 
készülök. Betöltöttem a hetvennyolcat, 
de nem úgy élek, és főleg nem úgy gon-
dolkodom. De az, hogy messze van a csa-
lád, az egyre fenyegetőbb, egyre rosszabb. 
Virággal Skype-on beszélünk. Van, hogy fél 
órát fuvolázík nekünk. .Mindenfélét, amit 
tanult. De a végén mindig a Tavaszi széllel 
búcsúzik, Utána sokáig visszhangzikk ben-
nem. Virágom, Virágom...   

Nők Lapja 2015/48 

Nagyvárad és Bihar megye társadalmi és közéleti kultúrájának fejlesztésében, hervad-
hatatlan érdemi munkát fejtett ki a Cziffra család. Cziffra Gerő már a 19. század ötvenes 
éveiben, mint e város életének egyik vezér-egyénisége tűnt fel.  Felesége, Markovits 
Berta (Medgyesborzás 1850 – Nagyvárad 1916).  Testvére Cziffra Fanni.  Fia, dr. Cziffra 
Kálmán előbb, mint fő szol gabíró, majd pedig, mint Nagyvárad főispánja tevékenyke-
dett a polgárság érdekeiért. 

Dr. Czifra Kálmán (Nagyvárad 1874 – Nagyvárad 1950) Főszolgabíró, aljegy-
ző, főispán, képviselő Középiskoláit kitűnő eredménnyel végezte a Premontrei 
Főgimnáziumban, majd jogi tanulmányokat folytatott. A diploma megszerzése után köz-
hivatalt vállalt, s rövidesen főszolgabírói feladatokat látott el, a biharkeresztesi járásban, 
ahol tizenkét évig tevékenykedett. Érdemei elismeréseként vármegyei aljegyzőnek 

választották.  Felesége, Zathureczky Paulina. 1916-ban Berettyóújfalu választott or-
szággyűlési képviselője.1917-ben Hlatky Endre halála után, Nagyvárad város főispánja 
lesz. Egy kiváltságos tehetséggel megáldott, erős intellektus, egész energiáját és mun-
kaakaratát vitte be e főispáni állásba. Ám az első világháború sajnos beleszólt a bé-
kés építőmunkába. Az ország második legnagyobb vármegyéje, Biharország intézmé-
nyeiben, népében és vezetőségében hatalmas küzdelemre kényszerült azon viszonyok 
között, amelyekbe a négyéves háború belekényszerítette. Több, mint félmillió embert 
gondozott, dirigált, etetett az az óriási, egy pillanatig sem akadozó gépezet, amely Bihar 
közigazgatása volt. A világháború előre el nem képzelt dimenziói, emberélet és anyag-
pusztításban, a kereskedelmi forgalom és közlekedés megbénításában és minden egyéb-
ben, melyek a húszas éveket a kultúremberiség életének legválságosabb korszakává 
tették, hihetetlen változást idéztek elő az emberi együttélésnek régi formációjában és 
emberfeletti feladatokat róttak azokra, akiket sorsuk a város élére állított. Ebben az idő-
ben a termelés, útépítés, javítás, aratás munkáinak egy jelentős részét, hadifoglyokkal 
végeztették a járásokban. Dr. Cziffra Kálmán intézte a hadifoglyok munkáltatását a vár-
megyeházán és nem csak itt, hanem országos jelentőségű volt az a tervezete, amely 
a hadifoglyok munkábaállításával megmentette az ország termését. 1916-ban az erdélyi 
menekültek segélyezésével végzett munkával bebizonyította, hogy a szív és a fokozott 
kötelességtudás embere, s élén állott minden hadsegélyező és a háborús évek nehéz-
ségein könnyítő munkának! Az impériumváltás után itt maradt a nagyváradi magyar 
közösség kiváló tagjaként, végezve nemzetmegtartó tevékenységét. Közhivatalából fel-
mentve, a Bihar megyei Takarékpénztár ügyvezető elnöke lesz, s az intézmény érdekelt-
ségéhez tartozó iparvállalatok igazgatósági tagja. Emellett az Erdélyi Római Katolikus 
Népszövetség alelnöke, az Országos Magyar Párt központi intéző bizottságának tagja, 
valamint a Nagyváradi Katolikus Népszövetségnek is elnöke, s mint ilyen, a keresztény 
magyar szellemiség hordozója. Tagja a Jászói Premontrei Öregdiákok Egyesülete ve-
zetőségének. 1938-ban mint az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség alelnöke, részt 
vett a budapesti III. Eucharisztikus Kongresszuson, s ott rövid beszédet is mondott. 
1923-ban megalakult Gödöllőn a Jászópremontrei Iskolák Barátainak Szövetsége. A 
Szövetség célja volt az összetartás, egymás iránti barátság. A Rend, annak intézményei 
és az új tanítványaira való odafigyelés, a végzett diákok továbbtanulásának elősegítése. 
1940–44 között dr. Cziffra Kálmán ismét Bihar megye főispánja lett. Az 1942–43-as 
tanévben megindult az előkészítő munka, melyben dr. Cziffra Kálmán, dr. Hlatky Endre 
nagyváradi főispán dr. Schriffert Béla apostoli kormányzói helynök, dr. Soós István pol-
gármester és dr. Thury Kálmán ny. táblaelnök vettek részt. 1943. június 29-ére tűzték 
ki a Szövetség nagyváradi tagozatának megalkulását. Igen nagy számban gyültek ösz-
sze a régi nagyváradi tanítványok. Sok évfolyam, az ötvenévesektől egészen a húsz-
évesekig, ekkor tartotta érettségi találkozóját, úgy, hogy a renovált díszterem egészen 
megtelt a régi tanítványokkal, akik mind vezető, vagy más fontos szerepet töltöttek be 
Nagyvárad és Bihar megye életében.  Dr. Cziffra Kálmán korelnök az előkészítő munka 
során kialakult álláspontnak megfelelően javasolta, hogy a kerületi elnöki teendőket 
bízzák dr. Hlatky Endre főispánra. Az alakuló közgyűlés egyhangú lelkesedéssel válasz-
totta meg dr. Hlatkyt. Dr. Gerinczy Pál prépost-prelátus köszöntőjéből idézek néhány 

  

Pásztai Ottó
A nagyváradi Cziffra család
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gondolatat. „Úgy hiszem, mindnyájan érzünk és hordozunk magunkban valamit abból 
a szellemből, melyet tanáraink közöltek velünk s annak a tanító és neve-lő munkának 
hatásaiból, amelyek e falak között alakítgattak bennünket és fejlesztették szellemünket. 
A közös sztigma ugyanannak a kéznek a nyoma mindnyájunk lelkén, állít bennünket egy-
más mellé és mint a középkori templomok kövei a mesterek jeleivel, úgy vagyunk mi is 
megjelőlve e közös szellemi örökséggel!” Dr. Cziffra Kálmán szálas alakjával, hófehér 
hajával olyan volt, mint egy pátriárka... Mindenki tisztelte, szerette s nagyrabecsülte 
egyenes jellemét, segítőkészségét! 

Ifj. dr. Cziffra Kálmán (Biharkeresztes 1903 – Budapest ?) Jogász, köztisztvi-
selő, a szalárdi járásban a csendőrség vezetője, a Szent Imre Kollégium elnöke 
A Nagyváradi Premontrei Főgimnáziumban érettségizett 1920-ban. Bár Budapesten 
beiratkozott a Műegyetemre, de egészségi okokból kénytelen volt félbeszakítani. Majd 
a Tudományegyetem Jogi fakultásán 1930-ban szerzett diplomát és ledoktorált. Már 
egyetemi hallgató korában (1927) belépett a székesfővároshoz tisztviselőnek a Jogi 
osztályra. Lelkiismeretes munkája elismeréseként fokozatosan haladt előre a hivatali 
ranglétrán. Ezzel egy időben a Szent Imre Kollégium Ifjúsági klubjának elnöke lesz, 
széles körű tevékenységet bonyolít, remek szervező. Hasonlóképpen szinte minden 
ifjúsági mozgalomban – abban az időben – tevékeny munkát fejtett ki Széles látókörű, 
kitűnően felkészült vezetői képességekkel rendelkezett. Életét és pályafutását a kö-
zösségért áldozatot vállaló, fáradhatatlan tenniakarás jellemezte. Ebben is édesapja 
példáját követte. Számtalan szakcikke jelent meg, s a jogalkotók is figyelembe vették 
javaslatait.

 
Dr. Cziffra András (Biharkeresztes 1911 – Budapest 1988) Jogász, újságíró, zene-

kritikus, sportvezető A Premontrei Főgimnáziumban tanult mindaddig, amíg az iskola 
működése elé akadályok nem gördültek. Ekkor Budapestre ment és a Munkácsi utcai 
Reálgimnáziumban érettségizett. Utána jogi tanulmányokat végzett, majd jogtudomá-
nyi doktorátust szerzett. Már egyetemi hallgató korában eljegyezte magát az irodalom-
mal és az egyetem jogi szemináriumának kiadványában, feltűnést keltő szaktudással 
írt jogi szakcikkeket. 1931-ben újságírói pályára lépett és mint kiváló képzettségű ze-
nekritikus a Budapesti Hírlapnál kezdte újságírói pályáját. Az újság szerkesztője látva 
rátermettségét, tehetségének újabb érvényesülési teret nyitott akkor, amikor a lap egyik 
legfontosabb munkakörében, a külpolitikai rovathoz osztotta be. Parlamenti tudósításait 
az illetékesek nagy figyelemmel kísérték. Zárt körben gyakran kikérték a véleményét 
a nemzetközi politikai helyzet értékelésénél. Gyakran járt nyugat-európai országok-
ban, s jó kap csolatot ápolt a szakma jeles képviselőivel. Igyekezett távol tartani magát 
a szélsőséges politikai csoportosulásoktól. Mivel világosan látta a második világháború 
várható végkimenetelét, többször is hangot adott angol barátságának, nem kis veszély-
nek téve ki magát... Igen aktív szerepet vállalt a MAC sportegyesület vezetőségében, 
főként az atlétikai szakosztály tevékenységét kísérte figyelemmel s támogatta őket. 
Országos hírű bridzsversenyző is volt évtizedekig. Bár nem igazán rajongott érte, kine-
vezték osztályvezető helyettesnek a Belügyminisztériumba.  

Cziffra Berta (Nagyvárad 1902 – Nagyvárad 1994) A Katolikus Missziós Leányklub 
elnöknője. A Premontrei Főgimnázium első magántanulói között szerepelt, mert a nők 
akkor csak magántanulóként szerepelhettek a Főgimnázium diákjai között. Mint 
az egykori okiratokból (bizonyítványokból) kiderül, azok a leányok, akik vállalkoz-
tak, mint magántanulók gimnáziumot végezni, nagyon komolyan vették feladataikat, 
s szinte mindannyian kitűnően vagy jelesen végeztek. Cziffra Berta is közéjük tarto-
zott, s mindvégig kiváló tanuló volt! Emellett részt vett a gimnázium minden nyilvá-
nos ünnepélyén, valamint az Önképzőkör és a Zeneegylet tevékenységeiben. Érettségi 
után, mint a keresztény társadalom kiváló tagja, a Katolikus Misszió Leányklubjának 
elnöknője, részt vett minden kulturális, egyházi tevékenységben. Lelkesen foglalkozott 
a szegénysorsú gyermekekkel, részt vállalt az Árvaház felügyeletében, problémáik meg-
oldásaiban. Az 1930-as évek második felében, nagy örömmel és értékes tapasztalataival 
csatlakozott a Scholtz Klára szociális növér (szürke apácák) által vezetett Katolikus 
Nőegylethez, a mónikásokhoz. Az évek folyamán együtt, igen sok értékes tanfolya-
mot, missziós előadást, műsort rendeztek. A találkozóikat folyamatosan és rendszeresen 
kéthetenként tartották s a mónikás asszonyoknak egész életre szóló élményt szereztek az 
ott hallottakkal, közös programokkal. Volt elsősegély-nyújtási tanfolyam, családi gazda-
sági tanácsadás, ételreceptek, novellák, versek stb. Évente megrendezték a Karácsonyi 
vásárt, amelyen a tagok készítményeit árúsították: iparművészeti cikkek, sálak, pulóve-
rek, kesztyűk, szalvéták, gobelinek, horgolt terítők, üdvözlő lapok, karácsonyfadíszek, 
tea, sütemény stb. A befolyt összeget a szegény sorsú gyerekek felruházására, lábbelik 
vételére fordították. Igen szép életkort ért meg, teljes szellemi képességek birtokában. 

A kínai bölcselet szerint, a TINTAKŐ az egyetemes 
tudás négy kincse közül az egyik.
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vek, erdélyi magyar kortárs irodalom, szakiroda-
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az erdélyi örmény, örmény témában 
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V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület

120 120

120 120

955 3 249

14 14

941 3 235

1 075 3 369

1 019 3 367

2 388 2 388
-1 831 -1 369

462 2 348

56 2

56 2

1 075 3 369

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02.19 08.43.11

Tárgyév: 2015

Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület

3 405 6 242 3 405 6 242

212 172 212 172

3 193 6 070 3 193 6 070

1 1

3 406 6 242 3 406 6 242

3 406 6 242 3 406 6 242

2 827 3 309 2 827 3 309

52 135 52 135

56 0 56 0

9 450 9 450

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02.19 08.43.11
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület

2 944 2 944 3 8943 894

2 944 3 894 2 944 3 894

462 2 348 462 2 348

462 2 348 462 2 348

462 2 348 462 2 348

950 4 450 950 4 450

1 500 450 1 500 450

215 230 215 230

Kitöltő verzió:2.69.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.02.19 08.43.11

Szomorújelentés

Drága Jó Édesanyánk, köszönjük, hogy 
Édesapánkkal együtt ilyen sokáig Veletek lehettünk.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

Borbély Bartis Júlia Katalin
(marosvásárhelyi nyugalmazott jogász)

szeretett édesanya, nagymama, testvér, feleség, és szerető rokon, életének 85. évében, 
2016. március 27. napján csendben követte férjét és megtért teremtőjéhez.

Drága Édesanyánk temetése Budapesten, 2016. április 05-én megtörtént
a Fiumei úti Sírkertben, római katolikus szertartás szerint.

Szomorúan értesültünk arról, hogy 

Budai Merza Pál 
az erdélyi örménység oszlopos tagja

2016. május 2-án elhunyt.

Temetése május 4-én 15 órakor Gyergyószentmiklóson megtörtént.

Isten nyugtassa!

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Az EÖGYKE 2015. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése tel-
jes terjedelemben a www.magyarormeny.hu honlapon olvasható.

Ferenc pápa örményországi apostoli útja
Örömmel készül az örmény közösség a pápa látogatására, amelyre június 24-26. 
között kerül sor. A Szentszék által közzétett program igen sűrű: a pápa lerója ke-
gyeletét az 1915-16-os népirtás áldozatai előtt, együtt imádkozik a békéért és közös 
nyilatkozatot ír alá az örmény apostoli egyházzal, valamint találkozik a helyi kato-
likus közösséggel.





Tisztelt Olvasóink! 

2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a Fővárosi  
Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap harmadik csü-

törtökén. Mindenkit szeretettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termébe, 
bejárat a Budapest V., Városház utca 7. szám felől.

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

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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya 
XX. év fo lyam 224. szám 
2016. július-augusztus

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

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek – oltárok 

Szamosújvár legrégebbi ma is álló örmény katolikus temploma: a Salamon-templom. 
Építtetői: Simai Salamon és Bogdán. (Az elsőről kapta a nevét!) Gyermekeik nem lévén, 
vagyonukat a templomra hagyták. Alakjukat freskó örökíti meg. Főoltára, a templom 
védszentje: Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.) tiszteletére épült. De van oltára 
Világosító Szent Gergelynek is.
A templomot 1725-ben szentelték fel. Idővel két oldalhajót is építettek a templomhoz. 
1992-ben restaurálták Govrik Gergely főgondnok és felsége, Pongrácz Matild 
hagyatékából.

Az Örményváros (Armenopolis) néven is ismert Szamosújvár lakói kezdetben szinte 
mind örmények voltak s örmény katolikusok. Napjainkra nagyon megfogyatkoztak, 
ennek ellenére a hívek ragaszkodnak a templomukhoz és szépen rendben tartják. 

dr. Sasvári László 



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. július - augusztus

3

Erdélyi Örmény Gyökerek2016. július - augusztus

2

          Fotó: Gherla Info

Torontóból, Klagenfurtból, Bécs ből, 
több magyarországi településről, vala-
mint Románia legkülönbözőbb részeiről, 
többek között Gyer gyó szentmiklósról, 
Szépvízről, Medgyes ről, Erzsébetvá-
rosból, Csíkszeredá ból, Kolozsvárról, 
Botoşani-ból, Focşani-ból, Bukarestből 
érkeztek a hívek és vendégek, mintegy 
370-en, a szamosújvári örmény búcsúra, 
amelyre a helybeli közösség szinte ember-
feletti erőfeszítéssel, rengeteg munkával 
és szeretettel készült. 

Az örmények apostolának, Világosító 
Szent Gergelynek az emléknapján, 
szombaton, június 11-én tartották 
Szamosújváron az erdélyi örmény ka-
tolikus közösség búcsúünnepét. A főtéri 
Szentháromság-templom padjai megtel-
tek a közelről és távolról érkezett örmény 
leszármazottakkal (ahogy a prédikációban 
Gál Hunor szónok fogalmazott: „örmény 
magyarokkal, magyar örményekkel, szé-
kelyekkel”, s bár ő nem említette, de ha 
már ilyen árnyalt kategóriákban gon-
dolkodunk, akkor méltatlan volna elfe-
ledkezni a román örményekről, örmény 

románokról, románokról, és persze a ma-
gyarokról, akik jelen voltak az ünnepsé-
gen). Talán nem túlzás azt állítani, hogy 
az ország minden részéről érkeztek a val-
lási ünnepségre hívek. A szent liturgiára 
Szamosújvárra érkezett az örmény aposto-
li kormányzó, Jakubinyi György, a szent-
mise főcelebránsa a helybéli örmény ka-
tolikus általános helynök, Szakács Endre 
volt, akivel együtt celebrálta a szentmi-
sét Gál Hunor plébániai adminisztrátor 

Gyergyószentmiklósról, Babota Tibor 
medgyesi plébános, az erzsébetvárosi ör-
mények lelkipásztora, Küsmődi Attila sza-
mosújvári plébános, Fechetă Jenő OFM 
Désről, jelen volt Datev Agopian örmény 
gregorián apostoli érsek Bukarestből, va-
lamint a szamosújvári Hruban Alexandru 
görögkatolikus főesperes.

Szentbeszédet a gyergyószentmiklósi 
örmény lelkész, Gál Hunor mondott.

A szónok az ünnep központi szemé-
lyiségéről, Világosító Szent Gergelyről 
emlékezett meg, aki nem hadvezér volt, 
nem király, de mégis úgy tekintenek rá az 

örmény közösségekben, mint a magyarok 
István királyra; mindkettejüknek az evan-
gélium világosságát (is) köszönhetik kö-
zösségeik. Az erdélyi örmény kis közös-
ségek jelenlegi helyzetét és mindenkori 
túlélését a szónok párhuzamba állította 
egy örmény népmesével, amely a testré-
szek fontosságát volt hivatva bemutatni, 
a párhuzamelemeknek közös tanulságot 
tételezett: a túlélést és megmaradást egy-
értelműen az befolyásolja, hogy mennyire 
szolgálják az egyes tagok s a közösségek 
Istent és egymást. Szent Gergely alakját 
kell minden hívőnek magában hordoznia, 
s egyfajta „szent Gergellyé” válnia, az 
evangélium világosságát kell közvetíteni 
a világban és a világnak. Az evangéliu-
mi példázatra utalva mondta Gál Hunor, 

hogy a világosság közvetítése akkor tör-
ténhet meg, ha a vékák alá rejtett mécsest 
előveszik dughelyéről, a hegyen épült vá-
ros pedig felvállaltan pompázik a maga 
valójában. A népünkben való megmara-
dás útja – zárta beszédét a szónok – Szent 
Gergely követése, a kereszt hordozásával 
való eljegyzés. 

A liturgián a Molnár Anna vezette hely-
béli örmény kórus énekelte az egyházi 
énekeket, továbbá a Kolozsvári Magyar 
Állami Opera művésze, Kirkósa Júlia, 
valamint Molnár Mária is szólót énekelt, 
emelve a különleges emléknap hangula-
tát. Az ünnepi szertartás végén az örmény 
apostoli kormányzó, Jakubinyi György 

szólt két nyelven az ünneplőkhöz, meg-
emlékezve az örmény genocídium évfor-
dulójáról, köszöntve az egybegyűlt hí-
veket, s az örmény apostol áldását kérve 
minden jelenlévőre. A búcsús szentmisén 
nemcsak a közösség vallási, hanem világi 
elöljárói is jelen voltak, hiszen a liturgi-
án részt vett többek között Örményország 
nagykövete, Hamlet Gasparian és Ashot 
Grigorian konzul is, valamint az országos 
örmény önkormányzat vezetője, Varujan 
Vosganian, az országos örmény kisebbsé-
gi csoport vezetője, Varujan Pampuccian, 
Sebesi Karen Attila, a kolozsvári örmény 
szervezet elnöke, Vákár István megyei ta-
nácsos, valamint egyéb helybéli és távol-
ból érkezett világi méltóságok is.

 A búcsús szent liturgiát követően az 
örmény katolikus plébánián bemutatták 
a város egykori szülöttének, Szongott 
Kristófnak a Szamosújvár szabad királyi 
város (1700–1900) című műve második 
kötetét, illetve a Genealógiát, amelyet 
Andrea Ghita fordított románra, továb-
bá Andreea Tănase munkáját, amely az 
Armenians in Romania – The Studies of 
the People Close to Us címet viseli. A kul-
turális program részeként a jelenlevők 
megtekinthették Simó Júlia sepsiszent-
györgyi művész örményruha-kiállítását 
az örmény székhelyen, valamint örmény 
motívumokkal készült fafaragásokat is.

(Dg)
Forrás Vasárnap, XXVI. évfolyam 

(2016), 25.szám

A nép túlélését és az evangélium 
fényét köszönhetik neki

Világosító Szent Gergely ünnepe Szamosújváron
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Az örmények apostola, Világosító Szent 
Gergely tiszteletére rendezett ünnepség jú-
nius 11-én, délelőtt 11 órakor vette kezde-
tét az örmény katolikus székesegyházban 
Szamosújváron. Szakács Endre helybéli 
örmény-katolikus plébános és általános 
helynök volt a szentmise főcelebránsa, 
vele együtt celebrálta a szentmisét 
Gál Hunor plébániai adminisztrátor 
Gyergyószentmiklósról, Babota Tibor 
medgyesi plébános, az erzsébetvárosi ör-
mények lelkipásztora, Küsmődi Attila sza-
mosújvári plébános. A szent liturgiát meg-
tisztelte jelenlétével dr. Jakubinyi György 
Miklós, örmény apostoli kormányzó is. 

Gál Hunor szentbeszédében Világosító 
Szent Gergelyről megemlékezve úgy fo-
galmazott, ő nem hadvezér volt, nem 

király, az örmény közösségekben mégis 
úgy tekintenek rá, mint a magyarok István 
királyra, mindkettőjüknek az evangélium 
világosságát is köszönhetik közösségeik. 
A szónok felhívta a figyelmet, népünkben 
való megmaradás útja Szent Gergely köve-
tése, a kereszt hordozásával való eljegyzés. 

A Magyarországról érkezett vendégek 

között foglalt helyet Esztergály Zsófia, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
és dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke. 
Esztergály Zsófia a szamosújvári örmény 
közösség vezetőjét, Esztegár Jánost arról 
kérdezte, hogyan tartották Szamosújváron 
a rendszerváltozást követően az első, 
Világosító Szent Gergely ünnepét? 

Esztegár János visszaemlékezve el-
mondta, az erdélyi örményeknek négy 
központja volt: Szamosújvár, Gyergyó, 
Erzsébetváros és Szépvíz.  Mindegyik 

valamilyen tradíciót megtartott, de fur-
csa módon nem mindegyik ugyanazt. 
Szamosújvár az örmények szentjének ün-
nepét tartotta meg. Ez volt a legnagyobb 
ünnep, körmenet volt a városban. A II. 
világháború után nagyon sok örmény el-
ment Szamosújvárról, a kommunista 
időkben pedig nem nagyon tarthatták 
meg Világosító Szent Gergely ünnepét. 
Emlékszem volt néhányszor, de rendkívül 
szűk létszámmal (pár ember), és a teljes 
visszafogottság jellemezte. A rendszer-
változás után – idézte fel a szamosújvári 
örmény közösség vezetője, civil szer-
vezetünk kapott egy bizonyos összeget 
egy amerikai örménytől. Elhatároztuk, 
hogy Világosító Szent Gergely ün-
nepének propagandájára költjük. Így 

a rendszerváltozást követő első alkalmat 
már 100-120 személlyel tartottuk, kül-
földről is jöttek. Nagy sikernek számí-
tott, mindenki örvendett, asztalhoz ültük, 
beszélgettünk. Rá egy évre már közel 
200-an érkeztek, és ahogy telt az idő mind 
többen és többen jöttek. 2014-ben 400-
420 látogatónk volt. A vallási ünnepből 
örmény találkozó lett – zárta gondolatait 
Esztegár János - a szamosújvári örmény 
közösség vezetője.

Mint ismeretes az örmények kb. 
1700-tól telepedtek le Szamosújváron és 
az egyik leglényegesebb törekvésük, hogy 
fenntartsák a tudatot, hogy Armenopoliszt 
(Szamosújvárt) örmények építették, és 
napjainkban is körülbelül 120 fő él a ro-
mán többségű városban. 

 

Szamosújvári örmény búcsú
Esztergály Zsófia Zita

Búcsús szentmisét tartottak a szamosújvári örmény katolikus székesegyházban 
Világosító Szent Gergely, az örmények apostola tiszteletére. A szertartásra csaknem 
370‑en érkeztek, többek között Torontóból, Bécsből, Klagenfurtból, Magyarország 
több településéről, továbbá Románia számos vidékéről, Csíkszeredából, 
Erzsébetvárosból, Botosani-ból, Focsani-ból, Gyergyószentmiklósról, Kolozsvárról, 
Medgyesről, Szépvízről és Bukarestből. Magyarörmény vezetőként Esztergály 
Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke és dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke is részt vett az eseményen. 

Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kor-
mányzó, Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta

2016. június 12-én ünnepeltük Világosító Szent Gergely védőszentünk búcsú napját Bu-
dapesten a XI. ker.  Orlay utca 6. szám alatti Örmény Katolikus Templomban.  Az ör-
mény szertartású szentmisét Krikor atya, a XIII. Leó Kollégium (Róma) rektor helyet-
tese mutatta be és megemlékeztünk az örmény nép hittérítő apostoláról. A szentmisén 
közreműködött a Voskeberan énekegyüttes, majd a szentmisét agapéval zártuk.

M

Világosító Szent Gergely búcsú Budapesten

Középen Krikor atya, jobbján Zsigmond Bene-
dek és a diakónusok az Orlay utcában
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Világosító Szent Gergelyre emlékeztek
Tradicionális örmény népzenével, énekekkel, kvíz játékkal és hagyományos ételek-
kel ünnepelték Világosító Szent Gergelyt a zuglói örmények. A programot a XII., 
a XV. a XVII. és a Zuglói Örmény Önkormányzat közösen szervezte.

Világosító Szent Gergely tette államval-
lássá Örményországban a keresztény-
séget. Egy monda is kapcsolódik hozzá: 
a pogány király nem fogadta el a tanait, 
ezért egy sötét verembe vetette, ahol 
14 évig raboskodott. Akkor jutott ki on-
nan, amikor a király megbetegedett, és az 
uralkodó nővére végső kétségbeesésében 
Gergelyt kérlelte, hogy gyógyítsa meg 
testvérét. Miután ez sikerült, a király és az 
ország népe is megtért i. sz. 301-re.

‟Örményország volt az első keresz-
tény állam a világon, és ez Világosító 
Szent Gergelynek köszönhető. Ezért 
ő a legnagyobb szentjeink egyike, az 
idei volt a huszadik megemlékezés 
a tiszteletére Zuglóban. 1995-ben ala-
pítottuk meg a kerületi kisebbségi ön-
kormányzatot, amelynek a legtöbb 

tagja erdélyi örmény” – mondta Zárugné 
Tancsin Katalin, a Zuglói Örmény 
Önkormányzat elnöke.

A Zuglói Civil Házban megtartott ün-
nepségre csaknem száz örmény szárma-
zású vendég érkezett, nemcsak a rende-
ző kerületekből, de Marosvásárhelyről, 
Csíkszeredáról és Gyergyószentmiklósról 
is. Először a Tigrán együttes játszott ör-
mény és magyar népzenéket, majd Juhász 
Endre és Smuk Tamás mutatott be auten-
tikus zenét egy hagyományos örmény 
hangszeren, a dudukon.

A rendezvényen örmény süteményeket 
és ételeket is felszolgáltak, amelyek közül 
a mazsolás rizzsel tálalt sült csirkecom-
boknak volt a legnagyobb sikerük.

Zuglói Lapok - 2016. 06. 11. Kultúra

Balról Zárugné Tancsin Katalin, Krikor atya és Zsigmond Benedek 

  

Örményország történelme
Az i. e. 9. századtól Urartu erősítette meg 
átmenetileg hatalmát az Örmény-felföldön. 
A modern Örményország fővárosát, Jerevánt 
is az urartui király alapította i. e. 782-ben 
Erebuni vagy Eribuni néven. Urartu  adta 
egyébként az Ararát nevét, s első királyuk, 
Aramu pedig az Armenia elnevezést. 

Kr. e. 600 körül az örmény királyságot 
az Orontida dinasztia alapította. A teljes 
függetlenségnek nem örülhettek sokáig, 
ugyanis az ország jelentős része perzsa 
fennhatóság alá került, majd Nagy Sándor 
serege foglalta el. 

Kr. e. 240 körül a Pártus Birodalom ré-
sze lett. Egyes források szerint I. (Nagy) 

Hegedűs Annamária
Örmények és magyarok a Kaukázusban

Nagy megtiszteltetés és egyben kihívás volt számomra a felkérés, hogy pedagógus-
ként, történelemtanárként egy olyan vetélkedő anyagát állítsam össze, ami a történe-
lem tankönyvekben nem szerepel. Segítségemre a diákoknak megadott bibliográfia 
volt, és az internet, ami kimeríthetetlen információbázisul szolgált mind lexikális 
ismeret, mint kép és hanganyag tekintetében. 

De vajon ebből a kimeríthetetlen forrásból mi fogja érdekelni a diákokat? Mit fognak 
elolvasni belőle? Mennyire tartják ők érdekesnek azt, amit én annak találok? A felada-
tok összeállításakor ezek a kérdések kavarogtak bennem. Nagy dilemma volt, mennyi 
anyaországi és mennyi erdélyi vonatkozású kérdés szerepeljen a vetélkedőben. 

Próbáltam „tapogatózó" feladatsorokat készíteni. Ha 3-4 válasz közül nagy arányban 
választják a jó megoldást, akkor bizonyára utánanéztek sok mindennek, akkor lehet 
nehezebb feladatokat is adni. Jó volt látni, hogy a diákok nemcsak évszámokat, ese-
ményeket, idegen szavakat jegyeztek meg, hanem tájékozottságot mutattak vallási, 
gasztronómiai, és kulturális kérdésekben is. Az örmény vonatkozású erdélyi városok 
nevezetességeit nagyon sokan ismerték fel, és a zenefelismerésben is állták a sarat. 

Gratulálok a felkészítő tanároknak, a diákoknak, akik méltán vívták ki a zsűri elisme-
rését, és teljesen megérdemelten kaptak értékes ajándékokat munkájuk eredményekért. 
Azt gondolom, hogy mindenki hazavitt valamit, amivel több lett. A hazafelé vezető úton 
valami ott volt körülöttünk. Információk a fejünkben, a fűszerek illata az orrunkban, 
szép dallamok a fülünkben, tájak, városok emléke a szemünkben, az ebéd a jó szájíz-
ben, egy kis melegség a szívünkben. Az erdélyi örménység. Köszönjük a szervezőknek!                   

                                                  Endrődi Szabolcs 

Az örmény vetélkedő margójára 
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Arsak hun királyfi volt. Ő volt a Pártus 
Birodalom, a hunok és az örmények 
uralkodója. 

Kr. e. 189-ben I. Artasesz megteremtet-
te a független örmény államot, mely fény-
korát II. Tigrán alatt (Kr. e. 95-50) élte.  

Megjelentek a színen azonban a ró-
maiak is Kr. e. 5-ben. Örményországot 
kétszer is felosztották: Kr. u. 387-ben és 
571-ben. A felosztás főszereplői a róma-
iak, ismét a perzsák és a görögök voltak.

652-ben Örményország az Arab 
Birodalom fennhatósága alá került.  
A 7. századtól kezdve tömegessé vált 
az elvándorlás a Közel-Kelet országa-
iba. Örményország kettévált: északon 
a Bagratidák állama (855-1045) alakult ki 
Ani fővárossal; délen pedig a Van Királyság 
jött létre, mely 860 és 908 között állt fenn. 
Valamivel később, 1080 és 1219 között 
a Rubenidák uralkodtak Kilikia vidékén. 

Nagy megrázkódtatást jelentett a bizán-
ci (1064), majd a mongol hadjárat (1236). 
Az ország ősi területei később török és 

orosz megszállás alá kerültek. 
Megérkeztek a hunok

A Kr. sz. utáni IV-VI. században (más 
vélekedések szerint már a II. században) 
hunok jelentek meg a mai Dagesztán 
és Azerbajdzsán területén. Az örmények 
és a grúzok terjesztették a kereszténységet 
a hunok, az onogur-bolgárok között. A fő-
városban, Derbentben több mint 5000 éves 
épületeket is feltártak a régészek, hatalmas 
erődítményrendszerét még a perzsák kezd-
ték el építeni. Derbent városának észak-
nyugati előterében, a hegyek lábánál, több 
mint száz, a kései hunokhoz köthető kur-
gántemetkezés található. A nagy arab invá-
zióig, 722-ig éltek itt a hunok.

Mai városnevek Dagesztánban: 
Khunzakh, Kuchni, Kumli, Kunbatar, 
Madzhalis, Madzsar Garaolan, Madzsarli 
(az utóbbi a XIX. századig létezett).

Megérkeztek a magyarok
Tizenhat magyar törzs volt, 

a Kárpát -medencébe 7 érkezett. Hová is 
került a többi? A Kaukázusba! Pontosít-
sunk! Négy Magyarországról beszélhet-
tünk: Magna Hungaria, Dentu-Magyaria, 
Kummagyaria, Kárpát-medence. Fontos, 
hogy ezek nem egy időben léteztek. 

1. Magna Hungaria
A baskír-magyarok éltek az Ural vi-
déki hazájukban, a Volgán túli terüle-
ten a VIII. században. Itt talált rájuk 
1236-ban Julianus testvér. Az ő országu-
kat – Fr. Richardus jegyzőkönyvének szö-
vege nyomán – Magna (H)Ungaria néven 
ismeri a történelem, Fr. Henricus jelentése 
pedig Baschardia néven. 

2. Dentu‑Magyaria 
760 után érkeztek ide a magyarok. 

Független szabír állam volt. Beletartozott 
Kijev is, melyet Álmos fejedelem alapított 

840 körül. Központi törzse a Megyer volt. 
150 évig állt fenn, s nem került kazár 
fennhatóság alá. Hadereje sem szolgált 
a kazár seregben. Önálló háborúkat ví-
vott, 839-ben pl. az Al-Dunánál, 860-ban 
Krímben, 862-ben a Kárpát-medencében, 
amint erről Hinkmár (806-882) érsek tá-
jékoztatott. A lakosság a 880-888 közötti 
besenyő előnyomuláskor kettévált. Egy 
része a besenyő fenyegetés elől régi ha-
zájába, a Kaukázus mögé húzódott vissza, 
másik része pedig a Dnyeper mögé hát-
rált, ahol aztán hasonló sorsot ért és szin-
tén idehúzódó onogur törzsekkel kötöttek 
szövetséget (talán az első vérszerződés) 
a közös védekezés érdekében. Mind lét-
számban, mind haderőben a szabírok vol-
tak lényegesebbek a magyarság kialakulá

3. Kummagyaria 
Mint az előbb megtudtuk, a szabír-

szavárd magyarok 880-888 között 
hagyták el Dentu-Magyariát, s tele-
pedtek le a Kuma folyó déli vidékén 
a Kaukázusban. Mai tudásunk szerint itt 
szerepel a magyar népnév legelső ízben 
a történelemben, mégpedig „kum- vagy 
kuma-magyar” alakban. Ezt legjobban az 
bizonyítja, hogy a Kuma partján felépí-
tett fővárosuknak is a Magyar/Madzsar 
nevet adták. A nép maga kb. 250.000 főt 
tehetett ki, nagyjából mint a honfoglaló 
Árpád népe. A fő-király a kündü/kende, 
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a katonai parancsokat a gyula adta ki. 
Klaproth (1743-1817) szerint fejlett 
öntözéses földművelést is folytattak. 
Az öntözőrendszer egy része még az ő  
korában is működött Kavkaszktól keletre. 

Szép számmal kerültek elő ún. 
„Kamennaja Baba” szobrok is, melyek 
nagyon hasonlítanak a Duna-Tisza kö-
zén, illetve a Kassa melletti Keveházán, 
stb. előkerült szobrocskákhoz. Mindkét 
arab forrás szerint a magyarok délcegek, 
erősek, ruházatuk pompázatos, lovaik 
kitartóak. Megjelenésük tiszteletet pa-
rancsoló, de barátságos. Az egész nép 
tekintélyes, szorgalmas és gazdag. A ket-
tészakadt magyarság Kárpát-Duna me-
dencébe költözött része a kereszténység 
felvételéig még követek útján kapcsolat-
ban állt a Kuma-vidékiekkel, de a XII.-
XIII. században már csak annyi maradt 
fenn hagyományként, hogy vannak kele-
ten maradt testvéreink.

A XIII. század elején a tatárok támadták 
és foglalták el a területet, s Kummagyaria 
is az évszázadokig fennállott nyugati mon-
gol részbirodalom hűbéres tartománya lett. 

A kaukázusi magyarok létezését a mai 
hivatalos álláspont megkérdőjelezi, pe-
dig előkerültek a magyarokra oly na-
gyon jellemző részleges lovas sírok is. 
Ámde a város határában álló 426 kurgánt 
soha nem tárták fel. P. A. Diter feltárta 
a koloszovkai temető sírjait, amelyekben 
a honfoglaló magyarok emlékanyagának 
a legközelebbi párhuzamai kerültek elő. 

Magyar főváros az 1387-1396 közötti 
harcokban semmisült meg. Ugyanekkor 
szóródott végleg szét a kummagyar nép 
is. Mahmudi népbíró tudósítása alapján 
parancsot adtak ki a város földig való 
lerombolására. Valószínű, hogy a zavaros 
időkben a város és a környék magyar 
lakossága is a hegyek jobban védhető 

magaslatain keresett menedéket. Erre 
utal Gärber közlése. Viszont Karamsin 
azt említi, hogy Magyar utolsó lakosai 
Perzsiába költöztek. Csak töredék lehe-
tett. Nyom nélkül mégsem veszhettek el. 
Utódaiknak valahol élniük kell ma is.

Bálint Gábor a kabardokban sejtet-
te utódaikat. Az abkázok és az oszétek 
hagyományaiban egyaránt él az a tu-
dat, hogy ők egykoron Magyarban lak-
tak. Nem lehetetlen, hogy néhány ma-
gyar nemzetség e szomszédnépekhez 
menekült.

Magyar városa háromféle házból állott. 
A gazdagoknak időtálló, égetett anyagból 
készült palotái voltak. Az épületek má-
sik fajtája a kevésbé tehetősek igényeit 
elégítette ki. Kőépületek voltak ezek is, 
de egyszerűbb kivitelben. Az épületek 
harmadik csoportjába a szegény nép pó-
rias kunyhói, szövevényes, vagy vertfalu 
vályogviskói és veremlakásai tartoztak. 
Ezen kívül ott voltak a város szívében 
a kereskedőnegyed olcsó, faoszlopos tor-
nácú vályogházai is és a nagy körfolyo-
sós bazár, a keleti élet elmaradhatatlan 
kísérői. A városban agyag csövekből ké-
szült vízvezeték volt. A hegységben me-
leg vizű forrás fakadt, s annak betegséget 
megelőző hatást véltek. 

Vallásuk
Ibn Ruszta szerint a magyarok tűz-

imádók. Al Bakri szerint a magyarok 
bálványimádók.                                                 

Gardizi Jézus-hitűeknek írta le őket.
Kinek van igaza? Mindhárom-

nak, hiszen Kaukázia két igen fontos 
transzkontinentális útvonal csomópontja, 
tehát mindenféle esz me áramlatnak kitett 

terület volt. Sőt, a 642-es arab hódítás mi-
att a mohamedán vallással is számolnunk 
kell.

A keresztény vallás terjedése: „az aposto-
lok közül Tádé Szíriában és Kis-Ázsiában, 

Fejér György

Jerney János
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András Szkíthiában (!), Fülöp Phrigiában, 
Bertalan Örményországban és Arábiában, 
Tamás Arméniában és Parthiában, Simon 
és Mátyás Etiópiában és Indiában prédi-
kált és térített.”                                

A kereszténység a Fekete-tenger északi 
partvidékein a III. század vége felé kezdett 
gyökeret verni. Zakariás rétor feljegyzései 
szerint viszont Kr. u. 530 táján Quarduct, 
később pedig Maq örmény püspök térít-
getett sikerrel a kimmériai Boszporusszal 
szomszédos kaukázusi onogur-magyarok 
között. Malalas és Theophanes tudósítása 
szerint pedig Kr. u. 527-528-ban történt 
térítői kísérlet a Meótisz-vidéki onogur-
magyarok között. 

A VI. században a kaukázusi népek 
közül mindenesetre keresztények már 
a Fekete-tenger dél-keleti partjainál lakó 
abkázok, a tőlük északra élő cserkeszek, 
sőt a cserkeszföldi Tamanban 536-ban már 
püspökség is székelt. Ugyancsak 540 kö-
rül szervezték meg a krimi gótok püspök-
ségét is. Amikor a hun-onogurok az V. szá-
zadban benyomultak Krímbe, közvetlen 
érintkezésbe kerültek a kereszténységgel. 
Később, 619-ben Kürt fejedelem próbál-
kozott meg újból nagyobb arányú keresz-
tény térítéssel. Ezeknek az igyekezeteknek 
megvolt az alapja, mert a bizánci térítők 
már a VIII. században olyan szép eredmé-
nyeket értek el, hogy onogur és hun püs-
pökségek alapítására kerülhetett sor. 

IV. Ince pápának „Hunnaviát és 
Arbániát” említő 1250. évi bullája teljesen 
tisztázza a Kuma-menti magyarság kato-
lizálása kezdetének történetét. Elsőként a 
dominikánusok (domonkosok) jutottak el, 
minthogy IV. Ince őket küldte oda. Később 
azonban a ferencesek területe lett. A fe-
rences hittérítők és vértanúk sorából szép 
számmal tudunk kimutatni hazánkbeli ma-
gyarokat is. Rubruk (1215/1220-Párizs?, 

1270 k.) misszionárius, IX. Lajos 
francia király követe 1253-ban járt 
Kummagyariában, ott találkozott és el-
beszélgetett két ott működő pannóniai 
magyar hittérítő szerzetessel is, akikről 
azt mondja, hogy az ott élő keresztény 
magyarok papjai voltak. Takács Ince sze-
rint László testvér (Fr. Ladislaus) a Krím-
félsziget biztosa, vagyis a hittérítők között 
a legmagasabb tisztet viselő egyén magyar 
származású volt. Ez a László testvér egyik, 
1287. április 10-én kelt és a rend generá-
lisához (Fr. Mattheus ab Aquasparta) in-
tézett levelének végén felsorolja az elhalt 
rendtagok nevét is. Ezek során találko-
zunk még egy magyarral: Fr. Karichinus 
Ungarus nevével, aki az egyik helynöksé-
gen tolmács szerepét töltötte be.

(Folytatjuk)
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 

2016. június 16-i klubdélutánján)
Forrásjegyzék:
1. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria
2. Bendefy László: Jeretány
3. Bendefy László: A magyarság kauká-

zusi őshazája.
(A könyvek megtalálhatók az interneten.)

                   

Megdöbbenve hallottam  nemrég,  amint 
egy sajtótájékoztatón bizonyos nem is túl 
fiatal  újságíró „nehezményezte”, hogy 
Mindszenty József  bíboros  boldoggá ava-
tása még késik miközben a ROMÁN Már-
ton Áron ügye napirenden van...

Nos,  jó lenne ha minden magyar, bár-
hol éljen, többet tudna Áron püspökről. 
Ezért részleteket közlünk   Kiss Gábor   
2014. novemberében megjelent írásából, 
amelyre  A Nagy háború  írásban és kép-
ben címet viselő blogban akadtam rá.

Márton Áron életének e kevéssé is-
mert szakaszáról szerencsénkre a bé-
csi Hadilevéltár, valamint a budapesti 
Hadtörténelmi Levéltár gyűjteményeiben 
számos dokumentum tanúskodik.

 A legfontosabb irat, az úgynevezett kato-
nai anyakönyvi lap sajnos az ő esetében is 
megsemmisült az elmúlt évtizedek viharai-
ban, így szolgálatára vonatkozóan a katonai 
levéltárakban megőrzött iratokból pontos 
képet nem tudunk felvázolni. A dokumen-
tumok, valamint a cs. és kir. székelyudvar-
helyi 82. gyalogezred világháborús tevé-
kenységét elbeszélő, 1931-ben Budapesten 
megjelent, A cs. és kir. 82. székely gya-
logezred története 1883–1919. című kötet 
(a továbbiakban: ezredtörténet), továbbá 
korabeli nyomtatott források segítségével 
mégis lehetséges néhány, kevesek előtt is-
mert epizód felvillantása.

 Azt tudjuk, hogy 1915 júniusában, 
az érettségit követően behívót kapott a cs. 
és kir. 82. székelyudvarhelyi gyalogezred 
kötelékébe, majd érettségizett fiatalként 
hamarosan tartalékos hadapródjelölt lett. 
A tartalékos tisztiiskola elvégzése után 
az uralkodó 1916. július 1-jével tartalé-
kos zászlóssá léptette elő. A budapesti 
Hadtörténelmi Levéltárban őrzött kitün-
tetési javaslata szerint harctéri szolgálatá-
nak kezdete 1915. november 6.

 
(forrás: Márton Áron Múzeum, 
Csíkszentdomonkos. Köszönjük Nagy József 
közreműködését!)

Márton Áront több mint 8 havi Isonzó 
menti szolgálat után 1916. július 19-én 
érte az első sebesülése. A sérülésről 
a bécsi Hadilevéltár I. világháborús 

Bálintné Kovács Júlia

Márton Áron, az első világháborús katona

A legtöbben Márton Áronra Erdély püspökeként emlékeznek. Pedig papi tanulmá-
nyainak megkezdése előtt harcolt a Doberdón, a román fronton és Dél‑Tirolban is, 
sőt többször megsebesült. A későbbi püspök több kitüntetéssel, tartalékos hadnagy-
ként fejezte be az I. világháborús szolgálatot.

A Világosító Szent Gergely búcsún az Orlay 
utcában
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veszteségi nyilvántartásának egyik karton-
ja tanúskodik.

A lövési sérülés a bal vállát és felkarját 
érte.(..). Orvosi kezelésének és gyógyulá-
sának folyamata pontosan nem ismert, de 
annyi bizonyos, hogy a cs. és kir. soproni 
tartalékkórház 1916. augusztus 27-én át-
adta a cs. és kir. 82. gyalogezred póttes-
tének, vagyis vélhetően hazatávozhatott 
betegszabadságra.

Felgyógyulását követően ténylegesen 
visszakerült a 82. gyalogezred köteléké-
be, majd 1916. október 8-án ismét a harc-
téren találjuk.

 Az ezred ekkor az erdélyi, illetve 
moldvai harctéren küzdött. Pontosabban 
az ezredtörténet lapjai szerint „Október 
7-én az ezred a vasút mentén előbb Alsó-, 
majd Felsőrákosra ment. Ez a két község 
már az ezred kiegészítő kerületéhez tarto-
zott s a székely lakosság megható lelke-
sedéssel fogadta hős fiait. Az ezred 8-án 
Köpeczen, Bölönön át Szászmagyaróst, 
9-én Hídvégen, Árapatakon, Botfalun át 
Szászhermányt érte el.”

 Ezt követően az eltöltött közel kéthavi 
harctéri szolgálata után, 1916. december 
29-én már mint tartalékos zászlós és sza-
kaszparancsnok másodszor is megsebesült.

Az előző napon történtekről a fentebb 
említett kitüntetési javaslat pontosan tudó-
sít: „1916. december 28-án a Sósmező mel-
lett vívott csatában különös hősiességével 
kitüntette magát.” Tettéért az illetékes had-
sereg parancsnoksága jóváhagyta ezredpa-
rancsnoka javaslatát és számára az Ezüst 
Vitézségi Érem II. osztályát adományozta. 
Sajnos, másnapi sérülését illetően közeleb-
bi adatok nem állnak rendelkezésünkre. 
Az ezredtörténetből annyi tudható, hogy az 
ezred II. és III. zászlóalja e napon súlyos 
harcokat vívott, amelynek során 3 halottat 
és 12 sebesültet vesztett. Az adatok szerint 

ebben az időben Márton zászlós a 82. gya-
logezred 1. századában szolgált, vagyis az 
I. zászlóalj kötelékéhez tartozott. Ezt erősí-
ti meg a 82. gyalogezred 1916. december 
31-én kelt veszteségi jelentése is.

Az I. zászlóalj tevékenységét illetően 
azonban nincs pontos adatunk. Sérülését 
követő gyógyulása mindenesetre hosz-
szabb ideig tarthatott, mert a román harc-
téren lévő alakulatánál szolgálatra csak 
1917. július 24-én jelentkezett. 

A harmadik veszteségi feljegyzés bizo-
nyítja, hogy harctéri működésének továb-
bi hónapjai sem telhettek eseménytelenül. 
Már csak azért sem, mert az ezred állásai 
1917 januárja óta az akkori magyar határ-
tól 20–30 km-re lévő Casinului hegyvo-
nulat lejtőin húzódtak.

 Ezt a helyszínt az ezred legénysége 
„halálvár”-nak nevezte el (..).

Közel másfél éves moldvai, illetve er-
délyi tartózkodás után a háború meneté-
ben bekövetkezett változások miatt a 82. 
gyalogezred számára 1918. május 24-én 
megérkezett a menetparancs, majd 1918 
júniusának első napjaiban az ezredet át-
szállították az olasz frontszakaszra, az 
akkori osztrák–magyar határ közelébe, a 
Hétközség fennsíkjára. Márton Áron itt 
szenvedte el 1918. június 29. és július 2. 
között harmadik sérülését.

Az iratok hiánya miatt a sérülés pon-
tos idejéről és körülményeiről nincsenek 
adataink. Az ezredtörténet lapjait ol-
vasva azonban könnyen elképzelhetjük 
a fenti napok történéseit. Amennyiben 
még mindig az I. zászlóalj állományá-
hoz tartozott, szokatlanul kimerítő napo-
kat élhetett át. Éjjeli és nappali menetek 
szakadatlan ellenséges tüzérségi tűzben, 
többszöri gázriadó elrendelésével, meg-
megújuló ellenséges gyalogsági roha-
mok repülőgép-támogatással. Az ezred 

számára a nyári és kora őszi hetek, hóna-
pok mindegyike hasonlóan telt el. Márton 
Áron világháborús szolgálatára vonat-
kozó utolsó elérhető hivatalos forrás az 
1918. október 14-én kiadott Rendeleti 
Közlöny személyügyi részének 182. szá-
ma, amely arról tudósít, hogy a háború 
végnapjaiban az uralkodó Legfelsőbb 
Dicsérő Elismerésben részesítette.

Hogy hol érte a háború vége? Erre vo-
natkozóan levéltári forrás nem maradt 

fenn. Az ezredtörténetben található adatok 
szerint az ezred teljes állománya novem-
ber 3-án hadifogságba esett, ahonnét csak 
1919 novemberében szabadulhattak. Egy 
biztos, hogy Márton Áron a sebesülését 
követően gyógykezelésre hazakerülhetett, 
mert egyes források szerint az összeomlás 
után nem vetette le az egyenruhát, hanem 
szolgálatra jelentkezett a Székely hadosz-
tály parancsnokságán. Ez persze már egy 
másik történet.

Félkész a tetőtér. Szeptemberre különleges ki-
állítás helyszíne lesz

Az örmény templommal szembeni közös-
ségi ház udvarán jelentette be Gál Hunor 
plébános, Kulcsár László projektvezető és 

Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács al-
elnöke, hogy van anyagi keret, folytatódnak 
a házépítési munkálatok. Az emelet már ta-
valy tető alá került, most a belső munkála-
tok, majd a berendezés következik.

A tavalyi 25, majd 20 ezer lejes összeget 
követően idén 49 ezer lejt ítélt meg a kö-
zösségi ház bővítésére a megyei tanács. 
A ház körüli munkálatokra kapott összeg 
felét képezi az idénre tervezett, hamaro-
san rajtoló beruházásoknak. „Szeretnénk 
az ablakokat helyükre tenni, a tetőtér 
belső szigetelését elvégezni, és a lépcső-
házat kialakítani, így a tetőteret használ-
hatóvá tenni. Ez egy 100 ezer lejes nagy-
ságrendű beruházás, a hiányzó összeg 

Balázs Katalin

Folytatódik az örmény építkezés 
Gyergyószentmiklóson

Közösséget és közösségi házat építenek tovább a gyergyószentmiklósi örmények. 
A hétfői sajtótájékoztatón kiderült, az építkezés második fázisa még e héten elkez-
dődik, ősszel pedig olyan kincseket tárnak a nagyközönség elé, amiről nem is tud-
hatták, hogy létezik.
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előteremtésében az örmény közösségre is 
számítunk” – fogalmazott Kulcsár László.

