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

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 227. szám
2017. január-február

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.

Az örmény naptárból
Már az év s egyben a január hó első napja is ünnep: 1-jén „Urunk megtestesülésének és
nevének ünnepe”.* Ez jelenti azt is, hogy az évet az Úr nevében-nevével kezdjük. 6-án
egy még nagyobb ünnep van: „Urunk megjelenésének és megkeresztelkedésének az ünnepe”.** Ekkor lépett Jézus a nyilvánosság elé. S méltányos volt, hogy Ő is mint ember,
elfogadja Jánostól a bűnbánati jellegű keresztséget. De a vízkereszt utáni időben megemlékezünk Keresztelő Szent Jánosról is. Ő a bűnbánat hirdetője volt. Gondolkozzunk
el azon, hogy nekünk is milyen szükségünk van a bűnbánatra, év elején is.
dr. Sasvári László
*
**

Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 102. oldal
Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 104. oldal
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Karácsony a Fővárosi Örmény Klubban
Rendhagyó módon a Fővárosi Örmény Önkormányzat székhelyén
lévő Színházteremben került megrendezésre az ünnepi műsor karácsonyi díszbe öltözött környezetben. dr. Issekutz Sarolta elnök
köszöntője, majd az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2016. évi működéséről szóló
beszámolója után Esztergály Zsófia elnök beszámolója következett
a Fővárosi Örmény Önkormányzat
2016. évi működéséről, közmeghallgatás keretében.

Örmény Nemzetiségi Színház bemutatta Csiky Gergely: Vasember című
darabját, zenés komédiaként. Az előadás igen nagy tetszést aratott, amelyet a nézők vastapssal jutalmaztak.
Szereplők: Kecskeméti Gábor zenei vezető, a Tigran Trió, Tigran
Vardanjan, Pintér Gábor, Koncz
Eszter, Stubnya Béla, Keller Linda.
A karácsonyi klubokon minden évben kaptak a megjelent közösségi

Esztergály Zsófia és Szurdi Kati

A teremben próbababákon kiállított új
magyarörmény viseletek Szurdi Kati divattervező munkáját dicsérte, akitől érdekes és értékes vetítettképes előadást
hallottunk a tervezést megelőző motívumok kutatásáról, összehasonlításáról más
kultúrák motívumaival. Sikerét mutatta,
hogy többen érdeklődtek már a hétköznapokban is viselhető, örmény motívumokkal díszített ruhadarabok iránt.
A gazdagon berendezett színpadon egy
ősbemutatóra került sor. Az ARTASHAT

2

Keller Linda és Stubnya Béla
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tagok valamilyen ajándékot. Ez alkalommal
dr. Issekutz Sarolta,
mint a II. kerületi Örmény Önkormányzat
elnöke, minden résztvevőnek könyvajándékot
adott át: Szongott Kristóf Szamosújvár szab.
kir. város Monográfiája sorozatának 4. kötetét A magyarországi örmények etnográphiája
(Szamosújvár, 1903)
reprint kiadását. Mint
elmondta, az önkormányzatuk adományozásának célja, hogy
„az erdélyi örmény közösség tagjai a „szakkönyvből” megismerjék történelmi gyökereiket, a hagyományokat,
a kultúrájukat, amelyet mind megtalálnak
ebben a vaskos kötetben, hogy tovább tudják örökíteni utódaiknak is.”
Fogadás és kellemes
társalgás zárta a szép estet, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak.
Rendezte: Fővárosi
Örmény Önkormányzat és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a rendezvény támogatója a
Budapest Főv. II. ker.
Örmény Önkormányzat volt.
I.S.
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Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház művészei

Issekutz Sarolta elnöki beszámolója

Új magyarörmény
viseletek Szurdi Katitól
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Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület 2016. évi működéséről
Az egyesület éves működéséhez a tagdíj bevételeket, adományokat, az adózó állampolgárok személyi jövedelemadó 1 %-a
felajánlásait (292.860 Ft), valamint 3.200
eFt pályázati támogatást használtunk fel
(NKA Miniszteri Támogatás Kollégiuma
449125/00102 azonosítószámú Velünk élő
kultúrák: Örmények… országos középiskolai vetélkedő pályázatra 400 eFt, a versenyre a Fővárosi Örmény Önkormányzattól 650 eFt, a NEMZ-CISZ-16-0079
pályázat működési költségre 1.500 eFt, a
NEMZ-KUL-16-0107 pályázat füzetek kiadására 600 eFt, Bp. Főv. XV. ker. Örmény
Önkormányzat füzetekre 50 eFt).
Hálás köszönetet mondunk a magánszemély adományozóinknak, az együttműködő
örmény önkormányzatoknak, a pályázatkiíróknak a támogatásokért. Ezen összefogásunk mind-mind az örmény kultúra megismertetését és terjesztését célozták. Az egyesület idén sem fizetett személyi juttatást.
A Balog Zoltán miniszter úr által támogatott Velünk élő kultúrák: Örmények országos középiskolai vetélkedő döntője előtt
sajtótájékoztatót tartottunk a versenyről,
amely 2015 – ben kezdődött és 2016. március 19-én fejeződött be igen nagy sikerrel
(fővédnökei: Dr. Semjén Zsolt és Dr. Erdő
Péter érsek, bíboros, prímás volt). A projekt megvalósításához további támogatást
kaptunk a FÖÖ, a II.ker. Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattól, amelyet hálásan megköszönünk. A projekt elszámolása a támogatók felé megtörtént. Az egyesület elvitte a győztes I. helyezett csapatot
egy hétre Erdélyi körutazásra, a II. helyezettet Bécsbe egy napra és a III. helyezettet
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Budapesten látta vendégül sűrű programmal. A versenyről videofelvételek készültek, valamint egy 7’-es dokumentumfilm.
Együttműködtünk a Fővárosi Örmény
Önkormányzattal és több –EÖGYKE képviselőiből alakult - kerületi örmény önkormányzattal, közösen valósítottuk meg az
éves Fővárosi Örmény Klub délutánjait,
valamint az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek, egyéb kiadványok megjelentetését.
Ez évben az Egyesület Alapszabályát is
módosítottuk az új jogszabályok életbelépése miatt.
A XII. kerületi örményeknél képviselők
lemondása miatt új jelöltek állítására és sikeres választásra került sor.
Kiadtuk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek kulturális és információs havilapunk
XX. évfolyamát kéthavonta, 60 oldalon,
gazdag képanyaggal, valamint az évkönyvet, valamennyit eljuttatva a közgyűjteményeknek is. A füzetek megjelenésének kiemelt támogatója volt a Fővárosi Örmény
Önkormányzat, a II. kerületi-, a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,
továbbá támogatta a Zuglói Örmény Önkormányzat, a Budavári-, XII. kerületi és
a XV. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. A füzetek és meghívók, beszámolók a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvashatók.
A Fővárosi Örmény Klub kéthavi rendezvényét meghirdettük, részben megrendeztük (február és augusztus), valamennyi
klubdélután háziasszonyi teendőit elvégeztük, hangosítását, vetítéseit megvalósítottuk.
Fellendítettük az örmény katolikus hitéletet az Orlay u-i templomunkban, amelyben fontos szerepet tölt be a római Krikor

Erdélyi Örmény Gyökerek
atya örmény nyelvű szentmiséje és az egyházi kórus szolgálata. Sikerült Tarka Nap
címmel hagyományt teremteni, amely a
szentmise köré szervezett családi találkozót és kulturális műsort jelentette, különösen gyermekekre, a fiatalokra, koncentrálva. Fogolykiváltó boldogasszony-napi búcsú volt az első és folytatjuk majd minden
évben a Világosító Szent Gergely búcsúval
együtt a családi nap megrendezését. Ehhez
járul hozzá a hivatalos ünnepek alkalmából (márc.15., április 24., október 6., október 23.) a templom falán elhelyezett hősök
fala, illetve a Genocídiumra emlékeztető
kereszteskő megkoszorúzása is.
Részt vettünk a júniusi Világosító Szent
Gergely búcsún Szamosújváron, a szépvizi
örmény katolikus búcsún és kulturális rendezvényen május 19-23-án.
Megrendeztük a 20. erdélyi barangolást augusztusban „Kincses Kolozsvár Kalotaszeg, Mezőség és a Havasok ölelésében” címmel, majd november 5-én Nosztalgia klubon elevenítettük fel az átélt élményeket.
Részt vettünk és előadást tartottunk a
Kárpát-medencei magyarörmény-, székely és csángó találkozón Gyimesbükkön
(aug. 11-14-ig) és jelen voltunk, az aug.
15-i Nagyboldogasszony-napi búcsún Erzsébetvárosban.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúk
napján örmény hőseinkről egy konferencia
keretében és megkoszorúztuk az emlékükre szentelt kopjafát.
Elkobzott életek címmel részt vettünk
október 11-én a Gulág-Gupvi konferencián és emlékvacsorán.
Október 20-án a Fővárosi Örmény
Klubban megemlékeztünk a 60 évvel
ezelőtti’56-os forradalomról és szabadságharcról ünnepi műsor keretében, koszorúzásokkal okt. 23-án..
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Részt vettünk a PPKE Örmény Tanszék megnyitó ünnepségén október 21én és 23-án vendégül láttuk az örményországi delegációt az Örmény Katolikus
Plébánián. November 16-án megrendeztük a II. kerületi ÖÖ felkérésére a Velünk
élő kultúrák: Örmények – Egy tanulmányi verseny története képekben c. kiállítást
a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A gazdag megnyitó műsorban (szakmai előadások, örmény népzenei hangverseny) bemutattuk Tutsek Anna: Az én utam
c. családregényét szöveghű másolatban,
amelyet a II. ker. ÖÖ anyagi segítségével
jelentettünk meg az Erdélyi Örmény Múzeum sorozat 23. köteteként.
Számtalan konferencián, megemlékezésen, ünnepi műsoron vettünk részt, részben az elnök előadásaival is.
Televízióban és Rádióban is beszámoltunk az Egyesület működéséről, az erdélyi
örmény identitásőrzésről.
Neves művészeink születésnapjára rendezett ünnepségeken köszöntöttük őket.
(Kabdebó Lóránt, Döbrentei Kornél)
A Zeneagapék megszervezésében segédkeztünk, a Mikulás ünnepségen a gyermekek ajándékozásában.
Genealógiai kutatásokat végeztünk itthon és Szamosújváron.
Közösségi tagjaink temetésein idén is
kegyeletünket leróttuk, az erdélyi örmény
közösséget képviselve.
Elmondhatjuk, hogy az egyesület idén
is sikeres évet zárhat, sokfajta és sokszínű programban vettünk részt. Kivételt képez az Országos Örmény Önkormányzat
működése helyreállítása, amelyet ebben
az évben sem sikerült törvényes mederbe terelni.
dr. Issekutz Sarolta elnök
(Elhangzott 2016. december 14-én a
Fővárosi Örmény Klubban)
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A GULÁG/GUPVI erdélyi magyar-örmény szemmel
Abban a szerencsében volt részem, hogy
a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett ELKOBZOTT ÉLETEK
című vándorkonferencia budapesti eseménye után részt vehettem a téma erdélyi vonatkozásokkal bővített szamosújvári
rendezvényén is november 5-én. Az itt elhangzott előadások közül külön érdeklődésre tartott számot Murádin János Kristóf (gulágkutató, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója ) előadása, aki az erdélyi magyar elhurcoltakról tartott előadásában a magyar-örmény elhurcoltakra is kitért. E témát azért
is tartottam nagyon fontosnak, mert bár
GULÁG/GUPVI emlékév kapcsán számos rendezvény, megemlékezés történt,
de tudtommal ez az egyetlen, ami a magyar-örmények sorsát is érinti.
A románok 1944. augusztus 23-i átállása után a Vörös Hadsereg nyugatra való
előretörésében először Erdély területén
lépett ellenséges területre, ahol a frontátvonulás után szinte azonnali hatállyal
magyar és német polgári lakosokat ejtettek foglyul és hurcoltak el nagy számban
a Szovjetunió büntető táboraiba, az un.
GUPVI táborokba.
Az erdélyi civilek foglyul ejtése 2 nagyobb hullámban történt:
1. Az első hullám 1944. szeptember-október hónapra esett. Ekkor összesen közel 20.000 erdélyi magyar férfit (ill. fiút)
hurcoltak el többéves kényszermunkára
a Szovjetunióba. Aszovjet hadsereg előrenyomulását követően a Háromszék,
a Csíki medence, a Maros völgy, Torda,
Kolozsvár, majd a Szilágyság, Zilah,
Partium, Nagyvárad és Szatmárnémeti
magyarjait hurcolták el. A városok közül
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Kolozsvárról vitték el a legtöbb magyart
(5000 főt).
2. A második nagy hullámban, 1945. januárban, Erdély német ajkú lakosságára
került sor. Bánságból, Partiumból és belső-Erdélyből legkevesebb 70 -100 ezer, 16
és 50 év közötti német (szász: 25-26.000,
sváb 65.700 ) polgári lakost (köztük nőket
is) internáltak a GUPVI táborokba.
Erdély korabeli magyar és német lakosságát vizsgálva nem vígasztal bennünket az
a tény, hogy a német nyelvű lakosság sokkal nagyobb arányban részesült az elhurcoltatásban mint a magyarok. Az adatok
átvizsgálása alapján elmondhatjuk ugyanis, hogy amíg Erdély összmagyarságának
„csak” mintegy 1,3%-a esett áldozatul az
elhurcolásnak, addig ugyanez az arány a
német nemzetiségnél közelíti a 20%-ot,
amit természetesen megmagyaráz „németmint- fő-ellenség” voltuk.
A kutatásokat összefoglaló előadás az
erdélyi magyar-örményeket az elhurcolt
magyarok közé számolja. A közel 20 ezer
elhurcolt magyar között az eddigi kutatások mintegy 250 fő magyar-örményt találtak. Erdély örmény lakossága egyes források szerint akkoriban mintegy 8-10.000
fő volt, így ez a 250 fő a magyar-örmény
lakosság 2,5%-át teszi ki. A 250 fő legtöbbje kolozsvári illetőségű volt (80 fő).
Megjegyzem – és erre nem tért ki az
előadás - az elhurcoltak száma valószínűleg még magasabb is lett volna, ha figyelembe vesszük azt, hogy a szovjet csapatok elől több tízezren menekültek el Erdélyből, mint például az én szüleim is.
Az elfogottak zárt marhavagonokban
Brassó-Focsani útvonalon jutottak ki a
Szovjetunióba. Az erdélyi magyarokat
84 GUPVI hadifogoly és munkatáborba
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szórták szét. Egy részüket az
Ural hegység lábainál levő
Magnyitogorszk, Asa és Ufa
központi lágereibe ill. ezek
altáboraiba, más csoportjaikat az Azovi tenger melletti Taganrogba és a Krím félsziget nagyvárosai környékén kialakított táborokba vitték. (A németeket többnyire
más táborokba helyezték el,
de előfordult, hogy egyesek
a magyarokkal egy helyre kerültek).
Még egy nagyon fontos statisztikai adat
- ami mögött egyes emberek és családok
tragédiája rejtőzik - a vissza nem tértek
létszáma. A 20 ezer elhurcolt magyar áldozatnak egy harmada nem tért vissza
(6000-6500 fő). Ezek között mintegy 90
fő magyar-örmény volt. A kolozsvári 80
magyar-örmény elhurcoltból közel 30 fő
soha nem láthatta már viszont Erdély fővárosát. Ugyanakkor a németek közül elhurcoltaknak 80-85%-a hazakerült.

A foglyok nagy része
mintegy 4 évi fogság után
hazatérhetett (1948-ban), de
voltak olyanok is, akik csak
Sztálin 1953. évi halála után
szabadultak.
De nemcsak az ott elhaltak voltak áldozatok: a hazatérők további életére is megrendítő hatással voltak az elszenvedett fizikai és lelki sérülések. A kommunizmus évtizedeiben a Szovjet lágerekről való kötelező hallgatás
megtette a maga hatását: felnőtt egy nemzedék, mely csak itt-ott suttogva hallott e
kényszermunkatáborokról. A 90-es évek
változásai - bár már nem volt tilos beszélni róla – sem sokat segítettek abban, hogy
a társadalom tudatába mélyebben beépüljön e lágerek létének történelmi tragédiája. Úgy érzem a GULAG/GUPVI emlékév
rendezvényei ezen próbálnak változtatni.
Ennek egyik eseménye volt a kolozsvári „Meghalni könnyebb, mint

Erdélyi magyar polgári lakosságból elhurcoltak adatai
Idő
1944.
szeptember
1944.
szeptember
1944.
október eleje
1944.
október eleje
1944.
október 18-25.
1944.

Hely
Háromszék és Csíki
medence
Maros völgye
Torda
Kolozsvár

Elhurcoltak
Ebből
száma
magyar-örmény
3.000
4.000

nincs adat

700

10

nincs adat

5.000

80

1600-1800

40

nincs adat

120

nincs adat
6000-6500
ebből 90 fő
magyar-örmény, ebből
kolozsvári 25-30 fő

Szilágyság, Zilah, Partium,
6.000
Nagyvárad, Szatmárnémeti
egyéb
1.000-1.300
összesen

Meghaltak
(áldozatok) száma
nincs adat

20.000

kb. 250
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elválni – Erdélyi magyar
civilek szovjet fogságban
1944-1949.” című emlékkiállítás is, mely 2016. október 12-én nyílt meg a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Tordai
úti épületében, s amelyet
még a szamosújvári előadás
előtt alkalmam volt megtekinteni. A kiállítás szervezője szintén Murádin János Kristóf, aki már régóta foglalkozik szovjet lágerekbe deportált erdélyi
civilek életével, elmesélte,
hogy a kolozsvári kiállítás anyagát mintegy 449 emléktárgyat, három hónap alatt
sikerült összegyűjtenie.
A kiállítás anyaga a családi hagyatékokból előkerült és a táborban használt

tárgyakból,
dokumentumokból és levelekből állt
össze. A tárlókban elhelyezett tárgyak: szabadidőben készített faragott fa-,
vagy fém díszített dobozkák, faragványok, lágerfényképek, hazaírt levelek
és egyéb papír alapú dokumentumok, melyek láttán némi betekintést kaphattunk a foglyok mindennapi életének egy kis szeletébe. Minden egyes tárgy
egy-egy sorsot mesélt el.
Számomra – megmagyarázni ugyan nem tudom miért - a legmeghatóbb kiállítási tárgy egy tenyérnyi nagyságú kézzel szőtt, ajándéknak szánt perzsaszőnyeg volt.
Ispánki Katalin

Az elmúlt hétvégén a szamosújvári Téka
Alapítvány adott otthont annak a vándorkonferenciának, amelyet Elkobzott életek címmel a Budapesti Örmény Önkormányzat szervezett, és
amely Csíkszeredából érkezett Erdély egyik legjelentősebb örmény központjába, az egykori
Armenopolisba.
A rendezvényen a közönség
megismerkedhetett az 1944 őszétől a Szovjetunió által működtetett táborokba hurcolt magyarországi és erdélyi magyar civilek többéves rabságának történeteivel,
a fogolyélet mindennapjaival, a túlélők

szabadulásának körülményeivel, nem
utolsó sorban az elhurcolás pszichológiai, vallási vonatkozásaival.
A rendezvényt Esztergály Zsófia Zita, a
Budapesti Örmény Önkormányzat elnöke, a vándorkiállítás szervezője nyitotta meg, aki, miután üdvözölte a jelenlevő vendégeket, átadta a szót Pongrácz
Andrásnak, az ’56-os forradalom
résztvevőjének,
volt szamosújvári lakosnak, aki jelenleg
Bostonban él népes családjával. A meghívott többek között örmény gyökereiről,
szamosújvári emlékeiről és természetesen
az ’56-os forradalom történéseiről beszélt.