Szeptemberre kell lakható legyen 
a tetőtér, akkorra terveznek oda egy 
rendhagyó eseményt. „Ha valamit 
nem látunk, lehet, hogy nem is létezik. 
Márpedig vannak olyan örmény kincsek 
Gyergyószentmiklóson, amit az egyszerű 
ember sosem láthatott, nem értékelhetett. 
Most megmutatjuk egy kiállítás kereté-
ben” – közölte a plébános. Lesz a kiállított 
tárgyak között több száz éves miseruha, 
eddig elrejtett kelyhek, olyan könyvek, 
melyek unikumok, és talán a legrégeb-
binek számítanak egész Széklelyföldön. 
A kincsek közé sorolta Gál Hunor azt 
a kétezer kötetes, örmény plébánián ta-
lálható könyvtárat is, amely felfoghatat-
lan eszmei értékkel bír, bátran lehet vele 
büszkélkedni. „Nem lehetünk zárkózot-
tak, meg kell mutatnunk értékeinket, hogy 
ne csak mi csodálkozzunk a kincseken.”

Mint elmondta, a szándék az, hogy meg-
mutassák, ami e közösség értékét jelenti, 
nyitottan, a más felekezetű városlakóknak 

is, hisz ez a gyergyóiak közös büszkesége 
kell legyen. A lelkipásztor további tervek-
ről is beszélt, amely magában foglalná 
a közösségi ház udvarának térré alakítá-
sát. Olyan találkozóhellyé, amely a város 
körforgásának részét képezi majd. A kö-
zösségi ház bővítése és a tér rendezési 
szándéka mellett a közösség is épül, ha 
nem is egyik napról a másikra.

„Egy kicsit elhült közösség kezdett meg-
mozdulni. Meglátszik ez a gyerekek cso-
portján, a kóruson, vannak, akik felaján-
lották, szívesen hozzájárulnak a templom 
harangjainak és festett üvegablakainak 
rendbetételéhez. Ezek olyan jelek szá-
momra, hogy érdemes dolgozni, van, aki 
igényli munkánkat. Persze, vannak még, 
akik ellenkeznek vagy akár kételkednek, 
de az idő nekünk dolgozik” – összegzett 
az örmény hívek egyházi elöljárója.

Forrás: Gyergyói Hírlap,   2016.05.31. 
(Szerk. megjegyzés: A tetőtér faszerkezeté-
nek beszerzéséhez néhány éve a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat is 300 ezer Ft tá-
mogatást nyújtott.)

A június 17-e és 19-e között tartott kon-
ferenciát ünnepélyes keretek között Csűry 
István, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület püspöke nyitotta meg, aki 
megáldotta a közösséget és annak mun-
káját. A háromnapos rendezvényen szá-
mos érdekes és közösségformáló előadás 
hangzott el. A programok között igazi 
élményt jelentett, amikor kemencében 
megsütötték a Kárpát-medencei magyar-
ság kenyerét. A hagyományokhoz méltón 
a kenyérhez mindenki hozott otthonról 
lisztet, sót és kovászt.

A fórumon Esztergály Zsófia, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnö-
ke hangsúlyozta: nagyon fontos az ösz-
szetartozás szempontjából a rendszeres 
találkozó. Az eseményt sokszínűvé és fel-
tétlen hitelessé teszi, hogy olyan emberek 
tartanak előadást és képviselik közössé-
geiket, akik egymástól - lényegét tekint-
ve - elzártan élnek magyarként. A civil 
szervezetek képviselői különféle szoci-
alizációs hátterük okán, eltérő tapaszta-
latok alapján közösségi szintű kulturális 
és közigazgatási témáról, valamint az 
együttműködési lehetőségekről értekez-
tek, az egységet keresve. Mindezt teszik 
úgy – fogalmazott-, hogy aktívan élték 
meg a rendszerváltozást és az azt követő 
közel 20 évet, illetve látják a civil szféra 
és a nemzetiségek helyzetének alakulását. 

  

Kárpát-medencei nemzetiségi párbeszéd
Esztergály Zsófia Zita

53 civil szervezet képviselője érkezett a külhoni magyarság legnagyobb kulturális 
eseményére, az immár 13. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Kisebb-
ségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumára. A határon túli magyar 
civil szervezetek hét ország közösségét jelentették: Szlovákia, Ukrajna, Románia, 
Horvátország, Bosznia‑Hercegovina, Szerbia és Magyarország. A Fórum védnö-
ke: Potápi Árpád a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára volt. 
Az eseményen a magyarörménységet képviselve részt vett Esztergály Zsófia, a Fő-
városi Örmény Önkormányzat elnöke, valamint Bálintné Kovács Júlia, az Arménia 
Örménymagyar Baráti Társaság elnöke. 

Tehát a legkomolyabb emlékekkel és 
szellemi értékekkel, komplex rálátással 
képesek véleményt formálni – tette hozzá 
Esztergály Zsófia, aki felhívta a figyel-
met arra a bevett hagyományra, amellyel 
a megjelentek a nemzetiségi és kulturális 
összetartozást jelzik: a Kárpát-medencei 
magyarság kenyerének megsütésére. 

A találkozó főrendezője Romhányi 
András, a Magyar Kollégium Kulturális 
Egyesület elnöke elmondta, a budaka-
lászi találkozók azért jöttek létre, hogy 
a kisebbségben élő magyar kulturális ci-
vil szervezetek vezetői találkozhassanak 
egymással. Sajnos az úgynevezett er-
nyőszervezetek, a Csemadok, az EMKE, 
a KMKSZ uralták a határon túli magyarok 
ügyeit, és a kisebb szervezetek napi prob-
lémáival nem foglalkozott senki. Úgy is 
szoktuk mondani – tette hozzá Romhányi 
András -, ezek elvesztek a globalitásban, 
az erdőtől nem látták a fát. A találkozó 
alapcélja tehát az, hogy minden szervezet 
között közvetlen párbeszéd alakulhasson 
ki, tapasztalatcsere történjék, és együtt-
működés jöjjön létre. 

Bálintné Kovács Júlia
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Romhányi elmondta azt is, hogy 
a Fórumon történő felszólalásokból ki-
derült, hogy az utóbbi idők probléma-
köre többnyire mindenhol azonos. Mint 
fogalmazott: azt jelzik határon túlról, 
hogy a politika nagyon erősen – sok-
szor erőszakosan - rányomja bélyegét 
a működésükre, tulajdonképpen elle-
hetetlenítve a civil szervezeteket. Ezért 
ma, még nagyobb szükség van a közös 
gondolkodásra, a találkozókra, és együtt 
kell, megfejtsük, hogy reagáljuk le a je-
lenséget – vélte a találkozó főrendezője.

Bálintné Kovács Júlia erdélyi örmény 
vezetőként a tizenháromból mindössze 
egyetlen fórumot hagyott ki eddig. Julika 
néni – ő kérte, hogy így szólítsuk -, a ko-
lozsvári Arménia Örménymagyar Baráti 
Társaságot képviseli. Az idén 25 éves 
fennállását ünneplő egyesületet Keresztes 
Zoltán alapította. Julika néni elmondta: 
céljuk, hogy felkutassák, ismertté tegyék, 

bemutassák, hogy mit tettek az Erdélybe 
betelepült örmények - akik itt hazára 
találtak -, az erdélyi kultúráért, építé-
szetért, mindenért. Julika néni örömmel 
beszélt arról, hogy az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Füzetek erdélyi munkatársa, 
sőt munkálkodik a lap helyi postázásában 
is. Elismerően szólt az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületről, hiszen 
megjelenésenként félezer lapszámot kap-
nak térítésmentesen, és ez óriási dolog 
számukra.

A háromnapos tanácskozás főbb gon-
dolatait záróközleményben összegez-
ték. Ebben többek között rögzítik, hogy 
változatlanul fontosnak tartják magyar-
ságunk és keresztény gyökereink vál-
lalását, nemzettudatunk megőrzését, 
hagyományaink és kulturális értékeink 
bemutatását, megismertetését, elfogadta-
tását Európában és a világon.

Esztergály Zsófia, Pesty László

Romhányi András

A 250 éves évfordulón tartott szentmise és em-
lékülés résztvevői

Az örmény templomban az ünnepi alka-
lomból tartott kétnyelvű – román-magyar – 
szentmisét Babota Tibor Erzsébetvároson 
beszolgáló medgyesi római katolikus 
lelkész, szentszéki tanácsos celebrálta, 
s a mai erzsébetvárosi etnikai viszonyok-
ról sokat elmond, hogy még a Mi atyánk is 
csak román nyelven hangzott el.

Az 1568-as vallási toleranciát tör-
vénybe iktató Marosvásárhelyről érkező 
újságírónak ez még akkor is meghök-
kentő, ha tudja, a hozzá tartozó települé-
sekkel (Szászernye, Magyarsáros) együtt 
Erzsébetváros ma alig 7-8 ezer lelket 
számláló kisváros, ahol a magyarok lé-
lekszáma nem éri el a kilenc százalékot, 
s ezen belül a hét százaléknyi reformá-
tus mellett alig másfél százaléknyi a ró-
mai-katolikusok aránya, aminél csak fél 

százalékkal több a görög-katolikusoké. 
Így örmény katolikus jóformán már nem 
is él Erzsébetvárosban, saját papra pedig 
még a római katolikusoknak sem telik. 
Ezek a számarányok nem voltak mindig 
így, hiszen, ha felütjük a régi krónikákat, 
azt látjuk, hogy például 1850-ben a lakos-
ság száma bár csak 2224 volt, ebből 689 
örmény, 619 magyar, 488 román, 47 né-
met nemzetiségű volt, s 1238 római kato-
likus mellett 817 görög katolikus és 130 
református élt a településen.

Nos, ilyen kisvárosban, nem csoda, 
hogy ha a közösségi emlékezet szinte 
mindent számon tart abból, ami a telepü-
lés hírnevét öregbít(het)i.

Felidézett örmény századok
Ilyen esemény volt 1632. november 

3-a, amikor Ebesfalván (Erzsébetváros 
régi neve) született I. Apafi Mihály erdé-
lyi fejedelem, vagy 1688, amikor itt adta 
vissza lelkét teremtőjének Bornemissza 
Anna erdélyi fejedelemasszony. Egy 
újabb jeles eseményre egészen 1773-ig 
kellett várni, amikor az Erzsébet vendéglő 
épületében szállt meg II. József császár. 
Idős erzsébetvárosiak még ma is büszkén 
mutogatják az egykori épületet, melyen 
ma a Târnava Hotel és a városi könyvtár 
osztozik. Száznegyven évvel később, egy 

Örmény múltidézés Erzsébetvárosban  
 - részlet

Bögözi Attila

Egész napos programmal emlékeztek Erzsébetvárosban az örmény főtemplom alap-
kőletételének 250. évfordulójára. A templom múltja, története gazdag, akárcsak 
az építő örmény közösségé, jövőjét azonban intő jelként összegzi mai, aszimmetri-
kus arculata, ami egy 1927-es vihar következménye. Akkor egy szélvihar lesodorta 
az északnyugati torony sisakját, amit azóta sem sikerült visszaállítani. 
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1913-as vasúti szerencsétlenség kér helyet 
még a felsorolásban, melynek helyszíne 
az erzsébetvárosi állomás volt. A három 
halottat is követelő balesetet épségben 
úszta meg Eitel Friderich porosz herceg, 
II. Vilmos német császár fia, aki szintén 
a vonaton utazott.

Hogy a kollektív emlékezetnek is meg-
vannak a maga korlátai, jó példa rá, hogy 
a vonatszerencsétlenség idején még létező 
Vásártér utcát, újságíró kollégámmal, aki-
nek az édesapja született ott, legnagyobb 
igyekezetünk ellenére, egész napos ke-
reséssel sem sikerült beazonosítani. Még 
a nyolcvanon túl járó református gondnok 
sem tudott hasznos információval segíteni.

És nem leltünk a keresett utcára Ávedik 
Lukácsnak a Szabad királyi Erzsébetváros 
monográfiája című Szamosújvárott, 
1896-ban kiadott, még ma is forrásérté-
kű munkájában sem, holott az örmény 
főtemplom alapkőletételének 250. évfor-
dulója alkalmából szervezett ünnepségen 

a városi kultúrházban tartott konferencián 
is sűrűn elhangzott, hogy a város egyko-
ri plébánosa, Ávedik Lukács főesperes 
könyve Erzsébetváros eddigi legteljesebb 
monográfiája.

A kizárólag csak román nyelvű, tudomá-
nyosnak hirdetett konferencián (melyen 
részt vett Ashot Grigorian, Örményország 
miniszteri rangú konzulja is) az ország 
több sarkából összesereglett népes közön-
ség előtt, többnyire a kolozsvári Babeș-
Bolyai Tudományegyetem armenológiai 
intézetének doktoranduszai értekeztek, 
előadásaikban, román fordításban, sűrűn 
és hosszan idézve Ávedik Lukács művé-
ből – hozzáértők szerint, sajnos, – leg-
többször a forrás megjelölése nélkül…

…
Építette az örmény hitbuzgóság

Ennél jóval érzékenyebb téma az örmé-
nyek uniója a római katolikus egyházzal, 
amit a hittudomány általában egyetlen 
személyhez, a püspöki címet is viselő 
Oxendio Virzirescóhoz, illetve hittérítői és 
egyházszervezői tevékenységéhez köt, aki 
1684-ben érkezett Erdélybe. Vitathatatlan 

tény viszont – s ezzel visszakanyarodunk 
az erzsébetvárosi ünnepséghez –, hogy 
1766-ban már elkezdték az örmény ka-
tolikus főtemplom építését (az alapkövet 
július 22-én vakolták be a szentély dél-
keleti sarkába), majd 1791. június 28-án 
Batthyányi Ignác püspök fényes ünnepsé-
gek között fel is szentelte Árpádházi Szent 
Erzsébet tiszteletére. 

Ez lett Közép-kelet-Európa legnagyobb 
örmény temploma abban a korban, ami-
kor Ebesfalvát az örmények szőröstől-bő-
röstől, házastól, telkestől, mezőstől, sőt a 
hozzá tartozó falvakkal együtt– komoly 
gazdasági erejüket bizonyítva – 1733-ban 
egyszerűen megvásárolták az osztrák csá-
szári háztól. III. Károly királynak ugyan-
abban az évben kelt kiváltságlevele pedig 
a Bethlenek vadászkutyáihoz köthető 
Ebesfalvát a templom névadójára utalóan 
az Erzsébetváros (Elisabethopolis) névre 
cserélte. A főtemplom homlokzatán latin 
szöveggel ez áll: Isten és Erzsébet védnö-
kének építette az örmény hitbuzgóság.

Az erzsébetvárosi örmény nagytemp-
lom, amely monumentális méretei, szín-
vonalas építészeti megoldásai és gazdag 
berendezése révén kiemelkedő helyet 
foglal el az erdélyi barokk egyházi emlé-
kek sorában, „előélete” még Ebesfalvához 
köthető, ahova 1685-ben jöttek az első 
örmény telepesek, akiket a város akkori 
ura, Erdély fejedelme, I. Apafi Mihály nem 
csak hogy befogadott, de későbbi utódai 
honfiúsítottak is, így aztán az akkorra 
már magyar-örménnyé vált közösség 
„bekebeleztetett a magyar nemzetbe”.

Ávedik Lukács a Szabad kirá-
lyi Erzsébetváros monográfiája című 
munkájában részletesen leírja, hogy 
az örmények előbb a Zárda téren fából 
emeltek kis kápolnát, rövidesen azonban 
háromoltáros, a Szentháromság tiszteletére 

szentelt kőtemplomot emeltek (1723 és 
1725 között), ám lassan ez is kicsinynek 
bizonyult, amit csak súlyosbított az  
a körülmény, hogy a Küküllő gyakori 
áradásai súlyos pusztításokat végeztek 
(mint 1763-ban) a templomban is. Ezért 
vált szükségessé egy új, nagyobb templom 
építése. Ezért az örmény lakosság, az   
örmények Erdélybe költözésének 129., 
Ebesfalván való letelepülésük 98. évfor-
dulóján, engedély kért és kapott az ud-
vartól, így aztán 1766. július havának 22. 
napján, 250 évvel ezelőtt, letették az új 
templom alapkövét az Issekutz Vártán és 
Manó testvérektől megvásárolt központi 
fekvésű telken. Az alapba került latin és 
örmény nyelvű irat felsorolja a kezdemé-
nyezők nevét, közöttük a Karácsoni Ker. 
János, akkori plébánost, az erzsébetvárosi 
katolikus lelkészeket, mechitarista szer-
zeteseket, a főbírót és a város jelentősebb 
személyiséginek nevét.

A 250 éve emelt erzsébetvárosi örmény temp-
lom részlete. „Építette az örmény hitbuzgó-
ság”   Fotók: Erdélyi Riport, hoinarromani.ro, 
razvanbb.ro

 
Mikor már csak a kövek emlékeznek

Hogy mindezekből mit láthattak 
a homlokzat félköríves szoborfülkéi-
be elhelyezett Szent Péter, Szent Pál 
és feltehetőleg Szent Erzsébet szobrai? 
Valószínű, semmit, vagy mindent. Attól 
függően, hogy a kőbe vésett pillanat 
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melyik perspektívájából közelítünk a kér-
déshez. Az viszont minden vitán felül 
áll, 250 éve tanúskodnak arról, hogy 
Erzsébetvárosban az örmények egykor 
virágzó, boldog életet éltek, s némasá-
gukban akkor is beszédes tanúk lesznek, 

Sajnáljuk, hogy még értesítést sem küldtek az erzsébetvárosi  örmény katolikus 
főtemplom alapkőletételének 250. évfordulójára szervezett rendezvényekről az 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület részére, holott több mint 20 éve 
állandó kapcsolat alakult ki a várossal. Különösen miután az Egyesület segítette 
életre a templomot kezelő Fundatia  Armeana szervezetet, rendszeresen támogatta a 
Nagyboldogasszony-napi búcsú megrendezését, az Egyesület adta ki Ávedik Lukács 
1896-ban írt Szabad királyi Erzsébetváros Monográfiája c. könyvének reprintjét 
2004-ben,  dr. Issekutz Sarolta: Örmény halottkultusz és temetkezés – Erzsébetváros 
és örmény katolikus temetője  c. könyvét a teljes örménykatolikus  temető síranya-
gának DVD mellékletével  2009-ben az elnök által képviselt Bp. II. kerületi Örmény 
Önkormányzat és a Fővárosi Örmény Önkormányzattal közösen és  adományozta 
igen sok példányban a plébánia megsegítésére, a turista forgalom fellendítése céljá-
ból.  Megemlítendő, hogy az 1990-es évek második felében az Egyesület, valamint 
a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat  és a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
állíttatta helyre az örmény katolikus főtemplom oltára körüli elektromos világítást, 
a templom esőcsatorna felújításához, tűzvédelméhez is hozzájárult, a temető sír-
jainak láthatóvá tétele és feltérképezése költségeit viselte, Ávedik Lukács sírem-
lékének felújítását támogatta,  részben viselte a plébánia örmény könyvtára kata-
logizálásának és könyvben való  megjelentetésének (angol) költségeit (Armenuhi 
Drost-Abgarjan, Bálint Kovács, Tibor Martí: Catalogue of the Armenian Library in 
Elisabethopolis (Leipzig – Eger 2011), valamint felleltároztatta a főtemplom egyhá-
zi gyűjteményét, szakértői véleményt is kérve az állagmegóvásra. 

dr. Issekutz Sarolta

Bögözi Attila

 Vannak dolgok, melyeken nehéz túllép-
ni, nem lehet hallgatni, melyekről beszél-
ni kell, akkor is, ha ezzel darázsfészekbe 
nyúl az ember.

Ángádzsáburleves, mint ima
- egy erzsébetvárosi örmény megemlékezésen elmaradt imáról.

És most legkevésbé az előítéletekre, 
a rossz beidegződésekre gondolok, inkább 
olyan élethelyzetekre, amelyektől össze-
szorul az ember torka, úgy érzi, nincs elég 

levegője, elönti a verejték, és egész tes-
tében remegni kezd. Tudom, a leírt tünet 
együttes alapján legtöbben pánikroham-
ra esküdnének, pedig nem erről van szó. 
Csupán az értelem lázad olyasmi ellen, 
ami bár nyilvánvaló, mégis annyira ért-
hetetlen, hogy leginkább földhöz kellene 
csapnom magam a gyönyörűségtől. Mert 
az emberek lelke tele van csodálatos éles-
látással és érthetetlen vaksággal, amelyek 
megmagyarázhatatlan módon felváltva 
kerítik hatalmukba cselekedeteinket.

Ehhez hasonló érzelmek, gondolatok 
kavarogtak bennem, amikor néhány hete 
Erzsébetvárosban részt vettem az „Isten és 
Erzsébet védnökének” az örmény hitbuzgó-
ság építette főtemplom alapkőletételének 
250. évfordulóján. Az eseményről, hosszabb 
tudósításban számoltam be, ám volt egy pil-
lanat, az ünnepséget felvezető szentmisén, 
amikor „egész testemben hirtelen megfog-
hatatlan változást éreztem. Leginkább va-
lami viharhoz hasonlított, ami a véremben 
kerekedett, és egy pillanat alatt átjárta tag-
jaimat. Ütőereim oly erőteljesen lüktettek, 
hogy ütésüket nemcsak éreztem, hanem 
hallottam is.” Az idézetet Jean Jaques 
Rousseau-tól kölcsönöztem, mert aligha 
tudnám ennél szemléletesebben szavakba 
önteni mindazt, amit akkor és ott éreztem.

E pillanat az volt, amikor a sok szá-
zadot megért magyar-örmény templom-
ban, a hívő lélek legszentebb imádságát, 
a Miatyánkot, a kétnyelvűnek mondott 
szentmisén csak románul hallottam. Pedig 
azt mondják, a szentmisét celebráló 
Babota Tibor szentszéki tanácsos, tal-
pig magyar és római katolikus ember, 
Erzsébetvároson ugyan csak beszolgál 
Medgyesről, mert saját papra még a római 
katolikusoknak sem telik.

Messze nem akarok teológiai vitába 
keveredni az általam mélyen tisztelt és 

nagyra becsült római katolikus egyházzal, 
melynek a hívei előbb katolikusok, s csak 
utána magyarok, tótok, szlovákok, romá-
nok, hottentották vagy bármely más ná-
ció. De egy olyan szentélyben, ahol a hí-
veknek századokon keresztül egyformán 
volt fontos, hogy örmények és magyarok, 
azaz magyar-örmények, nem elmonda-
ni magyarul is a Miatyánkot – a franciák 
azt mondanák: „C‘est plus qu‘un crime, 
c‘est une faute” – ez bizony „több mint 
bűn, ez hiba”, még akkor is, ha a magyar 
fordítás nem adja vissza a francia eredeti 
drámaiságát.

Hogy mit szóltak ehhez az erzsébetvá-
rosi örmény-magyarok?

Egészen biztos erélyesen tiltakoztak 
volna, úgy, hogy az 1927-től egytornyú-
vá vált nagytemplomnak, amely monu-
mentális méretei, színvonalas építészeti 
megoldásai és gazdag berendezése révén 
kiemelkedő helyet foglal el az erdélyi 
barokk egyházi emlékek sorában, másik 
toronysisakja is leszökött volna helyéről 
(az északnyugati torony sisakját 1927-ben 
egy szélvihar sodorta le, azóta sem sike-
rült visszaállítani).

Ám kérdő, háborgó zokszó egy sem 
volt, mert akik ilyet mondhattak, hallat-
hattak volna, azok immár csaknem mind 
kinn vannak már a dombtető oldalában 
meghúzódó csendes temetőben. Legjobb 
tudásom szerint erzsébetvárosi születésű 
magyar-örmény immár csak mutatóban 
van a városban.

Történelemmé lettek, akik azzal a re-
ménnyel hunyták le szemüket, hogy lesz-
nek még, akik emlékeznek rájuk, azon 
a nyelven, amelyen egykor ők dicsérték 
az Urat. És fohászkodtak hozzá.

A holtaknak ez a kegyeletteljes reménye 
csalatott meg, az élők által, a csak romá-
nul elhangzott Miatyánkkal. Mert az évnek 

amikor építőkre-építtetőkre már csak ők 
emlékeznek.

És emlékeztetnek.
Ha lesz emlékező utókor.
2016 májusában még volt. Ez az írás en-

nek a tanúsága.
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364 napján legyünk katolikusok, vagy 
más felekezetűek, de ha van – és most 
volt – egy nap, amikor a hitbéli hovatar-
tozásunk egy ünnep, és nem is akármilyen 
ünnep okán azonos rangra emelkedhet 
magyarságunkkal, akkor ne szégyelljük 
(ne felejtsük?), még egy római katolikus 
szentmisén sem elmondani anyanyelvün-
kön is a Miatyánkot!

Tisztában vagyok azzal, hogy Erdélyben 
manapság az örmény identitás bonyo-
lult jelenség, a magyar-örmény identitás 
pedig még illékonyabb, és erőteljesen 
meghatározza azt a magyarság kisebbségi 
helyzete Romániában. Ilyen értelemben a 
magyarörmény halmozottan, kétszeresen 
is kisebbségi. Abban, hogy a magyar-ör-
mények elsősorban magyarnak vallják 
magukat, döntő szerepet játszik a romá-
niai magyarok negatív diszkriminációja, 
a hatalmi struktúra erőteljes asszimilációs 
politikája, és nem utolsó sorban a magyar 
és örmény közös múlt, itt Erdélyben.

Ugye, sokunknak ma is ismerősen 
hangzik az a gyergyószentmiklósi szó-
lásmondás, hogy: „az örmény magyarabb 
a magyarnál.”

A magyar-örmény közösség tagjai – 
nem Erzsébetvárosban, hiszen ott már 
gyakorlatilag nincsenek – a templomban 
éppen úgy eléneklik az örmény katolikus 
liturgia énekeit, mint a mise befejeztével 
a magyar himnuszt. „Mi hét közben ma-
gyarok, hét végén a templomban örmé-
nyek vagyunk” – hallottam egy fiatalem-
bert, aki azt mondja, nyelvében nem, de 
hitében él még az örménysége, s akinek 
a felesége magyar hétköznapokon is meg-
főzi az ángádzsáburlevest, ami az örmé-
nyek legünnepibb eledele.

Hogy miért fáj nekem a magyar-ör-
mény templomban a csak románul 
elmondottMiatyánk?

Mert úgy érzem, a magyar-örmények – 
az ősök! – annyi tiszteletet megérdemel-
nek, hogy lelkük üdvéért, templomukban, 
legalább egy Miatyánkot magyarul mond-
junk, mondhassunk el.

Ez nem csak tisztelet kérdése.
A saját identitásunk csúszik ki kezünk-

ből, ha már a Miatyánkot is hagyjuk, 
hogy csak románul mondják. Mert a ma-
gyar-örmény múlt Erdélyben a mi magyar 
múltunk szerves része. Jó lenne ezt az 
erdmagyar politikumnak is tudatosítania, 
hiszen egy szál magyar főember sem téb-
lábolt Erzsébetvárosban az ünnepségen. 
Sem egyházi, sem világi. Pedig ott sem 
lenne szabad feladni a múltat, ahol, mint az 
örmény-magyarokból Erzsébetvárosban, 
már egy sincsen. Így eshet meg, hogy 
a városi kultúrházban megtartott tudomá-
nyosnak mondott konferencián egyetlen 
magyar mondat sem hangzott el. Minden 
értekezés román nyelven folyt.

Akárcsak a Miatyánk a templomban.
És így jut szép lassan román kézre ma-

gyar múltunk egy része, most csak még 
emlékezve, aztán a 300. évfordulón – ha 
lesz – már magukénak mondva azt a múl-
tat, amit mi magunk adtunk fel azzal, hogy 
nem emlékezünk.

Megtették a román örmények. Vagy 
azok, akik ilyennek vallják magukat, 
s akiknek jelszava: egy az örmény, egy 
a zászló, ami nyilván, politikai célokat 
szolgál (és/vagy kiszolgál).

Mi jöhet még?
Ne legyen soha igazam, de könnyen 

UAR (Uniunea Armenilor din Romania) 
kézre kerülhet – te is örmény, én is ör-
mény alapon – például, az éppen ünne-
pelt erzsébetvárosi főtemplom több mint 
2000 kötetet számláló könyvgyűjtemé-
nye. És iratállománya, vagy akár a sza-
mosújvári főtéri örmény nagytemplom 

kereszt-kápolnájának Rubens képe, mert 
az ottani örmény-magyarokat – legalábbis 
egy részüket – már bedarálta az UAR.

De nem folytatom a felsorolást, nem aka-
rok ötleteket adni azoknak, akik az én tipp-
jeim nélkül is már bőségesen lakomáznak 
egy olyan asztalról, amely nem is az övék.

Nos, mindezekért volt az a pillanat, 
amikor „egész testemben hir te len meg-
foghatatlan változást éreztem. Leginkább 

valami viharhoz hasonlított, ami a vérem-
ben kerekedett, és egy pillanat alatt átjárta 
tagjaimat”.

Késő délután, amikor az ünneplés zaja 
elült, visszasétáltam egyedül az örmény-
magyar ősök főtemplomába és hangosan 
morzsolva fogaim közt a szavakat el-
mondtam az IMÁT.        

Magyarul.
Forrás: Erdélyi riport  2016. 06. 22.

  

A szeptemberi tanévnyitón már teljesen 
felszerelve nyitja meg kapuit a magyar is-
kolánk Szamosújváron, amely előkészítő-
től érettségiig biztosítja a magyar nyelvű 
oktatást a város és a környező települések 
diákjainak.

Az utolsó nagyobb építkezéshez, a tor-
naterem felépítéséhez is hozzákezdtünk, 
a tantermeket, folyosókat, laborokat pedig 
már szinte teljesen berendeztük.

Idén is két tagozat, természet-tudomá-
nyi és filológia osztályok között választ-
hatnak a nyolcadikosok, később, ameny-
nyiben igény lesz rá, további szakokat is 

indíthatnak. Balázs-Bécsi Attila tanár úr 
azonban úgy látja, mindamellett, hogy 
a#felméréseik szerint szeretnének még 
más szakokat is a diákok, a jelenleg mű-
ködő osztályok is jó lehetőséget biztosí-
tanak a továbbképzésre, mind reál, mind 
humán vonalon.

Előkészítőtől negyedikig évfolyamon-
ként egy, ötödiktől tizenkettedikig pedig 
két osztály működik (a 2015-16-os tan-
évben összesen 560 magyar diák tanul - 
óvodásokkal együtt). Ötödiktől a környe-
ző falvakból, valamint a válaszúti Kallós 
Zoltán Alapítványtól is érkeznek diákok; 
vagyis olyan helyekről, ahol elemi okta-
tás még van magyarul, de ötödiktől már 
nincs. A következő években pedig az elő-
készítő osztály/osztályok létszámának nö-
vekedésére is lehet számítani.

Iskolánk, a város magyar diákjain kívül, 
a Mezőség 30 településéről érkező diákok-
nak is biztosítja az anyanyelvű oktatást 
a szórványkollégiumunknak kö szönhetően.

A városban működő magyar oktatá-
si tannyelvű osztályokban jelenleg 453 
diák tanul. Ezt a létszámot az intézmény 

Felépült az iskolánk!
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felmérései alapján a következő 10 évben 
is tartani tudjuk. 

Balla Imola
(Szerk.megj.: Az új iskola a szamosúj-

vári magyar diákokon kívül a Szamoshát, 
Tóvidék és a Sármási Mezőség vidékéről 

fogadja az iskolásokat, akik számára 
bentlakást a TÉKA Kollégiumban biztosí-
tanak /110 fő/. Az ünnepi megnyitó 2016 
szeptember 10.)

A szamosújvári TÉKA Alapítvány TÉKA 
Hírmondó 2016/1 számából

  

 A Kós Károly díjat idén januárban elnyert 
Határok nélkül a rendszerváltás óta hű 
az erdélyi polihisztor gondolatához: Az 
ember kötelessége, hogy a maga népét 
szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, 
az a népe árulója. A Határok nélkül alko-
tó közössége napról-napra tudósít, hírt ad 
a magyar nemzetrészek életéről, törekvé-
seiről, összeköt, elhozza hangjukat Ma-
gyarország és a világ magyarsága számá-
ra. Az újság pedig akkor jó, ha hangjában 
meghalljuk a magunkét is, írja Esterházy 
Péter. Egy rádióműsor esetében ez külö-
nösen evidens és szükségszerű, hiszen, 
ahogyan egy megfelelő akusztikájú hang-
versenyteremben, úgy a rádió hullám-
hosszán szintén könnyen hallani minden 
félreütést és ugyanígy fokozottan érezni, 
élvezni lehet a professzionális műsort.  

 Határon túli, határon kívüli, ezek a ki-
fejezések az elszakítottságot, az elválasz-
tottságot hordozzák magukban. Határok 
nélkül: egy nemzetközösség, kultúra, 

Nemzetpolitika naprakészen - hír és háttér 
a Kárpát‑medencéből és a diaszpórából 

– ez a Határok nélkül
Laudáció a Határok nélkül című műsor alkotóközösségének, 
a Magyar Örökség Díj elnyerésének alkalmából (részletek)

történelem, anyanyelv, hagyományok, 
törekvések és mindennapi élet. Kifejező 
a különbség a kétféle megfogalmazás kö-
zött. A magyarságot, éljen a világ bármely 
pontján is, összeköti a közös kulturális 
örökség, melyet a magyar nyelv hordoz és 
az összetartozás tudata tart meg a gyorsan 
változó világban. Ennek fenntartásában 
elévülhetetlen érdemei vannak a nemze-
te iránt elkötelezett, felkészült, hiteles, 
a közösségéért tenni kívánó egyének-
nek és közösségeknek. A Határok nélkül 
a mindennapok során a magyar közössé-
geket szolgáló, hírérzékeny, ügyszerető 
és áldozatos munkatársainak, akik révén 
a Kárpát-medence elszakított nemzetré-
szeinek tömb- és szórványtérségeiben a 
műsor egyaránt jelen van, személyesen, 
helyben dolgozó szerkesztők és riporte-
rek, vagy a nehezen elérhető területek ese-
tében, lelkes, időt és energiát nem sajnáló, 
magyarországi tudósítók segítségével. 

(...)

A műsor hitelesen tájékoztat a Kárpát-
medence és a diszpóra magyarságát érintő 
politikai, kulturális, oktatási, identitás és 
társadalomszervezés aktuális kérdéseiről, 
nem megfeledkezve a történelmi hagyo-
mányokról, illetve az egyházak közösség-
szervező tevékenységének bemutatásáról 
sem. A legfrissebb hírek mellett a Határok 
nélkül kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-
medencei magyar nemzeti közösségek 
autonómia-törekvéseire és a számbeli ki-
sebbségi léthelyzetből következő jogérvé-
nyesítésre és jogvédelemre egyaránt, fel-
tárva a kisebbségekkel kapcsolatos állami 
politikai és a magyarságot érintő szak-
politikai hátteret is.   Mi tehát a határok 
nélkül? Nem csak hírforrás, hanem nem-
zetpolitika naprakészen. Hiszen az össze-
tartozáshoz elengedhetetlen az egymásról 
való tudás, a magyarság képviseletéhez 
pedig a tájékozottság és a felkészültség, 
mivel magyarnak lenni nem csak születés 
és közjog, de minőség kérdése is, különö-
sen a XXI. század gyorsan változó kihívá-
sai közepette, amikor a tömegtársadalmak 
által kínált információs és identitásdöm-
pingben az egyének és közösségek bol-
dogulásának egyik legerősebb biztosítéka 
az önazonosság megőrzése. Ebben jelent 
tájékozódási pontot a Határok nélkül, 

melynek Márai Sándor gondolatával gra-
tulálok a Magyar Örökség Díjhoz: „A tö-
megek világa csak mohó, de nem igényes. 
Te maradj mértéktartó és igényes.”

 A nemzetért végzett munkájához pedig 
a műsor készítőinek további sok sikert, 
alkotó kedvet, tartást és befogadó hallga-
tóságot kívánok. 
 Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott,

 az OGY volt elnöke
 (Elhangzott 2016. március 19-én 

a Magyar Örökség Díj átadási ünnepsé-
gén a Magyar Tudományos Akadémián)

A csapat nevében a díjat átvette 
Moszkovits János erdélyi örménymagyar.

Névjegy 
Korniss Péter  
(Korniss Péter  hátországa cikkhez 
(2016. május – június 48. oldal)

• Kolozsváron született 1937-ben, gye-
rekkorát ott töltötte.
• A középiskolát már Budapesten végzi.
• A jogi egyetemről 56-ban eltávolí-
tották, utána fényképész segédmunkás, 
majd a Nők Lapja munkatársa 30 éven át.
• Színház- és táncfotói mellett drámai 
erejű munkáival a huszonnegyedik órá-
ban megörökítette a Kárpát-medence 
hagyományos parasztvilágát.
• Tíz évig készült megrázó erejű riportal-
buma egy bejárómunkásról.
• Világszerte számos fotós testület és 
zsűri tagja, dolgozik, tanít.
• Elismerései közül csak néhány: Balázs 
Béla díj, Kossuth díj, Magyar örökség-
díj, a Nemzet Művésze elismerés.
• Művészetével iskolát teremtett.
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Minden évben a Világosító Szent 
Gergely búcsúra sokszáz örmény érke-
zik Szamosújvárra, szinte pezseg a város. 
Lépten-nyomon erdélyi magyarörmény is-
merősökkel találkozik az ember a szélrózsa 
minden irányából, de sok a román ajkú is 
közöttük. Aztán a búcsús mise csokorba köti 
a zarándokokat és megtelik velük a hatalmas 
templom, mely egyébként a Szentháromság 
tiszteletére került felszentelésre még anno 
(a búcsús miséjét Pünkösd utáni vasárnap 
tartják). A mise után a Plébánia alatti 
boltíves „pinceétteremben” szolgálták fel 
idén is a szamosújvári örmény asszonyok 
és lányok az elmaradhatatlan angadzsabur 
levessel kezdődő ünnepi étkeket. Idén kb. 
370 fő élvezhette az örmény katolikusok 
vendégszeretetét. Köszönet érte Szakács 
Endre plébános úrnak és a szorgos közös-
ségi tagoknak.

Két héttel a búcsú után szinte egyedül 
rovom a tikkasztó hőségben a mára már 
csendes város kihalt utcáit. A szép épüle-
tek (sajnos sok igencsak felújításra szorul), 
vasrácsos ablakok, a kőboltozatú hatalmas 
kapuk és záróköveik, sokon az 1760-as 
évszám, a templomok, a sétatér, a hatal-
mas iskolák megelevenednek régmúlt idők 
örmény lakóival, történeteivel, humorával, 
eredményeivel. Már szinte úgy érzem, hogy 
én is ott vagyok a Főtéri piacon, a sétatéri 
korzón, vagy a Jakabffy, Korbuly, Merza, 
akár a Cheul család tagjaival egy cigányze-
nés vendéglőben és megbeszéljük a legújabb 
bécsi divatot, vagy a családi összejövetelek 
finom éteksorának sikerét, a férfiak kártyáz-
nak a Kaszinóban és gazdasági sikereikről, 
vagy kudarcaikról beszélgetnek.

Hol vagytok ti régi magyarörmény csa-
ládok? Hogy történhetett meg, hogy az 
örmények által alapított városban – amely-
nek területét örökáron vásárolták meg az 
Udvartól, majd Alexa mérnök tervei alapján 
felépítették szép és gazdag erdélyi barokk 
városukat - ma már alig van magyarörmény 
lakó (120-an vannak az örmény katoliku-
sok) és azok is már csak az örmény katoli-
kus szentmise során, illetve utána a plébá-
nián elfogyasztott kávé mellett találkoznak, 
beszélgetnek egy kicsit egymással. 

Alig lehet magyar beszédet hallani az 
utcán, az üzletekben (a 22-23 ezer főnyi 
lakosból kb. 3200 a magyar anyanyel-
vű, vagy 2500-an reformátusok, 500-600 
fő között vannak a római katolikusok 
és 120-an az örmény katolikusok), ott, 
ahol csak magyar nyelvű örmények lak-
tak már az 1800-as évek elejétől fogva. 
Persze tudom, hogy mit jelentett Trianon, 
a II. Világháború, hiszen Erdélyben más-
hol is ugyanaz történt, sőt: kényszerből 
elhagyott örmény otthonok, szétszakadt 
családok és a közösség teljes fellazulása, 
sok helyen felbomlása.

Meglátogatom az örmény katolikus 
templomokat és a kissé nyirkos csöndben 
újrarögzítem a már hallottakat, olvasot-
takat. A Salamon templomban Gábrus 
Zachariás (pap, polihisztor) által festett 
Simai testvérek és házastársaik falfestmé-
nyét látva megnyugszom, hogy még ép-
ségben van. Őket látva könnyebb beleélni 
magamat a múltba, látva zsinóros, ma-
gyaros viseletüket, joviális arcukat és el-
képzelni, hogy mennyi pénzt áldoztak 
örmény katolikus hitük eme szentélyének 

felépítésére. (A székesegyházban ünnep 
és vasárnap van mise, míg a Salamon 
templomban hétköznapokon: kedden és 
csütörtökön 9 órától.) 

A ferences templomban (tetőzete szé-
pen felújított, de külső homlokfala igen 
lepusztult) magyar nyelvű leírás olvas-
ható a templom történetéről: a Désről be-
települt ferenceseknek 1742-ben Dániel 
Tódor (nocsak, egyik ősöm) főbíró tel-
ket adományozott, Márkovics András 
pedig egy házat, majd 1748-ban leteszik 
a templom alapkövét és 1757-ben be is fe-
jezik a hatalmas templom építését a gaz-
dag örmény családoknak köszönhetően. 
1758-ban kerül felszentelésre Szent Péter 
tiszteletére. A lorettói Mária kápolnát 
Lászlóffy Bogdán építtette, úgyszintén 
a kolostor K-i szárnyát is. A Szt. Antal 
kőből készült oltára Placsintár Dávid, 
a Szt. Ferenc oltár Csomák Miklós költsé-
gén épült Johannes Nachtigal bonchidai 
kőszobrászra utaló módon. Mindebből az 
is látható, hogy a nagylelkű adományozók 
a hitélet segítését akarták támogatni, füg-
getlenül a rítustól.

A Városi Múzeumot vagy 10 éve nem 
láttam, ezért betérek a Karácsonyi palotá-
ba. A kívül valamikor felújított, de belül 
omladozó, elhanyagolt, kiállításnak nem 
nevezhető térben üveg mögött (de az üve-
gek eltolhatók, hézagosak, védelemre sem 

alkalmas) nincs komoly tartalom, román 
nyelvű papírlapok kitűzve, néhány cse-
réptöredék ismertető nélkül, egy asztalon 
nyíltan heverő csontok, sem románul, 
sem magyarul ismertetőt nem lehet lát-
ni. Az egész múzeum siralmas állapotú, 
megcsúfolja a nevét, ráadásul egy helyen 
sem említi meg, hogy ezt a várost az ör-
mények alapították, építették, és mindaz, 
ami a városban van, őket dicséri. A múze-
um mögötti kertben emlékeztem örmény 
címerekre, feliratos táblákra. Sajnos csak 
két címertáblát találtam meg a földön fek-
ve a sok kődarab között, az egyik közepé-
re egy nagy kődarabot helyeztek a gondos 
kezek, hogy ne lehessen felismerni (?). 
Nagy nehezen leemeltem a követ, amely 
alatt a beodrai Karácsonyi család nemesi 
címerét találtam meg, sajnos erősen sé-
rült állapotban. A nemességet és címert 
Bécsben 1749. június 15-én adományozta 
az udvar Karácsonyi Kristóf, Miklós és 
Lukács szamosújvári polgárok, felesége-
ik és gyermekeik számára. (A címerpajzs 
négyfelé osztva, átlósan egy-egy koronás 
szirén, kezében  kettős keresztet tart,és 
ugyancsak átlósan egy-egy bika, a cí-
merpajzs közepén mérleg ábrázolással.), 
A címerpajzs feltehetően a palota homlok-
zatán a jelenleg üres fülkében volt elhe-
lyezve. A másik címerkő felismerhetetlen 
volt a gondos vésőnyomok miatt. 

Folytatjuk
 

Issekutz Sarolta 

A csendes Szamosújvár
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Örmény katolikus 
keresztelő volt ismét az 

Orlay utcai templomban

2016 április 24-én keresztelte és bér-
málta meg Krikor atya Szalonna Zoltán 
Diránt a Dajbukát család unokáját. A bol-
dog szülők, Szalonna Zoltán és Vereckei 
Réka. Sok boldogságot kívánunk a szü-
lőknek és Zoltán Dirán ujszülöttnek.

Gergely a pártus (ősi, ókori iráni nép) 
Anagh király fia volt. Bölcseleti és szó-
nok képző tanulmányait a kappadokiai 
Kaisareában végezte. Kiváló szellemével 
és lángoló hitével kitűnt társai közül. Mint 
későbbi hittérítő ezért kapta a „Világosító” 
(Illuminátor) előnevet. A kapadokiai egy-
házi vezető, Leontios, hamar felismerte 
Gergely képességeit, így rövidesen pap-
pá, 5 év múlva püspökké szentelte. Így 
tért vissza hazájába, Örményországba és 
azonnal munkához látott.  IV. Tiridat király 
nem nézte jó szemmel a keresztény hitté-
rítői tevékenységet. Gergelyt elfogatta, 
mert megtagadta a pogány isten imádását 
és egy mély földalatti verembe (örményül 
Khor Virap) vettette, ahol 14 évig ember-
telen körülmények között raboskodott.

Kiszabadulására egy rendkívüli esemény 
után került sor. A király súlyos betegséget 
kapott és nem gyógyult. Nővére rendkí-
vüli álmot látott, hogy a király addig nem 

gyógyul meg, amíg a „verembe vetett” – et 
ki nem hozza a földalatti börtönből.

Gergely kiszabadult, a királyt meggyó-
gyította, aki elrendelte a keresztények ül-
dözésének beszüntetését.

A király és családja felvette a keresz-
ténységet és az ország hivatalos vallása 
a kereszténység lett. Gergely megszervez-
te az örmény egyházat, a pogány temp-
lomok helyére keresztény templomokat 
építtetett és 12 püspökséget alapított. 
A kereszténység Örményországban gyor-
san terjedt. Az általános térítés 305 körül 
fejeződött be.

Így lett Örményország az első hivatalo-
san keresztény állam és Világosító Szent 
Gergely az örmény nép hittérítő aposto-
la, valamint az örmény állam kultúráját 
és politikáját is meghatározó személyiség.

Búcsújának napján ünnepeljük együtt 
ezt a rendkívüli embert. 

Fülöp Ákos plébános

Ki volt Világosító Szent Gergely?

Örmény katolikus szentélyek – oltárok 

Szamosújváron az örmény katolikus székesegyház Erdély legnagyobb barokk templo-
ma. Homlokzatán középen nagy torony, kétoldalt 1-1 kisebb, benne számos mellékoltár. 
A Szentháromság tiszteletére szentelték, de a búcsút Világosító Szent Gergely ünnepén 
tartják, ami jelentős esemény napjainkban is, mind a város, mind a magyarországi és 
erdélyi örmények életében. 1930-ban lett az akkor felállított örmény katolikus apostoli 
kormányzóság székesegyháza.

1748-1759 között épült. Története eléggé változatos. Hol a torony dőlt le, hol villám 
csapott bele, hol tűzvész pusztított. Értékes kincse a Rubensnek tulajdonított festmény, 
melyet – valószínűleg egy nagyobb kölcsönért – I Ferenc királytól kaptak ajándékba. 
(Igaz, ők választották ki!) 1944-ben elkerült a templomból, s csak 1999-ben került visz-
sza. A címe is sokatmondó – melyen el lehet gondolkodni – „Levétel a keresztről”!

dr. Sasvári László

  

Szamosújvár
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A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA pazar kí-
nálatát tüzetesen megvizsgálva büszkén 
állítjuk, hogy a hazai örménységet egye-
düli, ám annál rangosabb módon képvi-
seltük ezen az egész Magyarországot át-
fogó kulturális eseményen. 

Nyüzsgés, Teltház, és Profi precizitás 
jellemezték a Budavári Örmény Színház 
Nóti és az örmények című előadását. 
Bevezetőben kiváló régi színészeink, 
Mály Gerő és Dajbukát Ilona filmjeiből 

láthattak részleteket Szabó István váloga-
tásában. Majd Nóti Károly örökérvényű 
vígjátékát, a Süt a hold címűt élvezhették 
parádés szereposztásban. Körtvélyessy 
Zsolt, Jeges Krisztián, Haik Viktória, 
Schupp Gabriella, Varga Tamás és 
Várady Mária nagy sikert arattak. Szegő 
György a Műcsarnok művészeti igazgató-
ja szerint Szőke István rendező „a farce 
mestere” ma is „hozta a formáját”.

V.M.

Holdkórosok fesztiválja a Műcsarnokban

A Budavári Örmény Színház stábja előadás után

A határozat szerint Németország vállalja 
történelmi felelősségét, amelyből az is kö-
vetkezik, hogy ösztönöznie kell az örmény-
török megbékélést.

A Bundestag megemlékezése a 101 éve 
kezdődött népirtásra az örmény nép, „a világ 
legősibb keresztény népe iránti különleges 
tisztelet” kifejeződése is - áll a határozatban.

Angela Merkel kancellár hivatalos elfog-
laltsága miatt nem vett részt a szavazáson, de  
a CDU/CSU-frakcióban kedden tartott pró-
baszavazáson igennel voksolt. Ugyancsak 
hivatalos elfoglaltság miatt nem vett részt 
a szavazáson Sigmar Gabriel alkancellár, az 
SPD elnöke és a szociáldemokrata külügy-
miniszter, Frank-Walter Steinmeier.

Történészek 1,5 millióra teszik az oszmán 
törökök által az első világháború alatt és után 
elpusztított örmények számát, és sok kutató 
a 20. század első népirtásának tartja az akko-
ri eseményeket. A mai Törökország azonban 
mint az egykori Oszmán Birodalom utódál-
lama következetesen visszautasítja, hogy 
a történteket népirtásnak nevezzék. Állítása 
szerint nem folyt szervezett hadjárat az ör-
mények kiirtására, s nincs bizonyíték arra, 
hogy létezett az örmények kiirtását elrende-
lő parancs az oszmán birodalom vezetésétől

Népszabadság 2016.06.02.

A német szövetségi parlament (Bundestag) 
elsöprő többséggel népirtásnak minősítette 
csütörtökön az egykori Oszmán Birodalom-
ban 101 éve elkezdett örményellenes mé-
szárlásokat. 

A kormánypártok - a CDU/CSU pártszö-
vetség és a szociáldemokrata párt (SPD) 
- és az ellenzéki Zöldek közös indítványát 
a képviselők egy ellenszavazat és egy tar-
tózkodás mellett fogadták el. 

A határozatban és a szavazás előtti vitá-
ban is kiemelték: a Bundestag nem akarja 
felelősségre vonni a mai Törökországot 
a múltban elkövetett bűnökért, célja az ör-
mény-török megbékélés ügyének előmoz-
dítása, amelyben viszont van felelőssége 
a mai Törökországnak.

A vitában felszólalók közül többen el-
fogadhatatlannak nevezték, hogy török 
részről megpróbáltak nyomást gyakorolni 
a Bundestag tagjaira.

A határozat több évig tartó politikai vita 
után véglegesített szövegében négyszer sze-
repel a népirtás kifejezés. Egyebek mellett 
az áll benne, hogy az Oszmán Birodalomban 
1915. április 24-én az ifjútörök kormány uta-
sítására megkezdett tervszerű üldöztetés és 
megsemmisítés több mint egymillió örmény 
nemzetiségű áldozatának sorsa „példaszerű-
en mutatja meg a tömegpusztítások, etnikai 
tisztogatások, népcsoportok elűzése és bi-
zony a népirtások” 20. századi történetét.

A határozatban rámutatnak arra, hogy 
a Német Császárságnak - az Oszmán 
Birodalom legfőbb szövetségesének - 
„szégyenletes szerepe” volt a történtek-
ben, diplomatái révén voltak értesülései 
a népirtásról, mégsem tett semmit „ezek-
nek az emberiesség elleni bűntetteknek” 
a megakadályozásáért.

Berlin elítélte az örmény népirtást
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2016. június 8-9-én került megrende-
zésre az Együttélési modellek a Kár-
pát-medencében, történelmi tapasz-
talat és hagyomány: Nemzetiségek 
integrációja a Kárpát-medencében c. 
konferenciára. Főszervezője a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet, társszervezők: 
Országgyűlés Örmény Szószólói Kabinet, 
a Magyar Néprajzi Társaság, a Népraj-
zi Múzeum, valamint a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület, az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége.

Mint az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület elnöke az egyik szer-
vezőtől (Magyar Néprajzi Társaság) meg-
hívást kaptam a hazai 13 nemzetiségről 
szóló rendezvényre azzal, hogy a részvé-
tel regisztrációhoz kötött. Május 23-án re-
gisztráltam a Nemzetstratégiai Intézetnél, 
amelyet a rendszer befogadott.

Június 8-án a Néprajzi Múzeumban 
9 órakor a regisztráció helyszínére nem 
engedtek be, - személy szerint Wertán 
Kinga (vagy örmény szószólói kabinet 
munkatársa, vagy mint a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület elnöke tisztsé-
gében) és két biztonsági őr azzal, hogy 
a regisztrációmat törölték, személyem 
nem kívánatos a rendezvényen. A jelenet 
nemcsak nekem, de a velem együtt itthon-
ról és Erdélyből érkezett magyarörmény 
közösségi tagoknak is megdöbbentő és el-
fogadhatatlan volt.

A segítségül hívott Kemecsi Lajos fő-
igazgató urat (Néprajzi Múzeum ) is meg-
döbbentette ez a magatartás, aki Wertán 
Kingával folytatott kemény vita után 
végül is a ház igazgatója jogán felveze-
tett az előadóterembe. Miután regisztrá-
ciós kártyát sem kaptam, így a másnapi 

konferencia-folytatáson már nem tudtam 
jelen lenni a Parlamentben.

Az inzultus ellen panaszt tettem 
a Nemzetstratégiai Kutatóitézetnél, mint 
a rendezvény főszervezőjénél, amelyre 
a következő választ kaptam:

"Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület
Dr. Issekutz Sarolta elnök asszony figyelmébe

Tisztelt Elnök Asszony!

Szász Jenő elnök úr nevében tisztelet-
tel jelzem, hogy levelét megkaptuk és az 
abban foglaltakra a következőket áll mó-
domban válaszolni:.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet ugyan 
a szóban forgó konferencia főszervezője 
volt és a résztvevők regisztrációja is a mi 
honlapunkon keresztül történt, de kizáró-
lag a társszervezők által megadott listák 
alapján, mint ahogy a helyszínekre való 
beléptetés lebonyolítása sem a mi felada-
tunk volt.

Mindezekért levelét illetékességből az 
Örmény Szószólói Kabinet felé továbbí-
tottuk, hiszen érdemben ők fognak tudni 
válaszolni Önnek.

Mindazonáltal mélységesen sajnáljuk 
a történteket.

Nagyrabecsüléssel és tisztelettel,
Molnár Miklós

             az elnöki kabinet vezetője"

Mivel a társszervezők közül a Magyar 
Néprajzi Társaság meghívottja voltam, 
valamint a Néprajzi Múzeum főigazgatója 
küzdött meg értem az első napon, ezért ki-
zárásos alapon az Országgyűlés Örmény 

Szószólói Kabinet, a Magyar-Erdélyi 
Magyarörmény Egyesület, valamint az 
Erdélyi Magyarörmények Szövetsége kö-
reiben kell keresni a személyt, személye-
ket, akik nemkívánatosnak minősítettek. 
A legnagyobb fájdalmam az, hogy több 
mit 20 éves önkéntes munkám után elő-
fordulhatott az a helyzet, hogy az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége, elnöke 
dr. Puskás Attila, tekintenek nemkívána-
tos személynek engem Budapesten? Vagy 
talán a Magyar-Erdélyi Magyarörmény 
Egyesületben kell keresni a letiltás kezde-
ményezőjét, amelynek alelnöke dr. Puskás 
Attila? 

Lehet, hogy jobb nem megtudni mi is 
az igazság?

Dr. Issekutz Sarolta 
elnök

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület

Ui: Csak tájékoztatásul, néhány mondat-
ban összefoglalom az elmúlt 20 éves tevé-
kenységemet, amelyet az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke-
ként, illetve vezetésem alatt az egyesület 
tagjai és képviselői elvégeztek a Kárpát-
medencei magyarörmények javára.

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kultu-
rális Egyesület 20 évvel ezelőtt alakult 
Budapesten, a trianoni békediktátum, 
valamint a II. Világháború következté-
ben erdélyi szülőföldjüket elhagyni kény-
szerült magyarörmények képviseletére, 
akik immár 350 évvel ezelőtt telepedtek 
le a Kárpát-medencében. Működésének 
eredményeként megszerveződött a hazai 
erdélyi magyarörmény közösség, közre-
működésével több erdélyi magyarörmény 
civil szervezet jött létre (Erzsébetváros, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Maros-
vásárhely), illetve a kolozsvári Armenia 

Magyar-Örmény Baráti Társaság mű-
ködését megerősítette és felélénkítet-
te, a Pro Armenia Alapítványt segítette, 
akikkel az együttműködés folyamatos és 
eredményes volt. Megindítottuk  20 év-
vel ezelőtt az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek füzetek havilapot a Kárpát-medencei 
magyarörmények számára; az Erdélyi 
Örmény Múzeum könyvsorozatot (eddig 
21 könyv és kiadvány, eljuttatva határon 
túlra is); havonkénti Fővárosi Örmény 
Klubot; három alkalommal az örmény 
kultúra heteket; közel 10 nemzetközi 
konferenciát (Budapesten és Erdélyben) 
szerveztünk; 30 féle kiállítást rendeztünk 
itthon, otthon és Örményországban kb. 
90 alkalommal; örmény katolikus temp-
lomainkat, temetőinket megújítottuk Sza-
mosújváron, Erzsé betvárosban, Gyergyó-
szentmiklóson, Eleméren; emlékművek 
megvalósítását támogattuk (Ady szobor, 
aradi Szabadságszobor, Czárán Gyula 
szobor, stb.); magyarörmény könyvtára-
inkat (Budapest, Erzsébetváros, Szamos-
újvár), műtárgyainkat (Budapest, Erzsé-
betváros) leltároztattuk, katalogizáltattuk, 
az erzsébetvárosi anyagot katalógusban 
megjelentettük. 20 éve képviseljük a hazai 
magyarörménységet és védjük kulturá-
lis örökségünket hazánkon belül és kívül 
együttműködve az erdélyi szervezetekkel.

Munkám elismeréseként 2007-ben 
megkaptam a Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae kisebbségi díjat, 2011-ben a   
Kisebbségekért Díj Hazai Kisebbségekért 
Tagozat állami elismerést, majd 2014. 
decemberében átvehettem az állami 
Nemzetiségi díjat.

Tiltó lista
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2016. augusztus 12-13-14.
Helyszín: Gyimesbükk (Románia)

PROGRAM:
• Augusztus 12-én Kirándulás a környé-
ken

• 16.30-18.30 Hivatalos megnyitó, 
szarukűrt ünnepélyes megfújása. Művésze-
tek kertjében: Kabdebó János fotóművész 
tárlata, kézműves vásár. 

• 19.00-20.00  Szentmise a Kontumáci  
Kápolnában.

MEGHÍVÓ 
Az ELSŐ KÁRPÁT‑MEDENCEI 

MAGYARÖRMÉNY, CSÁNGÓ ÉS SZÉKELY 
MŰVÉSZETI FESZTIVÁLRA

• 20.00-20.30  Fáklyás körmenet a Ke-
resztúton, 15 kereszt érintésével.

• Az eseményen való részvétel ingyenes.
• Utazás Magyarországról szervezetten is 
lehetséges

• 21.00-22.30   Berecz András Kossuth-dí-
jas ének és   mesemondó önálló estje. 

• 13-án 10.00-13.30  Magyar Kollégium 
neves előadókkal: közösségpolitikai, 
kultúrtörténeti, 

• Rákóczi-vár felújításáról szóló előadá-
sok, (Az ételeket a magyarörmény és csán-
gó konyha legjei fémjelzik a helyszínen.)

• 15.00-16.30 Az Artashat Színház társula-
tának előadása a szabadtéri színpadon.

• REGISZTRÁCIÓ a szálláshely bizto-
sításáért: fovarosiormeny2014@gmail.
com, vagy a 0036/70-409-88-88, illetve 
postán: 1054. Budapest, Akadémia utca 1. 
1.em/178. 

• Szálláshely igénylés nélkül a helyszínen 
felállított infópontnál.

• 17.00-18.30  Vaszi Levente csángó 
énekest, az MTVA  Felszállott a Páva 
cìmű tehetségkutató műsorának közönsèg-
díjasát, valamint tanítványait köszönthetjük 
a színpadon.

• 19.00-20.30 Autentikus csángó esküvő 
és lagzi, élőzenével és tánccal. Igényeltetik 
a jókedélyű násznép

• 20.00 A keleties hangzású zenét játszó 
Örmény Trió koncertje

• 22.00 Máglyarakás és a szarukürt ünne-
pélyes megfújása.

• 14-én 12.00 Márton Áron emlékév je-
gyében mise a nagytemplomban
 
(Jótékonyság: A helyszínen mód nyílik   
 támogatni a Rákóczi-vár felújítását.)
                        www.fovarosiormeny.hu 

Díva – a színpadon és az életben
Búcsú Albert Annamáriától

Váratlanul ment el. Pedig úgy tűnt, mindig itt lesz. A kolozsvári operai „aranyidők” 
nagy művészegyéniségei lassan elfogytak mellőle, Albert Annamária (1926–2016) 
azonban öröknek, töretlennek látszott.

Négy évtizednél is több idő 
múlt el, amióta utoljára kö-
zönség elé lépett az operá-
ban, hiszen még a negyvenes 
éveiben járt, amikor búcsút 

vett a színpadtól. Akkoriban ez a korai 
búcsú a pályától természetes volt az éne-
kesek életében. Legkedvesebb szerepei 
egyikében énekelt utoljára: 1975. április 
28-án nem volt ünnepség, semmi felhajtás, 

FŐVÁROSI ÖRMÉNY KLUB 
2016. augusztus 18-án, csütörtök du. 17 órakor  a Pest Megyei Kormányhivatal  

Nyáry Pál termében (bejárat a Budapest V. Városház u. 7. szám felől)  

Műsor: Filmbemutatók
Dr. Urmánczy Nándor portréfilm, Velünk élő kultúrák: Örmények

 A klub rendezője: Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kultúrális Egyesület, FÖÖ

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti 
Magyar – Örmény Szentháromság Alapítvány Meghívója
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és azon az estén csupán ő tudta, hogy 
Desdemona halálával színpadi pályafutása 
is véget ér.

Ő azonban igazából nem vált meg ked-
ves társulatától: jóformán az utolsó percig 
ott volt az operában, figyelte az intézmény 
életének alakulását, a bemutatókat, a fia-
talok teljesítményét, s a Sétatéren járva, 
a neves karmester bronzszobra előtt el-
haladva mindig odaköszönt „Ciolan bá-
csinak” is. Rendszeresen összefuthattunk 
vele mindenféle rendezvényen. Hűséges 
és figyelmes hallgatója volt rádióműso-
rainknak és rádiós koncertjeinken is biz-
tosra vehettük, hogy ott láthatjuk majd 
a nézőtéren.

Semmi kétségem sem volt, hogy közel-
gő 90. születésnapján (szeptember 12.) 
interjúzni (és sörözni) is fogunk.

Operai „lények” világában
Negyedszázadon át volt tagja 

a Kolozsvári Magyar Operának, ahová 
énekkari beosztásban, 1948-ban, az intéz-
mény létesülésekor még főiskolásként ke-
rült be, s ahol pár év múltán, 1951 őszén 
egy akkoriban igen népszerű operettben, 
a Szabad szél Stellájának szerepében arat-
ta első önálló sikerét. E negyedszázadnyi 
művészi „lét” emlékeit albumokba ren-
dezve gondosan őrizte. A művészek akko-
riban nemegyszer hetente több szerepben 
is felléptek, a teljesítményeket értékelő 
kritika, elmélyült elemzés azonban az 
előadások számához mérten viszonylag 
kevés. Annál több viszont a pálya szinte 
minden mozzanatát, a szerepeket, sike-
reket a kor jellegzetes, fekete-fehér vilá-
gában megragadó „pillanatkép”, jelentős 
részük szakavatott fotós, a mindig szere-
tettel emlegetett Szabó Dénes munkája. 
Lévén az opera soktényezős „játszma”, 
gyűjteménye az intézmény, a kortársak 
történetének is része, gazdag adattár, 

amely bizonyára megfelelő helyre kerül, 
hogy az operai múltban kutakodók a jövő-

ben is hasznosíthassák.
Az életmű hangzó emlékei közé tartozik 

még néhány, előadásokon készült „élő” 
felvétel a Kolozsvári Rádió hangtárában, 
CD-nyi anyag bőven kitelne belőlük.

A gondosan rendszerezett dokumentu-
mok, a folyamatosan, pontosan vezetett 
szerepjegyzék alapján az életút számok 
tükrében is impozáns: 27 év, mintegy 900 
fellépés, 42 szerep.

Benkő Judit
Forrás: Szabadság, 2016.06.1

P.S. Folyó év június 30-án  a Kolozsvári 
Magyar Opera  évadzáró gáláján  átad-
ták  az intézmény legendás szopránjának 
emlékére alapított  Albert Annamária-
emlékgyűrűt: az elismerést fiatal, tehetsé-
ges női énekművészek kapják meg évente. 
Idén a  gyűrűt Egyed Apollónia vehette át.

Turandot szerepében

Szomorújelentések
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

v. Hábel György

2016. május 4-én, életének 94. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat 2016. június 9-én 11,15 órakor a Farkasréti Temetőben 
polgári búcsúztatás és római katolikus szertartás után kísértük végső nyughelyére.

„Letettem a tollat. Tartsatok meg jó emlékezetetekben!”

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy

Kónya Zoltánné sz. Kovrig Stefánia
jogász, matematika-fizika tanárnő

életének 89. évében, 2016. május 31-én elhunyt Szamosújváron. Búcsúztatása és 
temetése örmény katolikus szertartás szerint az Örmény Katolikus Temetőben meg-

történt.

Nyugodjék békében!

Szomorúan tudatjuk, hogy a neves örmény család leszármazottja,

Karátsonyi Bogdán

87 éves korában, 2016 június 15-én eltávozott közülünk.

Búcsúztatására június 30-án került sor szűk családi körben, kívánsága szerint. Szü-
lei mellé temették a rákospalotai temetőben. Utolsó kívánsága szerint Berlioz Fan-

tasztikus Szimfóniája kísérte.

Gyászolják: felesége Csilla, fia Bogdán és unokái, rokonai, ismerősei.

Nyugodjék békében!

Emléküket kegyelettel megőrizzük!





Tiszelt Olvasóink!

2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a 
Fővárosi Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap 

harmadik csütörtökén. Mindenkit szertettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termébe, bejárat a Budapest V., Városház utca 7 szám felől.

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

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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XX. év fo lyam 225. szám

2016 . szeptember-október

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

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek–oltárok
Az 1672-ben bevándorolt örmények egy csoportja Szépvízen telepedett le. Ekkor még az 
örmény apostoli egyházhoz tartoztak, az 1600-as évek végén lettek katolikusok. 1701-ben 
már kis kőtemplomuk  volt, majd 1762-1785 között bővült és alakult ki a jelenlegi formá-
jában, a Szentháromság tiszteletére felszentelve. Sokáig római katolikus templom nem is 
volt a településen, a székely lakosság is az örmény templomba járt. A templomkertben – a 
gyergyószentmiklósihoz hasonlóan – régi örmény feliratos sírkövek.

Jelentős szerepük volt a vallásos és társadalmi életben a társulatoknak. Sajnos, a leg-
hamarabb néptelenedett el ez az egyházközség, de vissza-visszajárnak a leszármazottak 
s itt rendeznek örmény találkozókat. A plébánián 1997 óta árvaház működött ferences 
nővérek vezetésével. Dr. Száva Tibor Sándor kutató példaértékűen dolgozta fel – s azóta 
is kiegészíti – a szépvízi örmény családok történetét.

dr. Sasvári László
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Esztergály Zsófia Zita, a 
Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat elnöke elmond-
ta: a fesztivál a magyar-
ságot és az összetarto-
zást szimbolizálta, mert 
a csángó, székely és ma-
gyarörmény kultúrkör 
nem különíthető el a ma-
gyar kultúrától, hiszen a magyar kultúra 
sincsen ezen elemek nélkül.

A Márton Áron Emlékév kapcsán a fesz-
tiválon megemlékeztek a nagy püspökről, 
erdélyi főpásztorról: előadással és rend-
hagyó misével tisztelegtek emléke előtt. 
Berecz András Kossuth-díjas ének- és me-
semondó – a rendezvény védnöke - önál-
ló estet adott, fellépett Vaszi Levente csán-
gó énekes, a közmédia Fölszállott a páva 
című tehetségkutató műsorának közönség-
díjasa, valamint a szintén ezt a díjat elnyert 

Kiállítások, koncertek, és hiánypótló előadások várták az érdeklődőket az első Kár-
pát-medencei Székely, Csángó és Magyarörmény Művészeti Fesztiválon. A Fővá-
rosi Örmény Önkormányzat, a Csíkkörzeti Magyar-Örmény Szentháromság Ala-
pítvány és a Gyimesbükkért Egyesület rendezésében augusztus 12. és 14. között 
Gyimesbükkön megrendezett esemény elsősorban a magyar identitást erősítő ösz-
szejövetel volt. 

Vrencsán Anita és a növen-
dékek. A látogatók részt 
vehettek egy hagyomá-
nyos csángó lagzin, meg-
tekinthették Erdélyben el-
sőként A Lovasíjász című 
filmet, Páll Ágoston kerá-
mia kiállítását, Kabdebó 
János fotóművész tárlatát 

és Esztergály Zsófia örményországi képeit, 
valamint meghallgathatták a keleties zenét 
játszó Örmény Trió koncertjét.

Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke az 
erdélyi, avagy magyarörmény identitásról, 
Bogos Mária kutató a szépvízi örmények-
ről, Halász Péter néprajzkutató a csángók-
ról, Darvas-Kozma József pápai káplán, 
címzetes esperes Márton Áron erdélyi püs-
pökről tartott rendhagyó előadást.

A rendezvény keretei között indí-
tották útnak az Erdély-
ben és Magyarországon kö-
zel egy évig tartó „Egyél 
jót, tegyél jót!” jótékonysá-
gi gasztronómiai mozgal-
mat is, amelynek fővédnö-
ke Pataky Attila rockzenész, 
az EDDA frontembere. A 
mozgalomhoz csatlakozók 
az ezeréves magyar határ-
nál álló Rákóczi-vár, vala-
mint a gyergyószentmiklósi, 

Együtt az úton
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a csíkszépvízi és a budapes-
ti örmény katolikus temp-
lom felújítását támogathat-
ják. Másik fontos cél a ha-
gyományos magyar konyha 
népszerűsítése: a részt vevő 
éttermek, séfek újrafogal-
mazhatják a magyarörmény, 
csángó, székely és magyar-
országi tradicionális étele-
ket. Esztergály Zófia, a Fő-
városi Örmény Önkormány-
zat elnöke, a mozgalom elin-
dítója szerint ezzel nemcsak 
megismerhetjük egymás ha-
gyományos ételeit, hanem az éttermek 
ismét használhatják a már elfeledett 
alapanyagokat, többi között a kecske-
juh-bárány, vagy halhúst. 

Az első Kárpát-medencei Székely, 
Csángó és Magyarörmény Művésze-
ti Fesztivál látogatóinak már lehető-
ségük volt a magyarörmény, csángó, 
székely és magyarországi ételkülönle-
gességek megismerésére: tradicionális 
ételeket, többek között örményragut, 
borjúpörköltet juhtúrós puliszkával, 

tradicionális erdélyi al-
más, tárkonyos pecsenyét, 
továbbá kemencében sült 
muszakát és kóstolhattak.

A kulturális eseményt 
minden évben megrende-
zik. Esztergály Zsófia kér-
désünkre arról tájékozta-
tott, hogy a 2017-es feszti-
vált, várhatóan két helyszí-
nen rendezik meg, miután 
könnyűzenei programokkal 
bővítik majd a programot. 

  

Jeretány
Honnan tudunk róla? Dr. Benda/Bendefy 
László geológus, polihisztor az 1930-as 
években a vatikáni könyvtárban kutatha-
tott, s ekkor bukkant Julianus barát utazá-
sának ismeretlen dokumentumaira.  1942-
ben Hóman Bálinttól kapott ösztöndíjat, 

Hegedüs Annamária
Örmények és magyarok a Kaukázusban (II. rész)

s az újabb vatikáni kutatás során találta 
meg a kaukázusi magyarsággal kapcsola-
tos iratokat.

Nevét Bendefy ómagyarnak véli. 
Gyeretyán-nak alakította át, mivel Hóman 
Bálint szerint a „j” eredetileg „gy” volt, 
csak a latin írásban ez ismeretlen betű 

Sajtótájékoztató Gyimesbükkön

Kabdebó János fotóművész
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volt. A pápa előtt „Magyarország katoli-
kus fejedelmei és királyai leszármazott-
jának” vallotta magát. Jeretány 1330 kö-
rül uralkodott, tehát jó száz esztendővel 
azután, hogy a mongol hata-
lom megtelepedett a Kauká-
zusban. Nehéz feladat hárult 
reá: meg kellett őriznie, óv-
nia, mentenie népét a mon-
golokba és más rokon, török-
fajta népekbe való beolva-
dás veszedelmétől. Emellett 
nem volt független úr, hanem 
mint elődjei is száz esztendő 
óta, hűbéres fejedelem volt. 
Közvetlen felettese, a mon-
gol főhatalom képviselője, a 
kipcsaki kán volt. 

Jeretány joggal félt az elmongoloso-
dástól, főleg vallási szempontból. Böl-
csen és világosan látta, hogy a mongo-
lokkal nem szállhat szembe fegyver-
rel, de megtalálta azt a fegyvert, amely 
a kum-magyar népi öntudat érintetlensé-
gének egyetlen lehetséges záloga volt: a 
katolicizmus. Jeretány szerette volna, ha 
Avignon az ő fővárosában is katolikus 
püspökséget szervezne. Ebben az ügyben 
szorgalmasan levelezett a pápával. Ami-
kor Jeretány fejedelem püspökség felállí-
tását kérte a pá-pától, akkoriban már ja-
vában dolgoztak a hittérítők a kumai ma-
gyarok földjén. Az apostoli munka már a 
XIII. század legelején megindult. Szerve-
zője a ferences assisi-i Éliás testvér. 

A püspökség alapítása
Már hetven éve ott dolgoztak a domini-

kánusok és a ferencesek a kaukázusi ma-
gyarság földjén, amikor sor került Jeretány 
Avignonba intézett kérelmére. Miként a 
zárdajegyzékekből kitűnik, már legalább jó 
évtizeddel korábban két állandó kolostoruk 
is volt Kummagyariában a ferenceseknek, 

de nagy a valószínűsége annak, hogy azok 
már a XII. század végén is megvoltak. 
Asztrahányban, a cserkeszföldi Sybiában, 
a tatárországi Armalechben, Arméniában, 

Georgiában, Krímben már 
ekkoriban is több évtizedes 
múltra visszatekintő, virág-
zó ferences püspökségek mű-
ködtek. 

XXII. János pápa érdeké-
ben is állt (nem személy sze-
rint) a püspökségek számá-
nak növelése. XXII. János 
küldötte fr. Mancasole Ta-
más dominikánusrendi szer-
zetes, az újonnan kinevezett 
szamarkandi püspök volt. 
A magyari püspökség meg-

szervezése nem volt olyan egyszerű, min-
taszerinti eljárás, ahogy sok másik misz-
sziós püspökség alapítása alkalmával jár-
hatott el a pápa. Személyes tárgyalásokra 
volt szükség már csak azért is, hogy tisz-
tázzák a leendő magyari püspökség vár-
ható jövőjének kérdését. Számolni kellett 
ugyanis a mohamedánoknak a főváros és 
az ország életére gyakorolt nagy befolyá-
sával és nyomásával. Ezeknek a tárgyalá-
soknak véghezvitelére János pápa keres-
ve sem találhatott volna alkalmasabb sze-
mélyt, mint Mancasole Tamást, az újonnan 
felszentelt szamarkandi püspököt. 

A kaukázusi püspökséget első ízben 
1389-ben említették, amikor is VII. Kele-
men avignoni pápa 1389. június 3-án kelt 
és egyenesen di S. Prassede Tamás kar-
dinálishoz intézett bullájában a létesítés-
ről rendelkezik. Olyan helyen kellett szé-
kelnie, ahonnét akadály nélkül, köny-
nyen érintkezhetett a Kuma-menti keresz-
tény hívekkel és az azok lelki gondozá-
sát végző szerzetesekkel. Világos, hogy 
a püspökség nem költözködhetett, nem 

Dr. Benda/Bendefy László
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menekülhetett máshová, csakis a Kauká-
zusnak olyan jól védhető részére, fel a he-
gyek közé, ahonnét még rövid úttal, pár 
napos lovaglással elérhették a hittérítők a 
kumai keresztény híveket is.

Kumai püspökök: 
?- 1389. Fr. Laurentius (ferences?) talán 

az első kumai püspök.
1389-1390. Fr. Jacobus de Valle Aretza 

(olasz, ferences). 
1390-1396. Fr. Martino Russo (talán 

orosz, ferences?).
1396-1399. Fr. Bernardus de Capha (fe-

rences). 
1399-1421. Fr. Joannes Gibiletus (feren-

ces). 
1421- ? Fr. Ambrosius Scipio de Capha 

(talán olasz), valószínűleg az utolsó 
kumai püspök. 
Magyar püspökei: 

1329-ben kelt XXII. János pápa bullája, 
amelyben szó van a magyari püspökség 
alapításának jóváhagyásáról. 

1330-ban Mancasole Tamás szamarkandi 
püspök, legátus tárgyal Gyeretyán 
magyar fejedelemmel a magyari 
püspökség megszervezéséről. 

1330-? Fr. Thomas de Mancasola O. 
P. püspöki adminisztrátor.

1331?- 1334. Thaddeus de Capha, 
Magyar első püspöke.

1334-1360. Az adatok egyelőre hiá-
nyoznak.

1360-1363. Fr. Nicolaus (ferences?).
1363-1366. Fr. Joannes Speculi (len-

gyel, ferences). 
1366-1377. Fr. Nicolaus de 

Nuemburch (Miklós, angol), Ma-
gyar utolsó püspöke, valószínűleg fe-
rences.
Bizonyítékok
IX. Gergely 1227. július 31-én kelt bul-

lájában felhívta az esztergomi érseket, 

hagy a magyar dominikánusok közül 
küldjön ki térítőket a kunok közé. A kö-
vetkező évben, 1228. március 21-én kelt 
bullájában már utasítja a pápa a rendi ge-
nerálist, hogy mindazokat, akiket az esz-
tergomi érsek, vagy a buzgó Theodorus 
püspök (volt dominikánus szerzetes) erre 
kijelöl, azonnal indítsa útnak Cumaniába. 

1238. április 26-án Gergely pápa értesíti 
a kunok püspökét, hogy Fr. Ponsát, egyik 
kunföldi dominikánus hittérítőt, boszniai 
püspökké nevezte ki. 

1253-ban IV. Ince egyik bullája ismét 
felsorolta azokat az országokat, ahol erős 
ütemű hittérítés folyt, köztük a tatárok ál-
tal megszállt területeket is. Ebben a bul-
lában van először szó a kumai magya-
rok földjéről is. A későbbi időkből IV. 
Sándor (1258) és IV. Miklós pápa bullái 
(1288, 1291) emlékeznek meg a kauká-
zusi magyarság országáról „az ősibb Ma-
gyarország magyarjai”, illetve a „Dunán 
túli Magyarország” elnevezéssel. A XIV. 
század elején - a legrégibb ferences zár-

dajegyzék szerint - Kummagyariában két 
helyen is volt kolostoruk a ferenceseknek: 
Magyarban, a fővárosban kettő, egy pedig 
az Elbrusz helycsúcs tövében. XXII. Já-
nos bullái közül ismerünk három olyant, 

A bulla képe
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amelyeket a pápa az Elbrusz hegység ke-
resztényeihez intézett. 

A bulla fordítása:
„Kedvelt gyermekeinknek, Jeretánynak 

és minden keresztény magyarnak, 
malkaitának és alánnak üdvözlet! Igen 
nagy és természetes örömet szerzett ne-
künk az, hogy a legfelségesebb Égi Mag-
vető, aki mindenkit, akit csak könyörüle-
tességének megismerésére kiválaszt, min-
dig kegyelmeihez hív és ösztönöz s Egy-
szülöttjének az egész világra kiterjedő, 
szóval ki nem fejezhető szeretetével min-
den egyes keresztény családot folytono-
san elhalmoz, összegyűjtött titeket, kiket 
meghintett az igaz hit, az evangéliumi ta-
nítás és az apostoli igazság világosságával 
a keleti világrészekben azok között, akik 
még nem fogadták el a kereszténység ke-
gyelmét. 

Ezenfelül mérhetetlen nagy örömet sze-
rez nekünk az a tudat, hogy Te, Jeretány 
fiúnk, Magyarország katolikus fejedelme-
inek leszármazottja vagy és hogy Te és 
más keresztények, akik az említett világ-
részeken tartózkodtok, telve vagytok a  hit 
igazságával és szent tüzével s vágyódtok, 
hogy katolikus tanítótok legyen, ki üdvös 
szavakkal a katolikus hitben kioktasson 
benneteket. 

Éppen ezért alázatos kérvényekben kér-
tétek tőlünk, hogy valakit, aki a szent ira-
tok tudományában járatos, az élet-szent-
ség jogával ékes, nyelvi szempontból al-
kalmas és mint példakép rendkívüli, ka-
tolikus elöljáróul (püspökül) méltóztas-
sunk küldeni azokra a tájakra, hogy ugyan-
csak a katolikus hitben helyesen oktasson 
benneteket. Mivel óhajtjuk, hogy Krisz-
tus családja mindenütt új sarjakkal gyara-
podjék, de leginkább, hogy azokon a tája-
kon terjeszkedjék, gondoskodtunk, hogy 
áldásunk kegyelmével kijelöljük azokra a 

tájakra tiszteletreméltó testvérünket, Tamás 
szamarkandi püspököt, akit ti ismertek. 

Éppen ezért emlékeztetünk igaz foga-
dalmatokra és az Úr Jézus Krisztusban 
buzdítunk titeket, hogy azokat a szent ta-
nításokat, amelyeket ugyanezen Tamás, 
és más katolikus püspökök, nemkülönben 
kedvelt fiaink, az azokon a részeken tar-
tózkodó dominikánus és ferencrendi test-
vérek a katolikus hit ismeretére vonatko-
zóan adnak, szívesen és minél hűségeseb-
ben hallgassátok, lélekben simuljatok eh-
hez az igaz hithez és a szent atyák példá-
jához. Ezek után áldásunkkal fordulunk 
felétek, és kérjük az emberi nem legke-
gyelmesebb Megváltóját, hogy árasszon 
el titeket áldásának harmatával, hogy 
egységesen megmaradjatok az igaz hit-
ben, előkészüljetek a jóból a jobba, és 
másokat gyümölcsöző példáitokkal és 
cselekedeteitekkel az isteni nyáj család-
jába szólítsatok. 

Kelt Avignonban, a tizennegyedik év 
októberének 3. napján.”

Az évszám 1323 – mivel a pápák 1309-
től székeltek Avignonban.

Igen érdekes, hogy 1370 táján, ami-
kor a pápák még javában leveleznek a 
kummagyariai püspökökkel, eltűnik a 
bullákból a Hungari majoris Hungariae 
kifejezés és helyette a sokkal tágabb értel-
mű Scytha név tör utat magának.

V. Orbán pápa igen élénk kapcsolatban 
is volt Magyaria püspökével. 1369. de-
cember 5-én, 1370. március 12-én, egy 
1370. március 23-án, egy pedig 1370. 
március 26-án kelt irataiban a szkítákat 
említette.

Négy évvel később, XI. Gergely pápa 
idejében ismét felbukkan a szkíta név. Hét 
olyan bullát sikerült találni, amelyekben 
ez a népnév szerepel. A bullák a követke-
zők: 
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1374. március 6-án kelt, Habet ex parte.., kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű.
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű.
1374. március 6-án kelt, Cum vos... kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Fidelium novella... kezdetű,
1374. március 6-án kelt, Super gregem... kezdetű.,
1375. január 28-án kelt, Sincerus zelus... kezdetű. 

Épületek
A Kaukázus vidékének régészeti emlé-

kei között nagyszámú az egyházi műem-
lékek: templomok és kolostorok marad-
ványai. Azt azonban roppant nehéz régé-
szeti módszerekkel meghatározni, hogy 
a templomromok eredetileg manichaeus, 
nestorianus vagy más felekezet hívői-
hez tartoztak-e? De talán nem is ez a leg-
fontosabb, hanem az, hogy eleink (a hu-
nok, az avarok, a magyarok) naponta lát-
ták Isten házait és a gazdag jelképrend-
szereket. Ezek közül számunkra kettő kü-
lönösen fontos. Az egyik a Szűzanya, a 
Boldogasszony-kultusz, a másik pedig a 
szarvaskultusz.

Bizonyos, hogy a görög és örmény 
templomok javarésze is a keresztények 
kezébe került.

A zárdajegyzékek mindegyike egyön-
tetűen azt vallja, hogy Kummagyariában 
két helyütt volt kőből épült konventjük a 
ferenceseknek. Az egyik Magyar, a má-
sik Ugueth (Ügyek) város. A legrégibb fe-
rences zárdajegyzék (1300 tájáról) említi, 
hogy a rendnek Magyar városában két ko-
lostora volt.

Meg kell még említeni a kaukázusi ke-
rektemplomokat, hiszen a Kárpát-me-
dencében is szép számmal találhatók ke-
rektemplomok (rotundák). Ám nemcsak 
templomok épültek, hanem egy egészen 
sajátságos ókeresztény emlékfajta is: kő 
sztélék, amelyek többnyire szabadon áll-
tak s igen tetemes méretűek, a legmaga-
sabb kőoszlop eléri a 6 m magasságot! 

Különös, hogy ezek a kőkeresztek és 
kőoszlopok rendszerint patakok, forrá-
sok közelében állnak, olykor egyidősek a 
közelben lévő templommal. Gyakran fel-
iratok is olvashatók rajtuk. E kőemlékek 
számos ősi jelképet őriztek meg számunk-
ra, többek között az életfát vagy Istenfát.

Kik találtak templomromokat?
Két keresztény templom romjait 

Tatyisev még megszemlélte. (1742)
Klaproth 1807-1808-as kaukázusi kuta-

tásai során megtalálta a templomromokat.
Voltak kapcsolatok a két Magyaror-

szág között?
Bíborbanszületett Konstantinos bizán-

ci császár „A birodalom kormányzásáról” 
című művének egyik szemelvényében ar-
ról van szó, hogy a Pannóniába költözött 
magyarság követek útján érintkezett a ke-
letre, a perzsa részek felé menekült test-
vérnéppel és gyakran választ is kapott tő-
lük. Világos tehát, és természetes is, hogy 
a két testvérnépben élt a szétszakadás után 
is a vérrokonság tudata, és érdeklődtek 
egymás sorsa iránt. Miért maradtak azon-
ban el a későbbiekben a követküldözge-
tések? Miért lazultak meg a kapcsolatok? 
Szent István térítői tevékenységének kez-
detével olyan eszmeáramlat lett úrrá az új 
Magyarországban, amely végérvényesen 
szakítani óhajtott minden addigi ősi, po-
gány hagyománnyal és kapcsolattal. 

A pannóniai magyarság soha többé - az 
említett követjárások elmaradása után - 
nem jutott közelebbi érintkezésbe Jeretány 
magyar népével! II. Endre keresztes had-
járata kedvező alkalom lehetett volna a két 
testvérnép találkozására. Ezzel szemben 
az egykori okmányokból és egyéb írott 
emlékeinkből csak annyit látunk, hogy a 
Kuma-menti magyarságról egyetlen szó-
val sem tesznek említést. Tehát II. Endré-
nek, „jeruzsálemi király-nak” fogalma se 
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lehetett arról, hogy a Szentföldre vonuló 
hadai útjától nem messzire véreink éltek! 
Igaz, hogy még a 13. század elején, ami-
kor a kumai magyarság még nemrég csak 
laza törzsszövetség keretében élt, de ké-
sőbb se törekedtek királyaink a kapcsola-
tok felvételére. Okmányszerűen tudjuk bi-
zonyítani, hogy III. Kázmér lengyel király 
levelében kérte V. Orbán pápát, hogy fr. 
Johannes Speculit nevezze ki MAGYAR 
püspökének. Márpedig lehetetlenség még 
feltételezni is, hogy Johannes Speculi, ha 
a magyari püspöki székbe szeretett vol-
na kerülni, ne tudta volna, hogy Magyar 
a Kuma mentén élő magyarság fővárosa, 
és erről bizonyára felvilágosította Káz-
mér királyt is. Ha Lengyelországban tud-
tak KUMMAGYARIA létezéséről és val-
lási viszonyairól, akkor Magyarországon 
is tudomásuk lehetett kumai eleinkről. 

III. vagy Nagy Kázmér lengyel ki-
rály még fiatal korától kezdve igen szo-
ros baráti viszonyt tartott fenn a magyar 
királyokkal. Már trónörökösként megfor-
dult Magyarországon Károly Róbert ud-
varában. A későbbiekben Nagy Lajos ma-
gyar királlyal tartott fenn igen szoros ba-
ráti kapcsolatot, többször is megfordult 
Lajos udvarában. 1335-ben a HÍRES VI-
SEGRÁDI ÖSSZEJÖVETELEN, melyet 
a világtörténelem első Duna-konferenci-
ájának kell tekintenünk, Kázmért Nagy 
Lajos békítette ki ellenségeivel. De ki-
rályunk a későbbiekben is mindig segít-
ségére sietett Kázmérnak, akár politikai, 
akár fegyveres segítségről volt szó. Ha-
dai dicsőséggel hordozták az Anjouk lili-
omos lobogóját Kázmérnak a litvánok és 
a tatárok ellen vívott harcaiban. Érthető, 
hogy ilyen kapcsolatok mellett Kázmér a 
lengyel koronát - arra az esetre, ha utó-
dok nélkül halna el - már 1339-ben Nagy 
Lajosnak ígérte s azt 1370-ben, Kázmér 

király halálakor valóban a magyar király 
fejére tették.

Világos tehát, hogy mivel Kázmér len-
gyel királynak 1363-BAN TUDNIA 
KELLETT MAGYAR VÁROS, illetve 
KUMMAGYARIA LÉTEZÉSÉRŐL és 
talán az ottani viszonyokról is, Nagy La-
jos királyunknak is feltétlenül tudomása 
volt a Kuma-menti eleink létezéséről. És 
ha így volt, mi a magyarázata annak, hogy 
a magyar kormányzat mégsem tett sem-
mit sem a Jeretány népével megteremten-
dő kapcsolatok érdekében? 

Egyetlen magyarázat látszik csak ké-
zenfekvőnek: minthogy Kuma-menti test-
véreink elismerték Kipcsak kánjának köz-
vetlen főuralmát, a nagy mongol biroda-
lomba szervesen beletartoztak, és abba 
politikailag és gazdaságilag is teljesen be-
leilleszkedtek. Lehetséges tehát, hogy a 
magyar királyok nem tartották sem cél-
szerűnek, sem kívánatosnak, hogy velük 
emiatt szoros érintkezést tartsanak fenn, 
mert esetleg ezzel maguk és országuk el-
len kihívhatták volna a mongol nagyká-
nok bosszúját. Féltek a testvéri érintkezés 
politikai következményeitől. Félelmük 
annál indokoltabb lehetett, mivel a mon-
gol birodalom, vagy még jobb mai meg-
határozással: a mongol élettér nyugati ha-
tára a Kárpátok voltak. 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Klub 
2016. június 16-i klubdélutánján)

Forrásjegyzék:
1. Padányi Viktor: Dentu-Magyaria
2. Bendefy László: Jeretány
3. Bendefy László: A magyarság 
       kaukázusi őshazája.
Mindegyik könyv megtalálható az 

interneten.
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Kerek évfordulók

Novák Ferenc pályájáról:
A trianoni békekötés után Romániához 

került erdélyi Nagyenyeden (Aiud) szüle-
tett (szerk.: 1931.március 27.), felmenői 
között örmények (szerk.: erdélyi magyar-
örmények) is voltak. Gyermekkorában 
sokat költöztek, mert 
börtönigazgató apját 
többször is áthelyez-
ték. A második világ-
háború idején a csa-
lád áttelepedett Ma-
gyarországra, ő már 
Budapesten érettségi-
zett. 1949-ben felvet-
ték a közgazdaságtu-
dományi egyetemre, 
de „rossz” káderlapja 
miatt rövid idő múl-
va nem folytathatta ta-
nulmányait. Műszaki gyakornokként kez-
dett dolgozni a Vegyipari Gép- és Radi-
átorgyárban, ahol a szakszervezeti titkár 
felkérésére kultúrcsoportokat alakított.

A tánccsoport egyik tagja helyett egy-
szer neki kellett beugrania, ezután eljárt 
a próbákra is, kezdetben csak a társaság 
kedvéért. Egy idő múlva gyerekkori er-
délyi emlékeinek hatására csatlakozott 
az Építők együtteséhez, amelynek oszlo-
pos tagja lett. Katonai szolgálata alatt is 
„táncos társakra” talált, ekkor készítet-
te első koreográfiáját. 1954 szeptemberé-
ben néhány katonatársával alakította meg 

„Színházat kell csinálni a táncból” 
– 85 éves Novák Ferenc „Tata”

a Bihari János Táncegyüttest. (A névadó 
a 19. századi cigányprímás, a verbunkos 
egyik legjelentősebb képviselője.)

A tánccsoport egyre nagyobb sikere-
ket ért el, a hatvanas évek elején már 
több nemzetközi elismeréssel is büszkél-

kedhettek. 1965-ben 
megbízták a Honvéd 
Együttes (ma Ma-
gyar Nemzeti Tánc-
együttes) tánckará-
nak vezetésével, a 
„biharisokkal” azon-
ban továbbra is együtt 
dolgozott. Közben le-
velező tagozaton el-
végezte az Eötvös 
Loránd Tudomány-
egyetem néprajz sza-
kát, 1969-ben a Szín-

ház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett 
koreográfus-rendezői diplomát.

A Honvéd Együttesben nem engedték 
maradéktalanul megvalósítani elképzelé-
seit, végül szakított velük. A magyar szak-
szervezeti és nagyüzemi együttesek szak-
referenseként, 1975-től a Szegedi Nem-
zetközi Néptáncfesztivál művészeti ve-
zetőjeként folytatta munkáját. A hetve-
nes évek végén, egyik szegedi produkci-
óját látva, koreográfus-rendezői szerző-
dést kapott az amszterdami Folklór Tánc-
színháznál, ezután párhozamosan dolgo-
zott Hollandiában és idehaza. 1982-ben 

A 85 éves Novák Ferenc Kossuth-díjas koreográfus, rendező, a nemzet művésze  kö-
szöntésére. (I. rész)

Fotó: Nők Lapja
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visszahívták a Honvéd Együttes művé-
szeti vezetőjének, s ő átformálta a társulat 
arculatát. A Bihari Együttes irányítását fe-
lesége, Foltin Jolán koreográfus - ma már 
Kossuth-díjas, a nemzet művésze - vette 
át. Ő 1991-ig irányította a táncműhelyt, 
amely ma a gyermektáncosokkal együtt 
több mint 200 tagot számlál, és 2000 óta 
saját művészeti iskolát is működtet.

Novák „Tata”, ahogy sokan nevezik, 
mindkét táncegyüttesével új formanyelvű 
dramatikus táncszínházat hozott létre: iro-
dalmi alapú táncszínházi produkciókat és 
erőteljes folklór műsorokat állított színpad-
ra, szívesen dolgozott együtt prózai vagy 
zenés színházakkal, balettegyüttesekkel, 
szabadtéri látványosságok szerzőgárdá-
ival is. Ars poeticája szerint „a folklórból 
nekünk nem imitálni kell a paraszti kul-
túrát, hanem annak elemeiből ugyanolyan 
műveket kell létrehozni, mint azt teszik a 
kortársak a film, a képzőművészet, az iro-
dalom vagy a zene területén”. Koreográfi-
áiban meghatározó szerepet játszik a ma-
gyar néptánckincs színpadi megjeleníté-
se, a magyar népzene, néptánc sokszínűsé-
gének bemutatása. Olyan nagy sikerű mű-
vek koreográfiái fűződnek nevéhez, mint a 

Magyar Elektra, a Szarvassá változott fiak, 
a Kőműves Kelemen, a Csíksomlyói pas-
sió, az István, a király című rockopera, a 
Lúdas Matyi, A csodaszarvas és az Egri 
csillagok. 2003-ban az István, a király első 
erdélyi előadását Csíksomlyón nemcsak 
koreografálta, hanem ő is rendezte.

Az elmúlt évtizedekben olyan tehetsé-
geket nevelt ki, mint Román Sándor, Szö-
gi Csaba, Horváth Csaba, Mucsi János, 
Pataki András, Foltin Jolán és Stoller An-
tal. 1986-1988-ban a Magyar Táncművé-
szeti Szövetség főtitkári, majd 1999-ig 
társelnöki tisztét töltötte be, 1996 óta tag-
ja a Magyar Művészeti Akadémiának. 
Munkásságát 1972-ben Erkel Ferenc-díj-
jal, 1985-ben érdemes művészi címmel, 
1993-ban Kossuth-díjjal ismerték el. 
2005-ben vehette át a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetést. 2007-ben Jubileumi Prima 
Primissima-díjjal, 2011-ben a Köztársa-
ság Elnökének Érdemérmével tüntették 
ki, 2014-ben a nemzet művésze lett. Lá-
nya, Novák Eszter Jászai Mari-díjas szín-
házi rendező, fia, Novák Péter maga is 
táncos, rendező, koreográfus, énekes.

(folytatjuk)
Forrás: www.jbsz.hu, kulturpart.blog.hu, www.nlcafe.hu, folkradio.hu, http://nemzetisegek.hu

Gyimesbükki közönség és az Örmény Trio (cikk a 2-3. oldalon)
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Hézagpótló ember
Ezerkilencszázötvenhat augusztus ki-

lencedikén Kabdebó Lóránt húszéves 
volt. És a Kolhoz Kör tagja. Az ELTE 
BTK magyar-történelem szakának hall-
gatója, leendő középiskolai tanár, aki, ha 
felnézett az égre, talán már látta a repe-
déseket, a hézagokat, 
amelyeket a költészet, 
az irodalom erejével be 
kell tömni, be lehet töm-
ni. A Kolhoz Kör kü-
lönleges „intézmény” 
volt, egyetemisták, fi-
atal egyetemi tanárok 
részvételével találkoz-
gattak a budai várban, 
a Régi Országház étte-
remben. Már forrt a le-
vegő, érezhették, valami készül. Kabdebó 
később az 1956-os Pilvax a Várban című 
írásában így írt erről: „akkor úgy hallgat-
tam őket, mint akik másképp beszéltek, 
mint az egyetemen.”

A Kolhoz Kör amellett, hogy kellett 
egy név, amelyik politikailag elfogad-
ható, a legenda szerint a szegénységnek 

Hézagpótló ember

köszönhető. Mint ahogy a kolhoz műkö-
dött, itt is mindenki beadott mindent a kö-
zösbe, annyi pénzt, amennyit tudott, hogy 
a szegényebb fiatalok is tudjanak inni sört 
vagy fröccsöt a Régi Országházban.

A Kolhoz Kör 1956. október 6-án tör-
ténelmi túrát tartott. A Kerepesi úti te-

metőben felkeresték az 
1848-49-es forradalom 
és szabadságharc áldo-
zatainak sírhelyét, majd 
vonultak keresztül a vá-
roson, Batthyányi-örök-
mécses, Pilvax, Nem-
zeti Múzeum... Az ifjú 
Kabdebóval.

Néhány nap múlva, 
még a forradalom előtt 
megjelent az ELTE 

BTK irodalmi kiadványa, a „Tiszta szív-
vel”. A szerkesztőségben az ifjú Kab debó 
Lóránttal. Egyetlenegy számot ért meg, 
de úgy vélem, ez a tiszta szív a mai napig 
benne él Lóri bá’-ban.

A most nyolcvanéves Kabdebó Lóránt 
az egyetlen ember, akinek elöl is, hátul 
is van neve. Aki nem ismeri, képzeljen 

Kabdebó Lóránt a Magyar Időkben megjelent cikkeit mindig Hon-Lapunkon 
is közli. Most fordult a helyzet, a Magyar Idők Lugas című melléklete köszöntöt-
te Kabdebó Lórántot 80. születésnapja alkalmából. Úgy érezzük, hogy viszonzásul 
ezt a cikket és a róla készített festményt is közölve mi is köszöntjük honlapunkon 
Kabdebó Lóránt professzor urat. 

Sáfár Pál festménye

Ficsku Pál

Kabdebó Lóránt, az iskolaépítő
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el egy alacsony, kicsit columbós embert, 
akinek mindig különleges fibula lóg a 
nyakában, és jellegzetes rekedtes hangján 
soha nem mondott egy rossz szót se senki-
re. Csak úgy tiszta szívvel beszélt. A háta 
mögött „A Kabdebónak” hívták. Elölről 
meg „Lóri bá”-nak. Nekem még mindig 
Lóri bá’.

A forradalomból kimaradt, erdélyi ro-
konainál volt éppen, a Tiszta szívvel meg-
szűnt.

Ezerkilencszázötvennyolcban került 
Miskolcra középiskolai tanárként. És egy 
éhes fiatalember rávetette magát Szabó 
Lőrincre. Mert ha róla beszélünk, Sza-
bó Lőrinc jut az eszünkbe. Szabó Lőrinc-
ről írt trilógiája megkerülhetetlen a ma-
gyar irodalom, a magyar lét hézagjainak 
beglettelésére. Szabó Lőrinc lázadó év-
tizede (1970), Útkeresés és különbéke 
(1974), Vers és világ (1980).

De Lóri bá’-t nem szabad egyszemé-
lyes életrajzíróvá tenni. Sokkal több an-
nál. Akik ismerik, akár a háta mögül, akár 
elölről tudják ezt.

Szabó Lőrinc mellett átadta tudását 
Gottfried Bennről, Ezra Poundról, T. S. 
Eliotról, Petőfitől, Adyról, Weöres Sán-
dorról meg még mindenkiről. Egy írásá-
ban így fogalmaz: „És segítségemre jöttek 
költőim természettudós kortársai, a kvan-
tumelmélet megvalósítói, akik kezét fog-
va értelmeztem költőimet és keresem ma-
gam számá ra is az eszmélkedés lehetősé-
geit. Ekkortól érzékelem a nyugati gon-
dolkodás hézagait, amelyeket nemcsak a 
természettudósok, de költőim is érzékel-
tek, és igyekeztek - mindegyik a maga 
módján - kitölteni.”

Lóri bá’ kitöltötte a hézagokat.
Visszatért Miskolcra, és a lesajnált Bor-

sodban iskolát alapított.
Németh Lászlónak az iskolát alapító 

Apáczai Csere Jánosról írt színművében 
van egy mondat: aki alkalmas, köteles.

Kabdebó Lóránt köteles volt alkalmas-
nak lenni.

A régebbi nevén Miskolci Nehézipari 
Egyetemen - most Miskolci Egyetem - lét-
rehozta a Bölcsészettudományi Kart, mel-
lette meg elindította az Új Holnap című 
folyóiratot. Ami nem egy számot ért meg, 
mint a Tiszta szívvel. Lóri bá’ megjelené-
sével Miskolc visszakapta kulturális köz-
ponti szerepét. Lehet, hogy ez durva ki-
jelentés, de elfogult vagyok. Mint ahogy 
elfogult lehet az a több száz ember, akit 
megtanított a hézagpótlásra.

Abban az élményben volt részem, hogy 
Lóri bá’ miskolci lakásában találkozhat-
tam Határ Győzővel. Egy iskolaépítővel 
és egy iskolaalapí tóval. Határ Győző író 
Cziffra György zongora- művésszel együtt 
kényszermunkásként dolgozott Miskol-
con, a Dudujka-völgyben az egyetem épí-
tésén. Kabdebó Lóránt több mint negyven 
év múlva meg bölcsészkart alapított. Ül-
tünk Lóri bá’ lakásában, a nyitott ablakon 
át láttam a mállott tűzfalat, és akkor Határ 
Győző annyit mondott nekem, meg kell 
találnom a kegyelmi állapotot. Akkor le-
het alkotni. Lóri bá’ arcára kiült az a fa-
nyar mosoly, amely a rekedtes hangján kí-
vül, mondjuk úgy, „kabdebókum”.

A hézagpótlás és a kegyelmi állapot mel-
lett az imádság is fontos része Kabdebó 
költészetről vallott nézeteinek. „Az eltö-
megesedés és a pa rancsuralmi rendszerek 
poklaiból a költők személyes kivágyódása 
a költészetnek az imádság rangjára emel-
kedését hozta létre. A személyes költészet 
megszólalása szertartássá válhatott.”

Kabdebó Lórántot mind a miskolci, 
mind a pesti lakásában sikerült megles-
nem, titokban az ágyát is.

Kényszeres íróágynéző vagyok.
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Szeretném megtudni, miről álmodnak.
Szerintem tücsökzenepárnája van.
Amikor elalszik, a Tücsökzenét hallja, 

amikor felébred, akkor is.

Még sok-sok tücskös ébredést és hézag-
pótlást kívánunk, sokan, Lóri bá’.

(Megjelent: Magyar – Hon – Lap 2016. 
aug.13.)

  

Budapesten, 1941. október 21.-én született.
A kortárs művészeti élet  talán legsokol-

dalúbb alkotója, aki egyaránt maradandót 
nyújtott mint rajzfilmrendező, illusztrá-
tor, művelődéstörténész, a 
néprajz és népművészet jel-
képrendszerének   föltáró-
ja.   Családjának   magyar-
örmény kapcsolata a fölme-
nők harmadik generációjáig 
vezethető vissza; nagyany-
ja Duha Mária az erdélyi 
Mezőbándról származott. 

 Pályafutását 1960-ban a 
Pannónia Rajzfilmstúdió-
ban kezdte, majd öt év után 
önálló filmrendezőként mű-
ködött. 1981-től az Iparmű-
vészeti Egyetemen animá-
ciót tanított. 1994-től a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja lett. 1974-ben Balázs 
Béla-díjjal tüntették ki. 1977-ben Küz-
dők című filmjéért Cannes-ban Arany Pál-
ma díjat kapott. 1978: Kossuth-díj, 1982: 
Ifjúsági díj, 1984: Minden idők legjobb 
rajzfilmje díj Los Angelesben a Fehérlófia 
című filmjéért, 1984: Érdemes művész, 
1988: Életfa díj, 1998: Magyar Köztár-
saság Középkeresztje, 2000: Budapest 
II. kerület díszpolgára, 2002: DUNA TV 
Pátria díja, 2004: Magyar Művészetért 
díj,  2007: Árpád emlékdíj, 2007: Príma 

Hetvenöt éves Jankovics Marcell

primissima díj, a Népművészet és köz-
művelődés kategóriában, 2008: Budapest 
XII. kerület díszpolgára, 2009: WCC Le-
onardo da Vinci Award, 2010: Klingsor - 

életműdíj - Pozsonyi Ani-
mációs Biennále (BAB), 
2012: Árpád Pajzsa-díj.