Elkobzott életek – vándorkonferencia a Gulágról
Szamosújváron
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Az ilyenkor nélkülözhetetlen áhítat következett, az imát Becker Norbert Gyula történész, pilisborosjenői református lelkész tartotta. Az áldozatok emléke előtt a jelenlevők az emlékezés lángjának meggyújtásával tisztelegtek. Megható pillanat volt, amelyet
még négy előadás követett: Menczer Erzsébet (Budapest) édesapja, volt magyar politikai rab orosz fogságának történetét mesélte el, majd Murádin János
Kristóf Gulág-kutató, egyetemi oktató, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa Erdélyi magyarok a GUPVI lágereiben (magyarörmény vonatkozásokkal bővítve) című előadásával hívta fel a konferencián jelen levő szamosújváriak figyelmét a múlt szörnyűségeire. Ezután Zsebők
Csaba történész, publicista Komáromi Attila és Zsebők Dániel Gulágrabok emléke
című, személyes hangvételű előadásával



bővítette a konferencia programját, végül Becker Norbert Gyula történész, református lelkipásztor A Gulág lélektana,
elhurcolt lelkészek szolgálata a táborokban című előadása hangzott el, amelyben
beszámolt a magyarországi vendégek kutatásainak legújabb eredményeiről is. Közben a szervezők felvételről megismertették a hallgatósággal a 101
éves vitéz Békei Koós Otto
nyugalmazott alezredes vis�szaemlékezéseit.
A rendezvény során vetítéssel egybekötött beszélgetésre is sor került, de néhány, a témával kapcsolatos kiadványt is ismertettek a szervezők.
A vándorkonferencia a Gulág, a
GUPVI, illetve a szovjet rezsim által működtetett táborokat megjárt magyar és magyarörmény áldozatok előtt tiszteleg.
Forrás: Erkedi Csaba,
Szabadság, 2016. november 07.
Képek a kolozsvári kiállításból





Velünk élő kultúrák: Örmények

Egy tanulmányi verseny története képekben - kiállítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület a Bp. Főv. II. kerületi Örmény
Önkormányzat felkérésére megrendezte
a 2015-2016 évben sikeresen lebonyolított országos középiskolai vetélkedő történetét kiállítás formájában, amely nemcsak a dokumentálását, hanem a többi hazai nemzetiség figyelmének felhívását is
megcélozta. Fotók, (tan)könyvek, a verseny tematikájának dokumentumai, örmény népművészeti tárgyak, viseletek,
rövid dokumentumfilm és az első három
helyezett csapatok jutalomútja képei:

Erdély, Bécs és Budapest szépségei kerültek kiállításra november 16-30. között
a Marczibányi Téri Művelődési Központ
M Galériáján. Dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus, kisebbségkutató szakmai megnyitó előadásával töltötte meg tudással a látogatókban a képek és szövegek látványát az erdélyi örménységről. Az Örmény Trió remek népzenei hangversenye egészítette ki a látványt és választotta el a Tutsek Anna: Az
én utam c. életrajzi regény bemutatását
az előzményektől. Az Erdélyi Örmény
9
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Felülről: Dr.
Székely András
Bertalan, Alexa
Károly, Issekutz
Sarolta és Puskás Eszter (Örmény Trió)
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Múzeum sorozat 23. kiadványa Kolozsvár környezetében mutatja be az írónőt és
családját, a magyarok-magyarörmények
XX.sz. eleji életét, a főszereplő hihetetlen küzdelmét és kitartását a fenn- és
megmaradásért, amint azt Alexa Károly
irodalomtörténész egyszerre hangulatos
és nagyívű előadásában felvázolt, majd



szemelvényeken keresztül megismert a
közönség. A könyv kiadását a Bp. II. ker.
Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatta. A rendezvény zárófogadásával
az érzékszervek valamennyiét mozgósították a rendezők.
I.S.





Magyar - Örmény Est
A Székelyudvarhelyi Magyar Örmény
Kulturális Egyesület megalakulásának
ötödik évfordulóját ünnepeltük 2016. november 18-án.
Már lassan hagyományossá vált, hogy
az ünneplés a székelyudvarhelyi Ferences templomban kezdődik, magyar-örmény katolikus Szent Liturgia misével,
a gyergyószentmiklósi Gál Hunor örmény-katolikus plébános celebrálásával. Az igazi örmény-katolikus mise csak
akkor eredeti, ha örmény kórus, diakónus és gyergyószentmiklósi szokás szerint a Vörösköpönyegesek is részt vesznek a Szent Liturgián. Nagy segítségünkre szolgált a gyergyószentmiklósi örmény egyház és a gyergyószentmiklósi

örmény egyesület. A misén részt vett Mátyás Károly főesperes plébános, a prédikációt a ferences Antal atya tartotta. Jelen voltak az erdélyi egyesületek képviselői: Gyergyószentmiklósról Zárug Aladár,
Buslig Gyula és Kulcsár László, Csíkszeredából Fejér István és Ávéd Ildikó, Marosvásárhelyről Szász Ávéd Rózsa, Kádár
Borbála és Bakó Zoltán, valamint számos
örmény szimpatizáns városunkból.
A megemlékezés kulturális és történelmi előadásokkal a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István teremében folytatódott…
Az örmény származású Szász Tibor
András református lelkész bemutatta az
európai és ázsiai örmény templomokat,
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annak fontosságát és a diaszpórában élő örményekről tartott előadást. Gyarmathy Melinda Kányádi Sándor „Örmény
sírkövek”c. versét szavalta, majd
Csibi Krisztina örmény dalokat
énekelt.
Az est fő meghívottja Fancsali János zenetörténész, a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a magyarörmények zenei életéről és örmény írók könyveiről tartott előadás. Az ismertebb személyiségek – mint Hollósy Kornélia
vagy Kacsóh Pongrác – életútja
mellett azon jeles, de már kevéssé ismert
magyarörmények sorát idézte fel, akik

Erdélyi Örmény Gyökerek

az Anyaországban és Erdélyben, a zenei
életben fontos szerepet töltöttek be.
Egy örmény est nem
fejeződhet be az örmény
gasztronómia hagyományos ételei nélkül. Az étlapon szerepelt a hurutosvargányás nyári örmény
leves, amit a nagymamáinktól tanultunk és az örmény kávé, a tojás sárgája
mézzel kikavarva ízesítette-édesítette a finom aromás feketekávét.
Minier Ottó egyesületi
elnök
(Szerkesztett változat)

„Tartsátok meg Istennek törvényeit, adjátok meg a királynak, ami a királyé, és
szeressétek egymást, mert a polgárok kölcsönös szeretete fogja képezni e városnak
legbiztosabb alapját.
Ha a szeretet az alap, akkor a város áll, míg a hon fennáll.”
(Verzár Oxendiusz püspök mondta 1700-ban, Szamosújvár alapításakor)
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Siposné dr. Kecskeméthy Klára

Az aradi vértanúk
és Czetz János honvédtábornok II. rész

Az európai emigrációs évek
A szabadságharc bukása, a világosi fegyverletétel derékba törte a fényesen induló katonai pályáját, de elkerülte az Aradon
kivégzettek szomorú sorsát. Erdélyből
előbb Magyarországra, majd Bécsen keresztül Hamburgba menekült. Onnan 1850
nyarán Hannover, Köln és Brüsszel érintésével Párizsba ment, ahol csatlakozott a
Teleki László gróf által vezetett emigrációs bizottsághoz, amelynek egyik legtevékenyebb, meghatározó alakja lett. A Londonban és Párizsban töltött évek során végig azon munkálkodott, hogy a nagyhatalmak segítségével a magyar emigráció újrakezdje a szabadságharcot. A szabadságharc szellemét azzal is ápolta, hogy Hamburgban kiadták német nyelven Bem erdélyi hadjáratáról szóló jegyzeteit.1
Az európai évek során megismerkedett
az argentin Basilia Ortiz de Rosas-val, feleségül vette. Ez a döntés egy életre meghatározta a sorsát. Amikor 1860 májusában elhagyta Európát a családjával, akkor
Czetz János sem gondolta, hogy ezzel a
döntéssel örökre elhagyta az öreg kontinenst. Buenos Airesben 1860 októberében
levizsgázott földmérésből, ez biztosította
a családja megélhetését, földméréstől tartotta el magát. 1862-ben Emilio Mitre tábornok, Buenos Aires provincia kormányzója megbízta az Azul-környéki nagybirtokok telkeinek felmérésével.
Első műszaki alakulat Argentínában
Az argentin elnök és a hadügyminiszter
segítségével kinevezték a katonamérnöki

osztály parancsnokává ezredesi rendfokozattal. A Paraguay elleni háború során
szükség volt egy műszaki csapattestre,
amelynek felállításával Mitre elnök Czetz
Jánost bízta meg. Az argentin hadsereg
első műszaki alakulata a mai napig tisztelettel adózik az emlékének.2
1866-ban találkozott régi 1848-as bajtársával, Asbóth Sándorral, aki az Egyesült Államok argentínai, majd uruguayi nagykövete lett. Asbóth 1868. január
21-én Buenos Airesben halt meg, ez nagyon megviselte Czetz Jánost, a munkába menekült.
Pampa kutató
Feltérképezte a brazíliai, illetve a paraguayi határvidéket, elkészítette Santa Fe
város vasútvonallal történő összekötésének terveit Esperanza és San Germino vidékével.
Sarmiento elnök és a hadügyminisztere elhatározta, hogy Cordobától és Santa
Fétől délre, valamint Buenos Airestől nyugatra kiszélesíti a határvonalat, azért hogy
az indiánok ne törhessenek be rajta. Czetz
a Cordobai Topográfiai Intézetben az érintett területre vonatkozó adatokat és térképeket áttanulmányozta, majd elkészítette
a terület térképét. Javaslatot tett a terület
Rio Quinto folyóig történő elfoglalására
és kijelölte az őrhelyek kiépítésének helyeit. Életrajzi írásában erről így ír: „Kijelöltem Santa Fé tartomány déli határpontjait, ….ennek a hőstettnek a híre jól megérdemelt bámulatot keltett a kormány köreiben és a Buenos Aires-i újságokban…
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akadt olyan ember is, aki engem a legvakmerőbb Pampa-kutatónak nevezett el.”3
Colegio Militar
Domingo Faustino Sarmiento elnök már
1869-ben sürgette az ország első katonai oktatási intézményének felállítását. A
kormány egy különleges katonai bizottságot hozott létre annak érdekében, hogy javaslatot tegyen az új katonai iskola szervezetére és képzési struktúrájára. A kiválasztott kiváló tisztek csoportja két hónap elteltével, 1870. június 20-án kiadta
az iskola alapítására vonatkozó rendeletet. A Colegio Militar (a későbbi Colegio
Militar de la Nación) igazgatójának Juan
Fernando Czetz ezredest nevezték ki.
A feladat rendkívül nehéz volt, mert
szinte a semmiből, nagyon kevés segédeszközzel kellett létrehozni. Az első hallgatókat 1870. július 19-én vették fel. A
katonai oktatási intézményben olyan katonatiszteket képeztek, akik később az argentin hadsereg dicsőségére váltak. 1874.
május 24-ig, négy évig vezette az intézetet, amikor is politikai intrikák miatt távozni kényszerült.
Entre Ríosban tartományban ismét földmérői munkát végzett. 1875-ben a Topográfiai Intézet elnökének nevezték ki. Utasítást adott ki a provincia összes kerületének kataszteri felmérésére, amely Argentínában az első ilyen munka volt.
Visszaköltözött a Buenos Airesbe és a
Topográfiai Intézetben mérnökként helyezkedett el. Itt ismét földmérő munkát
végzett.
1884-ben megalapította az Academia
Militart, emellett kinevezték a hadsereg vezérkara IV. osztályának főnökévé. Ebben a beosztásban 1896-ig maradt.
Czetz visszaemlékezéseiben az Academia
Militart „katonamérnöki iskolának”
14
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nevezi, a mai fogalmaink szerint hadmérnök akadémiát alapított.
Az Andok tanulmányozására vonatkozó indítványát 1893-ban terjesztette a kormány elé. A terv kivitelezésére 30 ezer
pesót bocsátottak a rendelkezésére. A
munkálatokban katonatisztek és egy magyar mérnök, Léderer Gyula segítette, aki
később Célia lányát feleségül vette.
1891. január 19-én meghalt a felesége,
ezt követően csendes visszavonultságban
élt. 1895-ben az argentin hadsereg ezredeseként vonult nyugdíjba. A nyugdíjas
éveiről a Budapesti Hírlap rendszeresen
tudósított. A millenniumi ünnepségsorozatra haza szeretett volna menni, azonban
egészségromlása miatt erre mégsem vállalkozott. Hazatérésével a politikai körök
is komolyan foglalkoztak. Az 1848-49-es
honvédek nyugdíjazó bizottsága 1899. július 10-én évi 960 forint nyugdíjat ítélt
meg Czetz tábornoknak. Széll Kálmán
miniszterelnök évi kétezer forint nyugdíjat engedélyezett az 1848-as tábornoknak,
hogy itthon megfelelő módon élhessen.4
Szülőfalujában, Gidófalván nagy tiszteletnek örvendett, teljesítették a legfőbb
óhaját megtalálták és rendbe tették a szülei sírját a református temetőben.
A 80. születésnapján Buenos Aires magyar közössége köszöntötte az idős tábornokot. A tábornok spanyol nyelven írt emlékiratát lefordították németre. A magyar
fordítást a kolozsvári Országos Történelmi
Ereklye Múzeum felkérésére Strasser Mihály hírlapíró készítette el. Az emlékiratot
Czetz leírta egész pályafutását, gyerekkorát, ifjúságát, szerepét a szabadságharcban,
az emigráció éveit, házasságát, majd az argentin pályafutását, a kolozsvári Erdélyi
Történelmi Lapok folytatásokban közölte.
A Budapesti Hírlap folyamatosan figyelemmel kísérte a tábornok életét és
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egészségi állapotát. A száaz akadémiára és az ottani kázadfordulón Magyarországon
polnában helyezték el. Urnája
már alig ismerték, rajta kívül
előtt díszőrség tiszteleg, mellcsak egyetlen tábornoka élt
szobra pedig az akadémia auakkor a legendás emlékű szalájában áll.
badságharcnak: Görgey Artúr.
Tevékenységét és nevét
Czetz tervezte a hazautazást,
mindkét hazájában nagy tiszde belátta, hogy a megromlott
telet övezi. A Magyar Harcoegészsége miatt az egyhónasok Bajtársi Közössége Argenpos nagy utat már nem lett voltínai „Czetz János” Főcsoport
na képes megtenni.
1990. október 6-án leplezte le
1904-ben haláláról mél- Czetz János a Plaza Asbóth Sándor és Czetz János
tó módon emlékeztek meg a Hungríán elhelyezett szé- Hősök és mártírok falán elhemagyarországi lapok. A sza- kely kapun (Fotó: Dr. Tóth lyezett emléktábláját.5
badságharc tábornokát, az ar- Gergely Forrás: http:// Az argentínai magyar kögentin hadsereg ezredesét ka- www.magyarnegyed.com/ zösség 2004. november 27én avatta fel a Plaza Hungríát
tonai tiszteletadás mellett he- location/61/ )
(Magyar-tér) Buenos Airesben.
lyezték örök nyugalomra Buenos Aires Recoleta temetőjében, az Ortiz Az ott elhelyezett székely kaput a Magyacsalád sírboltjába. 1969. október 10-én a rok Világszövetsége ajándékozta az ArColegio Militar de la Nación alapításának gentínában élő magyaroknak. A székely
100. évfordulóján a hamvait átszállították kapu első oldalán Czetz János magyar
honvédtábornok arcképe van kifaragva, a
domborművön magyar és spanyol felirat
található.
Szülőfalujában, Gidófalván emléktáblát helyeztek el a községháza falán és emlékszobát alakítottak ki. A
gyergyószentmiklósi örmény katolikus
templomkertben emléktáblát avattak az
1848-1849-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka, az argentin
hadsereg ezredese tiszteletére. Emléktáblája van Budapesten és Pándon is.