Megelevenítő, expresz-
szív rajzművészete segí-
tette animációs filmjei-
nek megalkotását. A nép-
művészet iránti érdeklődé-
se a János vitéz című film-
je (1973) elkészülte során 
támadt föl, mely alkotása 
egyébként az első magyar 
egész estés rajzfilm lett. A 
Fehérlófia (1980) már tel-
jes egészében az ősi nép-

mesei elemekből ihletődött. Ugyanez a 
vonzódás és elemző átélés tükröződött a 
Magyar népmesék és Mondák a magyar 
történelemből című művein.

Írásaiban és előadásokon értekezett a 
magyarság jelképeiről és jelképrendsze-
réről. ( Csillagok közt fényes csillag – a 
Szent László legenda,  A fa mitológiája, 
A Nap könyve). Társszerzőként működött 
közre a kézikönyvként általánosan hasz-
nált Jelképtár összeállításában (Budapest, 
1990). Kultúrtörténeti esszékötete Mély a 
múltnak kútja... 1996-ban jelent meg.
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Példátlanul hosszú ideig dolgozott Ma-
dách Az ember tragédiája  animációs 
filmjének megalkotásán, mely életműve 
összegezőjének is fölfogható. Forgató-
könyvét 1983-ban írta, a felvételek 1988-
ban kezdődtek és bemutatására –  az év ki-
emelt kulturális eseményeként – 2011-ben 
került sor, amelyért a Magyar Filmkritiku-
sok Különdíjával jutalmazták 2012-ben.

(Megjelent: Murádin Jenő: Magyarör-
mény paletta (Kiadó: Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2012)

További díjai: 
2013-ban A Magyar Érdemrend közép-

keresztje csillaggal és a Magyar Örökség 
Díjat vehette át, 2014-ben pedig A Nem-
zet Művésze lett.

Sok boldogságot,  jó egészséget, sok si-
kert kíván az elkövetkezendő évtizedek-
re az 

Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesület

  

A táborba motivációs levéllel le-
hetett jelentkezni. A szervezők 
így választották ki a legjobb öt 
jelentkezőt. 

„...Nagyon szépnek és érde-
kesnek tartom Székelyföldet – 
írta jelentkezésében a 14 éves 
budapesti Csenge –, a székely 
embereket és a csángókat egy-
aránt. Tisztában vagyok azzal, 
hogy egyszer, nem is olyan régen 
a „Nagy Magyar Föld”része volt. 
Tudom, hogy ott még ma is ren-
geteg őszinte magyar ember él, 

Értékes időt töltöttek együtt, 
értékes tartalommal

– Táboroztunk a magyarörmények által épített Szépvízen –

Magyar és magyarörmény értékek mentén valósult meg az a hagyományőrző tábor, 
ahol tizenöt fiatal töltött együtt egy hetet. A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a 
Csíkkörzeti Örmény–Magyar Szentháromság Alapítvány testvéri együttműködésé-
ből született meg az újító esemény, amelyen pályázati úton öt csángó, öt, székely és 
öt anyaországi, zömében magyarörmény fiatal vett részt térítésmentesen, a Bethlen 
Gábor Alaptól elnyert támogatásnak köszönhetően.  

Jobbról Zakariás István
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akik hűen őrzik és ápolják hagyománya-
ikat, kultúrájukat... Egyszer részese vol-
tam egy jurta felállításának és berende-
zésének, ám nem lakhattam benne. Jár-
tam nép táncolni, amit nagyon szerettem, 
úgy érzem, tágította látókörömet. Fontos-
nak tartom, hogy hű maradjak gyökere-
imhez, hiszen magyarnak lenni nagyon-
nagy büszkeség.

A történelem során annyi küzdelem és 
fájdalom érte hazánkat – folytatta a fiatal 
–, de mi mégis egységben maradtunk. Le-
het, hogy Erdély, Délvidék, Felvidék, és 
Kárpátalja hivatalosan most nem Magyar-
országhoz tartozik, de az ott élők azt mond-
ják, hogy ők magyarok és ez többet jelent 
minden határvonalnál… Jó lenne átélni azt 
az élményt, amit őseim is átélhettek...” 

Egy budapesti magyarörmény fiú, Kop-
pány pedig az alábbiakkal pályázott a tá-
borozási lehetőségre: 

„...Néhány éve, amikor barantázni 
kezdtem, már éreztem, hogy hagyomá-
nyaink ápolása az én szívügyem (is)... 
Sokféle sportágban kipróbáltam maga-
mat már, mint a karate, baranta, lovaglás, 
labdarúgás és nem utolsó sorban az atléti-
ka. Az utóbbit 5 éve űzöm, fő sportágam 
a diszkoszvetés és a gerelyhajítás, több-
szörös országos bajnok és egyszeres vá-
logatott vagyok... Ez a tábor számomra 

hatalmas lehetőség lenne hagyományaink 
őrzésére és megismerésére...”

A szervezők törekedtek arra, hogy a 
tábor egyedi legyen, sok tekintetben. 

A program elsődleges célja a magas 
színvonalon túl, hogy csángó, erdélyi és 
magyarországi középiskolai korosztály 
töltsön el együtt olyan időt, ahol nem csu-
pán életre szóló barátságok szövődhet-
nek, hanem észrevétlenül egymástól, de 
mesteremberektől, oktatóktól is tanulhat-
nak – tájékoztatott Esztergály Zsófia a Fő-
városi Örmény Önkormányzat elnöke, aki 
elmondta azt is, hogy a magyarországi ifi 
csapat többsége magyarörmény szárma-
zású volt.   

A fiatalokat egy-egy felügyelő kísérte 
el Székelyföldre, ahol az időjáráshoz al-
kalmazkodva estéiket jurtában töltötték, 
nappal pedig előadásokon és a többi kö-
zött kézműves foglalkozásokon vettek 
részt – mondta Ajtony Gábor a Csíkkör-
zeti Magyar-Örmény Szentháromság Ala-
pítvány vezetője, aki örömét fejezte ki a 
rendezvény megvalósulása és a fiatalok 
rátermettsége okán. 

Az órák keretében a nyelvjárásokra és 
a zenekultúrára, így pl. a gyimesi csán-
gó nyelvhasználatra és népdalokra is 

Ferencz Tibor polgármester
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hangsúlyt fektettek. Ennek zászlósa Vaszi 
Levente és Vrencsán Anita, az MTVA Fel-
szállott a Páva című vetélkedő közönség-
díjasai voltak. 

 A foglalkozásvezetők és előadók, de a 
vegyesen összeválogatott fiatalok is, logi-
kusan saját közegükben kialakult tanítási 
módszerüket, illetve személyiségüket ad-
ták át az alapvetően külön szocializálódott 
magyar közösségben. 

A fiatalok kedvenc időtöltése mégis a 
lovaglás és íjászkodás volt. Behatóbban 

megismerkedtek a magyarörmény épí-
tészettel, a környék kultúrtörténetén ke-
resztül az egykor gazdasági szempontból 
domináló magyarörmények életével, va-
lamint a székely-magyar rovásírással és 
mondavilággal. Továbbá a félnomád élet-
forma egyes elemeit sportszerűen gyako-
rolták a Kárpátok kínálta környező túra-
ösvényeken, amely által a környezettuda-
tosságra nevelődtek és megismerkedtek a 
Kárpátokban honos növényekkel és álla-
tokkal- hangsúlyozta Esztergály Zsófia. 

  

Miközben megfelelő cím választásáról 
gondolkodtam beszámolóm élére, arra ke-
restem a választ, vajon mi indít 40 - 50 
nyugdíjas korú nőt és férfit arra, hogy év-
ről évre Erdély felé vegye az irányt, hogy 
újabb ismeretlen (vagy kevéssé ismert) tá-
jakon barangoljon?

Az egyik válasz: Gyuri bácsi (dr. Szar-
ka György), akivel „itthonról haza me-
gyünk”. 

dr. Korinekné dr. Hámoyi Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
Mert szeretünk Erdély…

Barangolás és honismereti túra Erdélyben (2016. augusztus 2-8.)

A másik válasz ennél is egyszerűbb 
– és ez lett a cím is: mert szeretünk Er-
dély…

Ebben az évben a honismereti túra – 
amelyen az örmény identitástudatot kitar-
tóan ápoló dr. Issekutz Sarolta egyesületi 
elnök vezette EÖGYKE (Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesület) köré 
csoportosuló résztvevőkön kívül a Föl-
des Mária által mentorált „Galériások” 

20. alkalommal barangoltunk Erdélyben, illetve erdélyi magyarörmény őseink nyo-
mában a lecsatolt területeken. Az ezévi barangolás élménye meghozta azt a csodát, 
hogy két szerző is feldolgozta és elküldte élményeit, a látottakat, hogy a szerkesztő 
nem tehet mást, mint hogy mind a két alkotást megjelenteti egy beszámolóvá össze-
fésülve, hogy ne fossza meg az olvasót a csodás élménytől. Az ismétlések elkerülé-
se végett kissé meghúztuk az anyagot, de vigyáztunk, hogy mindkét szerző munkája 
kellően érvényesüljön. A szerzők alkotásait úgy különböztettük meg, hogy Beáta írá-
sát álló betűkkel, míg Katalin írását ferde betűkkel jelentetjük meg.  Hálás köszöne-
tet mondunk Dr. Korinekné Dr. Hámory Beáta és Tuzáné Szentpétery Katalin utastár-
sunknak a lenyűgöző beszámolókért.

(Szerk.)
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(MNG) vettek részt - „Kincses Kolozs-
vár” témakörben zajlott.

Nehéz viszonylag objektív összefogla-
lót írni egy olyan utazásról, ahol szinte 
minden pillanatban átélünk valami szívet-
lelket melengető élményt. Nemcsak szép 
és nekünk kedves tájakon járunk, történe-
lemmel, népszokásokkal, népművészet-
tel, néptánccal, emberi sorsokkal ismer-
kedünk, hanem  helyhez, hangulathoz illő 
verseket, zenéket hallgatunk, vagy éppen 
Gyuri bácsi elmélkedéseit hazaszeretet-
ről, hitről, Istenről, unokáink iránti fele-
lősségről.

Mindannyian azzal az ismerős örömte-
li várakozással keltünk útra, hogy újra át-

éljük az erdélyi barangolások megszokott 
élményeit és mellettük új tudást, ismere-
teket kapunk.

A hosszú utazást megkönnyítő bo-
rongós idő az ártándi határátkelést és 
a Nagyváradon való átutazást követő-
en esőssé vált, így első gyalogtúránkat 
a révi Zichy-barlanghoz (feltárásában 
résztvett: Czárán Gyula) egyre erősödő 
esőben tettük meg. Az erdő, a mélyben fo-
lyó Sebes Körös így is szép és harmoni-
kus látványt nyújtott. A barlang-túra - ter-
mészeti látványosságaival - élményt je-
lentett a vállalkozókedvű látogatóknak, 

a lépcsőkön fel-le mászással tarkított, he-
lyenként enyhén csúszós út teljesítése pe-
dig az első sikerélményt biztosította.

Bár az időjárás a kiránduláshoz nem 
volt kegyes, de szerencsésen visszatérhet-
tünk és Rév egyik különlegességét, Hasas 
Péter fazekasmester „vászon” edényeinek 
elkészítését nézhettük meg a mester szak-
szerű magyarázatával. A fehér agyagból 
készített konyhai edények égetés után akár 
gáztűzhelyen is használhatók!

Kora este érkeztünk immár napsütéses 
időben Kalotaszentkirályra, ahol nagy 
szeretettel és bőséges vacsorával vártak 
a vendéglátó családok. Nagy élmény volt 
a csendes falucskában az esti séta, mikor 
azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ház előtt 
a kispadon ott üldögéltek az emberek, fia-
talok és idősebbek, beszélgettek és az arra 
járókat köszöntötték. 

Kalotaszentkirály vendégszerető szál-
lásadóinál azzal a jóleső érzéssel térhet-
tünk nyugovóra, hogy ez a hely lesz az 
otthonunk közel egy héten keresztül. Nem 
kell naponta ki- és becsomagolnunk, lesz 
időnk ismerkedni, beszélgetni a háziakkal 
és egymással. 

Ottlétünk egybeesett a 26. Nemzetkö-
zi Népzene és Néptánc tábor rendezvé-
nyével. Ez a hét minden napján valami 

Sonkolyosi-szoros

Hasas Péter fazekasmester
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újdonsággal lepett meg bennünket. Hol 
a táncház forgatagába csöppentünk be, 
hol pedig gyönyörködtünk az együttesek 
művészi néptáncában, de a férfiak és fiuk 
egyéni tánctudását is megcsodálhattuk. 
És akkor még nem is szóltam a népi ruhák 
kavalkádjáról!

Felpezsdült a falu élete, az egésznapos 
táncoktatás-tanulás után a külföldi és ma-
gyar fiatalok hajnalig járták a táncokat több 
helyszínen is. Nagyon jó volt látni, ahogy 
kicsik és nagyok élvezettel, lelkesen, fá-
radhatatlanul és a legnagyobb természetes-
séggel adták át magukat a tánc örömeinek.

Második nap reggel a 700 éves kin-
cses Kolozsvár felé vitt buszunk. Átutaz-
tunk Gyalun, ami számunkra az Egri 

csillagokból Cecey Éva és Bornemissza 
Gergő újratalálkozását és Éva - Izabel-
la királyné udvarából való - megszökteté-
sét idézhette föl. Ragyogó szép napsütés-
ben megérkeztünk a szépen felújított Já-
nos Zsigmond Gimnáziumhoz (Reményik 
Károly – Reményik Sándor édesapja – ál-
tal építtetett iskola), ahol Solymossi Zsolt 
unitárius lelkész, az intézmény egyik veze-
tője ismertette a gimnázium múltbeli – pl. 
Brassai Sámuel polihisztor tudósról, Dá-
vid Ferencről - és mai történetét. Kérdé-
seinkre válaszolva tájékoztatott az erdélyi 
magyar oktatás helyzetéről. Megtudtuk, 

hogy Kolozsváron 5 magyar iskola műkö-
dik, az unitáriuson kívül van egy reformá-
tus és 3 világi irányítás alatt. Megtekin-
tettük a gimnázium természettudományi 
szertárát, amelyet dr. Geley József 1901-
ben alapított. Sokak szerint egyedülálló a 
maga nemében. A herbárium, az ásvány 
és állatgyűjtemény még fejlődésmeneti 
szemelvényekkel (pl. bárány, csirke) is ki-
egészül, nem beszélve a konzervált emberi 
belső szervek megismertetésével. A fizikai 
szertár megtekintése (alapította Körmöczi 
János) is kincseket rejtett, pl. Galilei táv-
cső modelljét, egyszerű tükrös mikroszkó-
pot az 1722-26-os évekből, vagy egy vetí-
tő mikroszkópot 1902-1903-as évekből. Az 

Táncház

A János Zsigmond Gimnáziumban

Óvári ferences kolostorban
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unitárius püspöki templomban megismer-
kedhettünk a vallás fő téziseivel, az alapí-
tó: Dávid Ferenc életével. A templomban 
őrzött kerek kőre állván hirdette Dávid 
Ferenc tanait. Meghallgattuk Reményik 
Sándor: Templom és iskola c. versét.

Az óvári ferences kolostor (hivatalos 
nevén Havas Boldogasszony temploma) 
egykori kolostorában a jelenleg zenete-
remként működő gót refektórium  arányos 
oszlopaiban, csúcsíves ablakaiban gyö-
nyörködhettünk. A felolvasó szoba kiváló 
akusztikáját is kipróbáltuk, majd a keren-
gőt és a templomot tekintettük meg. A ko-
lostorban, a hányattatás éveiben a Szent-
korona is megfordult. 

Ezt követően Mátyás király reneszánsz 
szülőházát néztük meg, ami az én pécsi 
szememnek nagyon hasonló volt a pécsi 
Zsolnay múzeum szintén reneszánsz épü-
letével. 

A főtéri szent Mihály templom építését 
1442-ben fejezték be, majd egy tűzvész 
után részben újraépítették, a XVI. sz.-i 
magyar gótika jellegzetes alkotása. Fő-
kapuja fölött szent Mihályt ábrázoló dom-
bormű és Zsigmond király címere látható. 
A szószék 1700-as évekből egy tiroli mes-
ter műve. Jelenleg régészeti feltárások is 
folynak a templomban, így látható volt a 

kutató gödrökben az ide temettetek csont-
jai. A templom belső tereivel harmonizált 
a díszes barokk szószék, de a templom 
korai időszakából maradt freskómarad-
ványok is különleges élményt nyújtottak. 
A templom bejárat előtt a „vértanú éle-
tet élt” püspök, Márton Áron (1896-1980) 
egészalakos bronzszobra áll, amelynél 
verssel tisztelegtünk.

A templom déli oldalán az 1903-ban le-
leplezett Fadrusz János alkotást, Mátyás 
király bronz lovas szoborcsoportját néz-
tük meg. 

A Farkas utcai református templom szé-
pen helyrehozott épülete előtt a Kolozs-
vári testvérek (Márton és György) 1373-
ban készült szépművű szent György lovas 
szobrának másolatát (1700-as évekből) 
néztük meg, melynek eredetije Prágában, 
a Hradzsinban található. 

A Református templomot (más néven 
Belvárosi templomot), illetőleg elődjét, 
a ferences testvéreknek adományozott 
templomot és kolostort még Mátyás ki-
rály kezdte építtetni. Bethlen Gábor adta 
át a reformátusoknak 1622-ben, ez lett az 
erdélyi református püspöki székesegy-
ház. A gótikus templom jellegzetessége: 
az ide temetett erdélyi főnemesi családok Mátyás király szoborcsoport Kolozsváron

A Farkas utcai református templom
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címereinek gyűjteménye. A XVII. sz.-ban 
készült alabástrom szószéke Kőfaragó Be-
nedek, Régeni János és Nikolai Illés műve. 
A XV. sz.-ban gót stílusban épült templom 
a felújítás eredményeként régi pompájá-
ban áll. 

Az oldalhajóban Kós András (Kós Ká-
roly fia) faszobraiból álló kiállítás látha-
tó. Elsétáltunk az 1579-ben Báthory Ist-
ván alapította Szeminárium és az 1872-ben 
megnyitott Egyetem előtt is. 

Nemcsak templomokban gazdag Ko-
lozsvár, de sok jelentős életutat bejáró 
magyar ember szülővárosa is. Így meg-
tekintettük Mátyás király, Bocskai István, 
Bolyai János, Reményik Sándor szülőhá-
zát. Jelentős nyomdai tevékenység is folyt 
a városban, felkerestük Heltai Gáspár-
nak, Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájá-
nak egykori épületeit is.

Ennyi látnivaló után jólesett a pihenés 
(vargabéles, kávé, sör, csorbaleves) a sa-
játos hangulatú Bulgakov kultúrbisztró és  
irodalmi kávéház kerthelyiségében. A ko-
rábban irodalmi összejöveteleknek is he-
lyet adó étterem különtermében jeles író-
ink, költőink (pl. Kós Károly, Nyírő Jó-
zsef, stb.) arcképkiállítását néztük meg. 
Pihenőnk után a Házsongárdi temető, 
Erdély Patheonja felé vettük utunkat. A 

Felek-hegy lábánál elterülő dombolda-
lon létesített sírkert történelmi hangula-
ta mindannyiunkat megihletett. Jeles elő-
deink sírját felkeresve egy-egy szál liliom-
mal, énekkel adóztunk nagyságuk előtt: 
Szenczi Molnár Albert, Apáczai Cse-
re János, Brassai Sámuel, Misztótfalusi 
Kiss Miklós, Dsida Jenő, Kós Károly, 
Reményik Sándor sírjánál és a Bánffy 
család kriptájánál róttuk le kegyeletünket 
megemlékezéssel, versekkel. A temetőben 
sétálgatva csoportunk tagjai között volt, 
aki rokonának sírját is megtalálta. 

A város utcáin bolyongva az egyetem és 
egyéb jeles épületek arculata arra emlé-
keztettek, mintha a XIX. sz.-i Budapesten 
sétálnánk.

Este fáradtan, de nagyon sok ha-
zafiúi és honleányi élménnyel tér-
tünk haza Kalotaszentkirályra. Az esti 
„falukázáson” – mint ahogy minden este 
- ismét a fáradhatatlan táncolókban gyö-
nyörködhettünk. 

Vendéglátónk Póka György és felesége, 
Ilona a hagyományőrzésben példamuta-
tók. Iluska udvarában több épület találha-
tó, ezek közül az egyik közel 200 éves. Eb-
ben összegyűjtötte a család régi, féltve őr-
zött berendezési tárgyait, pl. szövőszéket, 
rokkát, a kender megmunkálásához való 
alkalmatosságokat, konyhai edényeket, 
stb. Gazdag népi ruhatárát is megmutat-
ta. Ezek a leánykori viseletek, a menyecs-
ke, fiatalasszonyi ruházat számos változa-
tát öleltét fel. Szebbnél szebb népvisele-
tet láttunk gondosan rendszerezve a szek-
rényben. Itt őrizte a kézzel szövött ágyhu-
zatokat, terítőket, stb.

Harmadnap Szamosújvár, az erdé-
lyi örmények egyik központja volt az első 
állomás.  A börtön melletti rabtemető-
ben nyugszik Rózsa Sándor (1813-1878). 
Sírfelirata: „a betyárok ma is köztünk 

Kolozsvári látkép a Szent Mihály templommal
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élnek”. A sírt a magyarországi Külügy-
minisztérium és a Téka Alapítvány anya-
gi támogatásával hozták rendbe. 

Kicsit ellentmondó érzés volt a kétség-
telenül erőszakos cselekményeket elköve-
tő betyárról egyben a szabadságharc és 
a haza hőseként is megemlékezni, de tu-
domásul kell vennünk, hogy a történelem 
és az emberi sorsok alakulása általában 
nem egyértelműen fehér, vagy fekete, be-
leférnek az ellentmondások is. Sírját meg-
koszorúztuk.

A börtön eredetileg vár volt, melyet 
már a XIII. sz.-i okmányok is említenek. 
Ezt 1540-ben Martinuzzi György átépítet-

te, majd 1612-ben jelentős mértékben bő-
vítették. Később fegyházzá alakították át, 
ahol 1869 után Rózsa Sándor is rabosko-
dott, majd meghalt. 

Székre érkezve a Filep család szíveslá-
tását élvezhettük pálinkaivás és szorgos 
csörögefánk evés formájában. Érdekes, 
hogy Erdélyben a csöröge inkább fánk-
szerű, eltér a magyarországitól. Ízelítőt 
kaptunk az eredeti mezőségi táncrendből, 
színpompás széki népviseletből.

A háziasszony a szövést mutatta be, me-
nye pedig – a még ma is szokásban lévő 
hozomány-adás festett bútoraiból és szőt-
teseiből álló – tisztaszobát. Megtudtuk 

a széki fekete-piros színek eredetét is. A 
tisztaszoba és általában egy parasztház 
berendezését régi kiadásban, eredeti tra-
dicionális környezetében ezután megnéz-
hettük a tájházban is. 

Szék a néptánc mozgalom kiinduló pont-
ja, a „táncház” elnevezés is innen ered. 
Lajtha László zeneszerző, Csenki Imre és 
Sándor folkloristák egyedi stílusú népda-
lokat gyűjtöttek itt. A széki látnivalók leg-
szebbike a felújított Árpád-kori templom, 
mely az 1200-as években épült (az 1241-
es tatárjárás után) és amelyben együtt lát-
hatók a romanika és a gótika építészeti je-
gyei, a freskó maradványok. Kívül-belül 
szép, méreteivel lenyűgöző, mégis ará-
nyos, különleges látvány ez a templom. 

A község 98%-ban magyar nemzeti-
ségű, főleg reformátusok lakják, de ösz-
szesen hét vallás követői élnek itt nagy 
egyetértésben. Innen indult Böjte Csaba 

A szamosújvári örmény katolikus székesegyház

A széki református templom
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ferences szerzetes papi pályája is. Hét hí-
vője látogatta szentmiséit, akik közül „há-
rom horkolt és négy pedig éppen aludni 
készült” – amint ezen időkre egyik beszé-
dében emlékezett. A ferences kolostort és 
templomot Mária Terézia 1752-ben alapí-
totta. Szék egykori sóbányáiról híres, je-
lentős gazdagságát is ennek köszönhette, 
és ezért szabadkirályi város privilégiumát 
is megkapta.  Még a XVIII. sz.-ban is volt 
sókitermelés. 

1241-ben épült erődtemplomában min-
den évben a második tatárjárás idején 
szent Bertalan éjszakáján (augusztus 24.) 
elhurcolt 600 emberre emlékeznek. Még a 
kislányok viseletében is éppen ezért meg-
található a fekete szín. A templom négy 
fiatornya a négy evangélistát jelképezi, 
középen Krisztussal. A 2011-2015 között 
végzett statikai vizsgálatok, helyreállítási 
munkálatok eredményeként megtekintésre 
érdemes a gót szentély, a freskók, az 1793-
ban készült szószék.

Szék után ismét Szamosújvár követ-
kezett, nevezetesen az örménykatolikus 
nagytemplom. 

Dr. Issekutz Sarolta az odafele vezető 
úton az örmények sok bonyodalommal, 
leigázással, üldöztetéssel, meneküléssel, 
nehézséggel terhelt, ugyanakkor szorga-
lomról, tehetségről, életrevalóságról, újra-
kezdési készségről tanúbizonyságot tevő 
történelmét ismertette a busz közönségé-
nek.

A XVIII. sz. közepén épített barokk szé-
kesegyház az erdélyi örmények egyik za-
rándokhelye. Esztegár János értékes is-
mertetőben mutatta be az erdélyi örmény 
közösségeket, a templomot. Erdélyben 
Apafy Mihály idejében letelepült örmé-
nyek Szamosújváron a XIX. sz. derekán 
magyar iskolát alapítottak, hogy megta-
nulják a nyelvet, éppen ezért kezdetben 

örmény betűkkel írták le a magyar imád-
ságokat. Megtekintettük a Rubens művé-
nek tartott Krisztus levétele a keresztfáról 
jelenetet ábrázoló oltárképet is.

Szamosújvárt 1700-ban az örmények 
kezdték el felépíteni és sikerült egy egysé-
ges, stílusában harmonikus barokk várost 
létrehozni. A tiszta barokk stílusú örmény 
nagytemplomot is a XVIII. században 
építették. Esztegár János gondnok részle-
tes, lendületesen és szellemesen előadott 
tájékoztatást tartott szintén az örménység 
történelméről, letelepedésükről, kultúrá-
jukról az örménykatolikus vallás jellegze-
tességeiről és a templom történetéről. 

Megmutatta a főoltártól balra nyíló ká-
polna mellékoltára fölött látható barokk 
festményt, amelyet Rubens egyik tanítvá-
nyának tulajdonítanak. Engem a bejárat 
melletti, egyszerűségében is szép keresz-
telő medence bűvölt el.

A nap befejezéseként Válaszúton a Kal-
lós Alapítvány rendkívül gazdag, mezősé-
gi, széki, szász, kalotaszegi tisztaszobák 
berendezéseiből és e tájegységek népvise-
leteiből, szőtteseiből, jellegzetes munka-
eszközeiből álló, a felső szinten a gyimesi 
és moldvai csángók és a románok emlé-
keiből összeállított ritka gazdag gyűjte-
ményes kiállítást nézhettük meg. Válasz-
út – Kallós Zoltán nevével fonódik össze. 
Az általa alapított alapítvány céljai:

Szórvány Kollégium működtetése 
(szórványban élő gyerekek iskoláztatása)

Néprajzi Múzeum működtetése
nyári táborok szervezése (néptánc, nép-

költészet, kézművesség)
A múzeum az 1860-70-es években épült, 

egykor a Bánffy család gazdasági épüle-
teként funkcionáló építményben működik. 
Az egyes szobákban egy-egy tájegység (pl. 
mezőségi, kalotaszegi, széki, stb.) népvi-
seletével, népi bútorokkal és berendezési 
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tárgyakkal ismerkedhettünk meg. A rend-
kívül gazdag gyűjteményt önkéntes nép-
rajzos, fiatal munkatársak mutatták be 
nagy lelkesedéssel.

A múzeummal szemben lévő Bánffy kas-
télyban született Wass Albert író.

Végül átutazva Kolozsváron a kolozs-
vári Fellegvárról vetettünk búcsúpillan-
tást az estére készülődő városra.

Negyedik nap: Torda. Történelmi tanul-
mányainkból ismeretes, hogy az itt meg-
rendezett 1568. évi országgyűlésen a vilá-
gon elsőként hirdették ki a vallásszabad-
ságot, kimondva, hogy a prédikátoroknak 

jogukban van szabadon terjeszteni néze-
teiket.

A XII. sz.-tól a sóbányászat fellen-
dült, amit már az itt élő rómaiak is mű-
veltek az első századokban. A sóbánya ki-
sebb, mint a parajdi, de élménydús és lát-
ványos. Kipróbáltuk a visszhang termet, 
megnéztük a sóbányászat munkaeszköze-
it (pl. a lóvontatású, 1881-ben fenyőfából 
épült kiemelőszerkezetet), majd a 13 eme-
letnyi lépcsősoron lementünk a korszerű 
gyógy- és szabadidő-helyre, ahol óriáske-
rék, különböző labdajátékoknak való pá-
lyák, gyermek-játszótér nyújt lehetőséget 
a mozgásra, időtöltésre és közben gyógy-
ulásra. A bánya legmélyén a kivilágított 

csónakázótó alulról, a tó szintjéről is, de 
különösen felülről nézve rendkívül sej-
telmes látvány. Egyedülálló látványban 
volt részünk a labirintus-szerű tárnarend-
szerben. Különleges a bánya fekete-szür-
ke színű, sima, márványszerű falfelülete.  

Az 1801-ben kialakított kápolna a „név-
sorolvasási teremben” alkalmat adott a 
bányászoknak az elcsendesülésre, és kérni 
az égieket a szerencsés felszínre jutáshoz.

Ma bányamúzeumban tekinthetjük meg 
a történelmi berendezéseket, vágatokat. A 
többszintes sóbányában egészségcentrum 
működik (európai uniós beruházással) a 
légzőszervi betegek részére, csónakázási 
lehetőség van a tavon. Megtekinthettük a 
só-zsákokat kiemelő csigás áttéttel, fenyő-
fából 1881-ben épült szerkezetet, amit lo-
vak üzemeltettek.

1932-ben zárt be a bánya, majd sajtrak-
tárként működött 1992-ig, ezután nyílt 
meg a turisztikai látványosság.

A lépcsőjárástól megfáradtan két hajda-
ni római sóbánya helyén létesített 28 fo-
kos sós vizű fürdő vizében lebegve, vagy 
a tó mellett sörözgetve mindenki kipihen-
hette magát, annál is inkább, mert követ-
kezett az újabb megmérettetés, a Tordai-
hasadék végig- (vagy ki-ki ameddig jónak 
látta) járása és a természeti szépségekben 

A tordai sóbányában

A Tordai-hasadékban
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való gyönyörködés. A környező réteken a 
sápadt lilán virágzó endemikus sóvirág 
növekedésében gyönyörködhettünk.

Tordáról nem mehettünk úgy el, hogy a 
Hesdát patak mentén elterülő természet-
védelmi szurdokvölgyet meg ne tekintsük. 
A kb. 3 km hosszú hasadék nyaktörő útjait 

lelkes csapatunk turista tagjai majdnem 
végig megtették. Utunkat a robajló pa-
tak felett létesített függőhidak tarkították, 
a mészkősziklákba vájt keskeny utakon 
lánc segítette a veszélyes szakaszokon a 
továbbjutást. A toronyszerűen felmagaso-
dó 764 m magas Patkós kő kivívta csodá-
latunkat. Egy-egy szakasz megtétele után 
csoportunk nagy tudású vezetője, dr. Szar-
ka György geológus érdekes szakmai elő-
adást tartott a hasadékról és saját koráb-
bi élményeiből. Ismertette a helyhez fűző-
dő népmondát is, mely szerint szent Lász-
lót és csapatát a kunok bekerítették. A ki-
látástalan helyzetben a szent Istenhez fo-
hászkodott, amikor is a hegy szétnyílt a ki-
rály és a kunok között, akik a szakadékba 
potyogtak. A Patkós kő elnevezés a lovak 
patkónyomaira emlékeztet.

Visszafele úton megálltunk Körösfőn, 
hogy - sokunk már többedszer -, de nem 
lankadó csodálattal megnézzük a világ 
egyik legszebb, legarányosabb, legba-
rátságosabb festett kazettás református 
templomát. Levezetésként gyorsmenet-
ben az állandó kirakodóvásárt is áttekin-
tettük, de megállapítottuk, hogy sokat ve-
szített korábbi eredetiségéből. 

(folytatjuk)

A körösfői református templom

Kontumáci kápolna az ezeréves határon és Vaszi Levelente csángó fiataljai (cikk a 2-3. oldalon)
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Budapestre kaptak meghívást augusz-
tus utolsó hetében gyergyószentmiklósi 
magyarörmény fiatalok, hogy pálya-
választásukhoz segítséget kapjanak. A 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus 
Egyesület és a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat közös szervezésében elsősorban 
olyan tinédzsereket vártak, akik kacér-
kodnak a kommunikációs területtel, a mé-
dia világával. Feladatot is kaptak: pár per-
ces videóval mutassák be, miért is kedve-
li a külföldiek Budapestet.

Az esemény szakmai felelőse Esztergály 
Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormány-
zat elnöke elmondta, az esemény célja az, 
hogy a saját fiataljaikat, a magyar örmény 
fiatalokat támogassák a pályaválasztás-
ban, és segítsék, ahogy csak lehet.  A kez-
deményezésre 16 év körüli fiatalok érkez-
tek, számukra egy igen szoros 
programot szerveztek. Az ötna-
pos látogatás első napján előadá-
son vehettek részt a vendégek, 
ahol megismerkedhettek a kom-
munikáció különböző speciális 
területeivel, a hír fogalmával, il-
letve azzal, hogy milyen üzenetei 
vannak, és milyen fontos, kiemelt 
szerepe van ennek a területnek. 
Betekintést kaphattak a politikai 
és a kulturális kommunikáció kö-
rébe, és szó esett a szakma buk-
tatóiról is.

Kerületi televíziónál is szerezhettek ta-
pasztalatot a fiatalok – tette hozzá az el-
nök asszony – második nap kipróbálhat-
ták magukat mikrofonnal kamera előtt, 
óriási élmény volt ez számukra. Más-
nap lehetőségük nyílt személyesen meg-
tekinteni egy országos televízió csatorna 

Gyergyói fiatalok budapesti látogatása
stúdiójában az időjárás jelentés felvétel-
ét. Látták az egésznek a nyüzsgését, a sok 
kamerát, a hatalmas technikai hátteret, így 
az egész televízió működésére kaptak egy 
kis rálátást. Országos rádiót is megláto-
gattak a fiatalok, nagyon élvezték, mara-
dandó élményt jelentett számukra. 

A Szabadság hídon – amelyet nyárra 
ideiglenesen lezártak - ezekben a napok-
ban még tartott a piknik, a fiatalok egy 
hangulatos swing estét töltöttek el itt, le-
hetett swingelni, a hangulatot akrobaták 
műsora színesítette – idézte fel Esztergály 
Zsófia.

A Budapestre érkezett gyergyószent-
miklósi fiatalok – hazulról – házi felada-
tot is kaptak: készítsenek pár perces fil-
met Budapestről, Közép-Európa harma-
dik legkedveltebb városáról. Egyebek 

mellett azt kellett kideríteniük interjúk és 
helyszíni forgatások segítségével, hogy 
a külföldiek miért szeretik Budapestet, 
mi fogja meg őket a fővárosban, mi tet-
szik nekik, miért látogatnak el ide. A kész 
munkákat a gyergyói kulturális fesztivá-
lon mutatják be. 
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Farcádi SÁNDOR CSALÁD 
Udvarhelyszéki Sándor családból való Sándor János 1566-ban II. 
János király hadában gyalogos puskásként szolgált.
1598-ban Báthori Zsigmond Erdély, Moldova, Havasalföld, a 
Szent Római Birodalom fejedelme, Magyarország részeinek ura 
és a székelyek grófja .... Emlékezetül adjuk ....
kipróbált hű szolgálataiért,... ezen levelünkkel besoroljuk, felvesszük 
és beiktatjuk világosan elrendelve, hogy mostantól kezdve Udvar-
hely széki Sándor János az ő örökösei és valamennyi utóda igazi 

és kétségbevonhatatlan lőfő székelyeknek tartassanak és vétessenek, .........
jelen oklevelünket hiteles függő pecsétünkkel megerősítettük ....
Kelt Gyulafehérváron március huszonhatodik napján, az Úrnak az ezerötszázkilenc-

vennyolcadik évében.
Zsigmond fejedelem, Jósika István kancellár, Balásfi János titkár.

Sándor János 1602-ben esküszik fel a császár és király hűségére, másodszori nemes-
ség megerősítést 1609-ben nyert.

Az 1800-as évek elején Farcádról Csíkba telepedett Sándor családból elsőként Sándor 
Mózes használta a Farcádi előnevet.

„Élő emlékezet” – Örmény származású 
családok Marosvásárhelyen – 5. rész

FARCÁDI SÁNDOR MÓZES 
(*Farcád - †Csíkszentimre)

Felesége: KERESZTES MÁRIA 
(*Szépvíz – †?) - örmény származású

Házasságkötés: Csík
Gyermekeik:
(1) Gergely (*1850 körül - †?)
Felesége: SZÁNTHÓ ZSÓFIA

Gyermekeik:
(1.a) Gábor (*1875 - †1960) - ügyvéd
(1.b) József – orvos 
(1.c) Gizella
(1.d) Margit

(2) Izsák
Felesége: ORBÁN ANIKÓ
Gyermekeik: 

(2.a) László (*1915 - †?)
(2.b) Adolf
(2.c) Vilma
(2.d) Rozália
(2.e) Anna

(3) István
Felesége: JAKAB ROZÁLIA
Gyermekeik:
(3.a) Lajos 
(3.b) Árpád
(3.c) Balázs - jogi doktor 
(3.d) Albert
(3.e) Ignác

(4) Dávid - Csíkszentimrén hentes-mé-
szárszék tulajdonos
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Felesége: FODOR ROZÁLIA 
(Csíkszentimre) Apa neve: Fodor István 
(nemesség igazolás 1812–ben). 
Gyermekeik: 

(4.a) Gergely
(4.b) Gyula (*1876 - †1959) – Felső-

csíkon főszolgabíró (1904-1918)
Az I. Világháború idején a császári had-

erőnek nyújtott hathatós anyagi támogatás 
elismeréséül dr. Sándor Gyula főszolgabí-
ró elismerő oklevelet Ferencz József ér-
demrendet kapott.

Felesége: TOLCSVAI WAJTSUK VIL-
MA (*Gyergyótölgyes, 1886 – Csíkszere-
da, 1958) - Apa neve: Wajtsuk József - ör-
mény fakereskedő. Testvére: Wajtuk Irén 
Sándor Gábor – felesége lett.

Házasságkötés: 1906
Gyermekeik:

(4.b.1) Pál (*1904 – †Csíkszereda, 
1945)

Feleség: BALOGH  ANNA (*1906 – 
†Csíkszereda, 1986)

Gyermekeik: 
(4.b.1.1) Judit (1936)
(4.b.1.2) Ágnes (1944)

(4.b.2) Gyula (*Csík, 1906 

– †Csíkszereda, 1988) – kereskedő, köny-
velő

Felesége: KOLUMBÁN GERGELY 
ANNA (Tita)

Az 1944 végi veszélyeztetettség, va-
gyonmegfosztás Székelyudvarhelyre kény-
szeríti a családot.

Gyermekük:
(4.b.2.1) Csilla (*Székelyudvarhely, 

1944) – Marosvásárhelyen él
(4.b.3) Judit (*1908 – †1990) - pedagó-

gus Brassóban
Férje: WOTCH GYULA (*1894 – 

†Brassó, 1956)
Gyermekük: 

(4.b.3.1) Gyula (1932) - orvos
(4.b.3.2) Beáta Mária (1934 – 2005)

(4.c) Géza
(4.d) Veronika
(4.e) Rozália

Felhasznált irodalom:
Dr. Endes Miklós, Csík vármegye föld-

jének és népének története 1918-ig, Buda-
pest, 1934, 353; 415-416; 421; 424-425.

Adatközlő: Taniszláv Csilla

WAJTSUK FERENC
Felesége: SZOKKÓ ANNA
Gyermekük: 
József (*Kapnikbánya, 1854 - 

†Gyergyótölgyes, 1919) - fakitermelő, fű-
résztelep tulajdonos

Felesége: csanádi TÖRÖK MÁRIA 
(*1864 – †1929). 

Apja neve: Török Antal - örmény fake-
reskedő Gyergyótölgyesen. 

Anyja neve: Móricz Vilma

WAITSUK CSALÁD
Testvérei 
ifj. Török Antal

Felesége: KABDEBÓ REBEKA
Házasságkötés: 1859, Gyergyóalfalu

Gyermekeik:
(1) Viola – Budapesten ügyvéd
Férje: dr. VIOLA SÁNDOR
(2) Vilma (*1886 - †1958) - Csíkszere-

dában főszolgabíró 
Férje: dr. SÁNDOR GYULA
Lásd a Sándor család ismertetőt.
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(3) Panna (*1888 - †?) - Budapesten 
ügyvéd 

Férje: dr. ENCSI KÁLMÁN
(4) Irén (*1888 – †1960) - Csíkszere-

dában ügyvéd 
Férje: dr. SÁNDOR GÁBOR
(5) Ferenc (*1892 - †1971) - Csíksze-

redában orvos
Felesége: JENIKOVSZKA KATALIN
(6) Pál (*1892 – †1980) - Marosvásár-

helyen banktisztviselő 
Felesége: DUDUTZ ANNA (*1898 – 

†Marosvásárhely, 1967)
Családi házuk Baross Gábor (Horea) 

utca 17 szám alatt volt.
Gyermekük: 

(6.a) Pál (*1925 – †1985) - ideg-el-
me főorvos, tanársegéd a MOGYE, Ro-
mán Akadémia Marosvásárhelyi fiókszer-
vezetének tagja.

Felesége: NOVÁK MÁRIA - fogtech-
nikus

 Apja neve: NOVÁK LÁSZLÓ - 
Kisipari szövetkezet elnöke, 

 Anyja neve: MARIKA (Mariska)
Gyermekeik: 

(6.a.1) László (*1951 – †2002) - fog-
technikus

(6.a.2) Péter (*1955) - Marosvásár-
helyen él

(6.a.3) Mária (*1960) - orvos, Pá-
pán él

 Férje: HORVÁTH GYULA
(7) József - ügyvéd, felveszi az anyja 

nevét, Budapesten élt
(8) Sarolta (*1903 - †1977) – Székely-

keresztúron élt
Férje: AJVÁSZ ALBERT BÉLA - ke-

reskedő

A gyergyótölgyesi római katolikus 
templomról:

1809 kápolnát, 1900 – 1902 három 

örmény család (csanádi) Török Antal, ifj 
Török Antal és Wajtsuk József támoga-
tásával templomot építenek. A templom 
alatti kripta a templomépítő Török család 
tagjai közül három felnőtt és egy gyermek 
hamvait őrzi. A kripta az oltár alatt van, a 
lejárat fölött az építtető ifj. Török Antal és 
Wajtsuk József képei között Balogh Lajos 
plébános képe látható. A II. Világháború 
után a kriptát feltörték, a befalazott sírhe-
lyeket felbontották. 1985 után több teme-
tést a kriptába nem engedélyeztek.

Adatközlő: Taniszláv Csilla

Képtár

Wajtsuk Vilma és Farcádi dr. Sándor 
Gyula esküvői képe
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Sándor Gyula, felesége szül. Kolumbán G. Anna Wajtsuk Józsefné Török Mária

  

A Fővárosi Örmény Klub 2016. augusztus 18
délutánján Dr. Urmánczy Nándor magyarságpolitikus munkásságáról szóló film vetíté-
sére került sor, majd bemutatásra került a Velünk élő kultúrák: Örmények, országos kö-
zépiskolai vetélkedőről szóló összefoglaló kisfilm is.

Szenttamássy Katalin, a 
Ferencvárosi ÖNÖ el-
nöke megnyitja a klu-
bot.

Dr. Urmánczy Nándor 
lángszavú szónokként 
Budapesten, a Petőfi 
szobornál
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Közösségi hírek, programajánló

Sok szeretettel hívjuk a szeptember 25-én, templomunk védőszentjének, Fogolykiváltó 
Boldogasszonynak tiszteletére tartandó búcsúra, és a Szentmisére, melyet Krikor atya, 
a XIII. Leó Kollégium (Róma) rektor helyettese mutat be, örmény nyelven. A szentmi-
sén közreműködik a Voskeberan énekegyüttes.

Szeretnénk, hogy templomunk és a vele egybeépült közösségi ház legyen egy találko-
zási hely, egy fix pont, mely mindenkor elérhető kapcsolat a Magyarországon és a nagy-
világban elszórtan élő magyar-örmények számára.

Hívjuk Önöket, mert mint tudják, Magyarországon ez az egyetlen örmény-katolikus 
templom, és szeretnénk, ha legalább ez az egy még sokáig így megmaradhatna örmény-
katolikus Szentmisék helyszínéül.

Hívjuk Önöket, mert mi már rég magyarok vagyunk ugyan, de őseink Örményhon-
ból – hosszas vándorút után – érkeztek Haza, Magyarországra. Mi késői leszármazottak 
igyekszünk megőrizni őseink vallását és hagyományait.

Hívjuk Önöket, mert az itt elöltött századok során eleink sok nemes tettet hajtottak 
végre, sok gazdasági és tudományos eredmény megteremtői, sok művészeti siker létre-
hozói voltak.

Hívjuk Önöket, mert mindeddig, mi és a megelőző korosztályok őrizték és tartották 
életben az előbb felsoroltakat, de – sajnos – az idő eljárt fölöttünk, és ezt a nemes fel-
adatot előbb-utóbb egy fiatalabb korosztálynak kell tovább folytatnia.

A Búcsú – szándékunk szerint – minden ellátogatónak kellemes és hasznos időtöltést 
fog biztosítani, a mellékelt program alapján.

Kérjük Önöket, minél többen vegyenek részt a Búcsún, ahol alkalmuk lesz megismer-
kedni, vagy újra találkozni más örmény származásúakkal, esetleg rokonokkal.

Részvételi szándékukat, legkésőbb szept. 20-ig legyenek szívesek előre jelezni (csu-
pán, hogy felbecsülhessük hány személyre kell készülnünk).

Még egyszer sok szeretettel hívjuk Önöket, Rokonaikat (bejelentkezve, vagy beje-
lentkezés nélkül)!

Budapest, 2016. szept. 10.

 Fülöp Ákos  Kövér István 
 pébániai kormányzó    

Világosító Szent Gergely és  Fogolykiváltó Boldogasszony 
örmény-katolikus személyi plébánia

Budapest, 1114 Orlay utca 6.

Kedves Tagjaink!
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Megújult honlap
Örömmel adjuk hírül, hogy 2016. augusztus 1-jével az Örmény Katolikus Személyi 
Plébánia (Lelkészség) honlapja megújult tartalommal ismét olvasható az interneten.

A honlap az ”ormenykatolikus” weblapon található meg.
Híradásainkat kísérjék figyelemmel!

Gondnokság

„Tarka nap”
az örmény-katolikusoknál (2016. szeptember 25.)

Program
  9.30  Gyerekeknek kézműves foglalkozás, mesesátor
10.30  A 15 éven belül kereszteltek találkozója
11.00  Ünnepi szentmise örmény nyelven (Krikor atya) kóruskísérettel
13.30  Kerti parti sütögetés, eszegetés
14.30  Gyerekek, fiatalok zenés műsora, (a Kapcsolat címein lehet jelentkezni)
15.30  Köszöntő, emlékeztető
15.45  Felnőtt zenés műsor
A nap folyamán lehetőség lesz az örmény múzeum megtekintésére is.
A rendezvényt támogatja: Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat, Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület

Kapcsolat:
Örmény Katolikus Lelkészség, Budapest, 1114  Orlay u. 6.
vagy: 06-70-408-2240
vagy: ormenykatolikus@gmail.com

Emlékezzünk Kádár Dániel Antal atyára!
(Tániel Andon Gádárján) OMechVind (*Szamosújvár, Belső-
Szolnok vármegye, 1916. febr. 25.- † Budapest, 1988. aug.): 
örmény mechitarista szerzetes pap. - 1936: filozófiai és teoló-
giai tanulmányokat kezdett a bécsi rendházban. 1940. II. 11: 
szentelték pappá. 1944: Budapestre jött, Pungucz Vörtánesz 
káplánja (Isztambulba készült, de a háború megakadályoz-
ta elutazását), akinek halála után a budapesti örmény-kato-
likus lelkészség vezetője. 1960-ban teológiai dr. Körülbelül 
1500 zsidó származású személyt mentett meg esetleges két-
kezi munkától, hamis okmányokat szerzett számukra, emiatt 
sokszor találkozott Raoul Wallenbergel is.
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A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat meghívja Önt és családját  
2016. október 1-jén 18 órakor a MOM Kulturális Központ kupolatermében

tartandó gálaműsorra.
A lépcsőházban, azaz a Reich Károly galériában megtekinthetik kiállításunkat is.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Erre lehetőség van az ormeny12@freemail.hu email-címen 

és a 30/222-74-37-es telefonszámon.

Meghívó

A Zuglói Örmény Önkormányzat és a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Egyesülete
tisztelettel meghívja 2016  október 4-én, kedd 18 órakor

Hollósy Kornélia emlékműsorára
a vetítettképes előadásra, ahol közreműködik a Souvenirs együttes

ZUGLÓI CIVIL HÁZ
XIV. Budapest, Csertő park 12.

A belépés díjtalan!
Zuglói Örmény Önkormányzat, a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje Egyesület

Az Aradi Vértanúk előtt hajtunk fejet 
ünnepélyes rendezvény keretében október 6-án 

A tiszteletadás díszvendége, valamint az eseményt megnyitja Dr. Vas Imre az Ország-
gyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja és a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat elnöke. 

Czetz János honvédtábornokról előadást tart Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora. 

A megemlékezésen – folytatva a hagyományokat –, ki-ki maga is elhelyezheti virá-
gait, koszorúját a helyszínen felállított kopjafánál. 

Szervező: Fővárosi Örmény Önkormányzat. A rendezvény kiemelt támogatója: 
a Bp. II. Kerületi Örmény Önkormányzat – az ünnepségen való részvétel ingyenes. 

Büfé biztosítja a frissítőt, ahová szintén mindenkit szeretettel várunk!

Időpont: október 6. 17.00-18.30 óra között a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság 
dísztermében (V. Akadémia utca 1.).

Programjainkkal hőseinkre emlékezünk idén októberben is

„Minden pillanatban megvan a lehetőségünk ahhoz, hogy az erényt, 
ezt a világhatalmat, amelynek Európa olyan sokat köszönhet, uralomra juthassuk.”

(Márton Áron püspök)
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Elkobzott életek címmel vándorkonferenciát szervez 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat

A három helyszínen – Budapesten, Csíkszeredában és Szamosújváron – megrende-
zendő eseménysorozat az 1944 őszén a Szovjetunióba hurcolt erdélyi magyar civilek 
többéves rabságával, a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők szabadulásának körül-
ményeivel foglalkozik.

A vándorkonferencia mindhárom helyszínén vetítéssel egybekötött előadások vár-
ják az érdeklődőket. Mások mellett Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások szervezetének elnöke, Dr. Nagy Mihály törté-
nész, Dr. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékbizottság tagja és Dr. Tóth Eszter, a Veritas 
Történetkutató Intézet munkatársa beszél a jelenlévőknek a Szovjetunió teljes terüle-
tét behálózó kényszermunkatáborokról, az erdélyi magyarok – örmény vonatkozással 
is bővített – szovjet fogságával kapcsolatos kutatások jelenlegi helyzetéről. 

A rendezvényeken a résztvevők közös gyertyagyújtással, imával emlékeznek az ál-
dozatokra.  

Díszvendég a Gulag szervezethez tartozó munkatábort elszenvedett, ma 101. élet-
évében járó vitéz Békei Koós Ottó nyugalmazott alezredes. 

A megnyitó konferencia Budapesten, október 7-én lesz 13.30-18.00 óra között a 
Fővárosi Rendészeti Igazgatóság dísztermében (V. Akadémia utca 1.).

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezésében és a II. Kerületi Örmény Önkor-
mányzat támogatásával, október 20-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából ingyenes, ünnepélyes, vacsorával egybekötött meg-
emlékezést tartunk, ahová díszvendégként több, a forradalomban részt vett test-
vérünket várjuk tengeren innen és túlról. Az ünnepélyes tiszteletadáson kiváló 
programok várják a résztvevőket. Az eseményen többek között 56-os emlékműsort 
láthatnak a Szép Ernő Színház előadásában, komolyzenei előadás, kiállítással egybe-
kötött aukción vehetnek részt. A rendezvényre meghívót a pontos időpont és helyszín 
közlésével, postán küld a Fővárosi Örmény Önkormányzat. 

Az eseményre regisztrálni szükséges a vacsora és ülőhely fenntartása okán az aláb-
bi elérhetőségeken: 

üzenet hagyásával: 06/1-332-1791, 06-70-409-88-88 személyesen, vagy mailen: 
fovarosiormeny2014@gmail.com, vagy postaládába bedobva: 1054. Bp. Akadémia 
utca 1. Fővárosi Örmény Önkormányzat

Az eseményt, a Fővárosi Örmény Klub műsora előzi meg, ahonnan a vendégek akár 
együtt is átmehetnek a rendezvényünk helyszínére. 