Czetz János emléktáblája Buenos Aires
Chacarita temetőben (Fotó: Dr. Tóth Gergely Forrás: http://www.magyarnegyed.com/
location/141/ )

Tisztelgés a mártírok emléke előtt
A szabadságnak nincsen nemzetisége. A
mi szabadságharcunk jó példa erre, hiszen
a kivégzett 13 tábornok közül többen nem
is voltak magyarok. Nemcsak a magyarság, hanem minden, e hazában élő nép közös érdeke/érdeme volt a szabadság védelme. Szabadságharcunk összefogás
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volt, amelynek a népek megbékélése adott
biztonságot és erőt.
Mártírok közül hárman – Aulich Lajos,
Láchner György, Leiningen-Westerburg
Károly – németek, ketten – Kiss Ernő
és Lázár Vilmos – örmények, Damjanich János szerb, Knezics Károly horvát,
Pöltenberg Ernő osztrák volt.
Nekünk, kései utódoknak feladatunk és
kötelességünk a múlt emlékeinek megőrzése, a tiszteletadás, és az emlékezés. A
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mártíroknak szóló tisztelgés üzenet a méltóságról, a bátorságról, a zászló iránti hűségről, a haza iránti olthatatlan szeretetről,
az emlékezésről, a megbékélésről, és a jövőről.
A Hazáért, a szabadságért mindhalálig!
Nyugodjanak békében!
(Elhangzott a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett aradi vértanúkra
emlékezés ünnepi rendezvényén, 2016. október 6-án.)
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Gergely István laudációja (részlet)
Él Kolozsváron egy szobrászművész Gergely István, aki már évtizedek óta elkötelezettje a szobrászat egyik műfajának: az emlékérem, emlékplakett művészetnek. Olyannyira elkötelezettje ennek a
műfajnak, hogy lassan-lassan egy erdélyi
történelmi arcképcsarnok kerekedett ki a
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keze alól, aminek igazán örülhetünk, hisz
Gergely István nagy, hézagpótló feladatra vállalkozott. Lelkes, odaadó munkájáért övezze elismerés és dicséret.
Gergely István világosan fogalmaz,
egyszerű és tiszta formákra építi négyzetes alaprajzú domborműveit. Gazdag
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formakultúráját az erdéKis Miklós, Körölyi mívesség színvonalán
si Csoma Sándor, Boértékesíti.
lyai Farkas, Arany JáEzek a művek elődenos, Wesselényi Miklós,
ink és értékeink tiszteleOrbán Balázs, Brassai
tére, megbecsülésére fiSámuel, Jókai Mór, Ady
gyelmeztetnek.
ÖrökEndre, Benedek Elek,
befogadásuk pillanatáKelemen Lajos…
ban tudnunk kell hinni a
Ezen
domborműfolytatás lehetőségében.
vek színvonalas, euróJellemzőjük: a történel-Balról: Kötő József és Gergely István pai rangú művek, szemi hűség, az örökbefogamet, lelket gyönyörköddás, örökbevevés misztériuma
tető élményben részesítenek
iránti érzékenység. Történelminden hozzájuk közeledőt.
münk, kultúránk határköveE művekre való odafigyelést
it idézik. Fejedelmek, tudóvéljük észrevenni az EMKE
sok, hittudósok, szerzetekuratóriumának döntésések, írók elevenednek meg
ben is, mely szerint az idei
előttünk:
Szolnay Sándor-díjat GerKálvin János, Báthory Istgely István kolozsvári szobván, Károly Gáspár, Bethrász- művésznek ítélik oda…
len Gábor, Szenczi Molnár AlKöröndi Jenő
bert, Apáczai Csere János, P. Czetz János emlékplakett
(Megjelent: Művelődés
Kájoni János, Mikes Kelemen,
Közművelődési folyóirat (KoFelsőcsernátoni Bod Péter, Misztótfalusi
lozsvár, L. évf. 1997. jan.)







Issekutz Sarolta, a Bp. Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat elnöke a karácsonyi
klubest végén „tankönyvet”
ajándékoz minden résztvevőnek az erdélyi örmény kultúra
megőrzése céljából.
(cikk a 4. oldalon)

17

2017. január-február

Erdélyi Örmény Gyökerek

Vendégségben Pongrátz Gergelynél
Kiskunmajsa, 2004. október 18. II. rész

Na, menjünk át a másik terembe. Ezt tulajdonképpen a gyerekeknek másoltam.
Petőfi verse: „Ha férfi vagy, légy férfi” És
ebben van az, hogy:

Az orvosok azt mondták, nem tudnak segíteni, műtétre van szüksége. Kórházba
kell vinni, de olyan borzasztó harcok voltak a környéken, hogy lehetetlen volt kivinni a Corvin közből. Nyomókötést
„Legyen elved, hited
tettek a szemére, s lefektettük a földs azt kimondd, ha véreddel fizeted
re. Nem volt, amit a feje alá tegyünk,
vesd meg, kik egy jobb falatért
leültem, s az ölembe vettem a fejét,
eladják magukat, koldusbot és függetlenség,
úgy halt meg. Alatta a Keménykalaez legyen jelszavad.
Légy tölgyfa, amit a fergeteg ki képes dönteni, pos és a Tarisnyás Öreg, apa és fia,
’58 december 23-án egyszerre akaszde méltóságod derekát meg nem görbítheti”
tották fel őket. Ikertestvéreket egyÉdesapám 14 éves koromban adta ke- szerre akasztottak. Borzasztó, hogy mizembe ezt a verset és azt mondta: „úgy ta- lyen kegyetlen volt a bosszú! Antalóczy
nuld meg édes fiam, hogy érezd át minden volt a Corvin köz főorvosa, a Doki, ő is
szavát”. Hát én e szerint élek és nagyon kiment. Ezelőtt kb. 20 évvel halt meg,
fontosnak tartom a fiatalok nevelésében. Svájcban.
Gerincet adni nekik, tartást, erkölcsöt! Itt
Ott az a fénykép. Gyarmathy Dezsőtől
ebben benne van.
kaptam egy éve, az ’56-os olimpiai víziNa menjünk tovább. Ilyen 13-14 éves labda csapat. Mondja Dezső, olyan kegyerek volt vagy 15-20 a Corvin közben. mény meccsük volt az oroszokkal, hogy
Nem lehetett őket elzavarni. Hiába zavar- véres volt a víz. Ők ott vívták meg a Fortuk el, nem mentek el. Jancsiról készült radalmat, a medencében, Melbourne-ben,
a Pesti srác szobra, ami a Corvin közben de 4:0-ra verték az oroszokat. Itt az asztavan felállítva. Jancsi történetét leírom a lon van két üveg Tokaji és egy üveg Villákönyvemben. Ez a gyerek jobban félt az nyi kadarka, mind ’56-os szüretelés. Azért
édesanyjától, mint az oroszoktól. Az ott vannak itt. Ezek nem olyan meginni való
fent Mansfeld Péter, 16 évesen ítélték ha- borok. Az asztalon különben van néhány
lálra, 18 év és 11 napos volt, amikor fel- ’56-os újság, hát abból is van egy ilyen
akasztották. Tizenhárom percig hagyták stósz, de nincs hova kitegyem. Nincs hely.
kínlódni a kötélen! Szobrát 23.-án Budán
Ilyen aknavetővel lőtték a Gellértavatják.
hegyről a Corvin közt. Kispest- és
Ebben a szekrényben ’56-os irodalom Pestszentlőrinc határából pedig nehéz tüvan, nem teljes a gyűjtemény, de igyek- zérséggel. És hogy milyen eredménnyel?
szem összeszedni mindent, amit lehet. Az Jöjjön közelebb. Ezt az épületet nézzék
ott Falábú Jancsi. Ő volt a Corvin köz tü- meg, ennyi maradt belőle. Ott az Iparműzérparancsnoka. November 4-én egy szi- vészeti Múzeum. Ez is, meg ez is, mind
lánkot kapott a szemébe és lüktetett a vér. így nézett ki. Ezt lebontották, most egy
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kis tér van helyette. Mögötte a Lottóház.
Ezek mind új épületek.
Itt egy Márai Sándor idézet: „A kommunistától még nehéz lesz megszabadulni,
mert senki sem olyan veszedelmes, mint
egy bukott eszme haszonélvezője, aki már
nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt”,
(beszólás: mintha ma írták volna) Hát a
mai.. .ma.. .pontosan az, pontosan ez van!
Na, a Forradalom Erkölcse: az írószövetség kitett ilyen lőszeres ládákat ezzel a
felirattal: „A forradalom tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink
családjainak”. Ezekbe a ládákba csak tettek pénzt, senki nem vett ki belőlük. Ott
voltak éjjel - nappal és senki nem vigyázott rájuk. Hát próbálják ezt ma megcsinálni, (beszólás: a kirakatokba se nyúlt
senki.) - Senki, senki! Én sokszor elmondom, hogy az 56-os Forradalomnak két
óriási jelentősége van. Az egyik az, hogy
az egyetlen valóban forradalom volt egy
kommunista rendszer ellen, mert a többi
nem volt forradalom. Forradalom csak ez
az egy volt! A másik az, hogy a Világtörténelem legtisztább forradalma volt.
Ezt olyan másfél évvel ezelőtt hozta valaki: Krisztus töviskoszorúja és a vasfüggöny egy darabja és a kör két oldalára írták: „El ne felejtse a világ, úgy született
a szabadság, hogy a pesti utcán folyt a
vér”. Ebben a szekrényben a Sztálin szoborból van 2 darab, eredeti Kossuth címerek, Kádár fehér könyvei, amerikai rendszámtáblák, videokazetták, hangszalagok,
mind-mind ’56-os téma.
Na, most annak az ágyúnak, amelynek
a fényképét mutattam, a talpa itt van nekitámasztva a mozi lépcsőjének. Ha lőttek vele, csak felemelkedett és visszasül�lyedt. Amikor beállították, Ödön bátyám
egy gyereket átküldött a körút másik oldalára. A Valéria kávéház mellett volt egy fa.
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Álljon meg a fa mellett. Kinyitották a zárat, belenézve a csőbe, addig csavargatták,
míg a térdét meg nem látták. Tehát abba
a magasságba ment e lövés, a hernyótalpra. Na most, mi nem voltunk képzett tüzérek, tehát úgy kellett megoldani, ahogy
tudtuk, ugye?
Hárman kezelték az ágyút: A Kéksapka, a Falábú Jancsi és a Csonkakezű
Beszkártos. Mindenkinek olyan neve volt,
amiről fel lehetett ismerni. Engem Bajusznak hívtak, mert akkor is nagy bajuszom
volt. Kéksapka itt állt a szökőkút mögött
és figyelte a fát. Amikor jött egy tank és
eltakarta a fát, intett és kiáltott: tűz! Falábú Jancsi bent volt a pénztárban, az elsütő szerkezetre erősített kötelet megrántotta, ment a lövés. Abban a pillanatban
Kéksapka kiugrott, kinyitotta a zárat, kiesett a hüvely. A Csonkakezű Beszkártos
a mozi előcsarnokából egy lövedékkel kiszaladt, betette a csőbe és meglökte. Az
ágyú 8-10 másodperc alatt újra lett töltve,
és még egyszer mondom, nem képzett katonák voltak.
Mondjak valami családi dolgot is. Az a
fénykép 23-án este készült a Parlamentben: Nagy Imre mögött a harmadik, a bajuszos: Ernő bátyám. Az alatta lévő képen, a jobb alsó sarokban a háttérben:
Kristóf bátyám. Ez a ruha a Forradalom
idején Ödön bátyámon volt, ebben ment
ki, három éve hoztam haza Amerikából
és itt állítottam ki. A Forradalomban hordott ruhámban mentem ki, visszatérve a
Hadtörténeti Múzeumnak adtam és most a
bőrkabátot elkérték a Terror Házába. Ebben a szekrényben itt van Andris öcsém
nemzetőr igazolványa, mellette egy másik, amit még én írtam alá.
Na még valami: az a zászló az ablakban, 93-ban kettő egyforma készült. Akkor volt az Első ’56-os Világtalálkozó
19
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Budapesten. Ennek a zászlónak a párját a
Bazilikában felszentelték és a Szentjobb
mellé helyezték. Most is ott van, ugyanolyan, mint ez.
Hát körülbelül ez a Múzeum, – ha van
kérdés”...
Egyik társunk elmondja: Emlékszünk,
közlekedés akkor nem volt, és mint sebész
második napja egyfolytában operáltunk a
Szent István Kórházban. Egy nagy sokaság érkezett a bejárathoz és egy fiatalas�szony előadta: „Mi mindannyian azért jöttünk, mert hallottuk, hogy az István Kórházban lehet vért adni a sebesülteknek”.
Ő megkérdezte: Mondják meg, honnan
jöttek”? -„Egész éjjel jöttünk, Dunakesziről”. Sóhajtva fordul valaki felé a Doktor Úr: „Te is meghatódsz, én is! Ennyit a
Magyar Nép akkori hozzáállásáról! Kézcsókom a Hölgyeknek!”, (de többet nem
tud mondani, a csoportban se szól senki.)
Kérdés: Milyen körülmények között
jött létre a múzeum? –
Gergely bácsi: „Budapest- Mátyásföldön 93-ban kezdtem el, de 95-ben kidobtak a laktanya épületből, megszűnt
a múzeum./.. ./Volt egy kis pénzem,
Kiskunmajsán meglátogattam egy bajtársamat. Ő mondta, hogy a tanyasi iskola
eladó. Egy romhalmaz volt, 160 000 forintért vettem meg. Képzeljék el, milyen
állapotban volt. Négy évig dolgoztunk,
hogy rendbe tegyük az épületet, amelyet
’99 március 14-én Tempfli püspök úr felszentelt és Papp Lajos szívsebész vágta el
a szalagot. Különben most október 23-án
du. 2 órakor ő lesz a Corvin közben az ünnepi szónok”.
Kérdés: hogyan gyarapodik az anyag? –
Gergely bácsi: „Hát, kb. a felét tudtam
összeszedni, ami itt van és a másik fele
az, amióta megnyílt a Múzeum, állandóan hoznak valami anyagot, valami újat.
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Tegnap előtt hozta valaki ezt a nemzetőr
karszalagot. Ezt használták fel, a túloldalán orosz betűkkel ráírva: rendőrség, ott
van a két szovjet bélyegző is rajta. Ezt elviszem az üvegeshez, tegye két üveg közé,
hogy mind a két oldalát lehessen látni. Valaki hozott munkásőr karszalagot. Talán
két hónappal a megnyitás után látogatni
jött Homoki János honvédelmi államtitkár.
Kérdem tőle, János, mi a véleményed a
múzeumról? - „Gergely, ez nem múzeum,
ez egy szentély”! Mondom, az lenne, ha itt
meglenne a megfelelő kiállítási tárgy. - Miért, mi hiányzik? - Azok a fegyverek, amiket a Forradalom idején használtunk: egy
ilyen-, egy olyan ágyú, egy tank, T 35-öst
kértem. Már nem volt, mindet beolvasztották. Kaptam viszont egy T 55-öst, de ez is
jó. A Hadtörténeti Múzeumtól is kaptam
sok mindent. Sok képet, ott alul a falon
sorban vannak. Festmények ’56-osoktól.
Az az értékük, hogy 68-69-ben festették
őket, amikor nagyon veszélyes volt ezzel
a témával foglalkozni. Gyűjtöm az anyagot, mert remélem, hogy előbb-utóbb Budapesten is lesz múzeum.”
Újra az ’56-os kápolnában vagyunk,
Gergely bácsi megkondítja a harangot, elénekeljük a Szózatot, koszorúzunk. Az itteni nyári iskolás táborozásokról is szó kerül, majd kiadványokat, könyveket vásárolunk és hálásan megköszönjük a szívélyes kalauzolást, gazdag útravalót. Mis�sziós munkájáért a Jóisten segítse továbbra is vitéz Pongrátz Gergelyt, Gergely bácsit, ugyanis a 48. évfordulón vitézi kitüntetést kapott. Ehhez mi is meleg szívvel
gratulálunk a szamosújvári születésű magyarörmény testvérünknek.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület látogató csoportja nevében
lejegyezte:
id. Wertán Zsolt
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Advent
2016. december 8-án a Belvárosi Polgári Szalon adventi gyertyagyújtásra hívta
meg közönségét. Az egyik meghívott előadó nem érkezett meg időben, ezért mentve a helyzetet, a nagyszámú hallgatóságra való tekintettel Szőnyi Kinga szervező
felkérte a jelenlévő dr. Issekutz Saroltát,
hogy az ősi, első keresztény nemzet örmény kultúrájából, hitéletéből adjon ízelítőt a hallgatóságnak. Előadásához a már
korábban megnyitott Kabdebó János Hitünk – kereszténységünk c. fotókiállítása
adott megrendítően szép keretet.

December 10-én a harmadik adventi
gyertyagyújtásra a Budavári Polgári Szalon kérte fel előadóként dr. Issekutz Saroltát, aki A világ legrégibb keresztény nemzete címmel tartott előadást, különösen kiemelve a karácsonyi ünnepkör erdélyi örmény, örmény szokásait, a megőrzött családi hagyományokat. Köszöntőt mondott
Varga Antal, a Budavári Önkormányzat
alpolgármestere, közreműködött Agárdi
Szilvia énekesnő. Kabdebó János ez alkalomra is feldíszítette az előadótermet örmény tárgyú fotóival. Köszönet érte.
M

Issekutz Sarolta és Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Jobbról Varga Antal, Szőnyi Kinga
és Issekutz Sarolta

Buzdítás a plébánia támogatására
Kedves Támogató Híveink!
Alapítványunk minden munkatársa nevében boldog és sikerekben gazdag Új
Évet kívánunk örmény és szimpatizáns
híveinknek, és azoknak is, akik még
nem kapcsolódtak be ebbe a kulturális
és felújítási „építkező” munkába, akikre
nagy szükség van. Köszönjük –a plébánia nevében is – mindazok anyagi támogatását, akiktől 2016-ban közel 1 millió forint támogatás érkezett a Plébánia

számlájára, lerakva a segítség első jelentős „tégláit”.
Kulturális események, programok:
2016-2017 év
– dec. 6-án a Mikulásváró műsort nevető gyerekek és kísérőik élvezték
– dec. 18-án vetített képes évzáró „zeneagape” volt. A program 2017-ben folytatódik
– jan. 8-án Vízkereszt, örmény karácsony és különleges rendezvény lesz
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– zeneakadémistákkal koncert sorozat
indul havi gyakorisággal
– színes tematikájú előadás sorozat
meghívott előadókkal, a Sziklatemplommal együtt működve
–2017. márc. 15-től a muzeális gyűjtemény tárlatvezetéssel látogatható hetente
4 –szer
– folytatódik a festmény, a könyv, és a
textil restaurálás Főegyház megyei támogatása
Felújítási események, programok:
– Festéssel megújult a templom szentélye, pályázati pénzből
– Befejeződött a közösségi szint ablakainak thermó üveg cseréje és szigetelése
pályázatból és támogatásból
– Számos karbantartási igényű feladat
(elektromos, lakatos, stb.) elvégezve
– A működés folyamatos finanszírozása
(közszolgáltatások, karbantartások, iroda
működtetés stb.)

– Legfontosabb ez évi feladatunk a
templom vizesedés megszüntetése. Erre
2015 és 2016-ban nem sikerült pénzt szerezni. Inflálódással és tervezéssel együtt
ma 30 M forint. Pályázati pénzzel és a hívek támogatásával meg lehet oldani.
Várjuk, hogy minél többen megkeressenek, hogy a részletekre személyesen tudjunk választ adni.
Támogató adományaikat a plébánia
11707024-20005210 OTP számlájára
juttassák el.
Keve Mária elnök és a kurátorok
a Lelkészség Hitéleti Működését
Támogató Alapítvány
A Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia címe: 1114. Budapest, Orlay
u. 6.,Telefon 06 70 408 2240,
e-mail: örménykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tudunk küldeni.

Olvasói levelek

Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára? – részletek egy
készülő hosszabb írásból
Levelem Petres Csabához
Szeretnék írni a Petres Családról, mint örmény gyökerűekról a folyóiratunkba.
A tegnap postáztam 3 lapszámot, ami tulajdonképen 5, mert pár hónapja kettős lapszámban jelenünk meg.
„Nem hinném, hogy követelőznöm kellene, ami az elküldéseket illeti, azonban ha
nem fáradságos, jó néven venném, ha az elektronikus változatokat megkapnám.
Annál is inkább, mert a lapokat átolvasva, átnézve, meg kell állapítanom, hogy ez az
egyetlen lap azok közül, amelyek mostanában a kezembe kerültek, amely száz százalékosan elnyerte a tetszésemet. Nincs mellébeszélés, adatszerű minden.
Még a visszaemlékezések is olvasmányosak. Persze e lapoknak nem az a funkciójuk, hogy nekem, vagy másnak tetszenek – hanem, hogy meglegyenek. Csekély élettapasztalatommal úgy látom, hogy ha kő nem is, de az írás meg szokott maradni.
Köszönöm a Bp-i linket, az Újabb adatok 56-ból anyagot.
Tisztelettel, Petres Csaba.”				
(kiemelések: B.K.J.)
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Kerek évfordulók
Sorozatunkban jelenleg két kerek évfordulóról emlékezünk meg. Hollósy Simon
festőművész, a Nagybányai Festőiskola megalapítója 160 évvel ezelőtt született és
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 20 évvel ezelőtt 1997. február 14.-én alakult meg. Mindkettőre emlékezve a Művelődés közművelődési folyóirat (Kolozsvár) húsz évvel ezelőtti, 1997 januári számából alább olvasható cikkét
ajánljuk, amelynek szerzője az akkor 140 évvel ezelőtt született Hollósy Simonra
emlékező Fancsali János, az egyesület egyik volt alapító tagja.

Hollósy Simon – a muzsikus
A Máramarosszigeten 1857. február 1-én
született festőművészről Felvinczi Takács
Zoltán még 1918-ban így írt: „Tudjuk
hogy neveltetésük (a Hollósy-testvéreké)
gondos volt. Zenére és rajzra is taníttatták őket... Fiatal lelkének fejlődésére nagyobb hatást gyakorolt a zene és rajztanulás” (Hollósy Simonról. Orsz. Magyar
Szépművészeti Múzeum évkönyvei I. Bp.
155 - továbbiakban FTZ 1918.) Ugyanő
később így folytatja: „Hanem a mester
magyarnak született és a szülői házban
teljesen magyar szellemben nőtt fel. Az
a körülmény, hogy ő tulajdonképpen apáról-anyáról örmény volt, semmit se mond
ez ellen. A magyarországi örmények a
19. sz. közepén már annyira elmagyarosodtak, hogy keletről hozott anyanyelvűket Hollósy születése idején már csak néhány legöregebb fajtestvérük beszélte. Simon egy árva szót se tanult belőle. Ő mindig teljesen magyarnak érezte magát.” (F.
Takács Zoltán: Hollósy Simonról. Művészettörténeti Értesítő Bp. 2-4. sz. 203 - továbbiakban FTZ 1961,1963.)
A piarista gimnáziumban 1866/671869/70 folyamán végzett tanulmányai alatt rajzból jeles volt, de a zenét
nem találjuk az iskola értesítőjében. Föltételezhető tehát, hogy zenei nevelését

magántanárra bízták. Tanulmányai otthoni elvégzése után Budapestre került, ahol
1873-78 között, kezdetben apai kívánságra, a kereskedelmi akadémiát látogatta.
„Barátai közül Barabás Sándor joghallgató említhető meg, ki nagy érzéssel s tehetséggel művelte a zenét. Chopint játszotta
a legszebben és ezzel különös hatást gyakorolt Hollósyra, ki ekkor tanult meg csellózni.” (FTZ 1918. 156) Szülői beleegyezéssel innen Münchenbe távozik, festészeti tanulmányai érdekében. Ezidőben
festi István testvérével együtt „Hollósy
Simon halála” című képét, hol épp Istvánt
zongoránál ülve látjuk, ki édesapjuk utolsó kívánságát teljesíti. A haldokló idősb
Hollósy Simon elmúlásakor zenét szeretne hallani! Döbbenetes, amennyiben valós élményről van szó! És ettől a pillanattól Hollósy Simon, a festőművész eddig
ismeretlen arca tárul elénk. Tudjuk róla,
hogy határtalanul jószívű szülők nevelték, hogy az önmagát adminisztrálni legkevésbé sem tudó művésztípust képviselte, de mily tisztán látta a fővárosi művészi klikkek, sajtóbeli kritikusok becstelen
manővereit.
Próbáljuk nyomon követni a tiszta lelkű kultúrembert, kinek lelki világa a muzsikálásban újra és újra átszellemült.
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Az előbb említett festményen kívül, az
1887-ben készült „Ivó” című képén láthatunk egy gordonkát (vagy gardonyt?),
az 1888-ban festett „Kocsmai mulatságában találunk hangszereket, mégpedig
egy hegedűst, hangszerével, egy cimbalmot és második hegedűt. A képi megjelenítéseken túl, jelentőségében, fontosságában az egész további életművére kiható
volt a Rákóczi-induló. Ugyancsak Takács
Zoltán írja: „A kezdeti gondolatot tagadhatatlanul jobban inspirálta Berlioz gyújtó hatású kompozíciója. Hollósy nemcsak rajongott a zenéért, hanem maga is
kiművelt muzsikus volt, akinek csellóját
komoly élvezet volt hallgatni és a Rákóczi-indulónak eleven hullámzása áthatotta a lüktető lépésben előáramló tömeget a
képen is.” (FTZ 1961. 174) (Kérdés, hol
hallhatta Hollósy Berlioz zenekari művét,
esetleg Münchenben? Kézenfekvőbbnek
tűnik számomra Liszt 15. Rapszódiája!)
Hollósy leveleiben számtalanszor találunk zenére való utalásokat, mégpedig
csellójátékával kapcsolatosan. Gyermekkorában hegedülni vagy zongorázni tanulhatott, ifjúember korától kezdett gordonkázni és az maradt kedvenc hangszere.
Elképesztő zeneismeret-hiány olvasható
Aradi Nóra Réti Istvánról írott monográfiájában: „1891-ból való Rétinek egy kis
Hollósy-rajza: bal profilban ábrázolta a
mestert és baloldalt, alig sejthetően, egy
vonó vége nyúlik a képbe... (A második
rajz, »Hollósy Simon« 1896) Hollósy Simont ábrázolja. Jobb profilban ül, egész
alakja látszik, kezében nagybőgőt tart.”
(Aradi Nóra: Réti István. Bp. 1960. 23
és 57) Ugyanakkor érdekes megállapítás:
„ahányszor csak Hollósyt rajzolta - és itt
a jegyzetszerű, félbemaradt ceruza vázlatokra is gondolok - a hangszer motívumos
szimbólum szerű kísérője volt Hollósy
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elmélyedt, magába forduló, fáradt vonásainak. Réti nem is ábrázolta Hollósyt
másként, mint a zeneteremtette érzelmi,
hangulati állapotban.” (uo. 23)
Bármennyire is kínos kimondani, most
mi itt a magyarörmény Hollósy Simonról emlékezünk, a nagybányai festőiskola alapítójáról, kivel tanítványai méltatlanul bántak. „Az én nősülésem volt az oka
az ő viselkedésüknek”, mondja Hollósy,
majd hozzáteszi: „ahogy szerettem őket,
úgy megundorodtam tőlük”. Réti Istvánnak még 1900. december 30-án írott levele gyönyörű hitvallás a magyar művészetért a szeretet jegyében. De vajon mily jogon ítélték el és meg mesterük házasságát? Az ő megemlékezéseik nem lehetnek mérvadók, de olvassuk csak figyelmesen Takács Zoltánt: „Otthonülő lett
azután Münchenben is és azt igényelte,
hogy tanítványai keressék fel minél gyakrabban. Olyankor vagy könnyű társalgással kezdődött az együttlét ... vagy elővette az »Öreg« a csellóját és élvezetesen játszott. Ha volt hozzá partnere, feleségével,
mint zongoristával, és valamelyik tanítványával, az én időmben rendesen Frischauf
Ferenccel, triót alakított. (FTZ 1961. 207)
Ez a cselló hosszú utakat megtett gazdája után, hisz például 1897. december 13án Hollósy így írt Münchenből a nagybányai Rétinek: „A kisbőgőt takard be egy
jó meleg pokróccal úgy zárd le - köttesd
át a Molnárral zsineggel és küldesd le”.
(Radocsay Dénes: Hollósy Simon leveleiből. A Magyar Művészet történeti Munkaközösség évkönyve 1951. Bp. 178)
Nagybányát örökre elhagyva, több helyen próbálkozott Hollósy, így 1903.
február 28-án írja Rózsaffy Dezsőnek:
„Vajdahunyadra megyek okvetlen az idén
... Örülnék, mint egy gyermek, ha a kvartett vagy trió ott is létre jöhetne. Most
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Borodin és Csajkovszkij, Beethoven
kvartettet tanulunk konzervatoristákkal.”
(Rózsaffy Dezső‘: Hollósy Simon és iskolája. A műbarát 1922. 176)
Egy év múlva, negyvenhét éves korában (!), „folytatja” zenei tanulmányait:
„Sokat gyakorlom magam a kisbőgővel
is - tanárom van, akitől hetente két órát
veszek, rendesen 1 ½ – 2 ½ órát marad
nálam egy óra helyett.” (uo. 177-178, X.
München, 1904. február 6.)
A muzsikát aktívan űzők számára eléggé
egyértelmű milyen szinten csellózhatott férfikora delelőjén Hollósy Simon. Az egyetlen luxus - írja Münchenből, 1904. november 20-án -, amit megengedhetünk magunknak talán az, hogy hetenként egyszer kamaramuzsikát rendezünk. Egy fiatal karmester játssza a zongorát, két kitűnő muzsikus az akadémiából hegedűt és mélyhegedűt, képzelj el most engem ezek között negyediknek!? Ők, mint mondják, megvannak nagyon elégedve avval, amit én segíthetek azon, hogy a régi mesterek muzsikája
érthetőleg létrejöjjön, és hogy azoknak, akik
hallják, élvezetet is nyújthasson.” (uo. 178)
Técsőn, hol újra otthonra talál, a háború
és minden viszontagság ellenére a muzsikát az élet intim részének tekintette; erről írt
1917. október 15-én Toroczkai Osvaldnak:
„Ernő ... minket meg arról tudat, hogy
Toroczkai úr ide óhajt rándulni pár órára.
Sőt megígérte, hogy a Cellót is szívesen lehozza ide. Köszönöm hogy ez alkalommal
gondolt rám.” (Dr. Molnár Ernő’: Hollósylevelek. Magyar Művészet 1938. 253)
A következő év, 1918 elején megbetegszik, hosszú hetekig fekvésre kényszerül,
de mikor javulásban reménykedhet, a zene
az első tennivalók között szerepel: „Tegnapelőtt keltem fel hét heti fekvés után.
A csellót megkaptam. Az öreg mester jól
megcsinálta, csak már használhatnám...
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Betegségem tartama alatt több vázlatot
készítettem régi képeimhez. Felkelésem
első napján átfestettem az egész Rákóczit.
Most azután kevéssel bevégezhetem. Jövő
héten alighanem csendesen megkezdhetem a munkát.” (uo.)
Egy hirtelen jövő tüdőgyulladás öt nap
múlva elviszi az élők sorából.
„Tiszta érzésű ember részére a Rákócziinduló hangjai teljesen hasonló érezni és
tudni valókat adnak parancsba, akkor is,
mikor a muzsikából már semmi sem hallik.” (FTZ 1963.164)
Hollósy, éppúgy mint Petelei István,
azon magyarörmény értelmiségi réteg
képviselője volt, mely a zenét életének
szerves részeként tekintette és művelte
igen magas szinten.
Mint írótársának, neki is legfőbb törekvése mindig az intimitások keresésére, tekintete mindig a rejtett belső értékekre
irányult. Egyetlen igénye a végtelenség. E
végtelent bizonyára megtalálta a megfoghatatlan művészetben - a zenében is.
Fancsali János

2016. 11. 20-án Krikor atya misézett
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Hollósy Simon születésének
160. évfordulójára készülnek
2017-ben lesz 160 éve annak, hogy Máramarosszigeten megszületett Hollósy Simon festőművész. Ez alkalomból a máramarosszigeti Polgármesteri hivatal, a Máramarosi Múzeum, a Nagybányai Örmények Szövetsége, valamint a
máramarosszigeti Római Katolikus Egyház ünnepi emlékműsorral készül.

December 16-án hívta össze Máramarossziget polgármestere, Horia Scubli, azokat a szervezeteket, amelyek a Hollósy
esemény szervezői és lebonyolítói lesznek. A városvezető már a találkozó elején leszögezte, hogy egy politikamentes,
a festőművész személyéhez és rangjához
méltó ünnepet szeretne. Ennek érdekében
a meghívott intézmények képviselőit a lehető legjobb összefogásra buzdította. Beszédében kitért arra is, hogy 2017. januárjában kerül majd a helyi tanács elé elfogadásra az a határozat, mely szerint egy
a város központjába tervezett sétány a világhírű máramarosszigeti festőművész,
Hollósy Simon nevét fogja viselni.
Mint arról már korábban beszámoltunk,
Máramarossziget helyi tanácsa a november 28-án megtartott, rendes havi tanácsülésén elviekben már megszavazta azt,
hogy a városban egy utca vagy utcarész
Hollósy Simon nevét kapja. Az ügy kezdeményezői, azaz a máramarosszigeti
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Római Katolikus Egyházközség, és a
Simonchicz Incze Kulturális Egyesület
eredetileg a mostani Plevnei utca első felét javasolta az átnevezésre. A kezdeményezéshez a Hollósy Simon Művelődési
Egylet, valamint a máramarosszigeti Református Egyházközség is csatlakozott.
Horia Scubli polgármester elmondása
szerint, ő személyesen jobbnak lát egy, a
város főterén kialakítandó sétányt, amely
Hollósy Simon nevét viseli majd, sőt, azt
is szeretné, ha ezt egy mellszobor is díszítené. Az elképzelést azonban nem tudják a
város büdzséjéből megvalósítani, így számítanak a támogatók segítségére.
Gheorghe Todinca, a Máramarosi Múzeum igazgatója kifejezett öröméről beszélt a polgármester javaslata kapcsán,
megerősítve azon véleményét, hogy
Hollósyt, mint Máramarossziget szülöttét
és a nagybányai festőiskola megalapítóját
politikamentesen kell megünnepelni szülővárosában.
A szervezők elképzelése szerint, az ünnepi program magába foglal majd egy
Hollósy Simon kiállítást, amely megszervezéséhez szívesen fogadnak a festő életéhez köthető relikviákat és emléktárgyakat. Bárki, aki őriz ilyen jellegű Hollósy
emléket és közszemlére tenné azt a tárlat
idejére, jelentkezhet a fent említett szervező intézményeknél.
A kerek évforduló alkalmából tartanak továbbá egy a Hollósy életét és
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munkásságát bemutató konferenciát, lelepleznek egy háromnyelvű (örmény, magyar, román) új emléktáblát, szentmisét
tartanak a festőművesz emlékére és megkoszorúzzák a római katolikus temetőben lévő sírját, továbbá tartanak még egy
az örmény kultúrához köthető művészeti

A Szigeti Porta egy olyan hírportálként működő weboldal, mely elsősorban Máramarossziget és közvetlen környékének eseményeit, történéseit dolgozza fel. Célunk, hogy Ön, kedves olvasó, anyanyelvén juthasson hozzá az Önt
érintő információkhoz, továbbá felületet
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jellegű kiállítást is. Az ünnepségre terveik szerint meghívják majd a romániai örmény katolikus ordináriátus apostoli kormányzóját, Nm. és Ft. Jakubinyi György
gyulafehérvári érseket is.
Forrás: Szigeti Porta 2016.12.17

biztosítunk a magyar tanintézményeknek
és civil szervezeteknek, hogy bemutatkozhassanak és hirdethessenek.
Ugyanakkor a magyar vállalatok, vállalkozások is megtalálhatják a Szigeti
Portán leendő munkatársaikat, partnereiket és ügyfeleiket.

Nagybőgős
zeneagapé
2016. november
27-én, vasárnap,
a 11 órai szentmise
után, az Orlay u.6.
sz. alatti Örmény
Katolikus Lelkészség közösségi helyiségében koncertre hívtak a Rendezők. A zenés műsor
igazi zenei csemege volt, mint ahogy
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azt ígérték. A nagybőgőt Devich Benedek
szólaltatta meg, a zongorán Szilasi Dávid
kísérte. A két ifjú zenészt először üdvözölhettük körünkben. Reméljük máskor is
hallhatjuk nagyszerű játékukat.
Műsoruk volt: Bach D-dúr Gamba
szonáta, Schubert szonáta, opus posth. D
784, Dittersdorf, nagybőgő verseny I. tétel volt.
Devich Benedek 1990-ben muzsikus
családba született. 7 éves korában kezdett hegedülni, de úgy érezte, hogy a
mély hangok világa közelebb áll hozzá és

Devich Benedek, Szilasi Dávid
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nagybőgőzni kezdett. 2 év nagybőgőzés
után már részt vett Vásáry Tamás világzenekarának koncertjein. Jelenleg a Bartók
Konzervatórium és a Zeneakadémia tanulója. 2015 és 2016 nyarán ösztöndíjjal
szólamvezető volt a svájci Verbier Fesztivál ifjúsági zenekarában. Ugyan ebben
az évben megnyerte a Dittersdorf nemzetközi nagybőgő verseny I. díját. Idén nyáron a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei fesztiválon szerepelt.
Szilasi Dávid 1997-ben Budapesten született. 6 évesen az V. kerületi Szabolcsi
Bence zeneiskolában kezdte zenei
tanulmányait. 2011-ben a Weiner
Leó zeneiskola és az Újbuda Önkormányzata által meghirdetett
budapesti Liszt fesztivál és zongoraverseny kiemelt nívódíját kapta.
2010-ben a XII. Országos Nyíregyházi Zongoraversenyen 2. helyezést, 2013-ban a 13. Országos
Nyíregyházi Zongoraverseny kiemelt 1. helyezését érte el és a
XX. –XXI. századi magyar mű
legjobb előadásáért Sára Jenő
díjjal jutalmazták.
Jelenleg a Zeneakadémia hallgatója, ahol Kemenes András és
Jandó Jenő növendéke.