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. szeptember-október

34

Fővárosi Örmény Klub
2016. október 20-án, csütörtök du. 17 órakor

a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termében – bejárat a Bp. V., Városház u. 7. felől

Budavári Örmény Színház
Alánk folyt a vérük… 1956

Örmények a Forradalomban
Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján

Irodalmi műsor és a Túlélők visszaemlékezései
Közreműködnek: Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas érdemes művész, 

Várady Mária színművész, Sasvári-Merza Krisztina az MTVA munkatársa
Rendező: Szőke István Jászai Mari-díjas

Támogató: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Zuglói Örmény Önkormány-
zat, Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Fővárosi Örmény Önkormányzat

Kérjük azok jelentkezését, akiknek személyes élményük, tapasztalatuk van az 1956-
os forradalomról. Akik megélték az összecsapásokat, a fegyverraktárak megnyitását, a 
gyűléseket, harcokat, majd a megtorlást. Olyanokét, akik esetleg ismernek embereket, 
akik magyarörmény közösségben élték meg ezt az időszakot.

Hasonlóképpén kérjük azok jelentkezését is, akik a Gulág táboraiban kényszerültek tar-
tózkodni, vagy családtagjaik, közvetlen ismerőseik élték át ezt a tragikus időszakot. A je-
lentkezők emlékeiből - ahogy kívánják: névvel vagy név nélkül - előadásanyag készül.

Az írásokat az alábbi e-mail címre várjuk: fovarosielnok@gmail.com, vagy kérjük, 
küldjék el levélben a Fővárosi Örmény Önkormányzat postacímére: 1054 Budapest, 
Akadémia utca 1. 

Fővárosi Örmény Önkormányzat

Ossza meg közösségünkkel 
az ’56-os forradalommal kapcsolatos élményeit!
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III. 
A forradalom és szabadságharc hadse-

regének szolgálatában (1848-1849)

…Czetz seregével az oroszok által meg-
szállt Brassó felszabadítására indul, mely-
nek március 20-i bevétele után to-
vább üldözi a tömösi szoro-
son keresztül hanyatt-hom-
lok menekülő ellensé-
get. Czetz hadi sikerei 
csúcsán állt, így ami-
kor Bem a fősereggel a 
Bánságba vonul, őt bíz-
za meg az Erdélyben ma-
radt seregek főparancs-
nokságával. Erről szóló 
napiparancsa szerint: „Hadi 
működésem folytatandó el-
kelletik egy időre Erdélyt hagy-
nom s Czecz ezredes urat, kit generáli-
si hivatalra felajánlottam, ebbeli megerő-
sítése még nem érkezett, de meg fog jön-
ni – bíztam meg az erdélyi hadfőparancs-
noksággal. Meghagyom tehát minden ke-
rületi parancsnokságnak, jelentéseiket ez-
után Czecz ezredes úrhoz Szebenbe ten-
ni, minthogy a rendeleteket is tőle fogják 
venni.

Karánsebes, 1849. április 18.” (83.)

A forradalmak és megemlékezések hónapja – október

A megemlékezések a hősi múltról (október 6., Aradi Vértanúk napja;  október 23., a for-
radalom és szabadságharc  60. évfordulója),  jeles személyiségeiről, az elért eredmé-
nyekről szólnak. Mert hőseink hazánkért, értünk harcoltak, haltak meg, hogy sikerül-
jön szabadon élni, együvé kovácsolódni, ragaszkodva gyökereinkhez, kultúránkhoz, ke-
resztény hitünkhöz. Nem engedhetjük, hogy sokat szenvedett nemzetünk elért eredmé-
nyeit idegenek tönkretegyék.                  (Szerk)

Dr. Petri Edit
Czetz János 

… Czetz újabb kitüntetés birtokosa: 
május 8-án megkapja a honvédsereg új ér-
demrendjét, a Katonai Érdemrend 2. fo-
kozatát. Ezt az ezüst babérkoszorú övezte 
arany-kettőskeresztet olyan haditettek ju-
talmazására alapították, „melyeknél a vi-

tézség és kitartás haditudománnyal 
párosult, s melyek a hadi mun-

kálatokra szerencsés befo-
lyással bírnak.”(86.) Czetz 
János számára azon-
ban nemsokára véget 
ért a katonai pálya. Az 
amúgy is izületi bántal-
makkal küszködő tábor-
nokot… Nagyszebenben 

súlyos baleset éri…

IV.
Menekülés a hazából - a szám-

űzetés első évei (1849-1853)
Czetz Jánost lábadozó betegként 1849. jú-
nius 22-én a kovásznai fürdőhelyen éri a 
hír: Ligyersz tábornok vezetésével az oro-
szok betörtek a tömösi szoroson. Sérülései 
igen súlyosnak bizonyulnak, csípőcsontja 
több helyen eltört s csak két mankó segít-
ségével tud járni. Az orosz támadás hírét 
véve hűséges segédtisztjével, Simonyi Si-
monnal útnak indulnak Marosvásárhelyen 
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keresztül Zsibó felé, hogy ott csatlakoz-
zanak csapattestükhöz. Zsibó a szabad-
ságharc egyik utolsó mentsvára volt, ide 
igyekeztek Temesvár augusztus 9-i eleste 
után az Erdély megsegítésére indult hon-
védseregek.

Ide indul augusztus közepén Kazinczy 
Lajos tábornok 8000 főnyi hadtestével 
és az erdélyi hadsereg hozzá csatlakozott 
maradványaival. 1849. augusztus 24-én 
Czetz és Simonyi a város alá érkeznek - 
ők még nem tudják, amit a város védői - 
hogy Görgey Világosnál kapitulált. Ezen 
a napon Kazinczy Lajos haditanácsot tart, 
s közli, hogy a további katonai ellenállás 
céltalan: fegyverszünetet fog kérni. Más-
nap a hadosztály feltétel nélkül leteszi a 
fegyvert a cári csapatok előtt.

Czetznek és Simonyinak menekülnie 
kell, sikerül az utolsó pillanatban Zsibón 
egy kereskedő házában egyenruhájukat és 
fegyverüket elrejtve polgári ruhát ölteni-
ük, s kocsin menekülnek Magyarország 
felé.

„Szerencsésen átjutottunk Debrecenen, 
anélkül, hogy egyetlen orosszal találkoz-
tunk volna. Továbbmentünk Miskolcra, 
szintén baj nélkül senki sem törődött ve-
lünk. ”

Időközben megváltoztatják külsejü-
ket, s a régi bajtársak családjainál keres-
nek újabb és újabb menedéket. Miskolc-
ról Németh Albert Heves megyei nemzet-
őr őrnagy feleségének családi birtokán 
töltenek néhány napot, majd szeptember 
végén az utolsó bástya, Komárom köze-
lében Simonyi Simon kúriájába érkeznek. 
Itt csatlakozik hozzájuk Pély József is, 
hárman elhatározzák, hogy csatlakoznak 
az ugyancsak erdélyi származású jóbarát, 
Klapka György seregéhez. Klapka 1849. 
augusztus 16-án ötezer újonccal tért visz-
sza a városba, s egy Ausztria-ellenes 

támadás tervén fáradozott. Czetzék meg-
érkezésekor még szilárdan tartotta magát 
a város „... és engem folyton az a gondolat 
foglalkoztatott, hogy csatlakoznom kelle-
ne a vár védőihez. Olyan lelkesedés fűtött 
bennünket, hogy sokkal szívesebben hal-
tunk volna meg Komárom falainál, mint-
sem hogy megadjuk magunkat az orosz 
megszállóknak vagy a gyűlölt osztrákok-
nak”. (88.) A várat ekkor már körülzár-
ták az orosz és osztrák csapatok, a több-
szöri megadási felszólításra Klapka 14 
napi fegyverszünetet köt augusztus 21-én, 
melyet az osztrákok felmondanak, s ez-
zel egyidejűleg megkezdődik a környé-
ken rejtőzködő honvédek utáni hajtóvadá-
szat. Szeptember 27-én Haynau a várőr-
ségnek szabad elvonulást és külföldre tá-
vozást ígér, s október 3-4-én megkezdő-
dik a vár átadása - „ez volt függetlenségi 
harcunk utolsó lehellete”.

Czetzék helyzete tarthatatlanná vált, út-
jaik elváltak, s ő kocsin - mivel járni még 
mindig csak bicegve tudott - a főváros felé 
vette útját. Néhány napos budai tartózko-
dás után vonattal Pestről Vácra, s onnan 
a Pély család pándi birtokára indult, ahol 
két hónapig rejtőzködött. Ekkor határozza 
el, nyugat felé veszi útját s elhagyja hazá-
ját. Rendkívül kalandos útján - mint éle-
tében oly sokszor - a nők segítik mene-
külését.

A férfiak megtették a kötelességüket, to-
vább nem küzdhettek a vihar ellen, a hajó 
szétroncsoltan hevert a zátonyon, most a 
nőkre került a sor... Mindenekelőtt arra tö-
rekedtek, hogy az országszerte bolyongó, 
üldözött hazafiaknak módot nyújtsanak a 
menekülésre... Míg némelyek Bécsben se-
gítették az oltalmuk alá futottakat, hol ki-
sebb volt akkor a veszély. Mentőangyalok 
legtöbbje pedig úgy segített, ... hogy kül-
földre szóló útlevelet szerezve szolga vagy 
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kocsis színében vitte ki magával. (89.) 
Czetz lakájnak maszkírozza magát, így vi-
szi magával egy üzletasszony Bécsbe. A 
bécsi érdekeltségű cég üzleti kapcsolat-
ban állt egy hamburgi kereskedőházzal is, 
s Czetz néhány napos bécsi tartózkodása 
után, zsebében szabályos útlevéllel feljut a 
Hamburgba induló vonatra - s ezzel mind-
örökre elhagyja hazáját.

„Végre szabad tüdővel lélegezhettem 
szabad városban. Bécsi barátaimtól nem 
csupán útlevelet kaptam, hanem a Campe 
könyvkiadó és könyvkereskedő címét is. Ő 
volt az egyetlen akkoriban, aki a német-
országi, francia és a schleswigholsteini 
forradalmi mozgalmakról jelentetett meg 
könyveket... elvittem neki Bem erdélyi 
hadjáratáról készített feljegyzéseimet és ő 
lelkesen vállalta, hogy kiadja őket.” (90.)

Julius Campe a máig is létező Hoff-
mann und Campe hamburgi könyvkiadó 

vezetője volt 1823 óta, nevéhez fűződik 
Heine, valamint Marx műveinek kiadá-
sa is. 1850 júniusában már napvilágot lá-
tott Bem’ s Feldzug in Siebenbürgen in 
den Jahren 1848 und 1849 című könyve, 
melyben töretlen forradalmi hitvallásáról 
tesz tanúbizonyságot - kivíva ezzel maga 
és hazája számára a nemzetközi közvéle-
mény rokonszenvét.

„A nép ereje töretlen, s ha majd az égen 
ismét pirkadni kezd a hajnal, az első ka-
kasszóra bosszúálló seregek nőnek ki az 
anyaföldből, mert az ellenség sárkányfo-
gakat vetett belé. Akkor a szabadság har-
cosai széttapossák a századokon át imá-
dott bálványokat. ” (91.)

(Megjelent: Dr. Petri Edit: Czetz János 
– MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó 
Központ, 1991

A Czetz János plakett Gergely István al-
kotása)

  

Felejthetetlen és életre 
szóló élményt nyújt im-
már évek óta határon túli 
magyar fiatalok számá-
ra a Kiskunhalas és Kis-
kunfélegyháza között ta-
lálható Kiskunmajsa mel-
letti ’56-os ifjúsági tábor. 
Mindez néhai Pongrátz 
Gergelynek, a Corvin köz 
egykori főparancsnokának 

Papp Annamária
Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka
Magyarország egyetlen ’56-os emlékmúzeuma 

Kiskunmajsán látogatható

köszönhető, aki az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc szellemének őr-
zése és továbbadása érde-
kében múzeumot, kápol-
nát és ifjúsági tábort ho-
zott létre a dél-alföldi tele-
pülésen. Először 1999-ben 
fogadtak itt diákokat: az 
esemény megszervezésé-
nek az ’56-os forradalom 
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legendás hősének 2005-ben bekövetkezett 
halála sem vetett véget, hanem hagyatéká-
nak megfelelően azóta is minden év nya-
rán benépesül a tábor helyszíne, és többen 
évek óta visszajárnak ide. Idén is mintegy 
negyven anyaországi és határon túli ma-
gyar fiatal lehetett Pongrátz Gergely „ven-
dége”, közöttük a Mezőség képviselő-
it, pontosabban a szamosújvári Téka Ala-
pítvány által működtetett szórvány iskola-
központ tanulóit is felfedezhettük.  

A tábor több más érdekes programja 
mellett ebben az évben mindenekelőtt az 
’56-os forradalomnak és szabadságharc-
nak a határon túli magyarok körében kel-
tett visszhangjáról beszélgettek a fiatalok-
kal. A diákok elsősorban az adott téma-
körben hallhattak tanulságos előadáso-
kat: Váradi Natália a kárpátaljai, Szesztay 
Ádám a felvidéki, Mészáros Zoltán a dél-
vidéki, Benkő Levente és András Ignác 
pedig az erdélyi eseményeket elevenítet-
te fel. További érdekességeket tudhattak 
meg az anyaországi előadóktól, Kozma 
Hubától, Paál Zsolttól és Csáky András-
tól. Ugyanakkor Boross Péter volt magyar 
miniszterelnökkel és Király Károly erdé-
lyi magyar íróval, politikussal is szemé-
lyesen találkozhattak és beszélgethettek a 
fiatalok. 

A tábort vezető Nahimi Péter, a  
Pongrátz Gergely Alapítvány elnökhe-
lyettese úgy vélekedett: a határon túli ma-
gyarok nem tekintik annyira magukénak 
az 1956-os forradalmat, mint az 1848-49-
es történéseket. Meglátása szerint ez jó-
részt azzal függ össze, hogy Erdélyben, 
Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján is 
sok ’48-as emlékhely található, és ezek a 
régiók nem  is egy ’48-as hőssel büszkél-
kedhetnek. Ezzel szemben az 1956-os for-
radalom területileg a jelenlegi Magyaror-
szágra, és azon belül is jórészt Budapestre 

korlátozódott. A forradalom nem terjedt át 
a határokon, bár mindenütt erős együttér-
zés és tenni akarás övezte, majd kemény 
megtorlás követte az anyaországiak sza-
badságharcát. Pongrátz Gergely viszont 
azt vallotta, hogy ’56 valamennyi magya-
ré, ezért már az első diáktalálkozó meg-
szervezésétől kezdve kiemelt szempont 
volt, hogy a dél-alföldi középiskolások 
mellett erdélyi, felvidéki, délvidéki és 
kárpátaljai fiatalok is részt vegyenek a tá-
borban.

Múzeum és kegyhely a pusztán 
Pongrátz Gergely kiskunmajsai letele-

pedését követően határozta el egy múze-
um, kápolna és ifjúsági tábor együttesének 
a létrehozását. Magyarország mindmáig 
egyetlen ’56-os múzeumát a kiskunmajsa-
marispusztai, 1925-ben épült egykori Ró-
mai Katolikus Elemi Népiskolában alakí-
totta ki, abban az épületben, amelyik la-
kóháza volt Magyarországra való vissza-
települése után. 

Az egykori főparancsnok házában 
1999-ben nyílt meg az ’56-os múzeum, 
ahol többnyire ő maga vezette végig a lá-
togatókat. Az elmondások szerint a leg-
nagyobb kuriózumot maga Pongrátz Ger-
gely személye jelentette, hiszen nem min-
dennapi élményt jelentett kezet fogni a 
Corvin köz egykori főparancsnokával, és 
vele, mint a budapesti események egyik 
főszereplőjével és túlélőjével elbeszélget-
ni a forradalmi történésekről.

A Pongrátz Gergely ’56-os Emlékmú-
zeum  jelenleg is látható állandó kiállítá-
sát 2015-ben nyitották meg a Honvédel-
mi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és 
Múzeuma munkatársainak a közreműkö-
désével. 

Az újabban létrehozott korszerű mú-
zeumban elhelyezett korabeli tárgyak, 
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bútorok, plakátok, fényképek, ruhaviselet, 
fegyverek mellett interaktív digitális táb-
lán felidézhetők az ’56-os forradalom ese-
ményei. A rekonstruált jelenetek és hely-
színek láttán olyan érzése támad a látoga-
tónak, mintha a forradalom kellős köze-
pébe cseppent volna bele, és mintegy idő-
utazásban, maga is cselekvő részese len-
ne a hatvan évvel ezelőtti eseményeknek, 
amint Pongrátz Gergely parancsára várva 
harcra készen áll a Corvin közi pesti srá-
cokkal. Külön érdekesség a múzeum ud-
varán látható négy ágyú, köztük egy 122 
milliméteres tábori tarack, valamint  egy 
- 1956-ban ugyan még nem létező, de a 
vele azonos típushoz tartozó T-54 már 
igen, tehát a kor hangulatát mindenkép-
pen felidéző – T-55-ös tank. 

A múzeummal szemben található ká-
polna az évek során valóságos zarándok-
hellyé vált az ’56-os eseményekre emlé-
kezők, illetve az ide látogatók számára. A 
Kapisztrán Szent János nevet viselő kápol-
na szintén Pongrátz Gergely kezdeménye-
zésére, Csete György Kossuth-díjas épí-
tész tervei alapján közadakozásból készült 
el az ’56-os áldozatok tiszteletére. A kis 
kápolna belső falába illesztett kicsi feke-
te márványtáblák az 1956-os forradalom 
és szabadságharc vérbe fojtását követő 
megtorlás során kivégzett szabadsághar-
cosok nevét őrzik, közöttük is megtisztelő, 

központi helyet kaptak a halálra ítélt és ki-
végzett erdélyi áldozatok. Ugyancsak a ká-
polnában látható a kádári megtorlás során 
halálraítélt és kivégzett Tóth Ilona buda-
pesti orvostanhallgató kis szobra.   

Az emléktárgyakat is őrző hely vonze-
rejét még inkább növeli, hogy 2005-ben 
bekövetkezett halála után itt helyezték 
örök nyugalomra Pongrátz Gergelyt, majd 
később fivérét, Ödönt is, aki Gergely „tá-
vozása” után települt haza, és 2009-es ha-
láláig irányította a múzeumot, valamint az 
ifjúsági tábort.

Szamosújvári örmény gyökerek 
A néhai forradalmár és szabadságharcos 

érzékenysége és ragaszkodása az anyaor-
szág határain kívülre szakadt magyarok 
iránt abból is fakad, hogy valójában szár-
mazása, gyökerei Erdélyhez, pontosab-
ban a Mezőséghez, Szamosújvárhoz kö-
tik. 1982-ben megjelent és azóta több ki-
adást megért Corvin köz 1956 című köny-
vében Pongrátz Gergely leírja, hogy ősei 
(...) úgy kerültek Erdélybe, hogy a  mé-
szárlások elől menekültek el Örményor-
szágból. 

Alapítói voltak Szamosújvár városának, 
ahol maga is született 1932. február 18-
án. Mint írja, büszke örmény származásá-
ra, vérük és vallásuk az évszázadok folya-
mán megmaradt örménynek, szívük azon-
ban magyarrá vált.  Pongrátz Gergelynek 
nyolc testvére volt, akik közül öten – And-
rás, Bálint, Ernő, Kristóf és Ödön – vele 
együtt harcolt 1956 őszén Budapesten, a 
Corvin közben. 

Jogász végzettségű édesapja, Pongrátz 
Simon 1940-ben Szamosújvár polgármes-
tere volt, édesanyja zenei képzésben ré-
szesült.

Gergely tanúja volt a magyar csapa-
tok bevonulásának és ünneplésének a 
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visszacsatolt Partiumban és Észak-Erdély-
ben. Családjával mindaddig magyar köz-
igazgatás alatt élt, amíg a bevonuló ro-
mán és szovjet csapatok elől 1945-ben 
Mátészalkára, majd egy év múlva Sorok-
sárra költöztek, ahol édesapja kilenc gyer-
meke után 13 hold földet kapott, és azon 
gazdálkodhatott. Édesapjára így emléke-
zett: „Amikor meglátta az első orosz kato-
nát, akkor megfogadta: addig, amíg itt van-
nak az oroszok, nem borotválkozik. Mel-
lig érő szakállal temettük ’56 áprilisában.”

Pongrátz Gergely agronómus lett, ta-
nulmányait Bácsalmáson végezte. A szo-
bi járási tanács takarmánygazdálkodási 
előadója, majd a ceglédi városi tanács fő-
állattenyésztője lett. Mint azt könyvében 
vallja, „csakis őrangyalomnak köszönhet-
tem, hogy börtön nélkül megúsztam a kö-
zel 12 évig tartó kommunista rendszert”.  

Napokig kitartottak a Corvin köziek 
Az 1956-os forradalom kitörésének híre 

a hényelpusztai állami gazdaságban érte, 
ahonnan október 24-én Budapestre ment. 
„Éreztem, hogy testvéreim is részesei a 
felkelésnek. Tudtam, hogy mellettük van 
a helyem. A Corvin közbe október 25-én 
hajnalban kerültem, ahol bajtársaimmal és 
testvéreimmel én is részese lettem azok-
nak a harcoknak és tárgyalásoknak, ame-
lyek a forradalom győzelméhez vezettek”. 

Többször részt vett a fegyverszüneti tár-
gyalásokon, ahol igen bizalmatlan volt a 
politikai és katonai vezetőkkel szemben, 
és nem volt hajlandó semmiféle egyez-
kedésre. Pongrátz Gergelyt a Corvin kö-
ziek november 1-jén választották meg fő-
parancsnoknak, amit emlékiratában éle-
te legnagyobb kitüntetéseként értékelt. A 
szovjet csapatok november 4-i támadásá-
nak ellenálltak, sőt még napokig kitartot-
tak a Corvin köziek. 

November végén családjával magyar 
katonák segítségével elhagyta az országot, 
és Bécsben csatlakozott a Magyar Forra-
dalmi Tanácshoz. Egy ideig Spanyolor-
szágban élt, majd az Egyesült Államok-
ban telepedett le. 1957-ben a Chicagóban 
megtartott Szabadságharcos kongresszu-
son a Magyar Szabadságharcos (Nem-
zetőr) Világszövetségének alelnökévé vá-
lasztották meg, később 15 évig, 1982-es 
lemondásáig a szervezet elnöke volt.

Pongrátz Gergely 1956-ot követően 
először 1990-ben, a rendszerváltás után 
járt Magyarországon, és már a következő 
évben végleg hazaköltözött. Budapesti el-
nöke lett az 1956-os Magyarok Világszö-
vetségének, majd az ’56-osok Szövetsé-
gének, tiszteletbeli elnöke, aztán elnökhe-
lyettese a Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetségének, a POFOSZ-nak, alapítója a 
Pesti Srác Alapítványnak.

Az élete végéig megalkuvást nem tűrő, 
jobboldali és kommunistaellenes néze-
teket valló Corvin közi főparancsnokkal 
szívinfarktus végzett 2005. május 18-án 
a marispusztai múzeum udvarán. Május 
28-án Budapesten, a Corvin közben rava-
talozták fel. 

Erősíteni kell a közös cselekvés tudatát 
„Minden tábornak van egy tematikus ve-

zérfonala, amelyre valamennyi program 
felfűzhető. A tábor idei előadásai azt bon-
tották ki, hogy miként sereglettek a forrada-
lom zászlói alá a magyar fiatalok az egész 
Kárpát-medencéből, többen – mint az erdé-
lyi Józsa Árpád Csaba és Bíró Benjámin – 
akár a zöldhatáron átszökve is” – mondta 
kérdésünkre Nahimi Péter az idei ’56-os if-
júsági tábor célkitűzését összegezve.

Mint fogalmazott, a demokráciában 
mindig közösségek döntenek a saját sor-
sukról. Ennek feltétele, hogy mindenki, 
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aki egy adott közösséghez tartozik, legyen 
akkora bizalommal a többiek iránt, hogy 
az ő többségi döntésükre merje bízni a sa-
ját és gyermekei sorsát. 

„Ha nincs bizalom, nincs közösség, ak-
kor nincs demokrácia sem: valamennyi 
tábor programjában meghatározó elem 
ezért, hogy az egymásrautaltság mellett 
a közös cselekvés szükségszerűségének 
tudatát is erősítsük a résztvevő fiatalok-
ban” - fejtette ki a Pongrátz Gergely Ala-
pítvány elnökhelyettese. Hozzátette: na-
gyon örülnének, ha jövőre Kolozsvárról 
is köszönthetnénk a táborban középisko-
lásokat, csak még keresik azt az oktatási 

intézményt, amely ebben a partnerük len-
ne, illetve azt az elhivatott tanárt, aki el-
hozza ide a fiatalokat.

Jóllehet a sokak által egyszerűen csak 
Gergely bácsiként emlegetett szabadság-
harcos már nincs közöttünk, mint az a leg-
frissebb példa is mutatja, az általa létreho-
zott múzeum, kápolna és ifjúsági tábor fo-
lyamatosan tovább élteti a Corvin köz egy-
kori főparancsnokának, és vele egyetemben 
a pesti srácoknak, egyszóval az ’56-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc emlékét. 

Forrás: Szabadság napilap, Kolozsvár, 
2016. augusztus 26-27.

A fotókat Benkő Levente készítette.

Ismét felkerekedett a XII. Kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat, ezút-
tal Kalocsa, Kiskunmajsa és Kiskunha-
las nevezetességeit keresték fel. Az első 
városban nagy szerencséjük volt, mert 

Hegedüs Annamária
Kiskunmajsa, Pongrátz-ház – kicsit másként

megtekinthették a főszékesegyházat, ame-
lyet még nem nyitottak meg a nagyközön-
ség előtt, csak szentmiséket mutatnak be. 
Szinte teljes pompájában áll már az épület 
kívül-belül, csupán az utolsó simításokra 

A néhai forradalmár és szabadságharcos 
érzékenysége és ragaszkodása az anyaor-
szág határain kívülre szakadt magyarok 
iránt abból is fakad, hogy valójában szár-
mazása, gyökerei Erdélyhez, pontosab-
ban a Mezőséghez, Szamosújvárhoz kö-
tik. 1982-ben megjelent és azóta több ki-
adást megért Corvin köz 1956 című köny-
vében Pongrátz Gergely leírja, hogy ősei 
a 14. században kerültek Erdélybe, aho-
va a török mészárlások elől menekül-
tek el Örményországból. Alapítói voltak 

Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka
Szamosújvári örmény gyökerek

Szamosújvár városának, ahol maga is szü-
letett 1932. február 18-án. Mint írja, büsz-
ke örmény származására, vérük és val-
lásuk az évszázadok folyamán megma-
radt örménynek, szívük azonban magyar-
rá vált. Pongrátz Gergelynek nyolc test-
vére volt, akik közül öten – András, Bá-
lint, Ernő, Kristóf és Ödön – vele együtt 
harcolt 1956 őszén Budapesten, a Corvin 
közben.

Papp Annamária
2016. 08. 27.
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vár. Az érseki palota könyvtárában a XV. 
század közepétől őriznek gyönyörű, érté-
kes kiadványokat; az idegenvezető külön 
felhívta a figyelmet az orvosi és gyógynö-
vényeket ismertető könyvekre. A kincstár-
ban a XVII. századi, illetve későbbi szak-
rális tárgyak: kelyhek, miseruhák gazda-
gítják a gyűjteményt; ám a kiállításhoz 
tartozik a paprikatermesztés bemutatása 
is.

A kiskunmajsai 56-os Emlékmúze-
um felkeresésével is emlékeztek a részt-
vevők a szabadságharcra és a két örmény 
származású hősre. Segítségükre volt eb-
ben egy kiváló idegenvezető, aki elme-
sélte a következőket: Pongrátz Gergely 
2001-ben települt haza, Budapesten kí-
vánt múzeumot nyitni, ám erre nem kapott 
engedélyt. Egyik bajtársát látogatta meg 
hat évvel később, ekkor talált rá az üre-
sen álló, egykori tanyasi iskola épületére. 
Az édesapa, Pongrátz Simon Szamosújvár 
polgármestereként fogadta 1940-ben a 
magyar csapatokat. A „második Trianon” 
után a család az anyaországba való költö-
zés mellett döntött, a kilenc gyermek kö-
zül a legkisebb ekkor csupán három hó-
napos volt. Az édesapa betartotta fogadal-
mát: amíg Magyarországon szovjet ka-
tona van, nem vágatja le szakállát – ezt 
egy fénykép kapcsán ismertette vezetőnk. 
Pongrátz Gergely származásával kapcso-
latban gyakran emlegette, hogy ereiben 
örmény vér folyik, de szíve magyar. 

Bár az épületet szépen felújították, a hát-
só szobát is berendezték, a kiállítás anyagát 
azonban teljesen kicserélték. A Pongrátz-
testvérek által összegyűjtött anyag rak-
tárban várja jobb sorsát, a jelenlegi tárlat-
ból hiányoznak a régi, értékes dokumen-
tumok. Az első helyiségben Pongrátz Ger-
gely bútorai, valamint három családi fény-
kép látható. Orgonasípként sorakoznak a 
Pongrátz-gyerekek a nagyméretű fotón a 
második helyiségben, ahol a szamosújvári 
templom régi fényképe, néhány életrajzi 
tabló is található. Interaktív, ám újabb in-
formációt alig nyújtó bemutató, néhány 
fegyver (vajon eredetiek-e?), öltözék és 
fotó zárja a kiállítást. Meghatódni, méltó 
módon emlékezni csak a kápolnában lehet; 
a közel 20 fős csoport Pongrátz Gergely és 
Ödön sírján elhelyezte a koszorút, mon-
dott egy imát és elénekelte nemzeti éne-
künket, a Himnuszt.

Kiskunhalason már csak a szép, gon-
dozott parkban álló Csipkemúzeumra ju-
tott idő. A készítési mód és idő ismerteté-
sekor ámulattal hallgattuk az idegenveze-
tőt. Hatvanféle öltéstechnikával dolgoz-
nak, erről meg is győződhettünk az egyik 
tárlóban. A legnagyobb méretű terítő kb. 
30x40 cm-es, s ez napi nyolc órában há-
rom év alatt készül el. Szinte mindegyik 
csipkén megjelenik a két, keresztben elhe-
lyezett hal; a virág- és állatmintákon kívül 
a magyarságra különösen jellemző motí-
vumok is fellelhetők.

Helyreigazítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2016. július-augusztusi szám 19. oldalán meg-
jelent Bögözi Attila: Örmény múltidézés Erzsébetvárosban c. cikk végén lemaradt a 
forrás megjelölése. A Forrás: Erdélyi riport 2016.05.25. 
A hiányosságért elnézését kérünk a Szerzőtől és az Olvasóktól.

Szerkesztőség
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A Szentszék előzetes engedélyével 17 fős 
bizottság nyitotta fel szeptember 1-jén Is-
ten Szolgája Márton Áron püspök sírját a 
gyulafehérvári székesegyház kriptájában. 
Az 1980. szeptember 29-én elhunyt nagy 
püspök földi maradványait 1980. október 
4-én helyezték nyugalomra az erdélyi fő-
papok hagyományos temetkezési helyén. 
A földi maradványokat rézkoporsóba he-
lyezték át, hivatalosan lepecsételték, innen 
kerülnek át a következő napokban abba a 
kőszarkofágba, amelyet a székesegyház-
ban áldanak meg Szent Mihály ünnepén.

Kovács Gergely posztulátor, aki a mai 
eseményen jelen volt, lapunknak elmond-
ta: „2015. április 22-én kelt Rómában, a 
Szentek Ügyei Kongregációnál az áthelye-
zési engedély, amelynek értelmében, a fő-
pásztor vezetésével és felügyelete alatt ke-
rülhet sor Áron püspök koporsójának át-
helyezésére. Igaz ugyan, hogy ilyen ese-
ményre általában a boldoggá avatás előtt 
szokott sor kerülni, a különleges szentszé-
ki engedély kérését, amelyet a Gyulafehér-
vári Főegyházmegye terjesztett fel az il-
letékes vatikáni szervekhez az indokolta, 
hogy nehezen volt megközelíthető a püs-
pök eddigi nyughelye. Az akadálymentesí-
tés hiánya, a szabálytalan lépcsők miatt, a 
biztonsági okokból is folyamatosan zárva 
tartott, csak külön kérésre, illetve nagyobb 
liturgikus ünnepek alkalmával látogatható 
kriptában a látogatók és zarándokok csak 
nehézkesen vagy egyáltalán nem tudtak 
imádkozni a Kegyelmes Úr sírjánál vagy 
tiszteletüket kifejezni. A Szentszék által 

Szőcs Csaba
Közelebb a hívekhez

Előkészületek Márton Áron földi maradványainak 
áthelyezésére Gyulafehérváron

latin nyelven kiadott engedély utasításokat 
is tartalmazott arra nézve, hogy kerülve az 
ünnepélyességet, zárt körben történjék a 
mai esemény, nehogy azt a látszatot kelt-
sék, hogy már a boldoggá avatás követke-
zik, és ne legyen megtévesztő a hívek szá-
mára. Az új szarkofágba történő áthelye-
zéstől azt várjuk, hogy a hívek könnyeb-
ben imádkozhatnak Áron püspök sírjánál, 
kérhetik közbenjárását, fokozódhat Már-
ton Áron élő tisztelete népének körében.”

Isten Szolgája Márton Áron püspök halá-
lának 36. évfordulóján, Szent Mihály ark-
angyal ünnepén a búcsús szentmise 11 órá-
tól kezdődik az ősi székesegyházban, mely-
nek főcelebránsa a Szentatya romániai kép-
viselője, Miguel Maury Buendia apostoli 
nuncius lesz. Az ünnepi előkészület jegyé-
ben Jakubinyi György érsek imakilencedet 
hirdet a főegyházmegyében.

Vasárnap, 2016. 09. 01.
Fotó: Fábián Róbert
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Az idei évadban több különleges alko-
tás bemutatásával lepte meg közönségét 
Szilasi Alex zongoraművész, a zenei sza-
lon házigazdája és visszatérő vendége, 
Várady Mária színművész. A zongorával 
kísért prózai művek közül a szezon záró 
hangversenyen Cazimir von Pászthory: 
Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről és 
haláláról című ritmikus, olykor versbefor-
duló költői elbeszélését adták elő.

Pászthory zeneműve a sze-
cesszió zenei irányzatához köt-
hető, stílusjegyei Mahlerrel és 
Richard Strausszal rokonítják. 
Valójában Dohnányi Ernő írt 
hasonló műveket, Pászthory pe-
dig Dohnányi tanítványa volt. 
Az apai ágon magyar felme-
nőkkel rendelkező osztrák ze-
neszerző (1886-ban Budapesten 
született) a bécsi konzervatóri-
um cselló tanára volt, előadó-
művészként, zongorakísérőként 
és karmesterként is tevékeny-
kedett. Életművét főleg dalok, 
dalciklusok és kamaraművek al-
kotják, emellett írt négy operát, három ba-
lettet és három románcot, köztük a Rilke 
Kristófról szólót is. Rilke verséhez egy-
személyes operát komponált. A jelenetek, 
„felvonások” szünet nélkül követik egy-
mást. Bevezetőben a zongora 3/4 ütem-
ben az összes felbukkanó témát és szerep-
lőt megeleveníti. - Ezt a technikát alkal-
mazta később a filmipar is - hívta fel a fi-
gyelmet Szilasi Alex.

A szalon házigazdája ezt követően a 
vers szerzőjét, Rainer Maria Rilkét mu-
tatta be. Az 1875-ben Prágában szüle-
tett költő osztrák édesapja katonatiszt 

Szecessziós dalművel  zárt a Budavári Zenei Szalon

volt. Csehül és németül beszélt, verse-
it önmaga fordította egyik nyelvről a má-
sikra, sőt később franciára is. München-
ben jogot, művészettörténetet és irodal-
mat tanult. Ez utóbbi időszakban ismerke-
dett meg az orosz arisztokrata származá-
sú Luiza Gustavovna Saloméval, aki ko-
rábban Nietzsche múzsája volt. Párizsban 
Salomé mutatta be többek között Tolsztoj-
nak is. Rilke ezután Rodin titkára lett.

Rainer Maria Rilke családi hagyomá-
nyul kapta, hogy az a XVII. században élt 
Christoph Rilke von Langenau nevű fia-
talember, aki Montecuccoli ármádiájában 
zsoldos kornét volt és 1664-ben, a szent-
gotthárdi csatában a törökök ellen har-
colva elesett, az ő családjuk fia volt. (A 
kornét szó eredeti értelmében kürtöst je-
lent, de mint katonai rang a zászlósnak 
felelt meg.) A kései állítólagos utódot 
gyermekkorától fogva izgatta ez a lehet-
séges előd. A róla szóló elbeszélést 1899-
ben egyetlen éjszaka alatt írta, de csak 
1906-ban publikálta, és ekkor valóságos 

Várady Mária és Szilasi Alex
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bestseller-sikert aratott vele. Hősét, a ne-
mes ifjút, a csata előtti éjszakán - élete 
utolsó éjszakáján - egy fiatal grófnő be-
avatja a szerelembe, és Rilke Kristóf egy 
mámoros pillanatra átéli az élet teljessé-
gét.

A Budavári Zeneszalonban felhang-
zó drámai művet Petra-Szabó Gizella 

fordításában hallgathatta a közönség. 
Szilasi Alex zongorakíséretével, Várady 
Mária mély átéléssel mutatta be Rilke 
vers-operáját, amely méltó zárása volt az 
MTA Zenetudományi Intézetében meg-
rendezett hangverseny-sorozatnak. R.A.

(Megjelent: Várnegyed XXI. évfolyam 
13. szám. 2016. augusztus 12.)

Isten ujja... Ami mindannyiunkat meg-
érint, olykor áldást oszt - igazából nem is 
értjük miért. És büntet, összetör, elemészt 
- s ezt persze még kevésbé tudjuk feldol-
gozni...

Lényegében erről szól Lara De Maré 
Égben maradt repülő című darabja, és ta-
lán még inkább erről mesél a Szurdi Mik-
lós által színpadra állított előadás, ami re-
mélhetőleg a teátrumi kor legvégső hatá-
ráig látható lesz majd a Turay Ida Szín-
házban.

Edith Piafnak, minden franciák legcso-
dálatosabb csúnya „kis szürke verebének” 
két esztendőt adott a Megváltó, addig tar-
totta homlokán meleg, óvó tenyerét.

Eddig tartott a szívbemarkolóan gyö-
nyörű szerelme Marni Cerdannal, a „ma-
rokkói bombázóval”, a korszak egyik leg-
nagyobb bokszolójával, a háromgyerekes 
családapával. Marcel eljut a csúcsra, vi-
lágbajnok lesz, majd egy buta sérülés mi-
att elveszíti címét. A balsorsú meccsről 
hajóval jönne haza, de Edith - az ezerszer 
meggyötört, kihasznált, világsztárként is a 

  

sors utolsó szalmaszálaiba kapaszkodó tö-
rékeny kicsi nő - ragaszkodik hozzá, hogy 
siessen, rohanjon hozzá a boldogság, re-
pülővel... És Marcel gépe 1949. október 
27-én lezuhan az Azori-szigetek felett. 
Piaf még néhány esztendőt él, több bal-
eset éri, végül gyönyörű-fájdalmas, mor-
fiummal enyhített álmok között száll föl 
az örökkön égben maradó repülőre...

Ennyi a történet, ennyi a valóság, bár-
ki utánanézhet a wikipédián. Ami e fölött 
van, az a művészet, az a Turay előadása...

Meglehetősen ismert színházi közhely, 
hogy néhány mellékszereplő, karaktersze-
rep akár el is döntheti egy előadás sorsát. 
Ebben az esetben nehéz ezt a tézist igazol-
ni. Nincsenek is igazából ilyenek. A két fő-
szereplőn kívül minden játszó két-három-
négy szerepet alakít, személyük áthatja 
az egész produkciót. Az ilyen megoldás 
gyakran vezet öncélú tohubavohuhoz, a 
néző tudatos és/vagy tehetségtelen össze-
zavarásához. Ám Szurdi ebben az esetben 
olyan, akár a jó teniszező, amikor ráadá-
sul még szerencsés napja is van: a hálóról 

Galsai Dániel
Lara De Mare: Égben maradt repülő

Turay Ida Színház előadása – Ildikó Piaf, Keresztes Edith
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minden labda az ellenfél térfelére pattan, 
minden kockázatos megoldás sikerül.

Hűvösvölgyi Ildikó általában decens, 
úri- asszonyos személyisége most éppúgy 
csillog a bohókás, dekoncentrált zene-
szerző, Monno szerepében, mint Piaf zül-
lött, utcasarki, végül a Szajna parton he-
roinban fetrengő édesanyjáéban. Xantus 
Barbara kisebbfajta színpadi bravúr-
ként az első felvonásban tökéletes arcké-
pet fest Edith barátnőjéről, az okos, hideg, 
néha intrikus bálványról Marlene 
Dietrichről, hogy azután a máso-
dikban olyan lágyan, olyan embe-
rien játssza el Simone-t, a haldok-
ló Piaf ápolónőjét, hogy a néző 
szinte késztetést érez, hogy kérjen 
tőle egy Aspirint, és hogy ő simo-
gassa meg, ha lázas, a homlokát. 
Topolcsányi Laura bájosan, élet-
szagúan alakítja Edith nagyhan-
gú, zavaros testvérét, Momone-t, 
színes karaktere sokat hozzá-
tesz a háború utáni párizsi bo-
hém művészvircsaft tablójához. 
Pásztor Máté helyes mint a fia-
tal, Edith famulusaként és támo-
gatottjaként megjelenő Charles 
Aznavour - ki gondolná, hogy a 
későbbi világhírű szívtipró ilyen odaadó-
an tudott rajongani a törékeny csodáért?

Győri Péterre egyenesen négy szerep is 
rátalált, ami már azért talán kissé túlzás. 
Mégis elképesztő profizmussal oldja meg 
ezt a szinte páratlan metamorfózis-mutat-
ványt, noha Marcel Cerdan boksztréneré-
hez és Edith immorális, lecsúszott, egy-
kori artista apjához talán nem jól passzol 
lágy alapkaraktere, aszkétikus alkata.

Kurkó J. Kristófról még az internet 
mindent tudó világában is alig lehet ér-
demleges információhoz jutni. A jóképű, 
jó svádájú ifjú színészt eleddig elkerülték 

a lealacsonyí tó bulvársztorik és az elekt-
ronikus médiacirkuszok. Nem kell nagy 
jóstehetség ahhoz, hogy megtippeljük, 
Marcel Cerdan szerepe lehet számára a 
nagy kiugrás. Megejtő empátiával ala-
kítja a bumfordi, egyszerű, de áttetsző-
én tiszta és romantikus ökölvívót, kavar-
gó életében és - immáron emlékképként 
- megnemesült halálában is. Szurdi nem 
enged a kísértésnek, nem aktualizál, nem 
idegenít el senkit senkitől, hagyja, hogy - 

Darvasi Ilona remek, autentikus díszletei 
és jelmezei segítségével - egyszerre érez-
zük át a 40-es évek Párizsának álom-őrző 
levegőjét és Edith Piaf mindenkinek szó-
ló tragikus életmeséjét.

És végül - nagyon-nagyon nem végül! 
- Keresztes Ildikó. Páger Antal mondta 
Kosztolányi Pacsirta című remekművé-
nek filmváltozatában, utánozhatatlanul: 
„Befelé kunkorodik a lelkünk!” Nos, 
Keresztes Ildikónak itt „kifelé kunkoro-
dik a lelke”. Hiteles, amikor szabad szá-
jú, amikor süt belőle az erotika a színpa-
don, amikor mint egy kiscica összebújik 

Jelenet a darabból
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az álombéli Marcellel, amikor kezét 
nyújtja az elmúlásnak. Minden dala, 
minden neurózisa, minden önpusztítása 
igaz. Igaz zabolázhatatlan sztárnak, sze-
relmes nőnek, a hiábavaló küzdelembe 
belefáradónak. Ezentúl, ha a darab néző-
je Edith Piaf dalait hallja, Keresztes Il-
dikó arca jelenik majd meg előtte. Egy 
színésznő ennél többet aligha érhet el. 
És lesz, aki a darab végére egy kicsit, 

halálosan beleszeret. Az előadásba pedig 
egy kicsit belehal.

Áll Edith-Ildikó a színpadon, a végén, 
egyedül, a függöny előtt, a rivalda fé-
nyében, és szól a dal: „Nem bánok sem-
mit sem.” A néző szinte várja, hogy le-
száll egy nagy madár, felkapja a törékeny 
női testet, és viszi föl az ő Marceljéhez, az 
örökkön égben maradt repülőre... 

Megjelent Magyar Krónika / 2016/6

  

Négy mérkőzésen hét gólt lőttek és egyet 
sem kaptak, három győzelemmel és egy 
döntetlennel végeztek az első helyen.

Eredmények: Jövő FC–REAC SISE A 
2–0, Jövő FC–BVSC 4–0, Jövő FC–Grund 
FC 0–0, Jövő FC REAC SISE B 1–0.

A gyergyói csapat részvétele Budapest 
XV. ker. Önkormányzat, Budapest XV. 

Kupagyőztes focispalánták

A csapat gólt sem 
kapva lett kupa-
győztes. 
(Fotó: Jövő FC)

Budapesten vendégszerepelt a Jövő FC 2003-as korosztályú labdarúgócsapata. A 
gyergyószentmiklósi kisfocisok Rokaly Attila és Berecz Norbert edzők vezetésével 
léptek pályára a REAC Sportiskola SE által szervezett kupán, és nem mindennapi 
eredményt értek el.

ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Gyergyószentmiklósi Örmény Kato-
likus Egyesület együttműködési megálla-
podása alapján valósulhatott meg. A csa-
pat első helyezése mellett egy különdíj is 
a gyergyóiakhoz került, a torna legjobb já-
tékosa címet Jánosi Tamás érdemelte ki.

Gergely Imre – 2016. 06. 14.
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Templomunk jelene mi vagyunk, a jövőjét 
leszármazottaink jelentik.

A Magyarországon gyökeret vert ör-
mény családok 340 év óta őrzik kultúráju-
kat és identitásukat és, hogy a folyamatos-
ság ne szakadjon meg a „kulcs” 30-40-50 
éves örmény származású családok és a 
gyarapodó szimpatizánsok kezében van.

A „fáklyát” viszont további legalább 
340 évben már az ő leszármazottaiknak 
kell vinni.

A „toborzóval” a most 30-50 éveseket 
szólítjuk meg, hívjuk és várjuk minden honi 
örmény származású család és szimpatizáns 
minden tagjának intenzív bekapcsolódá-
sát a Budapest Örmény Katolikus Plébánia 

Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség
„Toborzó”

hitéletébe, kulturális tevékenységébe, va-
gyis a bővülő közösségi életbe. Mindenki 
nélkülözhetetlen, és aki még nem kapcso-
lódott be, az nagyon hiányzik a csapatból.

Az 50 év felettieknek tevékeny ráhatás-
sal mozgásba kell hozni a fiatalabbakat, 
hogy ráeszméljenek és tudatosodjon ben-
nük, hogy ők a hazai örmény hitélet és kul-
túra folyamatosságának letéteményesei.

A feladat szép és nagy, kezdjünk neki. 
Mi szervezzük és segítjük a munkát. Vár-
juk a jelentkezéseket és a javaslatokat. 

Elérhetőségeinket a honlapon lehet 
megtalálni.
Budapest 2016 szeptember 

Ákos atya és a Gondnokság  
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Szamosújváron egy időben 10 istentisz-
teleti hely is volt az örmény katolikusok 
részéről. Voltak az örmény katolikus egy-
háznak intézményei, melyek kápolnákkal 
is rendelkeztek.

1860-ban Lukácsi Kristóf plébános hoz-
ta létre a Világosító Szent Gergelyről ne-
vezett fiúárvaházat. Sok szórványban élő 
örmény árva került ide s itt ismerte meg 
az örmény szertartást. Kápolnáját Jézus 
Szíve tiszteletére szentelték. Az épület ma 
kórház, a kápolna az ortodoxoké.

Örmény katolikus szentélyek–oltárok
Az örmény katolikus leányárvaház 

1902-ben épült, alapítója Kovrig Tiva-
dar. Az épület ma iskola, kápolnája tor-
naterem lett. Még egy harmadik kápol-
nát is említsünk meg: a temetőben van 
a Szent Kereszt-kápolna. Már az előző-
ekben is említettünk Szent Kereszt-ká-
polnát (Erzsébetváros). A Szent Kereszt 
tisztelete az örmények körében igen el-
terjedt. A kereszt szinte szimbolizálja 
sorsukat!

dr. Sasvári László

A kínai bölcselet szerint, a TINTAKŐ az 
egyetemes tudás négy kincse közül az egyik. 

Üzlet és webáruház, 
melyben gyermek- és felnőtt irodalom, pe-
dagógiai, drámapedagógiai, művészeti-ne-
velési szakköny vek, erdélyi magyar kortárs 
irodalom, szakiroda lom Magyarországon a 

legszélesebb választékban, készletről és ren-
delésre, valamint 

az erdélyi örmény, örmény témában 
a leggazdagabb ajánlattal várja Önt 

a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
(1022 Budapest Marczibányi tér 5/A), 

hétköznap 10-18 óráig. 
Elérhetőségek: 06 30 9766 246, 061 212 

2820, www.konyvesbolt.marczi.hu, 
www.facebook.com/tintako

tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

dr. Hegedüs Imréné sz. Jakabffy Klementina
2016. augusztus 5-én elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2016. augusztus 22-én 12 órakor lesz a 
Farkasréti temetőben. 

A gyászmisét a temetés után celebrálják a Farkasréti templomban.
A gyászoló család

Szomorújelentések

Demény Attila
Les adieux – Nina Panieva-Sebesi emlékére

Fájdalommal tudatjuk, hogy életének 84. évében elhunyt 

Nina Panieva-Sebesi 
zongoraművész. 

2016. szeptember 8-án, csütörtökön 12 órakor örmény apostoli 
egyházi szertartás szerint veszünk végső búcsút tőle a Házsongárdi te-

metőben. Szeretettel és kegyelettel emlékezünk rá! 
A gyászoló család

2016. 09. 07. – Szabadsag.ro 

Akkoriban, diákkoromban, a moszkvai 
Neuhaus iskolából érkezett zongoristafe-
nomén kolozsvári koncertjeinek mágikus 
hatása volt. Mintha egy másik bolygó-
ról érkezett volna. Hogy honnan volt en-
nek a csodálatos, kifinomult, arisztokrati-
kus ízlésű és tökéletes zongora techniká-
val megáldott asszonynak a mágikus ere-
je, nagy rejtély. Persze, a titkokat meg kell 
fejteni. Ám az ember, ahogy közelít a titok 
felé, mindig valamilyen falba ütközik. A 
kimondhatatlan, a megfoghatatlan falába. 

Ugyanis amikor Panieva leült a zongorá-
hoz és muzsikált, soha nem érezted, hogy 
másként is lehet, hanem azt, hogy ez ak-
kor és ott pontosan ÍGY VAN. A hiteles 
előadók, a legnagyobbak kiváltsága ez a 
kivételes képesség. 

Hálás vagyok, hogy tanítványa lehet-
tem. Izgalmas volt az első személyes talál-
kozás. Panieva már a kolozsvári zenész-
legendák elit szereplője volt. Ez az asz-
szony egyszerűen nem tudott „félreütni”, 
hibázni. A zenei higiénia, a szöveghűség 

Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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kérlelhetetlen belső igénye sugárzott be-
lőle, és tanítványaitól is elvárta. Úgy hír-
lett, hogy többek között a 32 Beethoven-
szonátát is fejből tudja. Harmadéves ko-
romban, miután Sava György professzor, 
szintén kiváló és szeretett tanárom Né-
metországba telepedett, Panievahoz fel-
vételiztem Beethoven Les adieux szoná-
tájával. Az akkori fiatal „titán” természe-
tesen otthon felejtette a kottáját. Panieva, 
a másik zongoránál kérte a kottát. Félve, 
de szemtelenül azt feleltem: „úgy hallot-
tam, hogy a tanárnő az ösz-
szes Beethoven szonátát fejből 
tudja…” Soha nem felejtem el 
azt a tekintetet, ahogy rám né-
zett, és azt válaszolta: „igen, 
Panieva tudja Beethoven szo-
nátáit, de én magára voltam 
kíváncsi.” Leült, eljátszotta a 
Les adieuxt és akkor tudtam: a 
Les adieux ÍGY VAN. Felvett 
az osztályába, és nagyon közel 
kerülhettem hozzá.

Nem hallgathatom el, mi-
vel tanúja voltam a „Gh. Dima 
Zeneakadémia” méltatlan bá-
násmódjának Nina Panieva-
Sebesivel. Panieva a Moszk-
vai Konzervatórium Neuhaus osztályá-
ban aspiranturát, a legmagasabb dokto-
ri fokozatot kapott, és nálunk az akko-
ri bunkó egyetemi szamárlétrán folytat-
hatta vagy inkább kezdhette pályáját. Ak-
kor, amikor Neuhaus osztálya begyűjtötte 
a babérokat, és ontotta a világhírű művé-
szeket, Szvjatoszlav Richtert, Emil Gilelst, 
vagy éppen Nina Panieva-Sebesit. Ki te-
hető ma felelőssé Nina sorsáért? Annyit 
tudok, hogy a legnagyobb művészek az 
utókornak éltek. Bach, Mozart, Beetho-
ven, Bartók, Richter, stb., megannyi tör-
ténet… Panieva biztos közéjük tartozott.

Annak örülök, hogy sikerült megmen-
teni, digitalizálni és három CD-n kiad-
ni (RMZT 2006-2007) azokat a felejt-
hetetlen élő hangversenyeket, amit Nina 
Panieva-Sebesi és Ágoston András az ösz-
szes Mozart zongora-hegedű szonátájá-
nak legendás előadását őrzi. A két világ-
hírű, a Neuhaus moszkvai zongora és a le-
gendás Zsurka hegedűiskola találkozása 
felbecsülhetetlen értéket jelent.