2016. november 20-án Kirkor atya mutatta
be a szent liturgiát a budapesti örmény katolikus templomban ministráns és kóruskísérettel.
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Programajánló
Meghívó

A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja
Tálos Géza családfa, családkutatás c. előadására,
2017. január 24., kedd 15 órára a Lívia Villába, Bp. XII. ker. Költő u. 1/a szám alá.
Megközelíthető: A Széll Kálmán térről induló 21, 21/A, 212-es busszal, a Városmajorból induló 60-as fogaskerekűvel. A Városkút megállónál kell leszállni, majd a fogaskerekű vasúti sínen áthaladó gyalogút a villához visz.

Meghívó

2017. január 29-én, 11 órakor kezdődő Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő)
ünnepi Szentmisére az örmény katolikus templomba.
A Szentmisét Krikor atya celebrálja, diakónusok és kórus kísérettel.
A Szentmisét gyertyaszentelés és égtájáldás követi.

Meghívó

A XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja
Hollósy Simonra való emlékezésre.
Koszorúzás a Böszörményi út – Hollósy Simon u. sarkán.
Összeállítás megtekintése a festőművészről.
2017. február 2. 10 óra – Az időpont változhat,
felvilágosítás a XII. ker. ÖNÖ elnökétől
Megközelíthető: A Széll Kálmán térről az 59-es villamossal.
A Királyhágó tér megállónál kell leszállni, majd előre sétálni.

Meghívó

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretettel hív Mindenkit
– akinek fontos a Fővárosi Örmény Klub –
2017. február 16. csütörtök du. 17 órakor kezdődő rendezvényére
a Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál termébe
(bejárat a Bp. V. Városház u. 7. szám felől)
Műsor
20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület (alapítása 1997. február 14.)
Szemezgetés a múlt eseményeiből.
Támogató: Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat
Támogatókat, programelőadókat szívesen fogadunk.
dr. Issekutz Sarolta elnök, a Klub háziasszonya
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Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében
1. rész
E két szó: „Velence” és „örmény” mindenkiben, akiben csak egy csepp örmény
vér is csordogál, a szent Lázár sziget örmény kolostorát idézi.
Bár a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett észak-olaszországi
utazás (szeptember 7-11.) valóban a sziget templomának, kolostorának, múzeumának és szinte páratlan értékű könyvtárának megtekintése volt, egy másik cél is
megfogalmazódott bennünk: mivel Velence és az örmények kapcsolata jóval korábbi, mint a mechitaristák megtelepedése a
San Lazzaro-n, elhatároztuk, hogy a lagúnák és sikátorok között hajdanvolt örmények emlékeit is megidézzük.
A ki-, ill. elinduláshoz sok segítséget adott egy korábbi (1997-es) kirándulás, melynek résztvevői még találkozhattak a szent Lázár szigeten szolgáló Fogolyán Miklós szerzetes atyával, aki a velencei örmények történetéről sok értékes
információval szolgált (ld. még: EÖGY
Füzetek 1997. 9., 10. sz.). Ezen információk alapján indultunk neki
a keresésnek.
A Santa Croce degli Armeni
Első célpontunk a Calle
degli Armeni-n, azaz a örmények utcájában megbúvó, velencei viszonylatban
aprócska templom, a Santa
Croce degli Armeni volt.
Itthon a felkészülés hevében mindenféle leírások,
térképek segítségével ugyan
volt valami halvány elképzelés a fellelhetőségéről, de
30

Átjáró az örmények utcájába

mindezt az elméleti tudást Velence sikátoros-kanálisos útvesztőjében a valóság totálisan romba döntötte.
A turisták szokásos útvonalán, a
San Marco teret a Rialtóval összekötő Mercerián, azaz a vásárló utcán indultunk el. Ennél az utcánál kacskaringósabb és bonyolultabb vezetésű utcát nehéz találni a világon, de hát Velencében
vagyunk! Éppen Hemingway megjegyzése járt eszemben, miszerint „...sétálni…./
Velencében/… jobb mulatság, mint keresztrejtvényt
fejteni”, amikor is egy házfalon szemünk megakadt a
„Chiesa di S. Croce degli
Armeni” feliratú táblán. Innen már csak egy csatornát
kellet „áthidalni” a megjelölt irányba, hogy megleljük a Calle degli Armeni-t,
azaz a örmények utcáját. Ez
a — még velencei viszonylatban is — keskeny utcácska egy ”Sotoportego”-ba,
azaz épület alatti átjáróba
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torkollik. Csakhogy az
is van, azt jelenti, hogy
átjáró nem volt átjárhaaz örmények komoly
tó! Vakolattörmelékre és
szerepet játszhattak Vekavics-homok buckáklence történetében már
ra keresztbe tett desza Mechitarista rend 18.
kákra rögzített táblák jeszázadi
ideérkezése
lezték miszerint „Építelőtt is.
kezés és hulló építkezéA múlt ködébe vesző
si anyagok miatt az átemlékek szerint Velenjáró lezárva!”. Erről vi- A templom kapuja
ce és az örmények első
szont John Berendt Vekapcsolatai a 6. sz-ra
lence-rajongó angol műnyúlnak vissza. Biztovelődéstörténész jutott
sabb források szerint
eszembe, aki Velencémár a 12-13. században
ről írott élvezetes könynagyon élénk kereskevének ezt a címet adta:
delmi forgalom zajlott
„Velence hulló angyale a kilikiai örmény kilai”, merthogy egy alrályság és Itália városkalommal a Santa Maria
államai (Genova, Pisa,
della Salute bejáratánál
Velence között.) Dokua következő felirattal ta- Sírkő a templom padozatában
mentumok bizonyítják
lálta szemközt magát: „Vigyázat! Az an- hogy II. Levon örmény király idejében a
gyalok hullanak”.
királyság és Velence között kétoldalú íráCsapatunk egyetlen tagja sem gondolta sos egyezmény volt életben, mely szerint
komolyan, hogy egy ilyen tábla megállít- mindkét fél jogosult ipari és kereskedelhat bennünket! Bátorságunkért olyan ju- mi létesítményeket alapítani és működtalomban részesültünk, ami kevés Velen- tetni a másik területén. Ez az egyezmény
cében járó embernek jut osztályrészül: a egészen a Kilikiai királyság fennállásáig
templom szinte mindig zárt kapuja tárva (1375-ig) érvényben volt.
nyitva volt! Ez ritka csoda, ugyanis csak
Ezen kapcsolatok révén a velencei Ziáni
havonta egyszer, a hó utolsó vasárnap- család tagjai is eljutottak a kilikiai örmény
ján a 10.30-as misére nyitják ki és akkor királyságba és az ott szerzett kellemes tais csak a helyi örmény közösség számá- pasztalataiknak (a források nem konkrera. (Ilyenkor a Szent Lázár kolostorból jön tizálják) köszönhetően Ziani Sebastiano
át egy pap misézni.). S minthogy mi ép- dózse fia, Marco, az 1200-as évek közepen a hó második csütörtökén voltunk ott, pén a már akkor Velencében megforduló
kellett legyen valami magyarázata sze- örmények rendelkezésére bocsátott a várencsénknek. (A megfejtés — mint min- rosban egy épületet, éppen itt, ahol ma a
dig — a végén).
templom áll. Az épület eredetére vonat*
kozóan egy másik – akár elképzelhető –
Az, hogy Velencében utcát neveztek el verzió is szóba jöhet: egy örmény (örméaz örményekről, sőt hogy a városban – igaz nyek?) egy nagyobb összeget juttatott a
aprócska, de több száz éves – templomuk dózsénak azért, hogy a vándor-kereskedő
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honfitársaiknak pihenőhelyük legyen a
városban. Függetlenül az eredettől a legjobbkor történt ez, hiszen nemcsak a kereskedelmi kapcsolatok révén, de majd a
tatárok és mongolok inváziója következtében is számos örmény menekült érkezett
Itália városaiba, így Velencébe is!
A 14. század egy más típusú esemény
is erősítette az örmény-velencei kapcsolatot. Fogolyán atya szerint a San Zaccaria
templom V. Leó örmény király kívánságára épült, aki Velencének ajándékozta Szent Zakariás (Keresztelő Szent János apja) ereklyéjét. Örmény szívünknek jól esne ezt így elhinni, de kénytelenek vagyunk vitába szállni e kijelentéssel, ugyanis a jelenleg látható csodaszép
15. sz-i reneszánsz homlokzat egy 12. sz-i
gót stílusú templomi előzményt, sőt egy
9. sz-ban épült bizánci kriptát rejt. Mindez azt jelenti, hogy - bár a névadó ereklyéjét valóban V. Leó adományozta a templomnak - de a templom nem épülhetett az
ő kívánságára, hiszen V. Leó a 14. sz.-ban
élt és uralkodott. Az ereklye a jobb mellékoltár alatt található. A templomban Van
Dyck, Bellini és Tintoretto képekben gyönyörködhetünk.
Nem tudjuk pontosan a kezdetét, de
ezen időszakban már élénk kereskedelmi
kapcsolatokkal rendelkeztek velenceiek a
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San Zaccaria templom

Perzsiában élő örmény kereskedőkkel is.
Velence életében jelentős szerepet játszott
a perzsiai örmény eredetű Surian család,
akik valószínűleg nagyon korai betelepülők voltak, hiszen a család egyik tagja már 1504-ben Velence nagytanácsának
patriárkája rangját viselte. A család egy
másik tagja Pius Pápa
munkáját segítette a török-elleni Szent Liga létrehozásában. Egy további leszármazott arról
volt nevezetes, hogy újjá
szervezete az Arsenalt
és a velencei tüzérséget a lepantói (1571.)
ütközet folyamán. A
Santo Stefano tempA mellékoltár, ami alatt szent Zakariás ereklyéi találhatók
lomban Jacopo Surian/o/
32

Erdélyi Örmény Gyökerek
(állítólag orvos volt) finom mívű márvány
síremlékét találjuk és ugyanebben a templomban egy bronz reliefen is látható feleségével együtt.
Isfahanból származó gazdag és befolyásos perzsiai örmény kereskedők voltak
a Seriman család tagjai is, akik ezekben a
századokban hatalmas forgalmat bonyolítottak le egész Európával, így Velencével is. A családnak már 1610-ben volt egy
háza Velencében, melyet tagjai európai utjaik során időszakosan használtak. 1690
táján hatalmas összeget (720.000 dukátot)
helyeztek el különböző velencei bankokban, majd nagy összegű kölcsönt ajánlottak fel Velencének a török elleni harcához!
Ennek fejében a Szenátustól mindenféle
privilégiumokat kaptak. Későbbiekben a
család több tagja Velencébe költözött, ahol
a velencei nemesi családok tagjaival kötött
házasságok révén végül az város uralkodó
rétegeibe is bekerülhettek, sőt még magas
rangú egyházi tisztségviselők is kerültek
ki közülük (püspökök, érsekek). A későbbiekben számos – napjainkban is számon
tartott - palota került tulajdonukba.
A család több tagja a Santa Maria della
Fava templomban van eltemetve. Az utolsó oltár előtt a földön el lehet olvasni a
márványba vésett írást:
SERIMANORUM COMITUM MONUMENTUM
Ez az 1700-as évek közepén épült, kívülről máig befejezetlen és a ráépülés következtében csak alig érvényesülő templom belül egy Tiepoló oltárképet rejt, melyet 1993-ban elloptak, de néhány hónap
múlva Velence repülőterén megtaláltak
felgöngyölve. (Később a tolvajt is megtalálták és elítélték.)
A családnak magyar vonatkozása is
van: a kereszténység perzsiai terjesztésében felvállalt szerepükért, valamint a
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Szent Széknek nyújtott anyagi támogatásokért I. Lipót császár magyar nemességet (grófi címet) adoményozott a családnak 1699. június elsejei dátummal (a két
dolog összefüggésének részletesebb magyarázatára itt nem vállalkozom). Természetesen a Vatikán is honorálta tevékenységüket: „Róma városa polgára” címet
kapott a család minden tagja, valamint az
itáliai városok területén mindenféle kereskedelmi előjogokat
3. Santa Maria della Fava templom

Eddig a 12-17 sz. közötti velencei örmények története. Ahogy az a legtöbb esetben történni szokott velük: addig mind
ügyeskedtek, hogy végül ők lettek Velence leggazdagabb betelepülő (tehát nem
tősgyökeres velencei) közössége. Egyes
források szerint a 16. sz-ban Veneto tartományban az idegen nyelvet használók
közt a legtöbb örmény volt!
33
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Kabdebó János fotói
a Belvárosi Polgári Szalonban

De térjünk vissza a Santa Croce degli
Armeni történetéhez!
A kapott épület az 1200-as évek közepén a Velencében megforduló (vagy valamilyen formában itt tartózkodó) örmények számára kiindulási pontot és lehetőséget biztosított a megtelepedéshez: a hagyomány szerint hamarosan kereskedőházaik jöttek létre a környéken, míg végül az épület helyén 1496-ban egy kápolnát építettek Krisztus szent keresztje tiszteletére. Később, az 1600-as évek végén
engedélyt kaptak a kápolna bővítésére is,
így 1682-88 között megépült a jelenlegi templom, a Santa Croce, mely a velencei örmény közösség vallási életének
központjává vált.
Velence akkori örményeinek létszámáról nincs ismeretünk, de a templom építése arra enged következtetni, hogy jelentős
számban voltak.
Ha Velence nem vízre épül, akkor a
„Templomok városa” cím elnyeréséért is
versenyre kelhetne: az egy négyzetkilométerre eső templomok száma valószínűleg a legnagyobb még olaszhonban is. Ez
a picinke örmény templom viszont méltán
elnyerhetné a „láthatatlan templom” nevet
ugyanis annyira körbe van építve házakkal, hogy senki nem tudja, hogy nézhet ki
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kívülről. Kis hagymaszerű kupolával rendelkező harangtornyát is, amit az 1600-as
évek végi átépítéskor kapott, legfeljebb
Velence galambjai láthatják!
De lépjünk beljebb a Sotoportego diszkrét homályából a barnára festett kétszárnyú kapun át, melyen örmény kereszt, latin és örmény betűs felirat hirdeti az épület rendeltetését. A belépőtérben a bal oldali padozatot nevezetes velencei örmények (és/vagy családok) örmény feliratú
fekete márvány emléktáblái (temetkezési
helyei?) borítják.
A második ajtón is áthaladva érünk a piciny, de gazdagon díszített barokk stílusú templombelsőbe. Felettünk a szokásos
kék színű boltozat magasodik, közepén
egy – kívülről természetesen nem látható
– lanterna biztosítja a kupola csillagainak
ragyogását. Művészettörténészek valószínűsítik, hogy az épület a kor két neves
építészének nevéhez fűződik. (Giuseppe
Sardi és/vagy Baldassare Longhena). Az
oltár az 1703-as felújítás korából való.
(A templom nyitott ajtajának megfejtése: Ott jártunkkor a 15. Nemzetközi Építészeti Biennálén résztvevő Örmény Köztársaságból érkezett szakembereknek ez volt
a hivatalos találkozóhelye).
(folytatjuk)
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Kabdebó János fotókiállítása
a Belvárosi Polgári Szalonban
2016. november 24.-én 17 órakor a Belvárosi Polgári Szalonban az első adventi gyertyagyújtást követően került sor Kabdebó János fotóművész „Hitünk - kereszténységünk” című kiállításának megnyitójára. Megnyitóbeszédet mondott P.
Tömördi Viktor ferences szerzetes tanár.
„Tisztelt Vendégek és Kedmegadatott az az élmény, hogy
ves János!
ha nem is Örményországba, de
Talán az a legfontosabb, hogy
Damaszkuszban. Latin-Ameaz elmúlt nyáron megismerrikában, Argentínában, részt
hettelek és egy hetet együtt
vehettem és találkozhattam örtölthettünk Erdélyben. Ebben
mény emberekkel és örmény
az egy hétben részben megtaliturgiával.
nultuk egymást kezelni, mert a
Mint egyháztörténelem tahasonló gondolkodásmód ezt
nár, a főiskolásoknak és a
megkönnyítette.
gimnazistáknak is fontos megtanítani ÖrMásrészt megismerhettük egymás mű- ményország XX. századi történelmét, azt
vészetét. Igaz én csak azt tudtam, hogy Te az örmény holokausztot, amit egy idegen
fotóművész vagy, Te többet tudtál meg ró- hatalom egy nép ellen tett. A több millió
lam, mert a városnézések
örmény vértanú, mert keés szentmisék beszédeiben
resztény, és mert nemzeti.
a gondolkodásomat és a viIsmerjük az örmények
lágról alkotott látásmódoXVII. századi magyar-ermat meghallgattad és ezt
délyi történelmét. Nem
az esti beszélgetések soszeretnék erről beszélrán megbeszélhettük egyni, hanem a képek alapmással.
ján arról a mély lélektanViszont a képeidet csak
ról, amely az örmény műkésőbb ismerhettem meg. Szőnyi Kinga a Belvárosi Polgári vészetben, jelenleg fotóAz internet segítségével és Szalon háziasszonya és Kabdebó J. művészetben benne rejlik.
a mai kiállításon láthatom
A Kárpát-medence bemeg a Te alkotásodat és tudásodat arról a fogadó közeggé vált számukra, ahogy Te
világról, amihez ragaszkodsz.
János erről az interneten meg is emlékezAz örmény lélekben és gondolkodás- tél: „hangsúlyoztad, hogy Magyarországon
ban benne kell hogy éljen a nemzethez és nemzetiséginek lenni jó, hiszen a történea nemzetegyházhoz való rendkívül szo- lem során mindig befogadó ország volt és
ros kapcsolat. A legrégebbi nemzet és ál- az marad.”
lamegyház a kereszténység történelméEz a kiállítás is ennek a reprezentáns
ben az örmény. Az örmény lélek mind a példája: a magyar Polgári Szalon, megadmai napig megőrizte ezt a tudatot. Nekem ja a helyét annak, hogy együtt élvezhessük
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a magyar-örmény táj-egyházművészet
együttes ragyogását.
– Kedves János, számodra mi a fotózás,
az amit szintén egy egyik internetes lap
jellemez: „Számára a fotózás olyan, mint
a gyermekkori örök szerelem.
A fotográfia szinte minden területe
megérintette már. Palettája sokszínű, ebből mutat be egy csokorral az érdeklődő
látogatóknak.”
Mivel elmesélted gyermek és ifjúkorodat - azt a bizonyos Kolozsvárt -, ami

megőrizte a nemzethez és az egyházhoz
való tartozásodat. S azzal, hogy most egy
új fővárosban élsz, megajándékozol bennünket az örmény egyházhoz és nemzethez való ragaszkodás fotóművészetével.
Ma ezt a fotóművészetet csodálhatjuk
meg, azzal a szemmel és látással, ahogy
Te látod ezt a világot és a Te szemeiddel
látjuk most mi is.
Adjon ehhez további kegyelmi támogatást a Mennyei Atya.
P. Tömördi Viktor