Mit tudnék még hozzáfűzni? Hiszem és 
tudom, a rokon lelkek, talán nem ebben az 

életben, de valamikor biztos találkoznak. 
A Les adieux szonáta (Beethoven Sonata 
No. 26 Esz dúr, Op. 81a.) Panieva akkori 
előadásában ma is, amikor siratom, új di-
menziókat nyit meg nekem. A három tétel, 
a Lebewohl, Abwesenheit, Wiedersehen 
(búcsú, hiány, viszontlátás) értelme most 
már világos és húsbavágó.

Drága tanárnőm, hiányzol. Ez a máso-
dik tétel (Abwesenheit). A harmadikra, a 
viszontlátásra (Wiedersehen) én is várok. 
Addig is, Isten veled, nyugodjál békében. 
A viszontlátás reményében.

Megjelent a Szabadsag.ro  2016.09.10.





Tiszelt Olvasóink!

2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg, míg a 
Fővárosi Örmény Klub minden páros hónapban kerül megrendezésre a hónap 

harmadik csütörtökén. Mindenkit szertettel várunk a Pest Megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termébe, bejárat a Budapest V., Városház utca 7 szám felől.

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

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

kétha vonta meg je lenő ki ad vá nya
XX. év fo lyam 226. szám

2016. november-december

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

f ü z e t e k

Örmény katolikus szentélyek–oltárok
A magyar táj szép színfoltjai a kis kápolnák: szőlőhegyeken, utak mentén (a települések 
határában). Gyergyószentmiklós területén, a Csobot-hegyen is van egy kápolna-kettős: 
az egyik római katolikus, a másik örmény katolikus. Egymás mellett, mintha a testvéri 
együttélést jelenítenék meg.

Szépvízen a temető közepén van egy kis tornyos kápolna. Oltárképe a feltámadást áb-
rázolja. A kápolna előtt faharanglábon kis harang, melyet a székelyek csengettyű szóval 
neveznek meg. A kápolna egyébként a Dajbukát-család sírkápolnája, a kriptában van-
nak eltemetve a család tagjai.

Az örmények körében a kegyeleti szokások is erősek. Római katolikus hatásra a 
november 2.-át is megtartják, de az öt nagy ünnepen is megemlékeznek az elhuny-
takról: húsvéthétfő, áldozócsütörtök, úrszínváltozás (pünkösd utáni 7. vasárnap), 
Nagyboldogasszony (augusztus 15.) és Szent Kereszt (szeptember 14.). S milyen volna 
az élet ünnepek nélkül?

dr. Sasvári László
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2016 szeptember 25-én ünnepeltük az or-
szág egyetlen Örmény Katolikus Plébánia 
védőszentjének, Fogolykiváltó Boldog-
asszonynak a búcsú napját, amelyre meg-
hívásunkra sok felnőtt és fiatal jött el. Ha-
gyományteremtő céllal „Tarka nap” nevet 
adtuk annak a színes programnak, amely-
nek keretében méltóan emlékeztünk meg 
Védőszentünkről.

A gyerekek kézműves foglalkoztatásá-
val kezdődött a 
program. Ezt kö-
vetően az ünne-
pélyes örmény 
nyelvű szent-
misét, 6 minist-
ránssal és kórus-
sal Krikor atya 
mutatta be. Mise 
után a sörpadok-
kal berendezett 
kerti flekkenezé-
sen (sertéshús-
ból  és barom-
fiból, kovászos 
uborkával, csipős szószokkal) és a kávé-
záson az egybegyűltek nagyon jól érez-
ték magukat és szívesen hallgatták Kö-
vér István és dr. Issekutz Sarolta köszön-
tőjét és emlékeztetőjét az örmények múlt-
járól és jelenéről.  Megemlékeztünk a 100 
évvel ezelőtt született P. Kádár Dániel An-
tal C.M.Vind apátplébánosról, aki évtize-
deken keresztül összefogta a budapesti ör-
mény katolikusokat és létrehozta a Lel-
készség muzeális gyűjteményét, amely 
ma már közgyűjtemény. Egy fiatalember 
(Tarján Lőrinc Hovhannesz) ügyes bűvész 

A templom védőszentjének búcsúja 
és a Szentkereszt megünneplése

trükköket mutatott be és más gyermekek is 
produkálták magukat (ének, zene, vers). A 
programból kiemelkedik Mártonffy Mik-
lós örökzöld dallamokból álló zongorajá-
téka, amely a flekkenezést, a műsort végig 
kísérte. Köszönetet mondunk neki ezért az 
önzetlen szórakoztatásért.

A megjelent örmény katolikus keresz-
telt fiatalok egy-egy krími örmény kódex-
lapot kaptak emlékbe a Plébániától.

Ez a nap ket-
tős ünnep volt, 
mert egyben az 
örmény katoli-
kus liturgia nagy 
ünnepét, a Szent 
Keresztet is ün-
nepeltük. I. Fe-
renc pápa azt 
mondta a közel-
múltban, hogy 
van, amit az ör-
mény testvérek-
től tanuljunk, 
mert ők ismerték 

fel igazán a Szent Kereszt misztériumának 
lényegét. Az örmény katolikus liturgiában 
az örmény kereszt három ága a Szenthá-
romságot jelképezi. Az örmény keresz-
ten nincs rajta a megfeszített Jézus teste, 
amely ebben a puritánságában a Feltáma-
dásban való hitet és reményt testesíti meg. 
Erről beszélt Krikor atya szentbeszédében.

A Tarka nap közösségi rendezvény ren-
dezője  és támogatója a Bp. Főv. II. ker. 
Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület volt.

Z.A.D.
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A szentmisén

Balról Mártonffy Miklós és Sahakjan Nelson

Tarján Lőrinc Hovhannesz bűvész

Balról Krikor atya

Kövér IstvánA Tarka napon



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. november-december

4

Ötödik nap: bevezetésként 
a bánffyhunyadi református 
templomba tértünk be. Ezt a 
templomot is ismerte a társa-
ság nagy része, de az eredeti-
leg katolikusnak épült (1300-as 
évek), majd a reformáció után 
reformátussá vált (1500-as 
évektől) fiatornyos, kazettás 
templom, amelynek díszítése 
főleg  kék színű hímzett terí-
tőkből és falvédőkből áll, mél-
tó testvére a többi, hasonlóan a 
romanika jegyében építeni kez-
dett, majd gótikussá alakuló Is-
ten házának, ezért is megunha-
tatlan látnivaló. Zömök  falai az 
erődtemplomokra emlékeztet-
nek, nem véletlenül, mert a le-
írások szerint 1882-ig bástyák-
kal erősített védőfal vette körül 
az épületet.

A kazettákra itt egyedi módon 
nemcsak növényi és geometri-
kus mintákat festettek, hanem 
állatok is megjelentek. A szen-
tély kazettái az Umling család, 
a csarnoké pedig a Felvinczi 
család keze munkáját dicsé-
ri. Az egy mészkő darabból 

Az ezévi nyári barangolás élményét két szerző is feldolgozta és megküldte Szerkesz-
tőségünknek, amit hálásan köszönünk. A szerkesztő nem tehet mást, mint hogy mind-
két alkotást megjelenteti egy beszámolóvá összefésülve, de vigyázva, hogy mindkét 
alkotás kellően érvényesüljön. Megkülönböztetésül Dr. Korinekné dr. Hámori Beá-
ta beszámolója álló betűkkel, míg Tuzáné Szentpétery Katalin beszámolója ferde be-
tűkkel jelenik meg.                   (Szerk.)

kifaragott szószé-
ket Rédey és Wesse-
lényi címer díszíti.  A 
torony érdekessége, 
hogy fából készült vé-
dőfolyosó övezi a leg-
felső szintet. A sok fa-
készítmény nem külön-
legesség e tájon, hisz 
Bánffyhunyad a kör-
nyék fafeldolgozó ipa-
rának központja.

Érdekes élmény volt 
a Kolonits István or-
gonakészítő alkotta 

Dr. Korinekné dr. Hámori Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
Mert szeretünk Erdély...

Barangolás és honismereti túra Erdélyben (2016. augusztus 2-8.) II. rész
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középkori orgona hangját hallani, amit a 
lelkész szólaltatott meg.

A település nevét Mátyás király adta 
megkülönböztetésül Vajdahunyadtól, mi-
vel itt Bánffy-birtokok voltak.

Erdély-szerte a református templomok-
ban mindenütt megcsodálhattuk a helyi 
népi szőttesek választékát. Ezeket a kon-
firmálók ajándékozták e jeles esemény 
kapcsán az egyháznak, és azok mindaddig 
a falakat díszítették, míg az illető el nem 
halálozott. Ekkortól egy ládában őrzi to-
vább a lelkészség azokat. Ezekre a népi al-
kotásokra az adományozó nevét és az év-
számot is beleszőtték vagy hímezték a leg-
több esetben. Évekig készült el esetenként 
egy-egy darab. Érdemes lenne ezeket nép-
rajzi szempontból feldolgozni, miként vál-
toztak az idők folyamán a motívumok, a 
színek. Szinte minden templomban önál-
ló arculata volt a konfirmáló faliképeknek.

A kitérő után rövid vonatozással értünk 
Sztánára. Kihagyhatatlan stáció Kós Ká-
roly Varjúvára, az építész (író, grafikus, 
szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politi-
kus) családi pihenőhelye. Valószínűleg a 
nyugtalan világból való elvonulás, elcsen-
desülés helyének szánta ezt a nem magas-
laton, inkább völgyben levő zöld szigetet, 
ahol semmi más nem vette körül, csak a 
természet. (Ő még innen is továbbvonult, 
a távolabb levő, csak magának kialakított 
tanyára, ha alkotni, vagy teljes egyedül-
létre vágyott.) A természeti környezet biz-
tosította írói és építészeti munkájához a 
meghitt alkotói magányt. Építészeti alko-
tásaiban a székely népi építészet stílusele-
meinek fölhasználásával sajátosan egyé-
ni irányzatot sikerült kialakítania. Kalota-
szegről írott könyvei fontos művelődéstör-
téneti dokumentumok. Regényeiben a szé-
kelyek életébe pillanthatunk.

Az ihletett helyen két verset is hallgattunk; 
Kiss Jenő – Kós Károlyhoz, ill. Kányádi 
Sándor – Kós Károly arckép címűt. 

Kós Károly és Benedek Elek volt az a 
két hazafi, aki Trianon után is Erdélyben 
maradt. „Itt várja Jézusát” faragta Kós 
Károly a Szenczi Molnár Albert sírjára 
készített kopjafára, ő valóban itt maradt, 
saját hitvallását fogalmazta a fára.

Varjúvár
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A Varjúvár közelében egy tágasabb 
és még szebb völgyben volt a mi aznapi 
úticélunk, „a vendégváró porta”, ahol az 
igazi kikapcsolódás, aktív és passzív pi-
henés lehetősége várt bennünket és ahol 
az egyik legszebb természeti környezet-
ben lovaglással, íjászkodással, kalotasze-
gi táncok és a kalotaszegi viselet bemu-
tatójával, nem utolsó sorban evéssel-ivás-
sal, beszélgetéssel tölthettük az időt. Aki 
ehhez kedvet érzett – és hála Istennek 
nem kevesen -, kalotaszegi néptánc-, nép-
dal- és csujogtató oktatásban is részesül-
hetett a Suhanc néptánc együttes bemu-
tatója után.. Egy kalotaszegi  népdalt is 
tanultunk (Almafa, körtefa hullatja leve-
lét…) Gyuri bácsi családja jóvoltából fi-
nom pálinkával, bográcsgulyással, süte-
ménnyel fogadtak bennünket.

Testileg-lelkileg feltöltekezve utaz-
tunk tovább, hogy megnézzük a sor-
ban következő református templomot, 
az egyetlen kalotaszegi erődtemplomot 
Magyarvalkón, ami egy kisebb magas-
lat  tetején épült, előtte a falon kívül te-
mető. A templomban a világoskék szín-
világ uralkodik, egyebekben pedig jól il-
leszkedik abba a sorba, ahol többek kö-
zött a bánffyhunyadi templom is találha-
tó, tehát az Árpád korban kezdett épít-
kezést követi a gótikus stílusban való to-

vábbépítés (mai formáját 1745-ben nyer-
te el), a katolikus vallásról a kálvinista re-
formátus vallásra való áttérés, és ezzel a 
festett kazetták megjelenése (kazettáinak 
festését itt is az Umling család végezte). 
Az egy mészkőből kifaragott szószéket Sí-
pos Dávid készítette, ugyanaz a mester, 
aki Bánffyhunyadon is dolgozott. A temp-
lom lámpáit búzából font jellegzetes ko-
szorúkkal díszítették a helyiek. Az erőd-
falban az un. tatárfej, egy keleti férfiarc 
idézi föl a tatárbetöréseket. A Jékely Zol-
tán emlékhelyhez tartván módunkban volt 
„szent László pénz” gyűjtésére. Ezek tu-
lajdonképpen az eocén korban kőzetkép-
ző Nummulitesek (N. perforatus - kisebb 
méretű; N. fabianus – nagyobb méretű), a 
Foraminifera nemzetségbe tartozó mész-
vázú állatok kövületei.  



Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. november-december

7

Jékely Zoltán költő, műfordító emlék-
házában áttekinthettük életútját, család-
jának Erdélyhez fűződő kapcsolatát. A 
domboldalon épült háztól gyönyörű ki-
látásban részesültünk a környező vidék-
re. Sok élménnyel eltelve visszatértünk a 
háziakhoz Kalotaszentkirályra, ahol este 
részt vettünk a 26. Nemzetközi Népzene 
és Néptánc tábor záróünnepségén, melyet 
nagy nézőközönség előtt az iskolaudva-
ron felállított színpadon rendeztek. Ferge-
teges hangulatú táncokat, együtteseket és 
szólókat, kicsiket és nagyokat, pazar nép-
viseleteket láthattunk.

A hatodik nap a túra-nap volt, amikor 
is Léta várához tettünk egy közel 8 km-
es könnyű gyalogtúrát. A könnyű jelző a 
túra ¾ részére volt igaz, aminek a végén 
letáboroztunk egy magaslaton (Sasbérc), 

pontosan szemben a várral, amire gyö-
nyörű rálátás nyílt. Innen már egy kisebb 
csapat ment tovább, leereszkedve egy lej-
tőn, hogy a túloldalon felkapaszkodjunk 
egy meglehetősen meredek csapáson a vá-
rig, ami hasonlóan a többi magyarországi 
várhoz, a török idők után, nevezetesen a 
Rákóczi szabadságharc leverését követő-
en pusztult el. 

Tarisznyás piknikezés után az Ara-
nyos völgye felé vettük utunkat, hogy az 
1130 m magas Székelykő lábánál elterü-
lő Torockót is megtekintsük. Színtiszta 
magyar falu, amely megkapta az Europa 

Nostra díjat építészeti hagyományainak 
megőrzése miatt. A valóban egyedülálló-
an szép épületek mellett a falu természeti 
környezete, a mindenhonnan látható hát-
tér: a Székelykő is elősegíti a különleges 
atmoszférát. Múltját, jelenét, népviseletét 
a múzeumban ismerhettük meg. Már a ró-
mai időkben is vasércet bányászó telepü-
lésnek III. Endre 1291-ben kiváltságleve-
let adott fejlődését segítve, később pedig 
városi rangot is elnyert. XIX. sz.-ig foly-
tatták a bányászatot és vaskohászatot, 
azután átkerült ez az ipari tevékenység 
Vajdahunyadra. A torockói vas nagyon 
jó minőségű volt, Budapest–Győr–Bécsig 
kereskedtek az ebből készült használa-
ti eszközökkel. A szász stílusú házak alatt 
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vasraktár volt, melynek bejárata az utca 
felé nyílt.

Népviselete jellegzetes, a lányok ünnep-
napokon vörössel és feketével kivarrott, 
gyönggyel díszített inget, sűrű ráncú fehér 
szoknyát és piros csizmát hordtak. A múze-
um a gazdag népviselet nagy választékát 
felsorakoztatja.

Összes utunk jószolgálati program-
ja, hogy meglátogatunk egyet-egyet Böjte 
Csaba számos gyermekotthonából. Ez al-
kalommal a torockói Kis Szent Teréz Ott-
honra került sor, amely egyúttal megoldot-
ta a magyar iskola fennmaradását is, 2004. 
őszétől működik. Az otthon vezetője (Dodó) 
beszámolója tanulságos élmény volt, példa 
arra, hogy Böjte Csaba szellemisége sze-
rencsére „ragályos”, nemcsak megment 
sok kilátástalan körülmények között élő 
gyermeket, hanem tovább is él ez a szelle-
miség bennük, így az utánpótlás is biztosí-
tott a visszatérő tanítványok személyében.

Kalotaszentkirályra hazabuszozva egy 
utolsónapi falujárásra volt alkalmunk. A fi-
nom és bőséges vacsora utáni „falukázás” 
során felfedeztük Kalotaszentkirály régi, 
1913-ban, 1925-ben épült egyedi arcu-
latú házait, ahol a felső, fából kialakított 
szint jellegzetes megjelenésű. A református 
templom alapjai az 1300-as évekből való, 
többször leégett, kazettáit kb. 20 éve készí-
tették újra. A szépen felújított templom lám-
páit itt is a jellegzetes búzakoszorú, falait a 
gyönyörű, konfirmálók készítette szőttesek 
díszítették. Emlékhely adózik Ady Endre és 
Csinszka 1914. június 14.-i itt tartózkodá-
sára. A hársfa bizonyára még „látta” őket. 
Ady Endre: Kalota partján c. versében fo-
galmazta meg az itt töltött napok érzéseit, 
amit a helyszínen meg is hallgattunk.

Hetedik – egyben utolsó – nap: a szo-
kásos reggeli készülődés kiegészült a cso-
magolás befejezésével, majd elbúcsúztunk 

a háziaktól, végül a hat napig otthont adó 
falutól és útnak indultunk utolsó kaland-
jaink felé. Magunkba fényképeztük az is-
merős tájat, a fel–felbukkanó Sebes-Kö-
röst, a távolban látszó Kalota havast, a Vi-
gyázó (Vlegyásza) csúcsot. A Sebes-Kö-
rös jobb partján fekvő Csucsára érve - évek 
óta most először - megálltunk, hogy a volt 
Boncza kastély területén a Petőfi Irodal-
mi Múzeum segítségével a kastélypark un. 
Fehér házában (ahol Ady és Boncza Ber-
ta – Csinszka házasságkötésük után, 1915-
1917 között élt) létrehozott Ady emlékki-
állítást megnézzük. Nem túl nagyméretű, 
de Ady emlékéhez méltó szép kiállítást lát-
tunk eredeti kiadású Ady-kötetekkel, rész-
ben ismert, de számos még ismeretlen fo-
tóval, Ady kéziratokkal (Nézz drágám kin-
cseimre, Beteg szívemet hallgatod). Jó volt 
látni ezt az élete utolsó éveihez kapcsoló-
dó eredeti helyszínt. A kastélyt Ady halá-
la után barátja, Octavian Goga román köl-
tő és politikus vásárolta meg Boncza Ber-
tától, és részben át is alakíttatta. Octavian 
Goga magyar iskolába járt, ott ismerte 
meg Ady Endrét. A parkban található bi-
zánci stílusú mauzóleuma. 

Csucsát elhagyva a Kalota-havas felé 
vettük az irányt, ahol az utolsó, túrának 
nem, inkább sétának nevezhető gyalog-
lás helyszíne volt a gyephavas fennsíkján. 
Igazi erdélyi lankás, fenyőfás szelíd tájban 
gyalogolva búcsúztunk ettől a szép úttól. 
A Kalota-havason, kb. 1000 m tengerfelet-
ti magasságban egy vízi erőművet tekintet-
tünk meg. Impozáns látvány volt a hatal-
mas víztározó, melyet több patak táplált, és 
a vízmélység elérte a 60 m-t is. A víztükör-
ben a Bihar hegység hegyvonulata „néze-
geti magát”.

Magunkba szívtuk a táj szépségét, volt 
időnk gyönyörködni, átgondolni, újraél-
ni mindazt az élményt, látványt, amit ez 
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alatt az út alatt átéltünk. Kikapcsolódás-
ként a fenyőfák tövében az ifjú Rodolfo-
utód, Tarján Lőrinc igazán nagyon ügyes 
bűvészmutatványait is megnézhettük.

Nehéz volt elszakadni ettől a szép hely-
től, de el kellett indulni Nagyvárad felé, 
ahol a Székesegyházban várt ránk az orgo-
na audició. 

A szépen restaurált hatalmas, kéttor-
nyú székesegyházat 1752-1780 között 
Giambatista Ricca olasz építész tervei 
alapján Franz Hillebrandt építész építet-
te. A kívül és belül is barokk stílus együttes 
megjelenése ritka! A főoltár képét: Mária 
mennybemenetele Fischer Vince festette. 
Mária Terézia ajánlására érkezett Bécsből 
1778-ban. A „bazilica minor” (1991-től) 
két mellékoltár képét is ő festette: a szent 
László és Szentcsalád oltárokét.

A szent László oltár oldalán leghátul lát-
ható Fraknói Vilmos szentjobbi apát 1916-
os ajándéka, amelyet Rómából küldött: 
szent László király majolika domborműve 
kezében a vas bárddal.

A főbejárat belső előterében két 
Harmath István alkotta mellszobor látha-
tó. Dr Bogdánffy Szilárd örmény vérta-
nú szobra 2002-re készült el, aki 1953-ban 
a nagyenyedi börtönben halt meg, sírja a 
rabtemetőre épített blokházak alatt van. 
A másik szobor Nagyvárad szülöttét, Páz-
mány Péter bíborost ábrázolja.

A székesegyház első orgonáját Mária Te-
rézia ajándékozta az 1700-as évek végén. 
Az eredeti barokk szekrénybe 1892-ben 
Országh Sándor budapesti orgonaépítő 
mester a regiszterek számát 32-re növelte. 
Az 1980-as évektől 1998-ig többször bőví-
tették, modernizálták különböző nemzetisé-
gű neves orgonaépítő művészek a hangzást.

Hagyomány, hogy honismereti túráin-
kat Nagyváradon a püspöki székesegyház 
előtti Szent László szobornál csoportkép 

készítéssel (a szobrot Tóth István 1893-ban 
formálta meg), utána pedig a székesegy-
ház kórusán helyet foglalva orgonahang-
versenyben gyönyörködve zárjuk le. Idén 
barokk zene volt műsoron Józsa Domokos 
orgonaművész előadásában. 

 A hangverseny után még láthattuk a há-
rom hajós templomot kivilágítva, felülről 
a kórusról, ami igazán különleges látvány 
volt. Végül – mint mindig – Szent László 
domborművéhez mentünk, és elismételtük 
Szent László ismert tulajdonságait, misze-
rint: magas volt, szép volt, szőke volt,  lo-
vagias, szigorú, de kegyes…. 

Sok képzőművészeti, néprajzi, irodalmi 
és zenei élménnyel, nem beszélve a termé-
szetben látott csodákkal (cseppkőbarlang, 
sóbánya, sóstó, szurdokvölgy, havasi le-
gelő), emberi kapcsolatokkal gazdagod-
va tértünk haza egy igazán értékes, tudást 
bővítő erdélyországi barangolásról Buda-
pestre. Mindezt dr. Szarka György, alias 
Gyuri bácsinak köszönhetjük, aki ízes ma-
gyar szókinccsel tette színessé értékes ma-
gyarázatait.

Ezért hálát adva népünk Nagyasszonyá-
nak a jól sikerült útért, – idén utoljára – 
csengettyűszóra „béhajóztunk” és utaztunk 
a határ, majd Budapest fele.

És – mert szeretünk Erdély – jövőre re-
méljük viszontlátunk!
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Lelkesen, lázasan csomagolt, készülődött 
a XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat kis csapata a hosszú útra. Ér-
dekes útvonalat terveztek, hiszen első ál-
lomásuk a horvátországi Lepoglava volt. 
Nem közismert, hogy itt nyugszik az a 
férfi, aki a magyar királyi trón váromá-
nyosa volt. Kitalálta-e a kedves olvasó, 
kiről is van szó? Corvin János, Mátyás ki-
rály fia és számos szerzetes nyugszik az 
egykori pálos templomban. Corvin János 
síremléke elé helyeztük első koszorúnkat. 
A XV. században gótikus stílusban épült 
istenházát épp most újítják fel, ezért nagy 
örömünkre nyitva találtuk. Megcsodáltuk 
a régi freskókat, a karzat faburkolatának 
festményeit; ám szomorúan láttuk, hogy a 
bejárat fölötti Erdődy-címert leverték. 

Fiumében csupán esti sétát tehettünk, a 
kapucinus és a Szent Jeromos templomot 
még világosban láttuk, de a kormányzói 
palota, a Szent Vitus kör alakú templom, 
az óratornyos régi városháza már kivilágí-
tottan állt előttünk.

Gazdag programunk volt a második na-
pon: Abbázia csodás épületei után Tri-
eszt két templomában, római színházá-
ban és főterében gyönyörködtünk. Grado 
felé vettük az irányt, s útközben az Ison-
zó partján álltunk meg egy pillanatra. E 
város hosszan nyúlik a tengerbe, s Y ala-
kú csatorna húzódik a közepén. Ám nem 
csak emiatt kerestük fel a Velencére em-
lékeztető települést, hanem az ókori mo-
zaikokban gazdag templomok, a városhá-
za előtt feltárt ókori templom, s a hangu-
lat miatt. Hasonló élményben volt részünk 

Hegedüs Annamária
Velencét látni és…

Észak-Olaszország örmény emlékei

Aquileiaban, ahol a csoport kettésza-
kadt. Egy része a múzeumra volt kíván-
csi, a többieket viszont a hátrafelé nyila-
zó hun harcos freskója izgatta. A katedrá-
lisban csak körben lehet haladni, középen 
ugyanis (a jelenlegi járószinttől 50 cm-rel 
lejjebb) folyamatosan mozaik helyezke-
dik el. Néhány freskó is található a temp-
lomban, szép oltárok sorakoznak egymás 

mellett. Az igazi élményt azonban az al-
templom jelentette: a még régebbi gótikus 
rész tele van freskókkal, s itt látható a hun 
harcos. Palmanovára, a csillag alakú vá-
rosra sajnos már nem jutott időnk. 

Sokat bolyongtunk a harmadik napon 
Velencében, délután került sor a Szent Lá-
zár szigeti templom és kolostor felkere-
sésére. Az egyetlen örmény szerzetesrend 
Mechithar von Sebaste apátról, az alapí-
tóról kapta nevét. 1701. szeptember 8-án, 
Mária születésének ünnepén, 25 éves ko-
rában tanítványaival együtt alapította a 
rendet Konstantinápolyban az ifjúság ne-
velése és lelki gondozása, tanítása céljá-
ból. Az Oszmán Birodalomból azonban 
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menekülniük kellett, s Methoneban, Morea 
görög félszigeten, Peloponnész északnyu-
gati részén építette fel első kolostorát (a 
területet a velencei köztársaság bocsátot-
ta rendelkezésére). 1708 márciusában le-
tették a Szent Antal-templom alapkövét. 
Szent Benedek szabályait fogadták el, s ő 
lett a rend második védőszentje. Egy év-
vel később XI. Kelemen pápa hivatalo-
san is engedélyezte az örmény kongregá-
ciót, és Mechitart az első apátnak nevez-
te ki. Ezt követően örmény bencéseknek 
nevezték őket. Az 1715-ös esztendő újabb 
nehézségeket hozott, hisz kitört a háború 
Velence és az Oszmán Birodalom között. 
A velenceiek elveszítették Peloponnészt; 
Mechitarnak és társainak ismét menekül-
nie kellett. Hosszú tárgyalások után 1717. 
augusztus 26-án Mechitar kezdeményezé-
sére a Velencében élő örmény kereskedők 
és a Dózse tárgyalásainak eredményeként 
megvették Velence városállamtól a lakat-
lan Szent Lázár-szigetet, melyen koráb-
ban leprakórház és egy kis templom volt. 
1717. szeptember 8-án (Mária születése), 
a kongregáció alapításának 16. évforduló-
ján költöztek a szigetre, ahol felépíttette a 
második kolostort. Mechitar bölcs vezeté-
se alatt megkezdődött a kongregáció tevé-
kenysége: az ifjúság nevelése. A rendalapí-
tó sok vallási, teológiai és nyelvtudományi 
írást készített: négy katekizmust, számta-
lan imakönyvet, egy részletes kommentárt 
Máté evangéliumához, a régi és új örmény 
nyelv grammatikáját és az első örmény 
szótárt, amely a 18. századi örmény írá-
sok legjelentősebb műve. Mechitarnak 38 
kiadványt köszönhet a hálás utókor, ezek 
között szerepel a több mint 1280 oldalas, 
és 156 képet tartalmazó biblia. Tipográ-
fiai szempontból is mesterműnek számít. 
Mechitar évtizedekig tevékenykedett a 
Szent Lázár-szigeten a rend vezetőjeként. 

Erős kolostori közösséget és tekintélyes in-
tézményt hagyott maga után 1749. április 
27-én bekövetkezett halálakor. Mindezt a 
szigeten szerzetesként élő idegenvezetőnk-
től hallottuk a kolostor kerengőjén, ahol az 
örmény genocídium borzalmait és az em-
lékhelyeket bemutató fotógyűjteményt he-
lyeztek el. A csoport tagjai ámuldoztak a 
kiállítás rengeteg régészeti leletén: görög 
vázákat, egyiptomi múmiát, elefántcsont-
tal kirakott foteleket és asztalt, rengeteg öt-
vöstárgyat szállítottak ide az örmény ke-
reskedők. A könyvtárban több ezer díszes 
kötésű kiadvány sorakozik a szépen fara-
gott szekrényekben. A két-háromszáz éves 
földgömbök mellé hasonló korú, szente-
ket ábrázoló szobrokat helyeztek el. A kö-
vetkező teremben értékes porcelánok, ör-
mény és más művészek szakrális, illetve 
más témájú festményei, valamint kéziratok 
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láthatók. A legnagyobb élményt talán a 
régi, a XII-XVIII. századi könyvek jelen-
tették, melyeket igen szép formában ren-
deztek el egy félkör alakú teremben. A leg-
kiemelkedőbb illusztrációkról nagyméretű 
másolatokat készítettek. A templom előte-
rében …. földi maradványai fölé helyeztük 
el második koszorúnkat. Az istenháza jel-
legzetesen örmény stílusú, ez főleg a helyi-
ség festésén látszik, mivel az ikonok szá-
ma a szokottnál kevesebb.

A nap másik meglepetése a Lidon ért 
bennünket, ahol az Ausonia & Hungaria 
Szálloda késztetett megállásra. A főhom-
lokzaton a kerámiából készült díszítések 
között találtunk egy hölgyet: jobb kezében 
kard, bal kezében koronából kinőtt kettős 
kereszttel ékesített pajzs található, s épp ez 
díszíti a szálloda gyönyörű kivitelű pros-
pektusának címoldalát is. Kissé feljebb a 
koronás magyar címer. Érdeklődésünk-
re megtudtuk, hogy a boldog békeidők-
ben igen sok magyar kereste fel a hotelt, 
innen az elnevezés. A készséges recepci-
ós azonban arról nem tudott tájékoztatni 

bennünket, hogy a Zsolnay-gyárban ké-
szültek-e a kerámiák. Kis csobbanás után 
a vaporettoról már esti fényekben köszön-
tek ránk a csodás épületek. 

A negyedik napon sem unatkoztunk: 
Páduában a kevésbé jelentős Capella degli 
Scrovegni után az egyetemen elhelyezett 
címerek között kerestük az ott tanult ma-
gyar diákok emlékeit. Csupán erre egy 
egész délelőttöt kellett volna fordítani, de 
a csoport egyik tagja a néhány perc alatt is 
rábukkant egy székely címerre. Az egyik 
jelentős téren a Battisero della Cattedrale 
ötlött a szemünk elé. Közvetlenül a kated-
rális mellett áll a régi kerektemplom, ahová 
időhiány és a belépődíj miatt már nem ju-
tottunk be. Az állandó parkolási és az időn-
kénti tájékozódási nehézségek miatt kerü-
lőt tettünk, de csak eljutottunk a szobrokkal 
teli térre, a Prato della Valle-ra, ahol sajnos 
a helyenként olvashatatlan feliratok miatt 
nem találtuk meg Báthory István szobrát. 
Körbejárhattuk azonban a Giustina- és a 
Szent Antal-bazilikát. 

Következő állomásunk Verona volt, a 
hatalmas városfal tövében parkoltunk. E 
városban már háromfelé vált a csapat: két 
„fiú” az arénában nézett szét, a többiek 
a főteret, Júlia házát, a dómot, s még két 
templomot kerestek fel. 

Sirmione a Garda-tó partján fekszik, a 
várat, a Szent Anna- és Szent Péter-temp-
lomot tekintettük meg. Nincs mindenki-
nek ilyen fogadtatásban része (bár nem 
minket vártak), ugyanis virágszirmokkal 
szórták tele a templomot. Kicsit távolabb 
fehér csomagolás alatt egy autó állt – ezt 
sem nekünk szánták, esküvő után érkez-
tünk az istenházához.

A búcsúnapon rendkívül különleges, 
kevésbé ismert helyet kerestünk fel. Már 
útközben nagy élményt jelentett a táj: az 
Iseo-tó mellett haladtunk csodás hegyek 
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kíséretében. Val Camonica völgyébe tar-
tottunk, hogy az Kr. e. 8000! körül felvé-
sett sziklarajzokat böngésszük. A hatalmas 
területen hét külön településen találhatók 
ezek. Természetesen nem volt időnk mind-
egyiket végigjárni, de Darfoba és Capo di 
Ponte-be eljutottunk. Az utóbbi település 
közelében van a Naquane park, itt sokkal 
több sziklarajz látható. 1914-ben találták 

meg a főleg szarvasokat, emberalakokat 
ábrázoló véseteket. Capo di Ponte-be szép 
templomain kívül a múzeum miatt men-
tünk. A legvédettebb, 60-80 cm magas, 
gazdagon mintázott köveket itt helyezték 
el. Az emeleten pedig különféle régésze-
ti leleteket találtunk: korsókat, ékszereket. 
A tervezettnél később indultunk, s bizony 
hajnali fél háromra értünk Budapestre.

A Kolozs megyei Szamosújváron pénte-
ken ünnepélyes keretek között átadták a 
magyar állam támogatásával felépített 
szórványgimnáziumot.

Az iskola felépítését csaknem 730 mil-
lió forinttal támogatta a magyar állam. 
Potápi Árpád János, a miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára köszöntő be-
szédében kijelentette, a kormányzat hisz a 
magyar szórvány újraélesztésében.

„A magyar nemzet csak a mezőség ma-
gyarságával lehet egy egész. Az itt élő 
magyarok kulturális szellemi öröksége 
meghatározó tartó pillére a nemzeti iden-
titásunknak” – fogalmazott Potápi Árpád 
János. „Abban bízva adjuk át a 21. szá-
zadi követelményeknek megfelelő isko-
laközpontot, hogy belép a nemzetmegtar-
tó intézmények sorába, az erdélyi magyar 
oktatás egyik centrumává tud válni, ahol 
a mezőségi magyar jövő szellemi ereje 
épülhet” – tette hozzá az államtitkár.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke köszöntőjében kijelentette: a 
szamosújvárihoz hasonló magyar 

Átadták Szamosújváron a szórványgimnáziumot
közösségek azt a bizonyosságot adják, 
hogy van értelme a közös küzdelemnek. 
Az RMDSZ elnöke azt is fontosnak tartot-
ta, hogy a Téka Alapítvány köré szervező-
dött fiatalok a közös munkával teremtet-
tek közösséget Szamosújváron. Az iskola-
építésben a szakmunkások mellett mind-
végig részt vettek a kalákázó önkéntesek 
is.

Szinte valamennyi felszólaló megem-
lítette a Téka Alapítványt vezető Balázs-
Bécsi Attila elszántságát, aki gyergyói 
székelyként Szamosújváron előbb műve-
lődési központot, majd szórványkollégiu-
mot, majd iskolát álmodott meg, és épített 
fel. Balázs-Bécsi Attila beszédében kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik se-
gítették álmai megvalósítását. Elmondta, 
az iskola vonzereje már abban is mérhető, 
hogy idén hússzal több diákot fogadtak az 
alapítvány által működtetett szórványkol-
légiumban, mint az elmúlt években.

A szamosújvári szórványgimnáziumban 
480 diák kezdte meg tanulmányait a hét-
főn kezdődött tanévben. Az iskolaavató-
ra kiadott tájékoztató szerint az intézmény 

„Tiszteld a múltat, hogy alkosd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)
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számára a telket Szamosújvár önkormány-
zata biztosította 45 éves ingyenes haszná-
latra az iskolát felépítő Téka Alapítvány-
nak. A telekre a kisiskolások számára egy 
kétszintes öt tantermes iskolaépület, a na-
gyobb osztályok számára pedig egy há-
romemeletes, 16 tantermes modern épület 
épült. Az udvaron szabadtéri színpad épült, 
és folyamatban van a tornaterem építése, 
melynek befejezését októberre ígérték.

A magyar gimnáziumba három vegyes 
iskolából gyűjtötték össze a magyar osz-
tályokat. Az iskola a város magyar diákjai 

mellett a mezőségi szórvány 30 települé-
séről gyűjti össze a magyar gyermekeket, 
akik számára a Téka Alapítvány biztosít 
kollégiumi elhelyezést és programokat.

A mezőségi szórványoktatási progra-
mot szervező Téka Alapítványt 2010-től a 
magyar kormány nemzeti jelentőségű in-
tézmények közé sorolta. A húszezer lako-
sú Szamosújváron a 2011-es népszámlálá-
son a lakosság közel 17 százaléka vallotta 
magát magyarnak.

(Megjelent: Székelyhon.ro, MTI híradás 
Szept.16).

  

A havonta érdekes programmal jelent-
kező XII. Kerületi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat október 1-jén gálamű-
sort rendezett a MOM Kulturális Köz-
pontban. A lépcsősoron érkezett vendé-
gek már az első pillanatban tájékozódhat-
tak az erdélyi örményekről, hiszen a szer-
vezők idén is kiállítással tették emlékeze-
tesebbé az estét. A két képviselő (Hegedüs 
Annamária és Kiss Máté Gábor) híres 
családját és azok rokonságát, a legneve-
sebb személyek életrajzát, nagyméretű 

Hegyvidéki gálaműsor
fényképét mutatták be. A Gajzágó család 
adta az Állami Számvevőszék első elnö-
két, Gajzágó Salamont, de szerepelt a ki-
állításon az e családdal rokonságban álló 
Alexa Ferenc szerzetes is, aki az első ör-
mény-magyar szótárt készítette. A másik 
lépcsősoron a Jakabffy családot ismerhet-
ték meg az érdeklődők: a família történe-
tét, kastélyait, híres, közéleti tisztséget be-
töltő tagjait. Két személyt érdemes közü-
lük kiemelni: dr. Jakabffy Elemért, aki az 
1920-as országcsonkítás után Erdélyben 
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országgyűlési képviselőként a kisebb-
ségbe került magyarok jogaiért küzdött, 
Dr. Jakabffy Károly pedig az 1930-40-es 
években a Postatakarékpénztár igazgatója 
és pénzügyi államtitkár volt.

A gálaműsor a Himnusz és az erdélyi 
himnusz 2. versszakának éneklésével, majd 
október 6-i megemlékezéssel kezdődött: 
rövid történeti áttekintés után a két örmény 
származású aradi vértanú: Kiss Ernő és 
Lázár Vilmos katonai pályafutását és utol-
só levelét olvasta fel Keller Linda és Pin-

tér Gábor, az Artashat Színház művésze. A 
szintén örmény származású Ady Endre Ok-
tóber 6. című versét Pintér Gábor adta elő. 
A Kormorán együttes zenéje, Balogh Már-
ton éneke színesítette a megemlékezést, 
ezeket kivetítőn láthatta a közönség. 

A két részt az elnök asszony megnyitója 
és dr. Issekutz Sarolta rövid, az erdélyi ör-
ményeket bemutató előadása választotta 
el. A kegyeletteljes hangvételű megemlé-
kezést vidámabb műsor váltotta fel: a két 
színész kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott Az ész és a szív örmény népmese elő-
adásával. Meglepetést jelentett a solymá-
ri Cédrus táncegyüttes műsora. A fiatalok-
ból álló csoport moldvai táncokat muta-
tott be, óriási sikerrel. Bányai Elemér: Az 
örmények krónikása című novella elhang-
zása után Vikol Kálmán és Szuper Géza 
szórakoztatta a nagyérdeműt: örmény és 

magyar népzenét játszottak. Összeállítá-
suk végén éneklésre buzdították a résztve-
vőket: régi himnuszunkkal, a Boldogasz-
szony anyánk dallal, valamint a Szózattal 
fejezték be műsorukat.

A szellem és a lélek elgondolkodtatá-
sa, elkápráztatása után a test, egész pon-
tosan a gyomor igényeit igyekezett kielé-
gíteni az Örmény büfé készítette eledel, 
valamint a messziről, tömegközlekedés-
sel szállított rengeteg sütemény. A tombo-
lán értékes nyeremények is gazdát cserél-
hettek, különleges volt Hetényiné Drágos 
Margit festőművész alkotása, mely egy 
örmény kolostort ábrázol.  

Az önkormányzat köszöni a gálaesttel 
kapcsolatos elismerő visszajelzéseket. A 
Hegyvidék Televízió összeállítását meg-
tekinthetik a https://www.youtube.com/
watch?v=zUWiiuxIxj0 oldalon.

H.A.



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. november-december

16

Fővárosi Örmény Önkormányzat október 
6-i rendezvényét Dr. Vas Imre parlamen-
ti képviselő, a honvédelmi bizottság tag-
ja nyitotta meg ünnepélyes keretek között.

A kormánypárti politikus megnyitójá-
ban beszélt a hazaszeretet-
ről, példaként megnevezve 
a vértanúk és a szabadság-
harcosok jellemét, mond-
ván: a jelen és a jövő is a 15 
milliós magyar nemzet vé-
delmét vetíti előre. Kitért 
az összefogás erejére, vala-
mint arra, hogy mi magya-
rok sosem tűrtük az elnyo-
mást és kizsákmányolást, 
olyannyira, hogy élő lelkiismeretei voltunk 
mindig is Európának. Esztergály Zsófia, a 
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke 
felhívta a figyelmet az aktuális kihívások-
ra, köztük a migránsválságra, valamint rá-
mutatott arra, hogy tanulva a múltból, tuda-
tosan kell élnünk. Nem szabad elhinni min-
dent, bizony körbe kell járni azokat a kér-
déseket, amelyek befolyásolják szubjektív 
életünket, amely szimbiózisban van a nem-
zet és az ország politikájával – fogalma-
zott, hozzátéve: napjainkban tisztán látszik, 
hogy egy ország sorsát bizonyos lobbyk 

Esztergály Zsófia Zita
Az aradi vértanúkra emlékeztünk

hogyan próbálják manipulálni akár külföld-
ről is. Észnél kell lennie mind a kormány-
nak, mind a lakosságnak ahhoz, hogy ha-
tékonyan meg tudják őrizni saját szuvereni-
tásukat és közösségüket, a hagyományokat. 

Szerencsére a magyar kor-
mány élen jár ebben, de mi 
sem ülhetünk ölbe tett kéz-
zel. A jövő bármit hozhat – 
emelte ki az elnök.

Az eseményen ezt kö-
vetően Siposné prof. dr. 
Kecskeméthy Klára ez-
redes tartott előadást az 
apai ágon örmény-székely, 
anyai ágon székely kisne-

mesi származású Czetz Jánosról, az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc honvéd-
tábornokáról. 

(Szerkesztői megjegyzés: A megemléke-
zés végén gyertyagyújtást követően a Kiss 
Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk emlé-
kére felszentelt kopjafánál koszorút helye-
zett el dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Ör-
mény Gyökerek Kulturális Egyesület és a 
Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat el-
nöke. A résztvevők egy szál virággal rótták 
le kegyeletüket. A rendezvényt támogatta: 
Bp. Főv. II. ker. Örmény Önkormányzata.)

Esztergály Zsófia Zita

Az Örmény TrióDr. Vas Imre
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167 évvel ezelőtt, 1849. 
október 6-án Aradon 
végezték ki az 1848-
49. évi forradalom és 
szabadságharc 13 hon-
védtisztjét, Pesten pe-
dig ugyanezen a na-
pon gróf Batthyány La-
jos egykori miniszterel-
nököt. A kivégzéssoro-
zat a levert szabadság-
harc utáni megtorlások 
tetőpontja volt, amiről 
a magyarság nemzeti 
gyásznap keretében év-
ről évre megemlékezik. 

A magyar honvédsere-
gek augusztus 13-án, Vi-
lágosnál az oroszok előtt 
tették le a fegyvert, utá-
na megkezdődtek a tár-
gyalások I. Miklós cárral az orosz fogság-
ba esett tisztek átadásáról. A cár könyörüle-
tességre intette a fiatal Ferenc Józsefet, de 
a császár mindenképpen példát akart statu-
álni a szabadságharc vezetőivel, azonban 
még ő is elutasította Haynau kérését, hogy 
a foglyokat statáriális eljárás keretében vé-
gezzék ki.

A 13 honvédtiszt elleni eljárást Aradon, 
Karl Ernst törzsbíró vezetésével folytat-
ták le. A bíróság az aradi tizenhárma-
kat két szempont alapján választotta ki: 
egyfelől mindegyikük a császári hadse-
reg tisztjeként kezdte katonai pályafu-
tását, másfelől mindegyikük önálló se-
regtesteket vezetett. A haditörvényszék 

elé állított tisztek elle-
ni vád elsősorban fegy-
veres lázadás volt, amit 
az 1849. április 14-i 
Függetlenségi Nyilat-
kozat kiadása után, a 
szolgálatban maradók 
esetében felségárulás-
nak minősítettek. Az 
eljárás több szempont-
ból is koncepciós jelle-
gű volt, hiszen Haynau 
körében már a tárgya-
lások előtt döntöttek 
a halálos ítéletről. A 
vizsgálat során a vád-
lottak nem részesültek 
méltányos eljárásban, a 
vád képviselte a védel-
met is, vallomásaikat 
csak kivonatosan rögzí-

tették, az ítélet kihirdetése után két nap-
pal végrehajtották az ítéletet.

A törvényszék – Haynau kívánságá-
nak megfelelően – szeptember 26-án 
valamennyi honvédtisztet kötél álta-
li halálra ítélte, négy fő ügyében azon-
ban Karl Ernst enyhítésért fellebbezett 
Haynauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy 
Arisztid, Schweidel József és Kiss Ernő 
esetében az ítéletet golyó általi halálra 
változtatta. Az enyhítést az első két eset-
ben az indokolta, hogy Dessewffy és Lá-
zár az osztrákoknak adták meg magukat, 
Schweidel és Kiss pedig viszonylag je-
lentéktelen szerepvállalása miatt része-

Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára
Az aradi vértanúk 

és Czetz János honvédtábornok

Czetz János tábornok portréja 
a Buenos Aires -i székelykapun
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sült ebben a főparancsnoki „kegyben.”1 
A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk sze-
rint bátran állt hóhérai elé, akik elretten-
tésül estig kint hagyták a vesztőhelyen a 
holttesteket. Az elrettentés nem érte el 
a célját, a közeli fal-
vakból több ezren za-
rándokoltak a vesztő-
helyre leróni a kegye-
letüket. 

Az 1848-49. évi for-
radalom és szabad-
ságharc leverése után, 
a megtorlás elől ma-
gyar katonák töme-
gei hagyták el hazán-
kat, és szóródtak szét 
a világban. Az emig-
ráns katonák különbö-
ző országokban töltöttek be magas kato-
nai beosztásokat (Prágay János, Radnich 
Imre, Schlesinger Lajos), vettek részt há-
borúkban, polgárháborúban (Asbóth Sán-
dor, Kuné Gyula), értek el tudományos si-
kereket, voltak részesei ismeretlen terü-
letek földrajzi felfedezésének, térképezé-
sének (Czetz János, László Károly) vagy 
váltak sikeressé az élet számos más terü-
letén (Türr István, Verebély Imre).

A magyar hadtörténelem jeles szemé-
lyisége, Czetz János honvédtábornok szü-
lőhazájában, Európában és Argentínában 
is ismert. Czetz János, Bem táborkari fő-
nöke, a kitűnő stratéga, szervező, térké-
pész, földmérő élete viharos események-
ben és nyugalmasabb időszakokban, újra-
kezdésekben bővelkedett.

1 Tarján M. Tamás: 1849. október 6. | Az ara-
di vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése 
http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_
verzio/1849_oktober_6_az_aradi_vertanuk_
es_batthyany_lajos_kivegzese/

Az Örmény Önkormányzat húsz évvel 
ezelőtt 1996. október 6-án jelentette meg 
Kedves Gyula Czetz János a szabadság-
harc legifjabb tábornoka című könyvét.2 
A Magyar-Örmény Könyvtár sorozatban 

2001-ben és 2004-
ben jelentek meg 
Czetz János életrajzi 
írásai Emlékezéseim, 

3 valamint az Utazás 
Spanyolországban.4 

Az apai ágon ör-
mény-székely, anyai 
ágon székely kis-
nemesi származá-
sú ifjabb Czetz Já-
nos 1822. június 8-án 
született. Katonacsa-
ládba született, ami 

egész életét meghatározza. Édesapja, a 
11. székely huszárezredben harcolta vé-
gig a Napóleon elleni háborúkat. Párizs-
ból magával hozott egy iránytűt, amely-
lyel négyéves fiát megtanította tájékozód-
ni. Az iránytű meghatározó eszköz maradt 
egész életében, egyrészt tévedhetetlenül 
mutatta a helyes irányt, másrészt a megél-
hetését jelentette.

Apja korai halála után Czetz János 1829-
ben a kézdivásárhelyi Nemzeti Katonai 
Nevelőintézetbe került, amelyet a székely 

2 Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc 
legifjabb tábornoka. Országos Örmény Önkor-
mányzat, Budapest, 1996. p. 44
3 Czetz János: Emlékezéseim. Budaörs, Buda-
örsi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2001. 
p. 147 
http://mek.oszk.hu/08500/08509/08509.pdf
4 Czetz János: Utazás Spanyolországban. Bu-
daörs, Budaörsi Örmény Kisebbségi Önkor-
mányzat 2004. 

Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára
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határőr ezredek számára alapították. Az öt 
évfolyamon számtant, katonai földrajzot, 
földmérést, fegyvertant, szurony- és kard-
vívást, latin és német nyelvet tanult, kato-
nai gyakorlatokat végzett.5 Az isko-
la sikeres elvégzése után, 1834 
októberében alapítványi he-
lyet nyert a bécsújhelyi 
Theresianumba. A képzési 
idő hét év volt, de a leg-
kiválóbbaknak lehetősé-
ge volt a nyolcadik év el-
végzésére is. Czetz a leg-
jobb hallgatók közé tarto-
zott, zászlósként elvégezte 
a nyolcadik évet is, és 1842-
ben az osztrák hadsereg első 
osztályú hadnagya lett.6

A tiszti pálya 
Pályakezdő tisztként a 
62. (Wacquant-Geozelles) 
sorgyalogezred 3. zászlóaljához ke-
rült, amely Brassó közelében állomáso-
zott. Feladatai közé a Tömösvári- és a 
Törcsvári-szorosok csempészútvonalai-
nak ellenőrzése tartozott.7

Pályája kezdetén szembesült azzal, 
hogy a magyar nyelv csak nehezen kö-
vette a katonai terminológiát, ezért gyűjtő 
és rendszerező munkába fogott. 1843-ban 
jelent meg a Magyar hadnyelvtan című 
könyve,8 ami kitűnő katonai kézikönyv 

5 Csikány Tamás: Két ország katonatudósa: 
Czetz János. Új Honvédségi Szemle, 2005. 2. 
szám, p. 100–105.
6 Czetz: Emlékezéseim i. m. 14. oldal
7 Czetz: Emlékezéseim i. m. 20. oldal
8 Czetz János: Magyar hadnyelvtan a császári 
királyi osztriai hadsereg tisztjei számára. Pest, 
1844.

volt. Olyan neves hadtudós elődökkel 
együtt említhetjük a nevét, mint Tanárky 
Sándor és Kiss Károly. Tanárky Sándor a 
Magyar Tudományos Akadémia első had-

tudományi rendes tagja volt. Az 
akadémiai székfoglaló beszé-

dében az alábbiakat mond-
ta: „Tekintetes Tudós Tár-

saság! Fogadd be keb-
ledbe az eddig nálunk 
hontalan hadtudomá-
nyokat, ápold őket azon 
gyöngédséggel, mellyel 
a tudományok más ágait 

ápolni szoktad”. Az Aka-
démia által kiadandó had-

tudományi műszótár munká-
latához hozzálátott, az 
1839. december 29-i ha-
lála a befejezésben meg-
akadályozta. Említsük 
meg Kiss Károly katona-

tiszt, hadtudós, hadtörténész, költő, író, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagját. Katonatisztként részt vett a napó-
leoni háborúk több ütközetében, majd az 
1848–1849-es forradalom és szabadság-
harcban is fontos szerepet vállalt, mint a 
nemzetőrség szervezésével megbízott fő-
tiszt. Általános hadtudományi munkáival 
tüntette ki magát. A nevéhez fűződik az 
első magyar nyelvű Hadi műszótár: Ma-
gyar-németül és német-magyarul megírá-
sa 1843-ban.9

Czetz János jelentősen megelőzte a ko-
rát, majdnem harminc évvel. A Ludovika 
Akadémián az oktatás 1872-ben nehéz kö-
rülmények között, katonai hagyományok 
és taneszközök, magyar nyelvű tankönyvi 

9 Kis Károly: Hadi müszótár. Magyar-Németül 
és Német-Magyarul. Pest, Heckenast Gusztáv, 
1843. p. 131

Czetz János tábornok emlékpla-
kettje a gyergyószentmiklósi ör-
mény katolikus templom kertjében
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bázis nélkül kezdődött el. A Ludovikán 
nem egyszerűen arról volt szó, hogy csak 
meg kellett írni a tankönyveket, hanem ar-
ról is, hogy nem volt elegendő mennyiségű 
magyar nyelvű katonai szakirodalom sem. 
Ki kellett alakítani azt a szaknyelvet is, 
amit a tanulmányokban és a tankönyvek-
ben egyaránt használni, illetve tanítani kel-
lett. Nem volt minden fogalomra szakkife-
jezés, hiszen a magyar nyelv csak 28 év-
vel korábban, az 1844: II. törvénycikkben 
nyerte el az államnyelvi státuszát. A kato-
nai szaknyelvi szókészlet is német nyelven 
gyarapodott. A magyar nyelvújítási moz-
galom sem foglalkozott a katonai szak-
nyelv kialakításával. Ebben a munkában 
úttörő szerepük volt a Ludovika tanárai-
nak, kiemelkedő szerepe volt a Ludovika 
Akadémia Közlönyének.

1844-ben főhadnaggyá léptették elő. 
Átkerült a Budapesten állomásozó II. 
zászlóaljhoz zászlóaljsegédtisztnek, 
majd vissza Erdélybe, Gyulafehérvárra. 
A Theresianum elvégzése után négy év-
vel kérte felvételét a vezérkarhoz. A felvé-
telnek három fontos feltétele volt: a kato-
nai akadémia kiváló eredménnyel történt 

elvégzése, legalább négyéves 
csapatszolgálat és a sikeres fel-
vételi vizsga. 1847 májusától a 
fiatal Czetz Bécsben, a császári 
és királyi táborkarnál szolgált. 
A Katonai Térképészeti Intézet-
be került, ahol tökéletesítette a 
térképrajzolását, csillagásza-
ti számításokat végzett, széles-
körű gyakorlati tapasztalatokat 
szerzett. Lefordította németre 
Fényes Elek Magyarország le-
írása című, 1847-ben megjelent 
kétkötetes munkáját. 10

1848 júniusában Czetz fő-
hadnagy már Pesten, a minisztérium in-
dulási és elhelyezési osztályán teljesített 
szolgálatot. Hamarosan az Országos Hon-
védelmi Bizottmánynál lett katonai fogal-
mazó. 1848 októberében a vezérkari őr-
naggyá előléptetett Czetz Jánost Erdély-
be küldték, ahol Baldacci Manó táborka-
ri főnöke lett. Baldacci leváltása után ide-
iglenesen az erdélyi csapatok vezetésével 
bízták meg, amelyet újjászervezett. Ezt 
követően az új parancsnok, Bem József 
altábornagy táborkari főnöke lett, egyben 
kinevezték alezredessé. Az 1849. február 
9-ei piski ütközetben Czetznek meghatá-
rozó szerepe volt. Az erdélyi hadjáratban 
mutatott kiváló teljesítményéért előbb ez-
redessé, majd május 8-án tábornokká ne-
vezték ki.11 Lovasbalesete miatt az oro-
szok elleni harcokban már nem vett részt.

(A Fővárosi Örmény Önkormányzat ál-
tal szervezett aradi vértanúkra emlékezés 
ünnepi rendezvényén 2016. október 6-án 
elhangzott előadás.)

Az előadás második részét következő 
lapszámunkban olvashatják.

10 Czetz Emlékezéseim i. m. 24. oldal
11 Czetz: Emlékezéseim i. m. 75. oldal 

Czetz János és családja Argentínában
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Az aradi vártanúk emléknapján a 
vajdasági központi megemlékezés Ele-
méren, a Szent Ágoston emléktemplom-
ban gyászmisével kezdődött, utána rövid 
alkalmi műsor keretében vers, történel-
mi visszapillantó, megzenésített fohász 
hangzott el, majd Kiss Ernő honvédtá-
bornok szobrának megáldása követke-
zett, amely az egykor Nagybecskerek fő-
terén álló szobor megmaradt torzójáról 
lett mintázva. Az anyaország nevében 
dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 
nagykövete mondott beszédet.

– Nem túlzás azt állítani, hogy az aradi 
vértanúknak nagy kultusza van Magyar-
országon, de az anyaország határain kívül 
is. Szinte nincs olyan magyarországi vagy 
a külhoni magyarság által lakott telepü-
lés, ahol ne lenne legalább egy utca elne-
vezve a 13 honvédtábornok valamelyiké-
ről. Az aradi vértanúk kultuszának törté-
nete a kivégzés napjával kezdődik. Szem-
tanúk elbeszélése szerint már egy-két órá-
val a kivégzéseket követően roppant tö-
megek zarándokoltak arra a helyre, ame-
lyet a zsarnokság „a magyar Golgotává” 

Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok 
szobrát Eleméren (részlet)

avatott – mondta beszédében a nagykövet.
A gyászünnepen jelen volt Pirityiné 

Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője, Menyhárt Attila, a Szabad-
kai Főkonzulátus vezető konzulja, Nyi-
las Mihály tartományi oktatási titkár, to-
vábbá tiszteletüket tették a vajdasági ma-
gyar önkormányzatok, civil szervezetek, a 
VMSZ, a VMDK és a Magyar Mozgalom 
képviselői, akik elhelyezték a kegyelet vi-
rágait a templomkertben felavatott Kiss 
Ernő honvédtábornok szobránál.

Kónya-Kovács Otília
Vajdasag.ma 2016. október 6

Szobrot kapott Kiss Ernő honvédtábornok 
a vajdasági Eleméren (részlet)

A megemlékezés ezúttal is a 4300 fős te-
lepülés templomában tartott szentmisével 
kezdődött. Itt havonta csak egyszer tarta-
nak katolikus misét, a helyi magyar lakos-
ság száma ugyanis két százalék alatt van. 
Kiss Ernő mellszobra a templomkertben 

kapott helyet. A vértanúnak eddig nem 
volt szobra a Vajdaságban. Kiss Ernőnek 
ugyan 1906-ban Nagybecskereken szob-
rot emeltek, ám azt 1918-ban, az első vi-
lágháború után a szerbek összetörték. A 
szobor feje azonban megmaradt, így arról 
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mintázták a mostani emlékművet. A temp-
lom felújítását és a szoborállítást a ma-
gyar kormány támogatta.

Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nem-
zeti Tanács (MNT) elnöke ünnepi beszé-
dét követően az MTI-nek nyilatkozva azt 
hangsúlyozta, hogy az emléknap üzenete 
nem más, mint hogy sok helyről jövő, kü-
lönféle emberek is tudnak olyan közös ér-
téket, közös erőt találni, amely a magyar-
ságban, a magyar szabadságszeretetben 
hozza össze őket. Ez a közös akarat a jövő 
szempontjából is meghatározó – szögez-
te le. „Az aradi vértanúk egy közös aka-
ratért tudtak harcolni, és ez a közös erő a 
múlt vasárnap, a kvótareferendum alkal-
mával is megfogalmazódott a Kárpát-me-
dence és a világ magyarságában”, amikor 

nemmel szavazott a népszavazáson - tette 
hozzá az MNT elnöke…

A tizenhárom aradi vértanú közül hat 
kötődik valamilyen módon a Délvidék-
hez vagy a volt Jugoszláviához, így szá-
mos településen tartanak megemlékezé-
seket minden évben. A rendezvények már 
szerdán megkezdődtek…

Nagybecskereken a Lázár Vilmos emlé-
kére állított domborműnél rendezték meg a 
Légy híve rendületlenül című hangversenyt. 
Lázár Vilmost a domborműnek otthont adó 
székesegyházban keresztelték meg.

Megjelent: Hírek ma (Forrás MTI)
(Szerk. megjegyzés: A domborművet a Bp. 
Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület adományozta a templomnak.)

  

Mit tehet egy olyan kö-
zösség, melynek mindenik 
tagja egy-egy „könyvtár”- 
Kosztolányi Dezső szavai-
val élve? Fellapozza emlé-
kezetének meghatározó él-
ményeit, mert bizony van 
mit.

Beethoven zenéjének sú-
lyos akkordjai lelkünkben 
sok-sok év szótlanságát 
törték fel. Nincs közöttünk 
senki, akinek az Egmont 
nyitány ne a szabadító, 

Várady Mária
Alánk folyt a vérük… 1956

A budapesti magyarörmény közösség megrendülten emlékezett az ezelőtt 60 évvel 
történtekre. A tünetmentes sebek, mint San Gennaro vére, újra buzogni kezdtek.

boldog, véres, elszánt, 
becsületes, önpusztí-
tó, dacos, vérbefojtott 
forradalmat jelentené.  
Pongrátz Gergely és 
testvérei mind kivet-
ték a részüket a „nagy 
család”, a nemzet har-
cából. Az emlékmű-
sor vezérfonalát, me-
lyet Sasvári-Merza 
Krisztina tolmácsolt 
kiváló objektivitással, 
a forradalmár Gergely Várady Mária
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1982-es amerikai visszaemlékezései ad-
ták. Mi történt az addig meghunyászko-
dó sápadt tömeggel, hogy megelégelte a 
„vörös ördög” ránk szabadított kínzását, 
és életét adta a szabadságért?

Jobbágy Károly és Andrásfay Antal egy-
egy verse a nemes pátosz emelkedett szint-
jén állít emléket a Diákoknak és a Pesti Srá-

coknak. Tóth Bálint Litánia című versét 
Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas, ér-
demes művész oly határtalan mélységből 
szólaltatta meg, mint a zsoltáros szerzetes 

ősi énekében. Emberi hangja olyan egy-
szerű, amellyel csak nagyon nagy művé-
szek rendelkeznek. Várady Mária Márai 
Sándor Mennyből az angyal értelmezése 
elüt a sokféle művész-interpretációtól. El-
gondolkodó és elgondolkodtató párbeszé-
de a néma angyallal jelen idejű, mégis át-

fogja a magyarság történelmének elmúlt 
hatvan esztendejét. Még mindig ott tar-
tunk, hogy „…Csillag ég, hasad a hajnal, 
/Mondd meg nekik-/ Mennyből az angyal.” 
Istenem, és ezután mondja ki Nagy Gáspár Sasvári-Merza Krisztina

Körtvélyessy Zsolt

Nuridsány Mimi

Issekutz Sarolta
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a mindenek fölötti erkölcsi igazságot: „…
cáfolatlanul / csak a hősöknek és mártírok-
nak van igazuk.” 

És mi, túlélők, emlékezünk torokszorí-
tó szavakkal. Nuridsány Mimi ott volt a 
Kossuth téri mészárláskor, a fegyverropo-
gásra hullottak az emberek körülötte mint 
az őszi levelek, ha szél sodorja őket, és 
Őt is magával sodorta két meghalt barát. 
„Alánk folyt a vérük…” – mondta. 

És ma is büszke az akkor 11 éves 
Issekutz Sarolta Édesanyjára, aki októ-
ber 23-án este – férje vidéki távollétében, 
gyermekeit egyedül hagyva - elment ba-
rátnőjével végigjárni a forradalmi hely-
színeket (Bem szobor, Petőfi tér, a Rá-
dió…), ahonnan csak hajnalban került 

haza. Életre szóló élményét haláláig em-
legette. 

Opra Györgyi édesapját a börtönből ki-
szabadult köztörvényesek galád bosszújá-
tól egy igaz ember mentette meg. Bálint 
Julika ma is viseli a homlokán egy transz-
parens okozta sérülés nyomát. A Marosi 
István féle kisgyerekek üres üveget, vá-
szonlepedőt, majd takarókat gyűjtöttek. 
Soha nem hallott történet a szovjet hadse-
reggel szembeszálló forradalmárok huma-
nitásáról, akik a magukat megadó szov-
jet katonákat vizes pokróccal dobták meg, 
hogy védekezzenek a molotov-koktél tüze 
ellen. De máig vérzik az a seb, melyet a 
fehér zászlóba burkolózott fiatal lány szi-
tává lövése okozott. 

A zene mindvégig kísérte az emléke-
zést, az asztalon gyertyák égtek, Opra 
Vilmos kamerája vándorolt arcról arcra, 
szemről szemre, és mi a capella énekel-
tük a Szózatot: „Itt élned és halnod kell”. 

Köszönöm a Támogatóknak, a Zuglói 
Örmény Önkormányzatnak hozzájárulá-
sát, hogy méltóképpen emlékezhettünk 
azokra az örményekre, akik „magyarab-
bak a magyarnál”.

Szőke István Jászai Mari-díjas rendező 
nem lehetett jelen ezen a rendhagyó interak-
tív színházi bemutatón. Nagyon hiányzott.

Opra Györgyi

Nosztalgia Klub 
november 5-én 
a Magyar Nemzeti Galériában

A nyári barangolás – Kincses Ko-
lozsvár Kalotaszeg, Mezőség és a 
Havasok ölelésében – felvételeivel 
emlékeztünk közösen a Nosztalgia 
klubban és terveztük a 2017-es ba-
rangolás helyszíneit.

M
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Az ’56-oS Múzeumhoz való érkezésünk-
kor a Kárpátaljai TV még forgat. Megte-
kintjük tehát a kicsiny ’56-os kápolnát (1), 
amelyet a szintén ’56-os harcostárs Csete 
György építőművész úr tervezett. Komoly 
oltár, ülések, sok száz kivégzett szabad-
sághős feketemárvány táblácskája a hó-
fehér falon és nagy tömeg nemzetiszala-
gos koszorúcska, mécses. A kápolnának 
két tornya van: az egyik a győztes Forra-
dalmat, a másik a november 4-e utáni vér-
befojtott Szabadságharcot jelképezi. A ká-
polna előtti gyepes térségen több szobor-
kompozíció. Köztük, egy megdöbbentő 

Vendégségben Pongrátz Gergelynél
Kiskunmajsa, 2004. október 18. I. rész

feliratú - tölgyből faragott - méretes ülő 
Krisztus szobor, mint aki leroskadt va-
lami hihetetlen fájdalomtól, a fejét fog-
ja. Talán ez lehet az egyetlen ülő Krisz-
tus a Világon. Alul befaragva: HOGY 
ENGEDHETTED MEG EZT. Rimantas 
Zinkevicius litván szobrászművész aján-
déka.

A rendbe hozott tanyasi iskolaépület 
szép, festett léckerítésén át látszik a kop-
jafás emlékmű, ágyúk és egy tank. Ger-
gely bácsi elsőként az ’56-os sortüzek tér-
képéről beszél: „A fekete pontok a no-
vember 4. előttieket, a pirosak a nov. 4. 

A Pongrátz testvérek
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utániakat jelzik. Ami be van karikázva, 
ott többször volt sortűz. A leghírhedteb-
bek: Mosonmagyaróvári: 105 áldozattal, 
több mint 200 sebesült. Budapest Kossuth 
téri: 400 és 600 között volt a halottak szá-
ma. Tiszakécskén repülőből géppuskázták 
a tömeget: 17 halott, 110 sebesült stb. stb.. 
A vonalak mutatják, mely irányból és mi-
lyen erővel jöttek be a szovjet csapatok, 
21 hadosztály = 250 000 katona, 3 000 T 
55-ös tank, ami kinn van az udvaron. Biz-
tosra mentek!

Az a zászló a Sztálin szoborral szemben 
volt egy villanyoszlopra felhúzva és no-
vember második felében Ördögh Pál éjjel 
felmászott, levette és azóta dugdosta. Ráta-
láltam, kértem, adja nekem, (nagy nehezen) 
ideadta! Az a cirill betűs katonai térkép a 
Szovjet Hadsereg Déli Parancsnokságáról 
származik, félig kaptam, félig loptam...

Itt a Sztálin szobor. Ha valaki nem látta, 
hogy mekkora volt, nézzék meg, ott áll-
nak az emberek. Öt teherautó húzta, drót-
kötéllel a nyakában, elszakadtak a köte-
lek. S valaki elment, hozott autógén he-
gesztőt és itt a csizmánál körbevágták, 
úgy tudták ledönteni. A csizma maga ek-
kora. Nagyobb, mint egy ember.

A Magyar Rádióhoz óriási tömeg gyűlt. 
Követelték, hogy olvassák be az egyete-
misták 16 pontját. Az épület tele volt ávó-
sokkal és tüzet nyitottak. Az első halott 
egy 18 éves gyerek, Vízi Jancsi, fejlövést 
kapott. Na, most eddig a pillanatig csak 
tüntetések voltak, de ez elindította a For-
radalmat. Arra számítottak, hogy az törté-
nik Budapesten is, ami ’53-ban Berlinben. 
Ott is volt egy felkelés. Megjelentek a tan-
kok és mindenki hazaszaladt. Hát, úgy lát-
szik, a magyarok valahogy más fából van-
nak faragva!

Ez itt egy eredeti pufajka. Na most, 
hogy kik voltak a pufajkások? Október 

28-án győzött a Forradalom. Az ávósok és 
ezek a nagy kommunisták nagyon meg-
ijedtek és menekültek. Hát hova menekül-
hettek, csak az oroszokhoz. Hideg volt és 
az oroszok pufajkát adtak rájuk. Na most 
a pufajka rajtuk maradt a Szabadságharc 
után is. Ők szedték össze aztán a felkelő-
ket. Több százat agyonvertek a kihallga-
tások során. A Kápolnában látták: 338-at 
tudunk dokumentálni, akiket a bíróság ha-
lálra ítélt és felakasztottak: 90%-uk mun-
kás. Takarítónő van közöttük, Magori Má-
ria. Hát vajon milyen veszélyt jelentett 
egy takarítónő az államhatalomra, ugye?

Ebben a szekrényben kézi fegyve-
rek vannak: 3 karabély, 22-es kispus-
ka és egy kalacsnyikov, amit annak ide-
jén még davaj gitárnak hívtunk. A legha-
tásosabb fegyver a Forradalom idején a 
molotovkoktél volt. A Corvin mozi háta 
mögött volt egy benzinkút, még így kel-
lett a benzint pumpálni belőle. Benzin, az 
volt bőven, kellett üveg. Küldtük a sráco-
kat, menjenek a lakókhoz, kérjenek üres 
üvegeket. Amikor elmondták, hogy mire 
kell az üveg, a télire eltett paradicsomot 
kiöntötték és adták az üveget.

Ez 85mm-es hadosztályágyú, okt. 26-án 
17 lövést adott le, 17 telitalálat volt! Ezek 
mind oroszoktól zsákmányolt fegyverek 
voltak, a lőszer is. A baj az volt, hogy hiá-
ba páncéltörő ágyú, az oroszok nem hoz-
tak páncéltörő lövedéket, csak repeszlö-
vedéket, ami nem üti át a páncélt. De a 
repeszlövedék is elszakítja a hernyótalpat. 
És amikor elszakadt a hernyótalp, a másik 
működött, egyhelyben kezdett forogni, 
kapta a benzines üveget és végzett vele. 
Ez a lövedéke az ágyúnak, ilyent nem 
hoztak az oroszok. A középső, a repesz-
lövedék , ilyen volt csak a Corvin közben.

Ez a képsor tavaly előtt készült, a Kápol-
nát szenteltük fel, Bábel Balázs kalocsai 
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érsek, Gyulay Endre szeged-csanádi püs-
pök és egy evangélikus lelkész volt itt. 
Ökumenikus a kápolna, minden hónap 
utolsó vasárnapján szentmise van. Már 
volt vagy 50-60 keresztelő, első áldozás. 
Működik, mint egy templom.

Na most keresek egy önként jelent-
kezőt, aki jól és hangosan el tud olvas-
ni egy verset. Én mindig elbőgőm ma-
gam. Andrásfay Antal: „Pesti srác”. En-
nek a versnek is megvan a maga történe-
te, a Corvin közből való. (Döbbent csend 
a szavalat alatt). 

Állandóan hoznak valamilyen anya-
got. Amikor először itt volt a kalocsai ér-
sek, beírt az emlékkönyvbe. Nekem any-
nyira megtetszett, hogy kiszedtük nagy 

betűkkel és oda tettük a falra: „A MÚLT 
ERŐS GYÖRÉR, JELEN ÉS JÖVŐ BE-
LŐLE ÉL” Hát azért nem szabad a sző-
nyeg alá seperni ’56-ot sem, része a ma-
gyar történelemnek!

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület látogató csoportja nevében 
lejegyezte: 

id. Wertán Zsolt
Lábjegyzet: (1) A kápolnát Csete 

György építőmérnök tervezte, 2002 júni-
usában Kapisztrán Szent János tiszteleté-
re került felszentelésre. A kápolnában te-
mették el Pongrácz Gergelyt 2005. május 
18-án, majd Pongrácz Ödönt 2010. janu-
ár 5-én.

Folytatjuk

  
Krizdosz dznáv – ávédisz! 

Krisztus megszületett 
– hirdessétek!

Az erdélyi örmény-katolikus temp-
lomokban felcsendülő karácsonyi 

ének szavaival kíván 
áldott Karácsonyi ünnepet, 

egészséget, békességet és bőséget 
az új esztendőben 

az Erdélyi Örmény Gyökerek 
               Kulturális Egyesület 
               és a Szerkesztőség

Hugo van der Goes festménye
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Gasztronap keretében dőlt 
el, melyek azok a tradici-
onális csángó, magyarör-
mény és magyar ételek, 
amelyek a Fővárosi Ör-
mény Önkormányzat és a 
Csíkkörzeti Magyar- Ör-
mény Szentháromság Ala-
pítvány által kezdeménye-
zett, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő segítsé-
gével létrejött Tegyél jót, 
egyél jót! mozgalom során 
a résztvevő éttermek étlap-
jára kerülnek.  

Az egynapos rendez-
vény alkalmából az első-
ként csatlakozó budapes-
ti Torockó vendéglőben Pataky Attila 
rockzenész, a mozgalom fővédnöke in-
dította útnak a mozgalmat úgy, hogy ki-
választotta kedvenceit a külön erre az al-
kalomra készült ételek közül. Kóstolta a 
dmapurt, vagyis örmény töklevest hús-
gombóccal, muszakát, csángó gulyást, 

Pagonyi Judit
Egyél jót, tegyél jót! 

– gasztronómiai jótékonysági mozgalom indult
borjúpaprikást, erdélyi al-
más-tárkonyos nyakka-
rajt, csángó rostélyost, ör-
mény ragut és juhtúrós pu-
liszkát. Végül az énekes-
nél a tökleves és a borjú-
paprikás juhtúrós puliszká-
val vitte el a pálmát. Pataky 
Attila egyébként gyermek-
kora óta a levesek nagy ra-
jongója, olyannyira hogy 
édesanyja Leveskének be-
cézte. A zenész szerint két 
szemszögből is fontos tö-
rekvés a jótékonysági moz-
galom; a lelkiek tekinteté-
ben az örmény történelem, 
a közös sors, az egymáshoz 

való kötődés jelentősége érvényesül, fizi-
kai részét illetően pedig az, hogy minden 
embernek szüksége van táplálékra. Fon-
tos számunkra a Kárpát-medencei rezgé-
seknek megfelelő világ: ezért bizonyos, 
hogy csodák születnek majd, ha egy kicsit 

Esztergály Zsófia, a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, 
Pataky Attila rockzenész, a moz-
galom fővédnöke és Nagy Róbert 
séf, a mozgalom hazai gasztro-
nagykövete).

Pongrátz András
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is közelebb kerülünk egymáshoz a régen 
elfeledett ételek által – fogalmazott az 
EDDA frontembere. 

Nagy Róbert séf, a mozgalom hazai 
gasztro-nagykövete szerint a jelenlegi ét-
termi irányvonalak igen szerteágazók, a 
hagyományos menüsorban pedig igen-
is van helye az ősi, esetleg már elfele-
dett alapanyagoknak. Elmondta, számára 
igen rokonszenves a kezdeményezés, hi-
szen szívügye a bárány és a hal, amelyek 
így újra visszatérhetnek a vendéglők kíná-
latába. 

Az erdélyiörmény diaszpóra múltját, az 
ezeréves határnál lévő kontumáci kápolná-
nál történtek máig ható jelentőségét jelöl-
te meg Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat elnöke, amikor a 
mozgalmat elindító szándékról beszélt a 
rendezvényen. A csángó, a magyarörmény, 
valamint a magyar konyha sajátos ínyenc 
kincsét feltárva és felhasználva, remek fo-
gásokat újra értelmezve népszerűsítjük az 
új törekvéseket. A mozgalom során az éte-
leket szakmai bírálóbizottság pontozza. A 
legjobbak tudásukat egy magyarországi 

Balról Bálintné Kovács Júlia, Issekutz Sarolta, Kozma Simon, Pongrátz András és Dr. Zsebők Csaba

Esztergály Zsófia Zita A Szép Ernő Színház társulata
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és egy erdélyi médianyilvános rendezvé-
nyen mérik össze, ahol a közönség szava-
zata dönti el a végső eredményt. A moz-
galommal gasztronómiai forradalom in-
dul, hiszen ha a csatlakozó éttermek étlap-
jukra veszik a hagyományos ételeket, ezzel 
újra divatba hozzák a tradicionális finom-
ságokat – ismertette az elnökasszony, hoz-
zátéve, hogy a mozgalomból származó be-
vétellel a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
és a Csíkkörzeti Magyar- Örmény Szenthá-
romság Alapítvány az ezeréves Magyaror-
szág határánál, Gyimesbükkön álló Rákó-
czi-vár, valamint a budapesti, a csíki és a 
gyergyói örmény katolikus templom kor-
szerűsítését támogatja. 

A Torockó vendéglőbe érkező vendé-
gek is megkóstolhatták az ételeket és min-
denki szavazhatott a legjobb háromról: 
a kiválasztottak a borjúpaprikás juhtúrós 

puliszkával, az örmény tökleves húsgom-
bóccal és az erdélyi almás-tárkonyos nyak-
karaj lettek. Az elkövetkező egy év során a 
nagyközönség ezek közül az ételek közül 
rendelhet a csatlakozó magyarországi és 
erdélyi vendéglátóhelyek étlapjáról, csatla-
kozva az Egyél jót, tegyél jót! jótékonysá-
gi mozgalomhoz, így hozzájárulva ősi ma-
gyar emlékek megőrzéséhez. 

A Magyar Irószövetség meghívására 
2016. szeptember 28-án jelen lehet-
tünk Kabdebó Lóránt József Attila-
díjas irodalomtörténész 80. születés-
napja alkalmából rendezett ünnepi kö-
szöntő estjén. Az estet Szentmártoni 
János, a Magyar Írószövetség elnöke 
nyitotta meg. Az ünnepelttel Száraz 
Miklós György író beszélgetett. Köz-
reműködött Lázár Balázs színmű-
vész, Miskolczi Anita gordonkamű-
vész, Devich Benedek nagybőgőn és 
Gerlóczy Zsigmond zongorán. Az ün-
nepelt a jóhangulatú esten sokat em-
legette örmény gyökereit, sőt kifeje-
zetten örült annak, hogy az erdélyi ör-
mény gyökerűek szép számban vettek 
részt az ünneplésen.

M

80.

Nagy Réka
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Karácsonyi ünnepi műsor:
dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője 

és beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2016. évi 
működéséről

Esztergály Zsófia Zita elnök beszámolója 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat 2016. évi működéséről

Divatbemutató – új magyarörmény viseletek (Szurdi Kati munkái)

Az ARTASHAT Örmény Nemzetiségi Színház bemutatja 
Csiky Gergely: Vasember 
című darabját, zenés komédiaként

Közreműködő művészek: Kecskeméti Gábor zenei vezető, a Tigran Trió, 
Tigran Vardanjan, Pintér Gábor, Koncz Eszter, Stubnya Béla, Keller Linda

Bárdi Gróf fiának, Andornak egy fiatal grófnőt szeretne, s szerezne. Ám Andor hallani 
sem akar apja ajánlásairól, hiszen ő Szentgáli lányára, Edithre vetett szemet. A darabból 
kiderül, Edith viszont szereti Andort, de szerelmét feltételhez köti. Edith a földi javak, a 
pénz, a gazdagság helyett, a becsületet, s a tiszta, józan ész útját választja... Ám minden-
nek ára van. Az út nem olyan egyszerű, ahogy mindezt a lány elképzeli. A komédiában 
feltűnik még Várhelyi a kérő, és Brázi szolga nem mindennapi jelleme. A történet köl-
csönös és különös csavarokkal tarkítva ér véget. Örmény nemzetiségi zene, dalok,és 
szüntelen kacagás biztosítja a jó szórakozást! 

Ajándékozás

Könyv- és ajándékvásár
Fogadás

Rendezte: Fővárosi Örmény Önkormányzat 
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

A rendezvény támogatója: Budapest Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat
Mindenkit szeretettel várunk.

Dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia 

Meghívó
Fővárosi Örmény Klub

Időpontja: 2016. december 14. (szerda) 17 óra, 
A helyszín: 1054 Budapest, Akadémia u. 1. I. em. Színházterem 
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Kedves Támogatók, Híveink!
Alapítványunk a Budapesti Örmény Kato-
likus Lelkészség Hitéleti Működését Tá-
mogató Alapítvány 2006 év óta erkölcsileg 
és anyagilag is segíti a Plébániát. Alapító 
Okiratának egyik kiemelt célja a Plébánia 
”ház és telek ingatlanának karbantartása, 
felújítása és ápolása”. Szívünkön viseljük a 
Plébánia ügyeit és most egy jelentős felújí-
tási cél támogatására buzdítjuk a híveket. 
Hiszünk abban, hogy a jövő kialakításának 
közös munkájába egyre többen kapcsolód-
nak be. Eddigi támogatásukat a Plébánia 
nevében is hálásan köszönjük.

A Plébánia ez év februári hírlevelében 
azt kérte a hívektől, hogy az idén és jövő-
re is 4.5-5 millió forinttal járuljanak hozzá 
a Plébánia tetőterének beépítés indításához 
és egy nagy összegű sikeres pályázáshoz.

Igaz, ez szokatlan áldozattal járt volna, 
de tudni kell, hogy a nyertes pályázati le-
hetőség olyan arányban nő, mint amilyen 
arányban a pályázó önereje növekedik. Ez 
az idén nem jött össze, a tetőtér beépítési 
pályázat sikertelen volt és el kellett napol-
ni. Most helyette a nemrég feltárt épület 

Buzdítás a Plébánia támogatására
alap vizesedés önerővel és pályázással 
együttes céljának megvalósítására kell 
koncentrálni. Ez kb. a harmadába kerül a 
tető beépítésnek.

150 támogató havonta, 12 hónapon ke-
resztül, átlagosan 2000 forintos támoga-
tásával összegyűjthető 3,6 millió forint 
önerővel és 20-22 millió nyertes pályázat-
tal, a 110 éves Plébánia épület alap vize-
sedését meg lehet szüntetni és ezzel egy 
nagyobb kár bekövetkezése előzhető meg.

Reméljük, hogy ez a cél elérhető, ha a 
tehetősebb támogatók a továbbiakban is 
átlagon felül fogják támogatni az ország 
egyetlen örmény katolikus plébániáját. A 
Plébánia számlaszáma: OTP 11707024-
20005210.

Bízunk benne, hogy a rendszeres támo-
gatók száma egyre növekedik, sőt meg-
haladja a példánkban szereplő támogatók 
számát. A támogatás buzdításán túl Alapít-
ványunk is besegít a kitűzött cél elérésébe, 
ahhoz anyagiakkal is igyekszik hozzájárul-
ni. A Plébánia működéséről a honlapján ad 
híreket: http://ormenykatolikus.hu

Budapest, 2016. november
Keve Mária elnök

Akihez ez a buzdítás most jut el 
először, tegye lehetővé, hogy vele is 
fel lehessen venni a rendszeres kap-
csolatot és küldje el nevét, címét, 
telefon és e-mail adatát a Budapesti 
Örmény Katolikus Személyi Plébá-
nia, 1114. Budapest, Orlay u. 6 cím-
re. Telefon: 06 70 408 2240, e-mail: 
ormenykatolikus@gmail.com Az 
új támogatók a Plébániától tudnak 
csekket kérni.Tarka nap (cikk 2. oldal)
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Elkobzott életek címmel vándorkonferen-
ciát szervez a Gulágra és Gupvira egy-
kor elhurcoltaknak emléket állítva a Fő-
városi Örmény Önkormányzat - mondta 
Esztergály Zsófia Zita, az önkormányzat 
elnöke pénteken Budapesten. A vándor-
konferencia két állomása október 11-én 
Budapest, majd november 6-án az erdélyi 
Szamosújvár lesz.

A Gulág mindennapjait dolgozza fel 
egy vándorkonferencia

Emléket állít a Fővárosi Örmény Önkormányzat 
az elhurcoltak emlékére

Esztergály Zsófia Zita a saj-
tótájékoztatón kiemelte, a ma-
gyarországi örmények szívü-
kön viselik a magyar nemzet 
sorsát, és ez a konferencia le-
hetőséget ad arra is, hogy felku-
tassák a saját közösségükön be-
lül azokat, akik áldozatai voltak 
a kommunizmusnak.

Menczer Erzsébet, a Szovjet-
unióban Volt Magyar Politikai 
Foglyok és Kényszermunkások 
Szervezetének (Szorakész) el-
nöke, a konferencia védnöke a 

Gulág-emlékév keretében megrendezett 
konferencia kapcsán azt mondta, beszélni 
kell a Szovjetunióba ártatlanul elhurcolt 
több százezer ember sorsáról, és az elhall-
gatott történelemről, amelynek során több 
mint egymillió ember vesztette életét Ma-
gyarországon.

A becslések szerint nyolcszázezer ártat-
lanul meghurcolt emberről lehet beszélni, 
azonban a határon túli területekről is több tíz-
ezer embert küldtek a Gulágra (javítómun-
ka-táborok központi főparancsnoksága) és a 
Gupvira (hadifogoly- és internáltügyi főpa-
rancsnokság) ideológiai alapon - ismertette.

A Szorakész elnöke úgy fogalmazott, a 
rendszerváltás óta „nem nagyon volt di-
vat” beszélni az áldozatokról, a történe-
lem ezen szakaszáról, hiszen a tettesek 
utódai itt vannak közöttünk.

Hozzátette: azzal, hogy kezdeményezé-
sére 2012-ben az Országgyűlés elfogadta, 

Több mint 200 ezer ember halt meg a kényszermunkatábo-
rokban  (Fotó: magyarokagulagon.hu)
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hogy minden év november 
25-e legyen a Szovjetunióba 
elhurcolt magyar politikai 
rabok és kényszermunkás-
ok emléknapja, olyan utat 
nyitottak meg a magyar va-
lós történelem feltárásában, 
amiből nincs visszaút.

Menczer Erzsébet azt 
mondta, a 2010 utáni kor-
mány helyesen és érzéke-
nyen ismerte fel, hogy a ket-
tős mércét akkor lehet Ma-
gyarországon lebontani, ha az „izmusok” 
áldozatait azonosképpen becsüljük meg, és 
azonos módon emlékezünk meg róluk.

Kiemelte, a kormánydöntés értelmében 
a Gulág-emlékév (2015. január 1. - 2017. 
február 25.) számos lehetőséget ad min-
denki számára, hogy maradandó értéket 
hozzon létre, továbbá beszélni lehet egy 
agyonhallgatott történelmi időszakról.

A Szorakész célja az is, hogy a nemzetisé-
gek, a kisebbségben élők is kutassák a múlt-
jukat, hiszen annak a nemzetnek, amely 
nem ismeri a saját gyökereit, múltját, nem 
lesz jelene és nem tudja építeni jövőjét - 
mondta Menczer Erzsébet, hozzátéve, ebbe 
az értékrendbe jól illeszkedik az örmény 

önkormányzat által rendezen-
dő vándorkonferencia.

A rendezvény az 1944 őszé-
től a Szovjetunió által működ-
tetett táborokba hurcolt ma-
gyarországi és erdélyi ma-
gyar civilek többéves rabságá-
val, a fogolyélet mindennap-
jaival, a túlélők szabadulásá-
nak körülményeivel foglalko-
zik. Az előadók rávilágítanak 
arra, hogy a szovjet rezsim ho-
gyan vezette félre az emberek 

százezreit, tette kilátástalanná a fogságra és 
munkatáborra ítéltek és családjuk életét.

Esztergály Zsófia Zita elmondta még, a 
konferencia anyagát az egyetemek meg-
kapják és e-könyv formátumban terjeszte-
ni is kívánják.

Murádin János Kristóf Gulág-kutató, 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem oktatója előadásában elmondta, 
1944 őszén Erdély területéről több mint 
húszezer embert hurcoltak el a Gulágra, 
illetve Gupvi-táborokba, majd 1945 janu-
árjában további 70-100 ezer embert vit-
tek el Észak-Erdélyből, a Partiumból és 
Máramaros vidékéről.

MH/MTI – 2016. 10. 07. 

Vitéz Békei Koós Ottó

Menczer Erzsébet A budapesti konferencia résztvevői
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Az előadássorozat az 1944 őszétől a 
Szovjetunió által működtetett táborok-
ba hurcolt magyarországi és erdélyi ma-
gyar civilek többéves rabságával, a fo-
golyélet mindennapjaival, a túlélők sza-
badulásának körülményeivel és az elhur-
coltak pszichológia , vallási vonatkozása-
ival foglalkozik.

Az előadók rávilágítanak arra, hogy 
a szovjet rezsim hogyan vezette félre az 
„igazság” zászlaja alatt a társadalmakat, és 
hogyan vette el ártatlan emberek százez-
reinek életét, tette kilátástalanná családjuk 
helyzetét. Az első alkalommal megszerve-
zett konferencia Csíkszereda mellett két to-
vábbi helyszínen valósul meg, Budapesten 
és Szamosújváron – tájékoztattak a szer-
vezők. Hangsúlyozzák, a vándorkonferen-
cia a Gulág, a GUPVI, illetve a szovjet re-
zsim által működtetett táborokat elszenve-
dett magyar és magyarörmény áldozatok 
előtt is tiszteleg. Indokolt ez Magyarorszá-
gon és határon túl is, hiszen csak Erdély te-
rületéről több mint 20 ezer embert hurcol-
tak el GUPVI táborokba, 8–10 ezer embert 
román táborokban tartottak fogva, Gulág-
táborokba pedig csaknem kétezer embert 
deportáltak.

A vetítéssel egybekötött előadások té-
mái között szerepel többek között a Szov-
jetunió teljes területét behálózó kényszer-
munkatáborok ismertetése, valamint az 
erdélyi magyarok – örmény vonatkozás-
sal is bővített – szovjet fogságával kap-
csolatos kutatások jelenlegi helyzete. Az 

Péter Beáta
Elkobzott életekről a csíkszeredai városházán
A Fővárosi Örmény Önkormányzat és Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
együttműködésével november 4-én 16 órától a csíkszeredai városháza gyűléstermé-
ben Elkobzott életek címmel tartanak konferenciát.

előadások kitérnek a fogolyszedés okai-
ra és körülményeire, a foglyok társadalmi 
összetételére, a kiszállítás útvonalára, a 
fogság helyszíneire, a fogolyélet minden-
napjainak bemutatására. Egyes kutatási 
adatok szerint 700 ezer magyar állampol-
gárt hurcoltak el a szovjet kényszer-mun-
katáborokba: 500 ezer katonát és 200 ezer 
civilt. Közülük több mint 200 ezren hal-
tak meg.

A Gulágról
Gulág, azaz Javítómunka-táborok Főigaz-
gatósága kifejezés alatt a sztálini Szovjet-
unió egészét behálózó munkatábor-rend-
szerét értjük – írja a Wikipédia. A tábo-
rokban a sztálini politika bel- és külföl-
di ellenzőit, hadifoglyokat, más ürüggyel 
(pl. „kulákság”) vagy véletlenszerűen el-
hurcolt polgári lakosokat kemény fizikai 
munkára fogták, napi 10–12 órát dolgoz-
tatták őket, miközben élelem- és egész-
ségügyi ellátásukról alig gondoskodtak. 
Feltételezések szerint Sztálin rémuralma 
alatt körülbelül 20 millióan haltak meg a 
táborokban.

Menczer Erzsébet a Szovjetunióban volt 
magyar politikai Rabok és Kényszermun-
kások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnöke, 
a konferencia védnöke felvételről szól a 
jelenlevőkhöz. Ezt követően Sárándy Ta-
más, a Maros Megyei Múzeum muzeoló-
gusa (szintén felvételről) Szekuritáte és a 
magyar kisebbség címmel tart összefog-
lalót, amelyben az Erdélyben elhurcolt 
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magyarok számbavételét mutatja be a ro-
mán titkosszolgálat anyagából kutatva, a 
magyar-örmény vonatkozásokat is keres-
ve. Az anyag kutatója Novák Csaba Zol-
tán, a Román Akadémia, Gheorghe Sincai 
Társadalomtudományi Intézet történé-
sze. Nagy Mihály Zoltán történész Az er-
délyi magyar értelmiség internálása, en-
nek hatása a 45 utáni erdélyi magyar po-
litikai önszerveződésre témában érteke-
zik, Nagy Benedek volt politikai elítélt A 
Duna-delta és a „nagy sziget” kényszer-
munkatáboraiban címmel tart előadást. 
Vitéz Békei Koós Ottó, 101 éves nyugal-
mazott alezredes visszaemlékezése tekint-
hető meg felvételről A hazáért mindhalá-
lig címmel.  Bank Barbara történész, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja Ha-
difogolytáborok, internáltak és a kollek-
tív bűnösök címmel tart előadást, majd 
Szentgyörgyi Dezsőnek, a II. világhábo-
rús pilóta fiának gyermekkori visszaem-
lékezése következik a megtorlás idejé-
ről (felvételről). Muradin János Kristóf 
Gulág-kutató, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem oktatója Erdélyi 

magyarok a GUPVI lágereiben című elő-
adását lehet meghallgatni, majd Hajagos 
Csaba történész, a Nemzeti Emlékezet Bi-
zottsága és az MTA BTK Vidéktörténeti 
kutatócsoport kutatója szólal fel Leigázott-
ság és a malenkij robot című előadásával, 
amelyben videointerjúkat, rövid portrékat 
is bemutat. Tóth Eszter Zsófia, a budapesti 
Veritas Történetkutató Intézet tudományos 
főmunkatársa Magyar nők a Gulágon című 
előadása látható felvételről, majd Becker 
Norbert Gyula történész, református lelki-
pásztor A Gulág lélektana, elhurcolt lelké-
szek szolgálata a táborokban címmel tart 
előadást. Az előadássorozatot Nagy Mi-
hály Zoltán történész Egy megfigyelt élet, 
Márton Áron Erdély püspöke a Szekuritáte 
célkeresztjében című előadása zárja.

A konferencia záróprogramjaként, az 
előadásokat követően koszorúkat helyez-
nek el Millenniumi templom mellett lévő, 
az első és második világháborús áldozatok 
tiszteletére állított emlékműnél, amelyet a 
tervek szerint november 1-én avatnak fel.

Forrás: Székelyhon.ro Péter Beáta  
2016. 11. 01.

Meghívó
a Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat által rendezett kiállítás megnyitójára

Velünk élő kultúrák: Örmények
Egy tanulmányi verseny története képekben a hazai örménység kultúrájának

megismertetésére
2016. november 16-án (szerdán) du. 17,30 órára a Marczibányi Téri Művelődési 

Központ M Galéria (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.)
Köszöntő: dr. Issekutz Sarolta elnök

A kiállítást megnyitja: Dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus,
kisebbségkutató

Könyvbemutató: Tutsek Anna: Az én utam – bemutatja: Alexa Károly irodalomtörténész
Közreműködik: az Örmény Trió

A kiállítást támogatja: Bp. Főv. II. kerületi Önkormányzat, Erdélyi Örmény Gyökerek K. E.
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Rovom az utcákat, sorban a házakat néz-
ve. Az Örmények utcája még ma is na-
gyon hangulatos, egységes, megmutatja 
a hajdan volt örmények gazdagságát. Tá-
gas paloták, házak, hatalmas boltíves ka-
puk, udvarok, kertek. Még ma is bizonyít-
ja, hogy az Erdélybe betelepült örmény-
ség hatására indult be Erdély-szerte, így 
Szamosújváron is a polgáriasodás, a dí-
szítő művészet, kertkultúra. A házak hom-
lokfalának falfülkéibe kis szobrokat állí-
tottak, főleg egyházi jellegűeket. Sajnos 
ezek jórészt eltűntek már, de az örmény 
katolikus Plébánia falfülkéjében még lát-
ható. Feltétlenül megemlítendő a Fő téren 
a Dániel ház, mint az egyik legrégebbi és 
címerrel, évszámmal megmaradt ház, to-
vábbá a Lászlóffy palota, kár hogy ennek 
a címerét is szándékosan megrongálták. 
Mindkettőhöz családi szálak is fűznek.

Az örmény közösség megszervezte ön-
magát, önkormányzatokkal rendelkezett, 
szabályokat hozott az élet minden terü-
letére, biztosította a gyermekek iskoláz-
tatását, iskolákat épített, árvaházakat ho-
zott létre, kórházakat. Elsétálva a Fiúár-
vaház előtt (1860-ban épült), a még min-
dig impozáns épület együttes  ma kórház, 
örmény katolikus kápolnája ortodox lett. 
A Leányárvaház (Kovrig Tivadar építtet-
te 1902-ben) ma iskola, kápolnája pedig 
tornaterem.

Hatalmas középületeknek épült örmény 
házak, bankok, iskolaépületek, éttermek 
voltak, most Polgármesteri Hivatal, Mű-
velődési Központ… A hatalmas főgimná-
zium még egy fővárosnak is díszévé válna.

A sétatér hatalmas fái alatt, a park köze-
pén elhelyezkedő kerthelyiség, vendéglő 

Issekutz Sarolta
A csendes Szamosújvár II. rész

volt a hajdani örmények találkozó he-
lye vasárnaponként, a szentmise után. A 
hangulatos sétatér a Szamossal mára már 
megkopott, alig van hová leülni, rende-
zetlen a növényzet, az utak járhatatlanok. 
Érthetetlen módon a Sétatér bejáratánál 
kinőtt egy hatalmas ortodox templom. A 
kidőlt fák között (szélvihar után) találtam 
egy ülhető padot, amelyen pihenve fel-
elevenedett a budapesti örmény képvise-
lők számára 1996-ban szervezett látoga-
tásom Szamosújvárra. A protokoll látoga-
tás miatt - lemaradva a képviselőcsopor-
tomtól - Esztegár Jancsi kalauzolt végig 
a városon, minden lényegest megmutat-
va és elmagyarázva, amíg képviselőtársa-
im a sétatér kerthelyiségében fogyasztot-
ták ebédjüket. Egy hétbe zsúfoltam bele 
az erdélyi örmény közösségek és a jelen-
tős magyar városok meglátogatását, hogy 
egyformán mindenki átélhesse az erdélyi 
örmények szülőföldje, örmény közössé-
gei és kultúrája iránti vonzalmat, amelyet 
nem lehet elfelejteni. A képviselők közül 
ugyanis nem mindenkinek adatott meg, 
hogy Erdélyt már gyermekkorától alapo-
san megismerhesse. Betértünk Sáska Jenő 
plébános úrhoz is, aki a plébánia ebédlő-
jének képtárát mutatta meg, majd megbe-
széltük az örmény katolikus plébániának 
nyújtandó hosszútávú segítségünket (ta-
tarozás, harang…). Akkor még nem gon-
doltam, hogy két év múlva már csak Sás-
ka plébános úr búcsúztatóján lehettünk 
együtt, 1998. október 26-án. 

Péntek este van. Szakács Endre plébános 
úr meghívott egy hangversenyre az örmény 
katolikus székesegyházba. A Hatvani Po-
lifónia Vegyeskar sok hazai és külföldi 
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fellépés mellett az amatőr kórusok kategó-
riájában folyamatosan megméretteti ma-
gát minősítő hangversenyeken. Legmaga-
sabb elismerésük a hangversenykórus fo-
kozat, írja a műsorfüzet. A nagylétszámú 
kórus többek között C. Saint-Saens, F. 
Mendelssohn Bartholdy, Kodály Zoltán, J. 
Rheinberger darabokat adott elő, az est Ko-
dály Zoltán Esti dalával ért véget, szűnni 
nem akaró tapssal. A hűs, hatalmas temp-
lomtérben csodálatosan zengett az ének.

Végül betérve az Örmény Katolikus 
Plébánia szomszédságában lévő Örmény 
Katolikus Gyűjtőlevéltárba (amely mind a 
négy örmény katolikus Plébánia régi irat-
állományát őrzi), izgalmas volt bogarász-
ni az örmény katolikus gyászjelentése-
ket, feleleveníteni a híres és kevésbé híres 
családneveket, családi összefonódásokat, 
foglalkozásokat, történeteket…

Placsintár, Dániel, Lászlóffy, Karácso-
nyi, Csausz, Medgyesi, Izmael, Izsák, 
Turcsa, Wolff, Kovrig, Alexa, Jakabffy,  
Jagamas, Issekutz, Kehes, Kopár, Kapatán, 
Kattero, Kepri, Kincses, Cheul, Kosután, 
Korbuly, Kerpit, Keresztes, 
Kopingyán, Fogolyán, Kasza, 
Korbuly, Kozocsa, Kabdebó 
stb. stb. stb.

A múltból a jelenbe visszazök-
kenve megállapítható: az örök-
áron megvásárolt Gherla terü-
letén az örmények által megter-
veztetett és felépített város gaz-
dagságát az impériumváltás-
sal az új tulajdonos leamortizál-
ta s már a Múzeum sem őrzi ala-
pító örmény őseink nagyságát. 
Nem csoda, ha az örmény múl-
tat az új lakosok már nem is is-
merik. Egy városhoz a történel-
me is hozzátartozik, ezért szor-
galmazni kell ennek mielőbbi 

megismertetését. Ezzel nem elvenni, hanem 
adni szeretnénk Szamosújvár lakosságának! 

Fogjunk össze és közösen hozzunk lét-
re egy állandó kiállítást Szamosújvár 
(Armenopolis) múltja 1700-tól napjain-
kig címmel, magyar, román, angol és né-
met nyelven, feldolgozva és bemutatva az 
épített örökséget (épületek, templomok, 
tervrajzok), a díszítőművészetet, az ör-
mény nemesi családokat, a szamosújvári 
jelentős örmény családokat, családi archí-
vumok kincseit digitalizált formában, az 
örmény katolikus egyházat, kiemelkedő 
egyházi eseményeket, a közösségi életet: 
színházi előadásokat, hangversenyeket, 
Szamosújvárról és az erdélyi örménység-
ről megjelent könyveket, stb. 

A kiállítás központi- és állandó helyszí-
nen biztosítása (akár a Városi Múzeum-
ban), szórólapok kibocsátása, honlap üze-
meltetése vonzaná a turistákat a városba, az 
örmény katolikus templomba, amely az or-
szágnak is nagy reklámot jelentene.

Túl csendes Szamosújvár, ébresszük fel 
együtt!

A II. ker. Örmény Önkormányzat koszorúz október 23-án 
a Széna téren
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Olvasói levelek

E jegyzet szerzője Puskás Attila, aki 
ugyan joggal viselhetné a „ditrói” előne-
vet, de akárcsak édesapja, Puskás Lajos, 
nem él ezzel. Mi azt tartjuk, hogy előde-
ink példamutató élete adta Mária Terézia 
királynői elismerését, nekünk pedig az a 
dolgunk, hogy méltók legyünk rá. Édes-
apám önéletrajzából idéznék néhány rész-
letet, amelyben gyermekkorának (az XX. 
század első évtizede) emlékei elevened-
nek meg és egyúttal a határközség neves 
emberei is, az örmények, székelyek és a 
helyi románság  békés együttélésével. 
Idézem tehát:

„...Tölgyesen élt ekkor Korpos Ádám 
szárhegyi származású fakereskedő (...). 
Felesége, a szentmiklósi Kassay Zsu-
zsa, aki korán árva maradt s úgy szólva 
gyermekfővel adták a nála 13 évvel idő-
sebb Korpos Ádámhoz. Két leányuk nőtt 
fel. Irma, a nagyobb, egy gazdag idős-
beli Török Antal nevű fakereskedő fele-
sége lett s ettől kezdve életpályája felfe-
lé ívelt. (...) Töröktől Stefi és Zsolti gyer-
mekei lettek. Ennek (Töröknek) a ha-
lála után egy csíki származású, jó meg-
jelenésű rendőrtiszt vette el, dr. Sándor 
László, aki (ügyesen felhasználva felesé-
ge nagy hozományát első férje után) vé-
gül is Budapest rendőrfőkapitányává lett, 
éppen az 1918-as forradalom idején és az 
I. világháború alatt. (...) A Korpos csa-
lád második lánya, Gyergyó-szerte híres 
szépség volt, Korpos Aranka, az én édes-
anyám. A nősülni akaró alfalvi tanár fi-
gyelmét reá a ditrói származású Csathó 
Sándorék (...) hívhatták fel. Az esküvőn 
részt vett a népes ditrói Puskás család, 

Gyergyótölgyesiekről egy önéletrajzban
utána pedig a pesti-millénniumi nászút 
következett. (...) Mikor édesapám (Puskás 
Jenő, gyergyóalfalvi mezőgazdász szakta-
nár, Puskás Lajos és az örmény Keresztes 
Mária másodszülött fia, megj. PA) meg-
halt (1907-ben), édesanyám felpakolta a 
családot, négy gyermeket (Jenő, Lajos, 
Aranka, Izabella, megj. PA) és haza köl-
töztünk (Alfaluból) az anyai nagyszülők 
közelébe, Tölgyesre. Itt éltem gyermek-
korom legszebb éveit. (...) Később Rezső 
(édesanyám testvére) lett a határőrség fő-
nöke, melynek hivatalát Irma néniék há-
zában rendeztük be. Ekkor mi is oda-
költöztünk, s ekkor vette Rezső a csalá-
dot pártfogásába. (...) Egyébként tölgye-
si gyermekkorom ismerős alakjai még a 
nagymama szomszédja, a Lázár család. 
(...) Tölgyesen egyébként voltak víg na-
pok is. Dobreán Gusztiné volt az egyik 
főrendező... A társasághoz tartozott még 
a Waitsuk család s Csathó Sándor-Mar-
csa néni családja, Csathó István Bella le-
ánya, Bella néni, mindenütt sok gyermek. 
Nekünk, gyermekeknek a legjobb baráta-
ink a Waitsuk fiúk voltak. Pali volt a nagy 
heccmester s Józsi, velem egykorú (Pus-
kás Lajos,1901-1980 megj. PA) sem ma-
radt hátra. (...) Mi Szent Istvánkor gyak-
ran Borszékre mentünk. Irma néninek is 
itt volt a villája (szemben a Reménnyel). 
Waitsuk család is itt nyaralt (egymás mel-
letti két villa). Mi, ha nem is egész nyá-
ron, de vagy két hétre a szezon végére 
szintén elmentünk. Nem négylovas hintón 
(a Waitsukok, Törökök azon jártak, néha 
minket is elvittek), de fogadott fiákeren. 
Ekkorra már volt 1-2 üres szoba a Puskás 
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„villában”, ma is megvan a főút mellett, 
mint primitív Borszék egyik emléke...”