Megjött a Mikulás

az Örmény Katolikus Lelkészség gyermekeihez az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház művészei jóvoltából, december 6-án.
A hangulatos, vidám előadásban nemcsak a színészek, hanem a gyermekek is szereplők, közreműködők voltak, akik
feloldódva „segítették” a játék „gyermek”szereplőit a Mikulásvárás izgalmaiban. Keller
Linda, Koncz Eszter és Pintér
Gábor remekül oldották meg a
helyzetet.
M

Jobbról Hegedüs Annamária
és leszármazottai – három generáció
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Gyarmati Béla
Egy kitüntetés valódi története I. rész
A mai nemzedékeknek október 23-án jó
esetben az ’56-os forradalom jut az eszébe, pedig 1848-ban is volt egy - fájdalmas emlékezetű - október 23., az erdélyi
Zalatnán. Vannak családok, ahol a zalatnai
események emléke nem „történelem”, hanem a családi emlékezet szerves része.
1945 augusztusában Nuridsán Lajos m. kir. jószág-főfelügyelő, beletörődvén abba, hogy miután szeretett Irén nővére a háborúban nyomtalanul eltűnt, immár ő lett családja legidősebb tagja, ebbéli minőségében fontosnak tartotta, hogy
az anyai nagymamájáról, erzsébetvárosi Lukáts Rózáról szóló és addig a családban szájról-szájra hagyományozott históriát legépelje az utódok számára. Az unoka története Hetessyné Géczy Judit (ükunoka) jóvoltából változatlan formában
- bár a közrebocsátó neve nélkül - megjelent az EÖGYKE füzetek 2009. évi januári számában. Eszerint a zalatnai vérengzések idején Avram Janku, a fosztogató oláh
bandák vezére beleszeretett volna a szépséges örmény leányzóba, a mi Lukáts Rózánkba, akit megvédelmezendő fegyveres
őrséget állíttatott volna Lukátsék háza elé.
Róza azonban a védelem leple alatt hetven magyar nemest rejtett el a házban,
amit a kiegyezés táján Ferenc József egy
Schönbrunnban átadott, brilliáns brossal
feltűzött arany érdemrenddel hálált meg.
(A bross nincs meg, mert „később vissza
kellett adni” [!])
A történet azonban - valamennyi továbbadójának és lejegyzőjének legjobb
szándéka ellenére -, nem a valóság, hanem annak „égi mása”. A megtörténteket
ugyan igazolni látszik a Róza asszonynak

adományozott azon kitüntetés tényleges megléte, amit ő haláláig büszkén viselt, és ami a róla készült képeken is ábrázoltatott, de elgondolkodva a histórián,
számtalan okvetetlenkedő kérdés merülhet fel: Avram Janku tényleg olyan gavallér lett volna, hogy megvédje egy hajadon
becsületét, azokban a napokban, amikor
Zalatnától Gyulafehérvárig - és Erdélyszerte sok más faluban - tömegesen erőszakolták meg, és gyilkolták le a magyar
nőket? Hogy’ lehetett állítólag 70 magyar
nemest észrevétlen bújtatni egy házban
(még ha Janku védelme alatt állott volna
is)? És miért jutalmazta volna Ferenc József a rebellis magyarok érdekében életét kockáztató leány hősiességét 19 (!) évvel később (amikor a leány már férjes as�szony és nyolc gyermek anyja) - hiszen a
jutalmazott tettnek semmi köze nem volt a
kiegyezéshez? És vajon milyen alkalomból rendelhették Schönbrunnba a kitüntetendő erdélyi asszonyt, hogy ugyanolyan
kitüntetést nyújtsanak át neki, mint amivel 1850-ben - állítólag - Avram Jankut is
megkínálták? Egy érdeklődő ükunoka tehát elindult a halovány nyomokon, hogy
megismerje a valódi történetet. Kiderült,
hogy még ha a valódi történet helyenként
más is, mint amivé a családi emlékezetben „lepárlódott”, de annál nem kevésbé érdekes. Egyes részleteket nem sikerült igazolni - bár ettől még lehetnek igazak - de a legtöbb megerősítést nyert, és
legfőképpen: ahogy maga a kitüntetés jelvénye pihen a dobozában, úgy ágyazódott
be a szépanya története a történelem bársony párnájába… Kutatásaim alábbiakban közzétett eredményét nem történelmi
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értekezésnek, csupán az események hiteles rekonstrukciójának szánom: minden
kijelentő módban megfogalmazott állítás
történelmi forrásokon nyugszik, a következtetéseim és feltételezéseim függő voltát pedig feltételes mód jelzi.
Hogy a családi história nem teljesen
alap nélküli, azt a Budapesti Hírlap 1899.
október 24. számának tárcájában közöltek
is mutatják: „Lukács László pénzügyminiszterünk atyját és családját - hír szerint
- maga Dobra mentette meg a legyilkolástól, mert szerelmes volt a család egyik leányába, aki ugyan őt számba sem vette, de
azért Dobra az ő kedvéért megvédelmezte a családot és közelebbi rokonait.” Sok a
hasonlóság a mi történetünkkel, bár mintha a hírforrás kevésbé lenne bennfentes.
Rejtegetett nemesekről és kitüntetésről ez
a történet nem szól, pedig 1899-ben már
rég túl voltunk a kiegyezésen.
Lukáts Róza a Zalatnán élő, örmény
származású dúsgazdag erzsébetvárosi
Lukátsok egyikének, Lukáts Lukács ottani postamesternek a kilenc gyermeke közül hetedikként 1829-ben született. Róza Konstantin nevű bátyja orvosnak tanult, József öccse gyógyszerész lett
(„schönbrunni udvari patikárius”), legidősebb öccse, Dávid - és a családnak szinte minden tagja (atyja, nagybátyja, testvérei, unokatestvérei) - bányarészvény-tulajdonos volt, amit a zalatna-környéki
nemesfém-bányák különösen érdekessé
tesznek. Az igen gazdag erzsébetvárosi
Lukátsok 1762 óta armális nemesek voltak, de - mivel ragaszkodtak örményként
szerzett előjogaikhoz -, a feudális jogrend
miatt sem Erdélyben, sem a Magyar Királyságban földbirtokkal nem rendelkezhettek. Nemességük viszont alkalmassá
tette őket arra, hogy a kiépülő birodalmi
postahálózatban a bizalmi állást jelentő,
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előjogokkal járó és jól jövedelmező postamesteri tisztet betölthessék: Zalatnán
különböző időkben egymás után legalább
három erzsébetvárosi Lukáts volt postamester.
Lukáts Róza születésekor Zalatna magas hegyek közt megbúvó, pezsgő életű gazdag városka volt, Gyulafehérvártól
(Karlsburg, ma: Alba Iulia) mintegy 2530 km távolságban, magas hegyek közt
szűk völgy mélyén. Gyulafehérvár volt
Alsó-Fehér vármegye adminisztratív központja, ahol általában az akkoriban rendőri feladatokat is ellátó császári katonaság
is állomásozott, Zalatna pedig az érchegységi bányászat-kohászat, ércvizsgálat és
nemesfém-beváltás központja, az erdélyi
bányabíróság, valamint a kincstári erdőgazdálkodás székhelye volt.
Zalatna lakossága túlnyomó többségében román volt, a legnagyobb kisebbség
pedig az értelmiség zömét kitevő és a politikailag uralkodó magyarság volt. (Magának a városnak a lélekszámát 1848-ban
- Lukáts Béla alapján - mintegy 3600 lakosra tehetjük, aminek 1/3-a volt magyar,
de a város joghatósága alá tartozó falvakkal együtt a zalatnai lakosságszám már
közel 9000 volt, aminek csak 1/8-ad része
volt magyar. Ennek később nagy jelentősége lesz!) A zalatnai örmények a kisebbségi magyarok közt is szórványban élő kisebbséget képeztek és bár őket örménynek
tartották, de ők magukat már magyarnak
vallották. Örmény anyanyelvüket otthon
is alig használták, nyilvánosan pedig csak
egyfajta kereskedői „tolvajnyelv”-ként.
Kis létszámuk miatt saját gyülekezetük
nem volt, helyette a helyi római katolikus
templomba jártak (ez is gyorsította elmagyarosodásukat). A Zalatnán élő Lukátsok
postamesteri hivatása folytán a családban
természetes volt mind a román, mind - a

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. január-február

A történelmi környezet, Gyulafehérvár, Sárd, Metesd, Zalatna és Topánfalva a Google Earth térképén

bányaigazgatásban jelen lévő németnyelvű alkalmazottak kapcsán - a német nyelv
ismerete is. A Zalatna környéki bányákat
a körülöttük magasodó hegyek oldalán
fekvő, kincstári tulajdonban álló kiterjedt
erdőségek faanyaga szolgálta ki, aminek
kitermelése, feldolgozása a hegyek közt
élő oláh parasztság számára jelentett életlehetőséget. A városi polgársághoz képest
a ma már elképzelhetetlen szegénységben
élő oláhság érdekei nyilvánvalóan ütköztek a Kincstáréval: a Kincstár a kitermelt
erdőket újra kívánta telepíteni, a hegylakó oláhság ellenben a kitermeléssel keletkezett irtványföldeket szántó és legeltetési célokra akarta hasznosítani. A folyamatosan meglévő szociális feszültség egyik
kirobbanása volt már 1784-ben a HoraKloska felkelés/lázadás is, amit a császári
hatalom - a magyar vármegyékkel együttműködve - kegyetlenül elfojtott ugyan, de
kiváltó okát nem szüntette meg. Később
a Zalatna környéki oláh parasztoknak egy
vitatható döntés elleni tiltakozását bizonyos Varga Katalin képviselte, akit emiatt

a parasztok lázításával vádoltak, és amiért ő 1848-ban, a forradalom kitörésekor
is börtönben ült! Máig nem értem, hogyan
települhettek erzsébetvárosi örmény őseim önként egy olyan „szociális darázsfészek”-be, mint Zalatna…
A mi Lukáts Rózánk a korabeli úri hölgyekhez hasonlóan gondos neveltetésben
részesült, a magyaron kívül jól beszélt németül is. (Ez később meghatározó tényező lett!) Róza 1848 tavaszán arányos testalkatú, szép arcú és kedves magaviseletű,
mélyen vallásos hajadonként élte meg a
magyar szabadság erdélyi hajnalát.
A zalatnai és a Zalatna környéki oláhok kezdetben a magyarsággal együtt örvendeztek a feudális kötöttségek kinyilatkoztatott eltörlése (a jobbágy-felszabadító
áprilisi törvények) felett, amitől a növekvő nemzeti öntudatú oláhság - ettől kezdve egyre inkább románságnak nevezve és
hivatva magát - a feudális elnyomatás és
a szegénység azonnali megszűnését, valamint a románságnak a magyarokéhoz
hasonló politikai jogosítványait várta. A
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románság részéről az ezzel kapcsolatos elképzelések megvitatására 1848
májusában megtartott első
balázsfalvi nagygyűlésen
feltűnt egy fiatal, frissen
végzett román ügyvéd,
Avram Iancu (Janku, vagy
Jánk Ábrahám). Janku jól
tudott magyarul, iskolába
egyebek közt Zalatnán is
járt - tehát akár már gyermekként is megismerhette Lukátsékat, illetve Rózát, akinél alig pár évvel
Lukáts Róza
volt idősebb!
Janku a kolozsvári jogi liceumban végzett és ’48 tavaszán tette le végső ügyvédi
vizsgáját. (Janku tehát ’48-ban Petőfihez,
Vasvárihoz, Jókaihoz hasonló jogvégzett,
politikailag tájékozott fiatalember volt!)
’48 tavaszán a létrehozott román nemzeti kormány tagjává választották, majd a
topánfalvi prefektura elöljárójává és „az
első hegyi légió tribunusa” (tábornoka)
lett. Jankut hamarosan sokezernyi oláh
felkelő követte.
A társadalmi viszonyok azonnali javulásának elmaradása, az erősödő - és a magyar vármegyék részéről alábecsült/elutasított - román nemzeti érzelem, valamint
a bécsi ellenforradalmi bujtogatás hatására 1848 nyarán a románság elhatározta,
hogy a bécsi kormány oldalán, a magyarsággal szembefordulva próbálja meg elérni nemzetiségi céljait. A közrend fenntartására és a város önvédelmére május
21-én Zalatnán is megszervezték a nemzetőrséget, amibe magyarok, románok,
németek egyaránt jelentkeztek és fölvétettek. Erdélyt hamarosan fegyveres harcok dúlták, reguláris magyar királyi, illetve osztrák császári csapatok mellett
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magyar és román népfelkelők vonultak ide-oda a
hegyek között, mindenhol
saját hatalmuk érvényesítésére törve.’48 őszén
- az Erdélybe benyomuló magyar seregek elleni csapatösszevonás érdekében - a Zalatnán addig
a rend fenntartását biztosító rendes (császári) katonaságot elvezényelték.
A románság külön, román nemzetőrséget kívánt szervezni, majd egyre szélsőségesebb követeléseket kezdett hangoztatni. A zalatnai
közigazgatás vezetői nem álltak a helyzet magaslatán, így napokon keresztül
fokozódó feszültség után 1848. október
23-án, hétfőn, a zalatnai magyar és a román nemzetőrség tárgyalási egyezkedése
alatt a környékbeli erdőségekből és oláh
falvakból felfegyverzett mócok (hegyvidéki oláh pásztornép) tömege özönlötte el
a várost. Zalatnán puskalövések dördültek és pillanatok alatt több helyen is felcsaptak a szándékosan szított lángok. A
zalatnai kohómű egy fiatal alkalmazottja, Friedrich Oelberg, várandós feleségét
és családját időben Abrudbánya felé menekítette, maga azonban lóra kapva, a hegyeken át - hogy elkerülje az országutakat lezáró oláhok csapdáját - lóhalálában
Gyulafehérvárra robogott, hogy onnét reguláris katonaságot hívjon segítségül. Estére Zalatna nagy része leégett, nem maradt egyetlen ép templom sem (még az ortodox is a lángok martaléka lett). A bányakapitányságot és az aranybeváltót kifosztották, az ércelőkészítő művet és a kohó
berendezéseit elpusztították… Ekkor
Janku még nem volt Zalatnán, a pusztítást
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Olvasói levél...



róluk, hogy nem tudnak eléggé románul!
És persze, aki a fegyveres fosztogatóknak,
erőszakoskodóknak megpróbált ellenszegülni. A lángok pedig nem nagyon nézték,
kinek a házát emésztik…
A lángok és a lövöldözés elől a lakosság
fejvesztve menekült: sokan a várost környező erdőkbe bujdokoltak. Az eluralkodott rettegés mértékét jelzi, hogy zalatnai
kohómester, Reinbold Antal és vele menekülő három női családtagja a menekülésben kimerülve öngyilkosságra szánta magát! Mások, ahogy tudtak, nekiindultak az
útnak Gyulafehérvár felé, ahol a várban a
katonaság védelme alatt reméltek menedéket találni.
Folytatjuk



Kedves Julika!
Elnézést kérek a zavarásért, de pontosítanom kell néhány dolgot azzal kapcsolatban, amit kivonatolt az Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. november-decemberi számában (szerk.megj. 51. oldal), a
fiam (Kaáli Nagy Botond) Népújság-beli
írásából, éspedig:
1. Ösz Domokos, a marosvásárhelyi
filharmónia fagottművésze felkérésemre
DUDUK-on adta elő azt a műsorát (eredeti örmény zene), amelynek kottáit én szereztem meg Jerevánból, Borbély Lászlón
keresztül (Örményországban idegenvezető, örmény). Ez prömier volt Erdély-szerte.
A duduk vásárlása is az én „bolondériám”.
2. Az András Lóránt Társulatot (Románia első és egyetlen Táncszínháza!) hónapokkal ezelőtt kértem fel, hogy örmény
táncokat tanuljanak meg. Puskás Attila
Barnától kaptam egy DVD-t örmény, kaukázusi táncokkal, amelyekből a Társulat



elő is adott. Az eredeti örmény népviseletet Simó Júlia biztosította.
Maradok szeretettel, Nagy Attila,
MÖMKE
Vereczkei Réka és Szalonna Zoltán az esküvőjükön
örmény és sváb népviseletben

Petru Dobra vezényelte. (A zalatnai illetőségű Dobra Péter/Petru Dobra szintén
ügyvédi végzettségű zalatnai kincstári írnok szegény armális nemesi család sarja,
a zalatnai események fő felelőse.)
A pusztításnak a magyarok voltak a fő
célpontjai, de nem kizárólagosan! A felszított indulatok következtében sokakat
ép ésszel fel nem fogható indokok alapján
gyilkoltak meg: volt, aki azzal érdemelte
ki a halált, hogy - román létére! - magyar
bírósági tárgyaláson működött közre, volt
mészáros, akit azért öltek meg, mert magyaroknak mért ki húst, mások meg azért
haltak meg, mert a kincstári alkalmazottak jellemző kékfestő ruháját, vagy ahhoz
hasonlót viseltek, esetleg mert kiderült
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Bemutatták Kovrig Béla „Nemzeti kommunizmus
és Magyarország. Egy eszme története” című kötetét
A könyvbemutatót a budapesti Párbeszéd Házában tartották november 7-én. A kötetet Tabajdi Gábor történész, valamint a szerkesztő, Petrás Éva történész ismertették.
Kovrig Béla (1900–1962) a két világháború közti Magyarország jeles szociológusa és szociálpolitikusa volt, aki
1948-ban elhagyni kényszerült hazáját. Az Egyesült Államokban telepedett le, Milwaukee-ban, a Marquette
Universityn lett egyetemi tanár. Nemzeti kommunizmus és Magyarország. Egy eszme története című műve,
melynek kéziratán haláláig dolgozott,
magyar nyelven most jelent meg először, a Gondolat Kiadó és a Barankovics
Alapítvány jóvoltából.
Tabajdi Gábor történész a bemutatón
kiemelte, hogy egy könyv hazatérésének
ünnepe ez az este. Ez követően 1956-ról
beszélt, és emlékeztetett, a magyar forradalom a hidegháború egyik legmeghatározóbb konfliktusa volt, mely jelentős hatást gyakorolt a globális politikára
is. Értékelése azonnal elkezdődött, publicisták, propagandisták, de történészek,
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társadalomtudósok is foglalkoztak a magyar októberrel. A róla szóló diskurzust
eleinte főleg baloldali, reformkommunista
megközelítések uralták, másrészt a totalitárius paradigma határozta meg. Ezekkel
szemben azonban a legkülönbözőbb társadalmi csoportok is őrizték 1956 eszmeiségét, különféle szimbolikus formákban.
Kovrig Béla kereszténydemokrata,
keresztényszociális szempontból, tudósként közelített a forradalomhoz – emelte
ki a Tabajdi Gábor. – Könyvében elemezte az 1945 és 1956 közötti hazai
történéseket is, valamint értékelte a
Horthy-korszakot. A kötet egy rendkívül alapos elemzés és egy nagyszabású empirikus kutatás ötvözete, melyet Kovrig Béla politológiai, szociológiai, történeti kutatások alapján írt meg. Felhasználta Marx, Lenin, Szekfű Gyula munkáit, valamint
a korabeli magyar, orosz és amerikai
sajtóanyagokat és irodalmi műveket.
Emellett kérdőíveket szerkesztett,
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melyet a terjesztők 7 730 példányban osz- késztető munka, amely kérdések sorát veti
tottak szét Amerikában és Európában a fel – állapította meg Tabajdi Gábor.
magyar menekültek között. A kérdőívekA kötet megjelenésében jelentős szenek körülbelül a fele érkezett vissza, ame- repet vállaló Rétvári Bence államtitkár
lyekből Kovrig 1 300 kódolt válasz adata- egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott jeit használta fel könyvében.
len lenni a bemutatón, ezért titkára, Sölch
A kötet ugyanakkor egy rendkívül ala- Gellért olvasta fel ismertetését. Ebben az
pos marxista és kommunista történet is államtitkár kiemeli, hogy a Kovrig Béla
– folytatta a történész, aki szerint talán által készített kérdőívek kitöltőinek jelensokakat megdöbbent a címben szereplő tős többsége a polgári demokrácia híve
szösszetétel, mely két, egymástól távoli volt, közülük sokan preferálták a kereszfogalmat kapcsol össze.
ténydemokrácia és a keresztényszociaTabajdi Gábor elmondta, Kovrig érté- lizmus eszmeiségét. A két legnépszerűbb
kelése a Tanácsköztársaságról alapvető- személyiség pedig Teleki Pál egykori mien eltér a hazai propaganniszterelnök és Mindszenty
da által évtizedekig sulykolt
József bíboros, hercegprímás
képtől: bemutatja ugyanis a
volt a körükben.
Kun Béla által meglovagolt
A kötetet szerkesztő és annacionalista érzést is, melynak előszavát író Petrás Éva
hez Rákosi Mátyás álnaciotörténész ismertette, hogy
nalizmusa nagyon hasonló.
Kovrig Béla a kérdőívek és
A kommunista nacionalizaz interjúk mellett a követmus csúcspontja az 1848–49kező elsődleges forrásokat
es forradalom és szabadságvizsgálta és használta fel kuharc századik évfordulójátatómunkája során: a Manak a megünneplése volt.
gyarországon 1956. október
Petrás Éva
Művében Kovrig Béla rámu22. és november 9. között
tat a német nemzetiszocalizmus és a bol- sugárzott összes rádióközleményt tartalsevik nacionalizmus közös gyökereire és mazó, 1957-ben New Yorkban megjelent
cáfolja a Horthy-korszak fasiszta minősí- kiadványt; a müncheni Magyar Levéltár
tését. Nem tagadja ugyanakkor 1956 szo- 1956-os vonatkozású magyar dokumencialista tartalmát, azonban hangsúlyozza, tumait; a Kongresszusi Levéltárban hozhogy a preferált szocialista rendszer egy- záférhető magyar folyóiratanyagot, 1956
általán nem létezik, az ezzel kapcsolatos második felétől kezdődően; az 1956-ban
válaszok negatívak, az átélt tapasztalatok megjelent, lényeges társadalmi és politimiatt.
kai utalásokat tartalmazó magyar versA kérdőívek esetében arra is kíván- anyagot, valamint vezető magyar írók nécsi volt a szerző, hogy a válaszadók mi- hány más közleményét.
lyen értékeket kapcsolnak a demokráPetrás Éva kiemelte azt is, hogy Kovrig
cia és a szabadság fogalmakhoz. Kovrig Béla három hipotézist állított fel az 1956Béla könyve szintézis, az empirikus kuta- os forradalommal kapcsolatban – társatás és a személyes tapasztalatok összegzé- dalmi rekonstrukcióra irányuló mozgase, nagyszabású, ma is továbbgondolásra lom; többé-kevésbé a patriotizmus által
43

2017. január-február

Erdélyi Örmény Gyökerek

meghatározott, hazafias, felszabadító mozgalom; a magyar nacionalizmus által meghatározott nemzeti felszabadító mozgalom
–, majd kutatásai alapján így fogalmazta meg a forradalom és szabadságharc lényegét: „A magyar felkelés hazafias és népét felszabadító mozgalom volt, demokratikus társadalomreformáló, továbbá morális és kulturális újjászületési jelleggel... a
forradalom meg akarta szabadítani a népet
a szegénységtől, az állandósult szenvedéstől, a szocialista törvényesség hiányától, az
erkölcstelen eljárásoktól, a minden szinten
megtalálható zsarnoki önkénytől…”
A könyv szerkesztője ezt követően emlékeztetett: Kovrig Béla tudósi, írói munkássága során mindig szem előtt tartotta
Szent Ágoson mondását: „Mert mire vágyik erősebben a lélek, mint az igazságra?” A nemzeti kommunizmus és Magyarország ékes példája ennek a törekvésnek.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
tényként állapította meg, hogy egyedül



a kereszténydemokrácia és a keresztényszocializmus nem tévesztett utat a 20. században, mégpedig azért, mert a katolikus
egyház társadalmi tanítására épül.
Ez az eszmeiség egyértelműen szembeszállt a liberális vadkapitalizmussal, a faji
alapokra épülő nemzetiszocializmussal –
mely nyilvánvalóan szembemegy a bibliai alapokkal, amely szerint minden egyes
ember Isten képmása – és az osztályalapú
kommunista bolsevizmussal is. A kereszténydemokrácia képviselői nemcsak intellektuális, de morális értelemben is helyes
választ adtak a korszak súlyos kihívásaira,
vállalva az üldöztetéseket, sőt, akár a vértanúságot is, ezért a mai keresztény-polgári oldalnak egyedül vállalható fundamentuma az evangéliumokra épülő kereszténydemokrácia és keresztényszocializmus – fogalmazott Semjén Zsolt.
Bodnár Dániel/Magyar Kurír
Fotó: Váli Miklós
2016. november 9.





Döbrentei Kornél születésnapi köszöntése

és Júdás, mint erkölcsi etalon? című könyvének bemutatója
Döbrentei Kornélt, az
MMA rendes tagját köszöntötték 70. születésnapja alkalmából november 9-én a
Makovecz Szalonban, ahol
bemutatták a József Attila-díjas és Alternatív Kossuth-díjas író, költő Júdás,
mint erkölcsi etalon? című
legújabb könyvét is.
A háznagyi teendőket Juhász Judit látta el. Az esten közreműködött Petrás
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Mária népdalénekes, keramikusművész, az MMA
rendes tagja, Faragó Laura és Szabó András előadóművész, illetve Dóka
Andrea színművész. Az
eseményen részt vett mások mellett Püski István is.
Döbrentei Kornél és az estet moderáló Borbély László beszélgetéséből kiderült,
hogy a költő első versét kilenc esztendős korában írta
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és azóta is a megismerést tekinti a legfőbb
kalandnak. Arra a kérdésre, hogy bátorították-e abban az időben, amikor az első
költeményei megszülettek, Döbrentei
Kornél elmondta: „attól, a kilenc éves korombéli veni sancte-i pillanattól kezdve
tudom, hogy nekem írnom kell. Ebben a
hitemben mindenki erősített, aki látta az

Borbély László és Döbrentei Kornél

írásaimat. Tudom, hogy sokkal tartozom
nekik. Egész életemben mindig valamilyen ügy mellett, valami érdekében küzdöttem. A számomra fontos, valódi értékeket igyekeztem felmutatni. Most is erre
törekszem.” Borbély László többek között azt is megkérdezte, hogy miben hisz
Döbrentei Kornél? „Elévülhetetlennek tartom a Magyar
Hiszekegy című három soros
verset, amelyet később Hitvallás címen tizenöt szakaszossá
bővítettek. Ezt nekem a nagyapám tanította meg. És abban
is hiszek, hogy egyszer majd
eljön az az idő, hogy az ezen
a feltámadáson munkálkodók
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díja nem a keresztre feszítés lesz.” Csoóri
Sándorra, akit Döbrentei a bajtársának
nevezett, így emlékezett: „A mi nemzedékünknek voltak ki nem mondott mártírjai is. Fáj minden érték, ami elmegy. Intellektuálisan nehezen fogom fel, hogy egy
világító elme úgy tud elmenni, hogy többé már nem adatik meg a személyes jelenléte. Hiányával dacosan birkózom.” Új es�székötete A Júdás, mint
erkölcsi etalon címével kapcsolatban a költő kiemelte: „Európában lassan minden természetest természet-ellenessel helyettesítünk
be. Eljön majd az az
időszak, amikor a természet-ellenes lesz a
természetes. Nem tudok másra gondolni,
mint arra, hogy az emberiségből valakik valamilyen szándékkal
ki akarják nevelni az emberséget. Lassan
már az is természetessé válik, hogy nem
tartjuk be a szavunkat, hogy hátba döfjük
a másikat. Ez a Júdás-cselekedet. És ez nagyon veszélyes a magyarságra nézve. Nekünk ugyanis meg kell
maradnunk. Borzasztó
jövő néz ránk, ha nem
vetünk véget ennek a
folyamatnak” – mondta
Döbrentei Kornél.
MMA Művészeti Akadémia honlapjáról

Petrás Mária
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Magyar zenész lett a világ legjobb ütőse 2016-ban
Horváth Kornélt idén jelölték először az
A Kossuth-díjas Horváth Kornél lett
2016-ban a világ legjobb ütőhangszerese elismerésre, és korábban más magyar sem
a brit Rhythm magazin internetes oldalá- volt jelölt. A legtöbb szavazatot valószínak szavazásán. A 62 éves magyar zenész nűleg Magyarországról kapta, de egyelőre
nem tették közolyan világhízé, kire hányan
rű neveket előszavaztak, és
zött meg a best
a győztes utápercussionist
kategóriáni sorrend sem
ban, mint Pete
ismert még. A
Lockett, Chris
dobosok között
Fehn (Slipknot),
Chad Smith, a
a korábban soRed Hot Chikáig
Princeli Peppers tagja
szel együtt játgyőzött.
szó Sheila E és
A győzelem
Adele ütőhangazzal jár, hogy
szerese, Aaron Horváth Kornél hang drumon játszik Zorán koncertjén
a Rhythm maDraper.
gazinban és másutt is cikk fog megjelen„Munkásságom eddigi legkomolyabb ni rólam. A zenészek számára nagyon fonszakmai elismerése ez, magyar zenész tos a médiában való megjelenés, és a brit
korábban nem került fel ilyen listára. Ta- Rhythm az amerikai Modern Drummer
lán annak köszönhető a siker, hogy ki- mellett a dobosok és az ütőhangszerecsit másképpen játszom, mint a többi- sek legfontosabb nemzetközi magazinja
ek, kilógok a sorból. Az elmúlt években a - mondta Horváth Kornél.
tHUNder Duóval sokat szerepeltünk NyuA Kossuth-díjas ütőhangszeres több
gat-Európában és Amerikában, a kinti saj- mint kétszáz lemezen működött már
tó kedvező kritikákat írt rólunk. A jelölést közre. A Snétberger Ferenc gitárosis a projekt ütőseként kaptam, ebben a for- sal és Dés László szaxofonossal alkomációban hosszú évek óta együtt játszom tott dzsessztriójával, a Trio Stendhallal
Dörnyei Gábor dobossal, aki fantaszti- lett ismert a nyolcvanas évek végén. Azkus muzsikus és Londonban a Kortárs Ze- óta külföldi sztárokkal, köztük Randy
neművészeti Akadémián tanít” - mondta Breckerrel, Al Di Meolával, Tommy
Horváth Kornél.
Campbellel és másokkal játszott együtt,
A zenei oldal a szakújságírók javaslatai a hazai poprock színtéren pedig állanalapján november közepén állította össze dó közreműködő Zorán és a Tátrai Band
tízes listáját, ezután az olvasók szavazhat- koncertjein
tak a jelöltekre. A magazin úgy jellemezte
játékát hogy a tHUNder Duóban a hagyoOrigo MTI 2016.12.01. Forrás: MTI/
mányos ütőhangszerek ösztönös mestereMohai Balázs
ként használja a modern stílusokat.
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Magyarörmény Élő Örökség
Új folyóirat, közösségi igényből

Új magyar sajtóttermékkel gazdagodott az erdélyi kulturális élet. A Magyarörmény
Élő Örökség című kiadvány – mint azt a címe is sugallja – az erdélyi magyar örmény
közösség által kiadott – és nem csak e közösséghez szóló – hírlap, amelynek első,
2016. decemberi – 2017. februári számát múlt héten mutatták be Marosvásárhelyen.
A tervek szerint negyedévenként megjelenő, A3-as
formátumú, két színes oldalt
is tartalmazó, korszerű szerkesztési elvek szerint formált
és összeállított 16 oldalas folyóiratot az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége adja
ki, főszerkesztőjeként Puskás Attilát, az EMÖSZ elnökét tünteti fel, felelős szerkesztője Bakó Zoltán. A műszaki szerkesztésért és tördelésért Haáz Vince, a korrektúráért Fórika
Sebestyén felel.
A lap bemutatóján, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében
Puskás Attila üdvözölte e megjelenteket
és szólt a lapról, illetve az előzményekről.
– Öt évvel ezelőtt Marosvásárhelyen, majd
Székelyudvarhelyen beszélgettünk erdélyi magyar-örmény vezetőkkel arról, hogy
jó volna egy írott-nyomtatott sajtóorgánumot megteremtenünk – olyat, amely sokkal mélyebb olvasási élményt ad, sokkal
személyesebb, mint az internetes kommunikáció. Az erdélyi örmény újságszerkesztés az 1843-ban született Szongoth Kristóf
armenológus nevéhez kötődik, aki fontosnak tartott megjelentetni egy olyan szemlét, amely a hagyományos örmény értékeket bemutatja, amely a közösségről szól.
Ezt a havilapot Armeniának hívták, jelentős magyar-örmény időszaki szemle volt,

de az alapító halála után megszűnt. 1989 után Keresztes
Zoltán próbálta újraéleszteni a lapot Szamosújváron, de
nem volt akinek szerkesztenie.
Tőle Tarisznyás Csilla vette
át a munkát, de magára maradt vele, sem anyagilag, sem
szerkesztési szempontból nem
tudta a forrásokat megteremteni. 2010-ben újra felvetődött a
gondolat, hogy folytatni kellene az Armeniát, de ma ezt már
csak úgy lehet megvalósítani, ha mindegyik
erdélyi magyar-örmény közösségből érkeznek cikkek és hírek, ha mindegyik közösség közöl benne, és ezáltal a magáénak érzi
a lapot. A budapesti Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettől kaptuk ugyan
örmény tematikájú füzeteket, amelyek részben Erdélyről szóltak, és nagyon sok itteni
újságcikk jelent meg bennük, de egyértelmű, hogy ez csupán egy szép gesztus volt
irányunkban. Úgy éreztük, hogy ez már nekünk nem elég: az utóbbi időkben az itthoni egyesületek fejlődnek, prosperálnak, sok
programot szerveznek, a fiatalok közös táborokba járnak, felpezsdült az erdélyi magyar-örmény élet, és úgy véltük, hogy ennek valamilyen formában fórumot kell teremtenünk, illetve mindezt a történelemnek
meg kell őriznünk. A lapot ez okból is elküldjük az erdélyi nagyobb könyvtárakba.
Hírlap jellegű, közérdekű információkat
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tartalmaz, közérthető nyelven megfogalmazva, hiszen közösségi igényből született. Az örökséget, amit kaptunk, próbáljuk
élővé tenni, az élő történelem a fontos számunkra. Az örmény logó, amit Puskás Attila Barna is készített, jelzi, hogy ez a lap
minden erdélyi magyar-örmény szövetség
sajátja. Úgy próbáltuk erdélyivé tenni, hogy
a különféle rovatokat különféle tájakról érkezett írásokból állítottuk össze. Marosvásárhely jelentős közössége mellett fontos,
hogy más települések örmény közösségei is
magukénak érezzék a lapot. Nem egy ember készíti, hanem több: Bakó Zoltán, Zakariás Eszter, Gál Hunor, Biró Melinda, Kulcsár Petra, Szász Ávéd Rózsa, Puskás Attila
Barna, Czirják Károly, Minier Ottó, Nagy
Gyöngyvér és mások. A lap két oldala színes, nagy képekkel, kevesebb szöveggel, a
hátsó oldalon életképeket találhatunk a közösségek életéből. A folyóiratnak nincsen
százszázalékosan biztos anyagi fedezete
– bízunk benne, hogy lesz folytatása, maradt bőven anyagunk a további lapszámainkra is. Az utolsó oldalon reklámozni is lehet, a mintapéldányon azon cégek szerepelnek, amelyek tulajdonosai erdélyi magyar
örmények. Szeretnénk, ha minél többen hirdetnének is lapjainkon, hiszen a kiadványt
egész Erdélyben fogják majd olvasni.
Szász Ávéd Rózsa hozzátette: a cél az,
hogy ne postán keresztül érkezzen a Magyarörmény Élő Örökség, hanem kézbe
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adjuk annak, aki igényli, és ezzel is közösséget építsünk. Felépítése tekintetében a
kiadvány első fele hírekből áll, a lap közepe a fiatalok írásait tartalmazza. A második
rész a múltról beszél, ami ugyan nem hírlapanyag, de mind emlékszünk azokra az
időkre, amikor nagyon keveset tudtunk az
örmény őseinkről. Ezért beszélünk róluk,
a népszokásokról, azokról, amiket magukkal hoztak és arról, amit mi ebből megtartottunk. Szerepelnek benne örmény mítoszok és lesz egy Örmény arcélek, egyelőre
munkacímű sorozatunk is: egy családtörténeti jellegű rovat, amelyet mindig mások
írnak arról, hogy őseik hogyan élték meg
az erdélyi történéseket.
Bakó Zoltán szerint a lapnak egy baja
van: hogy csak 16 oldal.
– Az elején féltünk attól, hogy lesz-e mivel megtölteni ezeket az oldalakat, a munka végén pár anyagnak már a következő lapszámra kellett maradnia. Reméljük,
hogy akik megvásárolják, azok félre is teszik a lapot, lévén háromhavi kiadvány. A
belső képek elsősorban azért nagyok, hogy
lehessen látni, ki van rajtuk. A 21. században ez a trend: nagy képek és kicsi szöveg.
Az embereknek nincs idejük olvasni... Az
érdeklődők az ormenyorokseg@gmail.
com levélcímen, valamint a 0756-222903-as telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot a szerkesztőséggel.
E-Népújság.ro – 2016 december 19,