A családi kapcsolatok végett is közöl-
tem ezt az emlékezettöredéket édesapám 
gazdagon adatolt önéletrajzából. Az indí-
tást az Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. 
szeptember-októberi számában megjelent 
Élő emlékezet írás adta a Waitsuk és Tö-
rök családokat említve, sőt édesapám Irma 
nagynénjének második férje is azt sugall-
ta nekem, hogy a rendőr főtiszt, Sándor 
László lehet a farcádi Sándorok egyik 
képviselője? Édesapám budapesti egye-
temi tanulmányai  idején édesapám nagy-
nénjének főkapitány férje, ugyan messze 
nem lehetőségeik szerint, de időnként tá-
mogatta Irma asszony unokaöccsét.

Arra kérem azokat, akik kiegészíthetik 
a megmaradt dokumentumaik alapján a 
fentieket, kérem tegyék meg.

Puskás Attila
(puskasattila0809@gmail.com) 

U.i.  Elküldött írásomhoz mellékelek két 
fényképet családunk székely és örmény 
felmenőiről. Az első fényképen édesapám 
nagyszülei, Puskás Lajos (1824-1887) szé-
kely köznemes és Keresztes Mária (1833-
1909), valamint a gyermek, majdani édes-
apa, Jenő (1869-1907) látható. A máso-
dik fényképen édesapám szülei, Puskás 
Jenő és Korpos Aranka (1875-1923) látha-
tó. Ilyenképpen édesapám (Puskás Lajos, 
1901-1980) örménysége 25 százalékos, az 
enyém, mint gyermekéé 12,5 százalékos.
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...(Erdélyi Örmény Gy. 
2016. júl-aug.)…eszem-
be jut egy régi gyermekko-
ri emlékem. Nem emlék-
szem pontosan az évszám-
ra, a 40-es évek végén, az 
50-esek elején történt. Én 
kisiskolás voltam, olyan 
10-12 éves. A Karácsonyi 
ház akkor még a Szövet-
kezeti Kereskedelmi Isko-
la leánybentlakása volt. A 
mi házunk ugyan abban az 
utcában volt, a 9. sz. alatt, 
így nagyon gyakran halad-
tam el a ház előtt.

Egy nap, talán iskolából 
jövet, ahogy a sarkon befordultam, erős 
döngetésre figyeltem fel. A Karácsonyi 
ház falának létra volt támasztva, s egy em-
ber a címer körüli falat döngette, kalapálta. 
Lentről még néhányan figyelték, dirigálták 
a „munkálatot”. Földbe gyökerezett  lábbal 
álltam,figyeltem, mi történik. Nemsokára 
vastag kötelet nyújtottak fel, a létrán levő 
körbe tekerte, kötözte a címert, s a lentiek 
lerántották. Nagy robajjal esett le a címer.

Ijedten, futva mentem haza s mond-
tam Édesanyámnak, mit láttam. Szomo-
rúan nézett rám Édesanyám, nem emlék-
szem, mondott-e valamit, de azt tudom, 
hogy nagyon sok fájdalmat okozott nekik 
a város tönkretétele, hanyatlása. Hiszen 
szüleim igazi lokálpatrióták, a várost, an-
nak minden házát ismerő, szerető embe-
rek voltak. Akkor tanultam meg egy élet-
re, mi az a vandalizmus. Hogy mi lett a 
címer sorsa, az Issekutz Sarolta cikkéből 
kiderül. Talán ideje lenne helyrehozni a 
kommunista idők rongálásait és méltó he-
lyére visszatenni a címert. Hiszen ahogy 

Olvasva Issekutz Sarolta „Csendes Szamosújvár” c. cikkét
ki lehetett vésni, talán visz-
sza is lehetne helyezni. Ha 
akarat van rá!

A múzeum állapotát pe-
dig jól ismerjük, a város 
szégyenének tartom! Pe-
dig biztosan lehetne ezen is 
változtatni, de erre is aka-
rat kell.

Tőkésné, Frenkel Anna

U.i. Ez a műsor Flórián 
Lacitól származik. Jól mu-
tatja, milyen színvonalas, 
gazdag kulturális élet volt 
valamikor Szamosújváron.



Erdélyi Örmény Gyökerek2016. november-december

42

Rég szerettem volna írni. Olvastam az 
EÖGYKE-ben a cikked. A múlt hét vé-
gén otthon jártam. Az 54-ik érettségi ta-
lálkozón. Igazad van, sajnos egyre csen-
desebb a szülővárosom. Talán, csak 
Esztegár Jancsi lett hangosabb. Úgy lát-
szik, telnek múlnak az évek, sajnos ta-
lán senki sem figyel oda. A tavaly, a 
Buzdugán házon, még megvolt mind a 
két üvegbagoly, mára már eltűnt. Kér-
deztem osztálytársaimat, nekik nem tűnt 
fel. Hála az Istennek, a régi városháza 
déli oldalán még ott van a Szűzanya és 
gyermeke plakett. 
Egyre fontosabb lesz, a régi kapukról ké-
szített fotó-sorozat.
Van egy szép, jó oldal is: átadták a most 
elkészült magyar nyelvű líceumot. Jó 
volna, erről egy beszámolót készíttetni. 

Talán sokan nem tudják...
Dobó István  
Szamosújvár múltjához hozzátartozik, 

hogy a többi nevezetes ember mellett itt 
volt várkapitány, majd itt raboskodott. 

Ruszkai báró Dobó István (1502 k. - 
Szerednye, 1572. június közepe) legin-
kább Eger várkapitányaként ismeretes. 
Mint felvidéki nagybirtokos nemes, a 
mohácsi csatát követően a két király küz-
delmében végig Ferdinánd pártján állt.

Édesapja Dobó Domokos, aki 1498-
ban kötött házasságot Cékei Zsófiával. 
Házasságukból hat gyermek született: 
Ferenc, László, István, Domokos, Anna 
és Katalin. Felesége Sulyok Sára volt, 
akivel 1550. október 17-én kötött házas-
ságot.

1548-tól Zay Ferenccel együtt az egri 
vár várnagya. (1551-től Zay helyett 
Mekcsey István volt a másik várnagy.) 

Kedves Sarolta!
Dobó kapitánysága alatt folytatódott 
a vár megerősítése. Az 1552. évi török 
ostrom tette ismertté a nevét, amikor az 
egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg 
tudta védeni a várat. A védők létszá-
ma körülbelül 2000 lehetett, míg az ost-
romló török katonák száma negyven ás 
nyolcvanezer fő közöttire becsülhető. Az 
ostrom során Dobó maga is megsebesült. 
Dobó és a várvédők hőstettét Tinódi Lan-
tos Sebestyén két históriás énekben örö-
kítette meg, Chiabai Mátyás pedig két 
latin nyelvű dicsőítő költeményt írt róla.  
Dobó István Déva és Szamosújvár várát 
kapta jutalmul I. Ferdinándtól, aki 1553-
ban erdélyi vajdává nevezte ki és bárói 
rangra emelte. 

1556-ban az erdélyi országgyűlés el-
határozta, hogy visszahívja Izabella ki-
rálynét. Ekkor a szultáni parancsra török, 
moldvai és havasalföldi seregek nyomul-
tak Erdélybe, Dobó több mint tíz hóna-
pig védte Szamosújvár várát, de mivel 
Ferdinándtól nem jött segítség, kényte-
len volt feladni a várat. 

Izabella a megígért szabad elvonulás 
ellenére bebörtönözte Szamosújváron, 
ahonnan azonban 1557-ben megszökött. 
1558-ban, amikor Erdély ismét elszakadt 
a Habsburgoktól, elveszett birtokai he-
lyett Léva várát kapta meg. Az 1560-as 
évekre az ország egyik legnagyobb föld-
birtokosa lett. 1569-ben a pozsonyi or-
szággyűlésre csalták és ott rokonával, 
Balassa Jánossal (Balassi Bálint apjá-
val) együtt elfogták és felségárulás gya-
nújával börtönbe zárták, élete utolsó éve-
it fogságban töltötte a pozsonyi várban. 

Szabadulásakor (1572) egészsége már 
erősen megromlott. Visszatért szerednyei 
várába, ahol hamarosan elhunyt. A 
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Köszönöm a gondoskodásodat, hogy min-
dig megkapjam az Erdélyi Örmény Gyöke-
rek c. lapot. Mindig nagy érdeklődéssel ol-
vasom és mindig találok benne olyan írást, 
aminek hasznát veszem későbbi munkám-
ban. Így van ez a legújabb számmal is. 
Kérdésem volna az udvarhelyi farczádi 
Sándor családdal kapcsolatban.. A köny-
vemben szerepel id. farczádi Sándor Zol-
tán gyógyszerész, aki 1887. jun.15-én szü-
letett Székelyudvarhelyen, 1911-ben ka-
pott gyógyszerész oklevelet a kolozs-
vári FJTE-en, majd Erdőszentgyörgyön 
dolgozott. Fia ifj. Sándor Zoltán szin-
tén gyógyszerész 1914. január 14-én 
született Erdőszentgyörgyön, oklevelét 

családi birtokon, ma Dobóruszka, temet-
ték el.  

Három gyermeke volt, Dobó Damján, 
Dobó Ferenc és Dobó Krisztina. Ferenc 

fia állíttatta apja emlékére azt a síremlé-
ket, amely 1832 óta az egri várban lát-
ható.

Kegyes Csaba

Kedves Bálint Julika!
Bukarestben kapta meg 1938. dec. 28-
án. Először apja gyógyszertárában dol-
gozott, majd 1947-ben Marosvásárhe-
lyen megnyitotta saját gyógyszertárát An-
gyal néven.1841-ben elismerték nemes-
ségét, Maros-Torda vármegye törvényha-
tósági bizottságának tagjává nevezték ki. 
Nagyapja lófő farczádi Sándor Ignác a M. 
kir. Állampénztári igazgató volt annak ide-
jén. Ők nem szerepelnek a farczádi Sándor 
család tagjai közt.(26. oldal). Az adatköz-
lőt nem ismerem, ezért fordulok Hozzád.

Kérdésem: nem tudnak róluk vagy más 
ága a családnak? Előre is köszönöm  fel-
világosításaidat

Szívélyes üdvözlettel P.H. Mária

Polgárdy Géza Budapesten élő nyugdí-
jas vagyok, jeles és nagy magyar hegymá-
szókról, turistákról és utazókról írom ta-
nulmányaimat itthoni, erdélyi és délvidé-
ki lapokba.

Így írtam a korábbi években Czárán Gyu-
la és Merza Gyula jeles erdélyi örmény-
magyar turistákról is. Utóbbiról a Kolozs-
várott megjelenő Erdélyi Gyopár című, az 
Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) kiadásá-
ban megjelenő folyóirat 2013. évi 5. szá-
mába, amit az E.Ö.Gy. XVIII. évf 204. szá-
mában, 2014. februári szám, Önök voltak 
szívesek újraközölni.  (Cím: Nagy előde-
ink. Merza Gyula az EKE első krónikása)

Tisztelt E. Ö. Gy. Kulturális Egyesület! 
Amikor ezen újraközlésről értesültem, 

nagyon megörültem.
Noha nem vagyok örmény származá-

sú, mi több felmenőim között - tudomá-
som szerint - egyetlen egy örmény sem 
volt, nagy tisztelettel és becsüléssel te-
kintek az örmény-magyarokra, mert so-
kat köszönhetünk Nekik, sokat tettek a 
magyarságért, gazdagították a magyar 
kultúrát.

Most Dr. Persián Kálmán (Kapnikbá-
nya,1878. május 7. - orosz front, 1914 
ősz) írásomhoz gyűjtök adatokat, s noha 
három általa írt füzet is könyvtáramban 
található, a reá vonatkozó adatok terén 
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nagyon csehül állok, s képtelen vagyok 
Róla csak egyetlen fényképet is találni.

E kiváló örmény-magyar a kolozsvári 
Tudományegyetem könyvtártisztje volt, 
Cluj mai egyeteméhez azonban - sajnos! 
- hiába fordulnék reá vonatkozó adatokért, 
- tapasztalatból mondom, - hogy nemcsak 
adatokat, de még egy elutasító választ sem 
kapnék.

Ezért érdeklődöm Önöktől. Persián 
Kálmánra vonatkozó adatok (esetleg Róla 
szóló írás, nekrológ, stb) kerültek-e az 
Önök látókörébe? Tudnának-e tanácsot 
adni, hogy az eredmény reményében hol 

kutassak, hová forduljak? A Széchenyi 
Könyvtárban csak Tőle származó írások 
találhatóak, de olyanok, amelyek rá vo-
natkoznak, olyanok nincsenek. Arcképe 
sem található ott sem.

Érdeklődöm hát, hogy Persián Kálmán 
feledésre ítélt örmény-magyarral kapcso-
latban bármely tanácsot (adatokat, fény-
képet) tudnának-e nekem adni?

Szíves válaszukat várva,
Üdvözlettel,

Dr. Polgárdy Géza
nyugd. jogász, közgazdász, 

szociológus, turista író

  

Felújításra, restaurálásra szorul a gyergyó-
szentmiklósi Szent Miklós római katoli-
kus és örmény katolikus templom orgoná-
ja. Ugyanakkor mindkét plébánia terveket 
készíttetne épületfelújításhoz, a római ka-
tolikus istenházában pedig a festett üveg-
ablakokat is visszaállítanák. Saját erőből 
azonban nem futja erre, önkormányzati fi-
nanszírozásra számítanak.

Örmény értékmentés
1901-ben készült pneumatikus rendsze-

rű hangszer vár felújításra az örmény ka-
tolikus templomban. Gál Hunor plébános 
elmondta a „királynők hangsze rét” szeret-
nék kellő módon restaurálni, akár koncer-
tek megtartására is alkalmassá tenni. Lé-
vén, hogy az orgona is műemlékként van 
nyilvántartva, ez az, amit tehetnek, átépí-
tésére, bővítésére nincs lehetőség.

Ugyanakkor tervkészítésen is gondol-
kodnak, ami magába foglalná a templom 
teljes körű felmérését falkutatással együtt 

Orgonafelújításra készülnek a római és örmény 
katolikusok Gyergyószentmiklóson – részlet

annak érdekében, hogy a későbbiekben sor 
kerülhessen belső festésre, restaurálásra, a 
templom és cinterem rendbetételére.

Az örmény egyházközség orgonája 28 
ezer lejből újulhatna meg, a templom res-
taurálásának tervezési munkálataihoz pe-
dig 45 ezer lejt kértek. 

(Forrás: Krónika-online 
2016. szeptember  24)

Tarka nap: Issekutz Sarolta és Sinka Sára – 2. o.
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2016 tavaszán a PPKE rektora, Prof. Dr. 
Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem jere-
váni látogatásán ígéretet tett arra, hogy  a 
közeljövőben a magyarországi katolikus 
egyetemen armenológiai tanszék megnyi-
tására kerül sor. 

Egy tanszék megalapítása, szakmai hát-
terének biztosítása azonban több mint egy 
cégalapítás, nem szokott rövid időn belül 
végbemenni. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen ez mégis sikerült – és fél éven 
belül létrejöhetett a szervezeti egység, az 
ehhez kapcsolódó pénzügyi háttérrel, ok-
tatói közösséggel és szakmai program-
mal. A PPKE Egyetemi Tanácsa támogat-
ta a tanszék felállítását, valamint a képzés 
akkreditálási eljárásának megindítását, 
Veres András, a Magyar Püspöki Kar el-
nöke, a PPKE nagykancellárja 2016 szep-
tember 1-től jóváhagyta az Armenológiai 

Kovács Bálint

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Armenológiai tanszékének megalakulása és céljai

tanszék létrehozását egyete-
münkön. A PPKE Bölcsészet-
tudományi Karának Kari Ta-
nácsa pedig támogatta az Ok-
tatási Hivatalnál kezdeménye-
zett specializáció-bejegyzést 
így az egyetem történelem sza-
kos MA képzésének keretében 
a hallgatók 2016 szeptembe-
rétől önálló, örmény-tanulmá-
nyok specializáción folytathat-
nak tanulmányokat. A cél az 
önálló, akkreditált, angol-nyel-
vű mesterképzési szak beindí-
tása örmény tanulmányok MA 
néven, amelyre előreláthatólag 
2017 – legkésőbb 2018 – szep-

temberétől kerülhet sor. 
A képzés és a PPKE Bölcsészet- és Tár-

sadalomtudományi Karán (BTK) létesü-
lő szervezeti egység részleteiről néhány 
hete Prof. Fodor György dékán további 

Az Armenológiai Tanszék felavatása

Prof. Ruben Mirzakhanyan, Dr. Kovács Bálint kinevezett tan-
székvezető és prof. Fodor György dékán
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tárgyalásokat folytatott Ör-
ményországban.  A PPKE rek-
tora, valamint a PPKE-BTK dé-
kánja nagyon támogatják a kép-
zés és tanszék munkáját, hiszen 
a katolikus egyetemen az ör-
mény kutatásoknak már több 
mint egy évtizedes hagyomá-
nya van, megvan tehát az eh-
hez szükséges szakmai háttér, 
ugyanakkor a világ első keresz-
tény nemzetének kultúrájáról, 
történetéről van szó. Ezeket az 
előfeltételeket jól kiegészíti a 
Vatikán és az örménység kiváló 
kapcsolata – amely elég erősnek bizonyul 
ahhoz, hogy a Magyarország - Örmény-
ország megszakított diplomáciai kapcso-
latain felülkerekedjen: az örményorszá-
gi egyetem rektora egyértelműen jelezte, 
hogy azért kapott az állami fenntartótól 
engedélyt a magyar állami egyetemmel 
való együttműködésre, mert az a Vatikán 
által elismert katolikus egyetem.

Az armenológiai képzést és kutatást 
biztosító tanszéket 2016 október 21-én 

avatták fel ünnepélyesen Piliscsabán, a 
Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem-
nek a PPKE meghívására október 20. 
és 25. között Magyarországon tartózko-
dó delegációja jelenlétében, amelyet az 
örmény egyetem rektora, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan vezetett az egyetem két dé-
kánjának – Dr. Edgar Hovhannisyan és 
Dr. Tigran Mikayelyan – és további ok-
tatóinak részvételével. Ekkor került sor a 

tanszékvezető kinevezésére és 
az oktatók munkaszerződésének 
az átadására is. 

A tanszék a Pázmány Bölcsé-
szettudományi Karán, a Prof. 
Őze Sándor vezette Történettu-
dományi Intézet keretében foly-
tatja munkáját, amely kifeje-
zi azt, hogy az egyetem eddi-
gi, e téren végzett – főleg a kár-
pát-medencei örménység tör-
ténetét vizsgáló –  konferenci-
ái és kutatásai az új tanszékkel 
összhangban vannak, és a tan-
szék megalapításának a szakmai 
hátterét biztosítják. Őze Sán-
dor rendezte meg 2002-ben az 

Balról: Dr. Kovács Bálint, dr. Issekutz Sarolta, Prof. Ruben 
Mirzakhanyan és házastársa

Prof. Ruben Mirzakhanyan és házastársa
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„Örményország Kincsei – Tit-
kok az Ararátról“ kiállítást, 
amely mintegy a kiindulópont-
jává vált a későbbi tevékeny-
ségnek.

A tanszék megbízott vezető-
jévé e sorok íróját nevezte ki az 
egyetem rektora, akinek a fel-
adata – a tanszék vezetésén túl – 
a tanszék „szervezeti és működé-
si rendjének kialakítása, különö-
sen a nemzetközi együttműködé-
sekben vállalt kötelezettségekre“. 

A tanszék főállású munka-
társai nemzetközileg elismert 
szakemberek:

Dr. Elke Hartmann, jeruzsálemi örmény 
származású oszmanista és történész, Ber-
linben szerzett PhD fokozatot, kutatási té-
mája pedig az Oszmán Birodalom moder-
nizációja, kisebbségei, illetve az örmé-
nyek ellen elkövetett népirtás.

Dr. Vahe Tachjian libanoni szárma-
zású örmény történész, aki Párizsban 
doktorált és a Houshamadyan (www.
houshamadyan.org) kutatóprojekt vezető-
je, amelynek célja az örmények minden-
napi életének a rekonstrukciója az Osz-
mán Birodalomban. 

Mellettük megbízott előadóként a 
2016/17-es félév őszi szemeszterében 
Ronald Suny, a University of Michigan 
professzora, valamint Szuromi Kristóf, a 
PPKE Történettudományi Intézet tanár-
segéde tart szemináriumot a hallgatóknak.

A tanszék oktatási nyelve az angol. Egy 
ilyen, nemzetközi érdeklődésre igényt tar-
tó programnak mind az oktatói, mind a 
hallgatói nemzetközi közegből kerülnek 
ki – és a cél is a nemzetközileg prosperáló 
képzés biztosítása. 

Az első szemeszterben az örmény 
specializációra érdeklődő hallgatók száma 
meglehetősen nagy, mintegy 10-15 hall-
gató iratkozott fel a szemináriumokra és 
előadásra. A nagy érdeklődés hátterében a 
2016 tavaszán, a Kaukázusba megszerve-
zett tanulmányi kirándulás pozitív tapaszta-
lata áll: azok jelentkeztek ugyanis örmény 
specializációra, akik személyesen megélték 

A küldöttség találkozása Fülöp Ákos plébánossal

A múzeumban
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az örmény kultúrával, az örmény tájjal, 
az örmény társadalommal való találko-
zást. Mellettük Jerevánból is vannak hall-
gatóink, a két egyetem között megkötött 
ERASMUS+ szerződésnek köszönhetően.

A létrejött armenológiai tanszék nem-
zetközi tudományos életben való létjogo-
sultságát igazolja, hogy már a megalakulás 
idején együttműködési szándékát jelezte a 
Lipcsei Egyetem Kelet-Közép-Európa In-
tézete (GWZO), valamint a világ egyik leg-
nagyobb örmény alapítványa, a liszaboni 
székhelyű Gulbenkian Alapítvány. Ez utób-
bi szervezet ígéretet tett 2017 őszétől há-
rom éves időtartam-
ra, évenként 5 kül-
földről érkező hall-
gató tanulmányai-
nak a finanszírozá-
sára: önálló ösztön-
díjat hoznak létre a 
Pázmány örmény 
tanulmányok kép-
zésében részt vevő 
diákoknak, fizetve 
tandíjukat, útikölt-
ségüket és ellátásu-
kat. Emellett meghívást kaptunk egy ame-
rikai utazásra is, amely során a michigeni, 
los angelesi, fresnói, bostoni „Armenian 
Studies“ központokban mutathatjuk be a 
megalakult tanszék munkáját és céljait.

A nemzetközi közösség mellett nagy re-
ményeink vannak a magyarországi örmény 

közösség segítségére. Az egyetem nagyvo-
nalúan támogatja az armenológia munká-
ját, fizetve az oktatókat, bővítve a könyv-
tár állományát, fogadva a külföldi vendég-
oktatókat. Amelyet azonban nem tud bizto-
sítani, az a diákok száma. Csak úgy működ-
het hosszabb távon a tanszék és a tervezett 
szak, ha elégséges diák áll minden évben 
rendelkezésre, ugyanis ő utánuk vagy a ma-
gyar állam fizet normatívát (amennyiben 
magyar állampolgárok), vagy a diákok fi-
zetnek tandíjat. Tehát a diákok létszáma az, 
amely a képzés és tanszék gazdasági hátte-
rét biztosítja. Részben bízunk abban, hogy 

a kárpát-medencei 
örménység köréből 
mindig érkeznek 
diákok, akik az ál-
lamilag támogatott 
képzésben vesz-
nek  részt. Rész-
ben e sorok útján is 
szeretnénk azt kér-
ni a hazai örmény 
önkormányzatok-
tól, hogy támogas-
sák az ide érke-

ző örmény diákokat. Ennek módja akár az 
ösztöndíj alapítás (hasonlóan a Gulbenkian 
Alapítványhoz), akár a kollégiumi költsé-
gek átvállalása. Ilyen jellegű felajánlások-
ra a PPKE armenológiai tanszéke nyitott és 
az egyetemmel vagy kollégiumokkal létre-
jövő szerződés megkötését örömmel veszi. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Szőke István

Jászai Mari-díjas, Déryné díjas, Aranyokleveles színész, rendező 
74 éves korában 2016. október 30-án elhunyt.

Temetéséről később történik intézkedés.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A professzorok ajándéka az örmény katolikus 
plébániának
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Emléktáblát avattak Mindszenty József 
egykori római címtemplomában, a ma-
gyarok nemzeti templomaként ismert ró-
mai Santo Stefano Rotondo-bazilikában 
november 4-én.

Az első vértanúról, Szent 
Istvánról elnevezett római 
templomban elhelyezett 
emléktáblát a magyar kor-
mány állította Mindszenty 
József címtemplomának 
birtokbavétele hetvenedik 
és a magyar forradalom hat-
vanadik évfordulója alkal-
mából.

Az emléktábla-ava-
táson beszédet mond-
tak Habsburg-Lotharingiai 
Eduard szentszéki magyar 
nagykövet és Paczolay Pé-
ter római magyar nagykö-
vet. Habsburg-Lotharingiai 
Mihály, a magyarorszá-
gi Mindszenty-alapítvány elnöke, a Szu-
verén Máltai Lovagrend magyarországi 
nagykövete beszédében úgy fogalmazott, 
Magyarország ma valóban szabad és ke-
resztény, olyan alaptörvénnyel, amely Is-
tent helyezi az első helyre. Hozzátette, 
Magyarország kormánya a keresztény ér-
tékeket védi, miközben a megöregedett, 
fáradt és gyenge európai kontinens hátat 
fordított Krisztusnak.

A november 4-i nemzeti gyásznapon 
tartott, emléktábla-avatással egybekötött 
megemlékezésen a hazáért, az 1956-os ál-
dozatokért és a menekülteket segítőkért 
mondott imádságot Németh László pre-
látus, olaszországi magyar főlelkész ve-
zette. Az imádságon jelen voltak a római 

Mindszenty-emléktáblát avattak Rómában

Fotó: Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának szerkesztősége, 
Sacred-destinations.com

Pápai Magyar Intézet és a Collegium 
Germanicum-Hungaricum hallgatói.

Az emléktáblát Walter Brandmüller bíbo-
ros, a Pápai Történelemtudományi Bizottság 

nyugalmazott elnöke áldotta meg. A nemze-
ti kulturális alap támogatásával készült ma-
gyar-olasz nyelvű tábla Csíkszentmihályi 
Róbert Kossuth-díjas művész alkotása.

Mindszenty Józsefet (1892-1975) XII. 
Pius pápa kreálta bíborossá 1946 február-
jában, és római címtemplomaként a Santo 
Stefano Rotondo-bazilikát jelölte ki. Ró-
mának ez a kerek alakú ókeresztény ba-
zilikája egykor a magyar pálosoké volt 
és a 15. század óta a magyarok nemze-
ti templomaként ismert.Az emléktábla a 
templomban eltemetett Lászai János ró-
mai gyóntató 1523-as sírja feliratának so-
rait idézi, mely szerint Róma mindannyi-
unk közös hazája volt és marad. 

Forrás: MTI 2016. november 5. 
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A már piacon lévő, dr. Issekutz Sarol-
ta, a budapesti Erdélyi Örmény Gyöke-
rek Egyesület elnöke által magyar nyel-
ven megjelentetett receptkönyv után hi-
ánypótló jellegű ez az új kiadvány, amely 
a román és külföldi látogatók számára kí-
ván ízelítőt adni az erdélyi, különösen 
pedig az erzsébetvárosi örménység gaszt-
ronómiai kultúrájából, betekintést nyújt-
va általában, de különösképpen az egy-
kori ebesfalvi (erzsébetvárosi) örmény-
ség szakácsművészetébe.

A Noé bárkáját mindmáig rejtegető Ara-
rát hegység alatti örménység által a világ-
nak ebbe a részébe elhozott étkezési szo-
kások, receptek segítik hozzá a kiadvány 
olvasóját, hogy megismerje a világ első 
hivatalosan kereszténynek nyilvánított or-
szága lakóinak konyhaművészetét.

A kötetben felsorolt 40 recept a két-
nyelvűség adta előnyöket kihasználva 
oszt meg olyan titkokat a romániai és a 
más tájakról idevetődő olvasóval, hogy 

Receptek az örmény gasztronómiából
Az örmény konyha receptjei címmel adott ki kétnyelvű – angol és román – kiad-
ványt a nagyszebeni Szeben Ma Egyesület a román kormány interetnikai kapcsola-
tok főosztálya támogatásával.

miből és miként 
készül az örmény 
konyha híressé 
vált finomsága, az 
angadzsabur le-
ves, mi is az a hu-
rut és hogyan kell 
elkészíteni ezt a 
kétezer évvel ez-
előtt az örmé-
nyek által felta-
lált „vegetát”, út-
baigazítást adnak 

az örmény joghurt, a madzoon, a meny-
nyei, babból és szárított gyümölcsből ké-
szült leves, a tukmász készítéséhez, meg-
osztják az émelyítően édes, de mennyei-
en finom dalauzi (amelyhez a örmények 
ódát is írtak) titkát.

A fiatal, újságírókból és bölcsészekből 
álló kollektíva a kötetet 450 példányban 
nyomtatta ki, ennek egy részét csütör-
tökön átadta az erzsébetvárosi örmény 
egyesületnek, hogy ingyenesen ajánl-
hassák fel az oda elvetődő turistáknak, 
látogatóknak, s feltett szándékuk, hogy 
folytatják a romániai kisebbségek gaszt-
ronómiai kultúráját bemutató népszerű-
sítő kiadványok további megjelenteté-
sét.

Forrás: Székelyhon.ro  Bakó Zoltán | 
2014.09.04

Comment: 
Verzár Csongor: dr Issekutz Sarolta 

könyve kultúrtörténeti remekmű
.
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2016. szeptember 9-11-e között hatodik 
alkalommal szervezték meg Gyergyó-
szentmiklóson az Örmény Művészeti 
Fesztivált. A rendezvény megnyitója a vá-
ros örmény-katolikus templomában zaj-
lott. A rendezvényen részt vett Kőrösi Vik-
tor Dávid konzul. 

Szombaton az örmény értékekről tartot-
tak konferenciát. Garda Dezső történész 
alaptémáját a pricskei kontumáció adta. 
Biblia az örmény hagyományban címmel 
tartott előadást Fröhlich Ida, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem (PPKE) történé-
sze. Őze Sándor üzenetét küldte a konfe-
rencia résztvevőinek. Jó hírt osztott meg a 
történész: tanulmányi úton vettek részt a 
Kaukázusban harminc PPKE-hallgatóval. 

Örmény Művészeti Fesztivált tartottak 
Gyergyószentmiklóson

A Marosvásárhelyről érkező Kálmán At-
tila elitkutató a Karátsonyi családot mu-
tatta be, akik őse, Guidó már 1858-ban 
grófi címet kapott. A remetei Pál Emese a 
Kabdebók családfájáról, életviteléről be-
szélt.

Szombaton négynyelvű – román, ma-
gyar, angol és örmény – táblát lepleztek le 
a kontumáci kápolnánál. 

A továbbiakban még számos program, 
koncert, könyvbemutató is része volt 
a fesztiválnak, akárcsak a Kisboldog-
asszony-napi búcsú és a vasárnap délutá-
ni Hurutfesztivál.

Magyarország Főkonzulátusa 
Csíkszereda honlapjának híreiből

2016. szeptember 12. 

  

Az idei rendezvénysorozat két napig tar-
tott. Olyan, örmény származású, egykoron 
a közéletre nagy hatással bíró, ám mára a 
kollektív emlékezetből kikopott személyi-
ségekről hallhattunk értekezéseket, akik-
nek életútja, életfelfogása máig példaként 
állhat előttünk. Az emlékezés lapjai – tisz-
teletadás Görög Joachimnak címmel tar-
tott előadást a néhai, hatalmas tiszteletnek 
örvendő gyergyószentmiklósi plébános-
ról, politikusról Fórika Sebestyén, aki leg-
inkább Görög Joachim szónoki mivoltát 
hangsúlyozta. Mint mondta, megmaradtak 
beszédeinek kéziratai, prédikációi. 

Nagy sikerű rendezvénysorozat 
volt Marosvásárhelyen

Balázs Árpád székelyudvarhelyi előadó 
egy, a leginkább Székelyföldön ismert, 
egykori birkózóról, Tamási Áron jó barát-
járól, Keresztes Lajosról tartott előadást 
Hentesből világbajnok címmel. (A Füze-
tekben évekkel ezelőtt bemutattuk, sőt a 
róla készült kisfilmet is.) Kora férfi-szép-
ségideáljának tartották, 1929-es álomes-
küvőjéről filmet forgattak, a neten megta-
lálható. A parajdi iskola sporttermét róla 
nevezték el, a Hargita Megyei Tanács Ke-
resztes Lajos-díjat hozott létre, sporttörté-
neti konferenciasorozatokat tartanak a ne-
vében, könyvet írtak róla. Példakép volt 
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és ma is az.
Fancsali János zenetörténész A ma-

gyar örmények zenei élete címmel tar-
tott előadást Olyan művészekről hallhat-
tunk, mint a Marosvásárhelyen elhunyt 
Kabdebó Rozália, Liszt Ferenc egyet-
len örmény származású tanítványa vagy 
Hollóssy Kornélia operaénekesnő. 

Orbán Zsolt történész 1956 – körülmé-
nyek, események, örmények címmel tartott 
előadást a forradalomról és Pongrátz Ger-
gelyről, a Corvin köz örmény származású, 
legendás parancsnokáról. Erdélyben az 
örmény (gyökerü magyarok) közül most 
is, akárcsak 1848-ban, számosan vállalták 
a forradalom ügyét. (A Füzetekben meg-
jelentettük néhányuk adatait) 

Ősz Domokos örmény népdalokat és 
táncdalokat adott elő, majd az András 
Lóránt Társulat fellépése következett. A 

táncszínház hagyományos, kaukázusi vi-
seletbe öltözött, fiatal művészeinek elő-
adásában Marosvásárhelyen először lát-
hattunk örmény táncokat.

A Maros Megyei Múzeum várbeli épü-
letében lévő kiállítóteremben Hamlet 
Gasparian nagykövet nyitotta meg az Ör-
ményország határmódosulásai a világ kó-
dexeiben című vándorkiállítást, a tárlatot 
dr. Bartos Elekes Zsombor méltatta. 

A Bolyai téri unitárius egyházközség 
Dersi János termében kézműveskavalkád 
és tárlatnyitó volt, Ávéd Rózsa mondott 
beszédet, a kiállításon szereplő munkák 
– Csiki Margit fali fái, Demeter Irén és 
Dobribán Anna kerámiái, valamint Lili 
Adam Seyranyan bőrdíszművei. 

(Forrás: Népújság. Marosvásárhely, 
2016. október 17. K. Nagy Botond írása 
alapján – kivonatot készítette B. J.)

ZACHNOK MÁRDIROSZ – ZÁCHÓ 
MÁRTON (*Beszterce, 1666 – 
✝Gyergyó, 1753)
Felesége: DSISCHATUN (*1679 – 
✝1739)
Házasságkötés: 1697, Beszterce
Gyermekeik: 
(1) Chénganosz (*1697 - ✝1758)
(2) Kristóf (*Szépvíz, 1699 – ✝Szépvíz, 
1770) - kereskedő
Felesége: /GOSKÁR/ ERANOSZ VERO-
NIKA (*1719 – ✝Szépvíz, 1788)
Házasságkötés: 1737

„Élő emlékezet” – Örmény származású 
családok Marosvásárhelyen – 6. rész

  

KERESZTES CSALÁD
Gyermekeik: 
(2.a) Mardirosz / Márton / (*Szépvíz, 
1737 – ✝Szépvíz, 1796 ) – kereskedő
Felesége: MÁNYA ANNA (*1749 – 
✝Szépvíz, 1783)
Házasságkötés: 1771

Gyermekeik:
(2.a.1) Kristóf (*1772 – ✝1830)
(2.a.2) Mária (*1773 – ✝1748)
(2.a.3) Kajtán (*1777 – ✝1786)
(2.a.4) Gergely (*Szépvíz, 1778 – ✝Szép-
víz, 1832)
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Felesége: FRENKUL TERÉZ (*Gyergyó, 
1783 – ✝1832)
Házasságkötés: 1803
Gyermekeik:

(2.a.4.1) Mardirosz (*1803 – ✝1809)
(2.a.4.2) Anna (*1805 - ✝?)
(2.a.4.3) Antal (*1808 - ✝1865) 
(2.a.4.4) Mária (*1810 - ✝?) 
(2.a.4.5) Lukács (*1813 - ✝?)
(2.a.4.6) Kajtán (*1815 - ✝?)
(2.a.4.7) János (*1817 - ✝?)
(2.a.4.8) Gergely (*1819 – ✝1892)
(2.a.4.9) Mózes (*Szépvíz, 1822 - ✝?) 
Házasságkötés: 1854
Gyermekeik:

(2.a.4.9.1) József (*1857 - ✝1937)
(2.a.4.9.2) Róza (*1861 - ✝1949)
(2.a.4.9.3) Lázár (*1865 - ✝?) - MÁV 
alkalmazott Csíkszeredában
Csíkszeredában majd Marosvásárhe-
lyen élt 
Felesége: VERESS BERTA
Házasságkötés: 1894
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.1) Lázár (*1895 – ✝1959)
(2.a.4.9.3.2) Gyula (*1896 – ✝Ma-
rosvásárhely, 1979) - építkezési vál-
lalkozó
Felesége: KOVÁCS GIZELLA 
Házasságkötés: 1920
Gyermekeik:

(2.a.4.9.3.2.1) Gyula (*Marosvá-
sárhely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 
2015) 
Házasságkötés: 1951
Felesége: PÁLL MAGDA – zongo-
ratanárnő
Családi házuk (a mai Toplica utca 
10 szám), a leszármazottak tulajdo-
na.
Gyermekük:
(2.a.4.9.3.2.1.1) Pál (*1953) - csa-
ládjával Marosvásárhelyen él

Keresztes Gyula a Református Kollé-
giumban érettségizik (1939), Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészeti karán szerez 
diplomát (1944). A II. Világháború után 
a Vásárhelyi Városi Néptanács műszaki 
osztályán építésztervező, Marosvásárhely 
főépítésze (1955-58) majd a helyi Terve-
ző Intézetben tervező műépítész nyugdí-
jazásáig.

Az 1960-as évek elején a Magyar Auto-
nóm Tartomány területén felméri - tanul-
mányozza a műemlékeket, tervezi és ve-
zeti a helyreállítási munkálatokat, mun-
katerülete később Maros megyére korlá-
tozódik.

Fő művei. Maros megyei kastélyok és 
udvarházak (1966), Vásárhelyen vásár 
tartatik (1996), Marosvásárhely régi épü-
letei (1998), Marosvásárhely szecessziós 
épületei (2000), Maros megye középkori 
templomai (2011).

Helyi, országos, külföldi szaklapokban 
közli szakdolgozatait a műemlékekről. 
(400 cikke jelent meg).

Az EMKE, Kelemen Lajos Műemlék-
védő Társaság, Református Kollégium 
Öregdiákok Baráti Körének aktív tagja, 
épület-helyreállítási munkálatokban szak-
mai tanácsadóként segíti az egyházakat.

Kitüntetései: „Marosvásárhely díszpol-
gára 1997”, „Város neves személyisége 
2001”, a Marosvásárhelyi Rádiótól, Dr. 
Bernády György Közművelődési Alapít-
vány Emlékplakett 2003, „Bolyai Farkas 
emlékplakett 2006” a Református Kollé-
giumtól, Európai Bolyai Társaság részéről 
„Elismerő oklevél.

(2.a.4.9.3.2.2) Béla (*Marosvásár-
hely, 1921 – ✝Marosvásárhely, 1921)

(2.a.4.9.3.3) Béla (*1897 – ✝1925)
(2.a.4.9.3.4) István (*1903 – ✝1976)

(2.a.5) Róza (*1783 – ✝1836)
(2.b) Todor (*1739 - ✝?)
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(2.c) Lázár (*1747 - ✝?)
(2.d) János (*1749 - ✝?)
(2.e) Szultána (*1751 – 
        ✝1821)
(2.f) Bogdán (*1745 – 
        ✝1746)
(2.g) Vártán (*1753 - ✝?)
(2.h) Mánuság (*1755 - ✝?)

Miklós (*1701 – ✝1758)
Mánug (*1703 – ✝?)
Márton (*1705 – ✝1777)
Mária (*1709 – ✝?)
Donig (*1719 – ✝1746)
Zakariás (*1722 – ✝1795)

Felhasznált irodalom:
Dr. Száva Tibor Sándor: 
Gyergyói és Szépvízi ma-
gyarörmények nyomában, 
Csikszereda, 2008, 697- 
700; 703; 709; 716.

Adatközlő: Keresztes Gyula, 
Keresztes Pál

Vitéz cím és vitézi jelvény viselésére feljogosító igazolvány 1942-ből
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XX. évfolyam 221. szám 2016. január-febuár

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok - Dr. Sasvári László
• Isten áldása kísérte karácsonyi összejövetelünket - Esztergály Zsófia Zita 
• Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2015. évi működésé-

ről - dr. Issekutz Sarolta elnök 
• Karácsony különös csillaga - Czakó Gábor
• 85. születésnapján köszöntjük Murádin László nyelvészt  - Németh Júlia 
• Hat évtizedes szakmai pálya - Péntek János
• Az Úr csodásan működik – Bálintné Kovács Júlia
• Nosztalgia Klub – M
• Erdélyi örmény-magyarok forgataga - interjú dr. Puskás Attilával – Nagy-Bodó Tibor
• Beszámoló Velünk élő kultúrák: Örmények - Dr. Issekutz Sarolta 
• Örökbe fogadható harangok – T. Gál Hunor örmény plébános
• Meghívók: Farsangi  bál, Fővárosi Örmény Klub
• Egyházi Hírlevél január - Fülöp Ákos plébános
• Köszönő levél – dr. Jakubinyi György érsek 
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok - Dr. Sasvári László
• Magyarörmény ünnep a MOM-ban – BLA
• A remetei örmények (2. rész)- Bálintné Kovács Júlia
• „Élő emlékezet” Örmény származású családok Marosvásárhelyen  3. Szentpétery
• Nemzetiségi kulturális és gasztronómiai est - Ispánkiné S. Katalin
• Örmény emlékkiállítás nyílt a PKE-n - P. Nagy Noémi
• dr. Jakubinyi György érsek Párizs főpásztorával koncelebrált a vasárnapi gyászmi-

sén - Agonás Szonja/Magyar Kurír
• Oxendius Verzellescus - Armenopolis püspöke - Riti Vera
• Két műhely Kátai Mihály festőművész kiállítása – www.fovarosiormeny.hu
• „Ne legyen hallgatás” konferencián emlékeztek a Gulágra- www.fovarosiormeny.hu
• Fejfák, sírkövek emlékezete - Sztojka Tamás
• Kincses Kolozsvár, Kalotaszeg, Mezőség és a Havasok ölelésében Erdélyjárás ma-

gyarörmény vonatkozásokkal, 2016
• Kozma Simon képzőművész – M
• Elhunyt Kobzos Kiss Tamás – www.valasz.hu
• Szomorújelentések
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér

Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2016. 
(XX. évfolyam) évkönyv tartalomjegyzéke
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XX. évfolyam 222.szám. 2016. március-április

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Együvé tartozás és jótékonyság - – ismét farsangi bál volt a Fővárosi Örmény Önkor-

mányzatnál - Pagonyi Judit
• II. Örmény Farsangi Bál - Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
• Urunk bemutatása és égtájáldás a budapesti örmény katolikus lelkészségen - Verestói  

Nárcisz/Magyar Kurír
• Krikor atya látogatása Szenttamássy Katalinnál – SZK.
• Agárdy Gábor – Ikonkiállítás - Az iPademről küldve
• 100 évvel ezelőtt, 1916. március 3-án született dr. Issekutz János - dr. Issekutz Sarolta
• „Teljes és azonnali leszámolás a magyarokkal!” - Simon Mária Tímea
• Örökbe fogadható harangok - T. Gál Hunor örmény plébános
• Születésnapi beszélgetés Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel - Daczó Ka-

talin
• Nyílt levél… Miatyánk…- dr. Issekutz Sarolta
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tájékoztató felhívása a nemzeti-

ségi választásokat követő együttműködésről. - Az Országos Örmény Önkormányzat 
EÖGYKE frakciója

• Nyílt Levél Puskás Attilához - Esztergály Zsófia
• Meghívó: I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó 
• Meghívó Zeneagape – Szongoth Gábor
• Sajtótájékoztató 2016. március 7. – dr. Issekutz Sarolta
• Egyik visszhang a Sajtótájékoztató után Velünk élő kultúrák – Magyar Idők
• Rövid jelentés a „Velünk élő kultúrák: Örmények” országos középiskolai vetélkedő 

döntőjéről – B.J.
• Hogyan látszott a verseny a kispadról? – Balogh Jenő
• Gyorsjelentés lapzárta után. - Esztergály Zsófia
• Tiszteletadás és főhajtás - háromnyelvű kiadvány jelent meg az örménység tragédiá-

járól – Esztergály Zsófia
• Nuridsány Zoltánné kitüntetése – www.XVmedia.hu
• Séta a „Nagyképzőben” – H.A.
• Büszkék vagyunk díjazottjainkra
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• II. Örmény Farsangi Bál képgalériája
• Velünk élő kultúrák: Örmények országos tanulmányi verseny képgalériája
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Köszönetnyilvánítás – I.S.
• Elhunyt Devich Sándor - Dr. Vigh Andrea
• Szomorújelentések
• 1 %
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XX. évfolyam 223. szám 2016. május-június

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Visszatekintés a Velünk élő kultúrák: Örmények orsz. középiskolai tanulmányi ver-

senyre – M
• A verseny tanulságai számunkra - A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium csapata
• Magyarörmények nyomdokain Erdélyben 2016 Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-

lis Egyesület diákprogramja 
• Erdélyi magyarok, örmény magyarok múltja és jelene – Nagy Csaba Benedek
• Bécsi utazás – I.S.
• Beszámoló a III. helyezett kecskeméti Bolyai János Gim názium csapata budapesti lá-

togatásáról 
• Fővárosi Örmény Klub, április 21.  
• Az Örmény Genocídium: 100+1 évvel utána - Hamlet Gasparian 
• Törökország - Örmények száz évvel a tragédia után - Anyaföld - Bakodi Péter
• Ami a szívnek látható - Nagy B. Sándor
• Márton Áron szellemiségét elevenítették fel Gyergyószentmiklóson - Baricz Tamás Imola
• Megnyitó (Bach Hédi és Szervátiusz István) - Benedek Katalin 
• Programajánló 
• Meghívó: I. Kárpát-medencei Magyarörmény Találkozó
• Megújult templomban ünnepeltek az örmények 2016. május 23. - Daczó Katalin
• Morfondírozások csúsztatásokról, mellébeszélésekről, vádaskodásokról. – Bálintné 

Kovács Júlia
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• „Élő emlékezet”  Örmény származású csa ládok Marosvásárhelyen  4. Lukácsfy - Széll
• Az örmény írás - Hegedüs Annamária
• Gyergyói zenészlányok bécsi szárnyalása: Kósa Mária és Júlia (fuvola) - Varga Gabriella
• A Vatikáni-Rádió március 30-án elhangzott magyar adásából – sv
• Korniss Péter hátországa Kötődések - Schäffer Erzsébet
• A nagyváradi Cziffra család - Pásztai Ottó
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasz-

núsági mellékletei (EÖGYKE)
• Szomorújelentések

XX. évfolyam 224. szám. 2016. július-augusztus

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• A nép túlélését és az evangélium fényét köszönhetik neki Világosító Szent Gergely 

ünnepe Szamosújváron – Dg
• Szamosújvári örmény búcsú – Esztergály Zsófia Zita
• Világosító Szent Gergely búcsú Budapesten – M.
• Világosító Szent Gergelyre emlékeztek - Zuglói Lapok
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• Az örmény vetélkedő margójára – Endrődi Szabolcs
• Örmények és magyarok a Kaukázusban I. - Hegedüs Annamária
• Márton Áron, az első világháborús katona - Bálintné Kovács Júlia
• Folytatódik az örmény építkezés Gyergyószentmiklóson - Balázs Katalin
• Kárpát-medencei nemzetiségi párbeszéd - Esztergály Zsófia Zita
• Örmény múltidézés Erzsébetvárosban - Bögözi Attila
• Ángádzsáburleves, mint ima - Bögözi Attila
• Felépült az iskolánk! - A szamosújvári TÉKA Alapítvány TÉKA Hírmondó 
• Nemzetpolitika naprakészen - hír és háttér a Kárpát-medencéből…- Dr. Szili Katalin
• Névjegy – Korniss Péter 
• A csendes Szamosújvár – dr. Issekutz Sarolta
• Ki volt Világosító Szent Gergely? - Fülöp Ákos plébános
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Örmény katolikus keresztelő volt ismét az Orlay utcai templomban 
• Holdkórosok fesztiválja a Műcsarnokban – V.M.
• Berlin elítélte az örmény népirtást – Népszabadság
• Tiltó lista – dr. Issekutz Sarolta
• Meghívó 
• Búcsú Albert Annamáriától - Benkő Judit
• Szomorújelentések

XX. évfolyam 225. szám. 2016. szeptember-október

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• Együtt az úton 
• Örmények és magyarok a Kaukázusban (II. rész) - Hegedüs Annamária
• „Színházat kell csinálni a táncból” – 85 éves Novák Ferenc „Tata” -  www.jbsz.hu, 

kulturpart.blog.hu, www.nlcafe.hu, folkradio.hu, http://nemzetisegek.hu
• Kabdebó Lóránt, az iskolaépítő - Ficsku Pál
• Hetvenöt éves Jankovics Marcell - Murádin Jenő: Magyarörmény Paletta
• Értékes időt töltöttek együtt, értékes tartalommal – Szépvíz
• Mert szeretünk Erdély…Barangolás és honismereti túra Erdélyben - dr. Korinekné 

dr. – Hámor Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
• Gyergyói fiatalok budapesti látogatása  
• „Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen Sándor és 

Waitsuk család
• A Fővárosi Örmény Klub 2016. augusztus 18  
• Közösségi hírek, programajánló – Fülöp Ákos és Kövér István
• Meghívók 
• Czetz János - Dr. Petri Edit
• Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka - Papp Annamária
• Kiskunmajsa, Pongrátz-ház – kicsit másként - Hegedüs Annamária
• Közelebb a hívekhez -  Márton Áron - Szőcs Csaba
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• Szecessziós dalművel zárt a Budavári Zenei Szalon - Várnegyed XXI. évfolyam
• Lara De Mare: Égben maradt repülő – Keresztes Ildikó - Galsai Dániel
• Kupagyőztes focispalánták - Gergely Imre
•  „Toborzó”- Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség
• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér
• Szomorújelentések
• Les adieux – Nina Panieva-Sebesi emlékére - Demény Attila
• 
XX. évfolyam 226. szám. 2016. november-december

• Örmény katolikus szentélyek – oltárok – Dr. Sasvári László
• A templom védőszentjének búcsúja és a Szentkereszt megünneplése – Z.A.D.
• Mert szeretünk Erdély…Barangolás és honismereti túra Erdélyben II.r.- dr. Korinekné 

dr. Hámor Beáta – Tuzáné Szentpétery Katalin
• Velencét látni és…Észak Olaszország örmény emlékei – Hegedüs Annamária
• Átadták Szamosújváron a szórványgimnáziumot – Székelyhon.ro
• Hegyvidéki gálaműsor
• Az aradi vértanúkra emlékeztünk – Esztergály Zsófia Zita
• Az aradi vértanúk és Czetz János honvédtábornok –Siposné dr. Kecskeméthy Klára
• Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok szobrát Eleméren – Kónya-Kovács Otília
• Szobrot kapott Kiss Ernő honvédtábornok a vajdasági eleméren – Hírek Ma
• Alánk folyt a vérük…1956 – Várady Mária
• Nosztalgia Klub
• Vendégségben Pongrátz Gergelynél – lejegyezte id. Wertán Zsolt
• Krizdosz dznáv – ávédisz! – Krisztus megszületett!
• Egyél jót – tegyél jót! – gasztronómiai jótékonysági mozgalom indult – Pagonyi Judit
• 80. (Kabdebó Lóránt)
• Meghívó Fővárosi Örmény Klub december
• Buzdítás a Plébánia támogatására – Keve Mária
• A Gulág mindennapjait dolgozza fel egy vándorkonferencia – MH-MTI
• Elkobzott életekről a csíkszeredai városházán – Péter Beáta
• Meghívó
• A csendes Szamosújvár II. rész – dr. Issekutz Sarolta
• Olvasói levelek
• Orgonafelújításra készülnek a római és örmény katolikusok Gyergyószentmiklóson
• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai tanszékének... –  Kovács Bálint 
• Szomorújelentés
• Mindszenty-emléktáblát avattak Rómában – MTI
• Receptek az örmény gasztronómiából – Bakó Zoltán
• Örmény Művészeti Fesztivált tartottak Gyergyószentmiklóson
• Nagy sikerű rendezvénysorozat volt Marosvásárhelyen
• Élő emlékezet – Örmény származású családok Marosvásárhelyen – 6. rész