Az EÖGYKE és az EÖGY füzetek 1997-es alapítása óta konferenciákkal, kapcsolatok
kiépítésével, a kultúra terjesztésével élesztette fel az addig szunnyadó erdélyi örmény
identitást Magyarországon és Erdélyben. Beindította az egyházközségek segítségével a
civil szerveződést. Ez nem gesztus volt, hanem elhivatottság és önként vállalt kötelesség
részünkről a gyökereink, szülőföldünk magyarörménysége iránt. Így ismerhették meg
az erdélyi örmény közösségek is egymást, és kezdődhetett meg az együttműködés. Ehhez járult hozzá a havonta megküldött füzetekben az örmény múlt és kultúra feltárása is.
Nagyon örülünk a fejlődésnek, az új folyóirat megjelenésének, amely bizonyítja, hogy
a húsz éves munkánk elérte célját.			
Erdélyi Örmény Gyökerek K. E.
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Vörösváry Ibolya és Vörösváry Márton Újévi koncertje
az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 2017. január 3-án

Vörösváry Ibolya és Vörösváry
Márton 2016 szeptemberétől
a hollandiai Groningen Prins
Claus Konzervatórium mesterszakos hallgatóiként folytatják tanulmányaikat. Ibolya az
Erasmus ösztöndíjjal brácsa, míg
Márton hegedű- és zongora mesterképzőn tanulnak Christophe
Weidmann (brácsa), Sebestyén
Kati (hegedű) és Paul Komen
(zongora) irányításával. A kinti tanulmányaik első félévében
számos koncertjük volt. Márton
az elmúlt év szeptemberében Vadim Repin
világhírű hegedűművész amszterdami mesterkurzusán F. Kreisler: Recitativo és Scherzo és N. Paganini: Caprice Op.1 No. 22 műveit adta elő a mester nagy megelégedésére. November 16-án a brémai Hochschule
koncerttermében Csajkovszkij D-dúr hegedűversenyét játszotta Liga Skride lett zongoraművésznő kíséretével, majd november 19-én a Moderato Cantabile kórus jubileumi koncertjén a groningeni
Der Aa-Kerk székesegyházban lépett fel. Novemberben
a leeuwardeni deHarmonie
koncerteremben közös kamarazenei koncerten Reger: 1. hegedű-zongora szonátáját, Beethoven: esz-dúr zongoratrióját és
Dohnányi Ernő: c-moll zongoraötösét adták elő, majd ezt követte december 4-én az antwerpeni Dijkstra galériában megrendezett koncert, mely felemelő élményt nyújtott a hallgatóságnak. Nemrég a leeuwardani

Grote Kerk templomban bensőséges hangulatú adventi hangversenyen Händel-Halvorsen
Passacaglia című darabját játszották. A Konzervatórium ünnepi záróeseményeként rendezték meg Emmy Verhey híres holland hegedűművésznő részvételével azt a mesterkurzust, ahol
Márton Bach d-moll partitájának
Chaconne tételét játszotta. Az
Országos Idegennyelvű Könyvtárban immár a második alkalommal rendezték meg közös újévi koncertjüket, mely remélhetőleg
a következő esztendőkben is folytatódni
fog. A koncert során a következő szerzőktől hangzottak el művek Ibolya (brácsa) és
Márton (hegedű és zongora) előadásában:
F. Schubert, N. Paganini, H. Wieniawski,
K. Lipinski, Liszt Ferenc, F. Chopin, P.
Hindemith, H. I. F. von Biber, E. Ysaye, G.
F. Händel – J. Halvorsen.
Vörösváry Gábor
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XIX. Nerses Bedros (1940-2015) emlékkönyv
2016. szeptember 21-én, a Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsún Krikor atya az
elhunyt Pátriárkánkról megjelent egy örmény nyelven íródott szép emlékkönyvvel ajándékozott meg, amelyben a budapesti látogatásáról szóló képek is láthatók.
Tutsek Árpád vállalta, hogy a Pátriárka életrajzát lefordítja. Köszönet érte.
dr. Issekutz Sarolta
XIX. Nerszesz Bedrosz
(Nerszesz Péter) rövid életrajza
Kairóban született 1940. január 17-én,
ötödik gyermekként egy mélyen hívő és
nyolc gyermeket számláló családban. A
középiskoláit a kairói Freri Kollégiumban végezte.
Korán papi hívatást érezve, Rómába
küldték, a Leó Pápai Örmény Szemináriumba, ahol a Gergely Egyetemen Filozófiát és Teológiát tanult.
Pappá szentelte Kairóban Raffael
Bayean püspök, az egyházmegye főpásztora 1965. augusztus 15.-én, és megkapta
a kairói plébánia felelős vezetését, támogatva Hovannesz Vartabed Kászpáreant,
a későbbi XVIII. Hovanesz Bedrosz
katolikoszt.
1968-1990 Plébános volt a Heliobolszi
(Kairó) templomban, különösképpen bátorítva különféle lelki mozgalmak működését.
1990. február 18.-án az Alexandriai Örmény Katolikus Egyházmegye Főpásztora.
Főtisztelendő XVIII. Hovanesz Bedrosz
Katolikosz Pátriárcha felszentelte.
1992-1997, mint tag vett részt az Egyiptomi Katolikus Hierarhiában, Általános Titkári Hivatalt vezetve az Egyiptomi Katolikus Egyházak Lelkipásztori Tanácsában.
Az Örmény Katolikus Püspökök
Szinódusánakint tagjaként egymást követve,
– tag a Püspöki Tanácsban, irányítva a
Patriarchátus székét 1993 – 1995
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– főtitkár a Papi Hivatások Pátriarchátusi
Bizottságában 1993 – 1995
– tag az Örmény Katolikus Egyház Tartós Szinódusának 1994 – 1999
Katolikosz Pátriarchai Választás
1999. október 7.-én az Örmény Katolikus Püspöki Szinódus megválasztotta a Katolikus Örmények Kilikiai Háza
Katolikosz Pátriarchájának, felvéve a
XIX. Nerszesz Bedrosz nevet. A székfoglaló szertartás ugyanazon hónap 24.-én történt. 1999. december 13.-án megkapta az
Egyházi Szentséget II. János Pál pápa részéről.
Lelkipásztori látogatások a Pápa
Őszentségével
Részt vett az Őszentsége II. János Pál
Pápa látogatásain Egyiptomban (2000

Erdélyi Örmény Gyökerek
február), Jordániában (2000 március),
Szíriában és Örményországban (2001
szeptember).
Részt vett az Őszentsége XVI. Benedek
pápa jordániai zarándokútján (2009 május) és a ciprusi lelkipásztori látogatásán
(2010 június ).
Főpásztori Látogatások
Székfoglalásától számítva, lelkipásztori
látogatásokat teljesített a következő apostoli állomáshelyeken:
Jordánia (2000 március és 2009 május), Franciaország (2001 május és 2006
május), Svédország (2001 május), Ausztrália (2001 június és 2004 március), Lengyelország (2001 június, 2013 és 2014 december), Örményország (2001 szeptember, 2008 július, 2014 május és szeptember, 2015 január és április), Ukrajna (2001

2017. január-február
október-november), Perzsia-Irán (2003
február, 2004 november és 2015 január),
Keszab-Szíria (2003 augusztus), Egyiptom
(2003 december és 2004 május) HalebAleppo- Szíria (2004 május), Jeruzsálem
(2005 szeptember), Latin-Amerika (2005
október-november), Gharabach (2006 július), Örményország/ Grúzia, Ciprus (2010
július), Bolisz-Isztambul (2014 szeptember), Oroszország (2015 április), Magyarország (2015 május).
Halála
XIX Nerszesz Bedrosz katolikosz 2015
június 25-én hunyt el Bejrútban, szívszélhűdés következtében, 75 éves korában.
2015 szeptember 16.-án az Örmény Köztársaság elnökének rendelkezése alapján
halála után (posthumus) kitüntették Szent
Meszrop Mastoc érdeméremmel.

(Emlékeztetőül: Az Örmény
Genocídium 100 éves évfordulója tiszteletére a pátriárka
2015. május 20.-án Budapestre
érkezett, május 21-én zártkörű
látogatást tett az Örmény Katolikus Plébánián és templomban,
május 22-én az Örmény Katolikus Plébánián bemutatkozott
a pátriárkának a hazai örmény
katolikusság vezetése, május
23-án az Örmény Genocídium
100. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét celebrált a Bazilikában, amelyen Dr. Erdő Péter bíboros, prímás is jelen volt,
majd a Bazilika fogadótermeiben a bíboros meghívására fogadáson vettünk részt. Május
24-én a Gellért Szállóban búcsú
ebéden láttuk vendégül a pátriárkát, kíséretével együtt.)
M
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Egy szíriai örmény katolikus templom tabernákulumának fedőlapját állítják ki Budapesten
Egy, az Iszlám Állam terroristái által megsemmisített szíriai templomból származó
ereklyét ajándékozott az Örmény Katolikus Egyház Magyarországnak.
A keszabi katolikus templom tabernákulumának fegyverrel megrongált fedőlemezét Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások

rítusú szentmisét követően Budapesten.
A szíriai háború mementóját Krikor
Badichah, a római XIII. Leó Örmény Kollégium rektorhelyettese adta át az államtitkárnak a budapesti Örmény Katolikus
Lelkészség épületében. Az eseményen jelen volt Török Tamás, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár is.

Krikor Badichah, a római XIII. Leó Örmény
Kollégium rektorhelyettese örmény rítusú szentmisét mutat be a budapesti Örmény
Katolikus Lelkészség épületében

Minisztériumának parlamenti államtitkára vette át január 8-án az örmény

A szíriai Keszab városából származó, az Iszlám Állam által
megsemmisített örmény katolikus templom szentségházának lőfegyverrel megrongált fedőlemeze

A 2014-ben ostromlott
templomból kimenekített tabernákulum fedőlapját rövidesen kiállításon mutatják be.
Magyar Kurir, 2017. január 9.
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2017. január-február
2.

1. Január 8-án az örmény katolikus
3.
szentmisén (Bp. 11. Orlay utca 6.)
2. A keszabi örmény katolikus templom tabenákulumának hatszor átlőtt
fedőlemeze

3. A plébánia dísztermében
az ereklyét bemutató előadás
a sajtó nyilvánosságának

Örmények
Velencéje
címmel fotókiállítás nyílt
december 9-én a XII. kerület Polgármesteri Hivatal folyosóján.
A kiállítást a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat rendezte Fancsali G. János és
családja fotóiból
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„Élő emlékezet” – Örmény származású
családok Marosvásárhelyen – 7. rész
IZMAEL CSALÁD
IZMAEL MIHÁLY - szamosújvári kereskedő
Felesége: KARINGER MANURAI
Gyermek:
(1) Kajetán Károly (*Radnót, 1810 –
✝Marosvásárhely, 1880) - kereskedő
Felesége: PAPP MÁRIA (*1814 – ✝1891)
Házasságkötés: 1843, Szamosújvár
Gyermekeik:
a. Mihály (*1836 – ✝1874)
b. Anna (*1838 – ✝1917)
Férje: DUDUTZ JÁNOS (*1828 –
✝1889)
Lásd a Dudutz család ismertetőt.
c. Károly (*1843 – ✝1907)
Felesége: Szamosújvárnémeti DÁNIEL
AMÁLIA (*1848 – ✝1927)
d. Márton (*1845 – ✝1930)
Felesége: KONDRAY ANNA (*1857 –
✝1907)
e. Ferenc Ferenc (*Marosugra, 1847 –
✝Marosvásárhely, 1927)
Felesége: BOCSÁNCZY ANNA (*Szelecske, 1865 - ✝Marosvásárhely, 1942)
Házasságkötés: 1883
Gyermekeik:
(e.1) Mária (*1889 - ✝1974)
Férje: AUFFENBERG ÁGOSTON
(*1882 - ✝1955)
(e.2) Ferenc (*1890 - ✝1949)
Felesége: BUZESCÓ IRMA (*1890 –
✝1980)
(e.3) Anna (*1892 - ✝1933)
Férje: HARMATH SÁNDOR (*1887 ✝1965)
Lásd a Harmath család ismertetőt.
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(e.4) Katalin (*1894 - ✝?)
Férje: SCHRONK JENŐ (*1892 –
✝1975)
(e.5) Kornélia (*1898 – ✝1985)
Férje: dr. PÁLOSY JÁNOS (*1887 ✝1972) - ügyvéd
Gyermekük:
(e.5.1.) Albert (*1913 - ✝1943) - repülő főhadnagy
(e.6) Rozália (*1901 - ✝2000)
Férje: OSVÁTH ELEMÉR (*1896 ✝1963) - gyógyszerész
(e.7) Ilona (Pulcheria nővér) (*1905
- ✝1985)
f. Katalin (*1849 – ✝1904)
Férje: SZENTPÉTERY ANTAL (*1844
– ✝1909)
g. István (*? – ✝?)
Felesége: ALEXA MÁRIA (*1849 –
✝1878)
(2) Márton (*1845 – ✝1930)
Adatközlő: Aszalos Enikő Klára

Deák Ferenc (Győzelem) tér – Poklos utca
találkozásában álló házsor, (közte az Izmael ház), a „tornyos városháza” építésekor lebontják

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. január-február

DUDUTZ CSALÁD
DUDUTZ JÁNOS (*1828 – ✝1889) - kereskedő
Felesége: IZMAEL ANNA (*1838 ✝1917)
Dudutz János papír-képeslap boltjának
árukínálatát így reklámozta:
„S ha, kinek babája levelét várja
csakis nálam van a legszebb képes kártya.
Írhat erre aztán szerelmes dolgokat,
még a legszebbért sem számítunk fel sokat ”
Lakóházuk, ismertebb nevén a Dudutz
ház, a Rózsák tere 54. szám alatt késő
barokk stílusban épült, és eredetileg a
Bucher család tulajdona volt. A 18. század
második felében az udvar felé terjeszkedve a házat megtoldották. 1970–ben az udvari részekből alakították ki a városi Vásárcsarnokot. (Vö. Fodor S., Balás Á.: Vásárhelyi útikalauz). A ház utcai frontján,
az emeleti szobákban 1827-ig a Magyar
Királyi Tábla működött.

Családi kép: Dudutz Jánosné szül. Izmael Anna és férje Dudutz János nyolc gyermekükkel

Gyermekeik:
(1) Gábor (*1860 – ✝1892)
(2) János (*1862 – ✝1918) - vegyeskereskedése a Nagypiac – Kossuth (Călărașilor)
utca sarkán állt
Felesége: VIRÁG GIZELLA (*1877 –
✝1938)
(3) Károly (*1864 – ✝1917) - erdőmérnök
Felesége: CSERNÁTONY RÓZA
(Miskolc)
(4) Antal (*1866 – ✝1943) - bőrárú kereskedő, a „Dudutz sarok” Kossuth utca felőli részén levő boltjának árukészlete főleg bőrárúból állt, de varrógépszíj, szövő
gyapot, lenfonál, pokróc (takaró), posztó
harisnya, gabonás zsák, vízhatlan védőponyvát is tartott.
Első felesége: REICHARSPERG KATALIN (*1873 - ✝1914)
Második felesége: BIRÓ JOLÁN
(*1899 - ✝1968)
(5) István (*1868 – ✝1928), kereskedő, a
„Dudutz sarok” Nagypiac felőli oldalán
fűszer csemege, virág és növényvetőmag,
illat – takarítószer, borvíz, építőanyag (cement), ipari célra denaturált szeszt forgalmazó nagyáruházukat tartott.
Felesége:
IZMAEL
ERZSÉBET
(*1876 - ✝1915) – lsd. DUDUTZ –
WESELY család
(6) Ferenc (*1870 - ✝1932) - kereskedő
Felesége: LÁZÁR ÁGNES (*1877 ✝1939)
lsd. DUDUTZ – MARTHY, DUDUTZ
– BÜKKÖSI, DUDUTZ – SÁNTA,
DUDUTZ – MITTELMAN családokat
(7) Gerő (*1842 - ✝1906)- orvos
(8) Irma (*1876 - ✝1950)
Adatközlő: Aszalos Enikő Klára
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Özv. Dudutz Jánosné szül. Izmael
Anna és gyermekei: János, Antal,
István, Ferenc, Irma, Gerő, Károly
				
Családi kép 1903-ból:
Dr. Dudutz Gerő, Dudutz Ferencné szül. Lázár Ágnes és Dudutz Ferenc, két gyermek
Dudutz Jánosné Virág Gizella és Dudutz János, két gyermek
Középen: Dudutz Károly és özv. Dudutz Jánosné szül. Izmael Anna
Dudutz Antalné szül. Reiharsperg Katalin és Dudutz Antal, három gyermek
Dudutz Istvánné szül. Izmael Erzsébet és Dudutz István, két gyermek
Pototzky Péter és felesége Pototzky Péterné szül. Dudutz Irma

DUDUTZ – POTOTZKY CSALÁD
Pototzky Péter saját tulajdonú
DUDUTZ IRMA (*1876 – ✝Malakóházat vásárolt Vásárhelyen
rosvásárhely, 1950)
(Kossuth utca 18 szám), ameFérje: POTOTZKY PÉTER (*1869
lyet emelettel bővített. Főisko- ✝Marosvásárhely, 1945) - divatlai végzettsége szerint tisztviárú kereskedő
selői beosztásban dolgozott a
A lengyelországi örmény Pototzky
városházánál. Az I. Világhábocsalád előbb Nagyszeben közerú végén állásából eltávolítva
li Grossechenk (Nagysink/Seica
divatárú üzletet nyitott a RóMare) környékén vásárolt földbirzsák terén (Transylvania száltokon gazdálkodott. Család tagjai Potorzky Gergely (1842-1906) Pototzky Péter és ló földszinti részén). A keresés felesége: Dániel Mária (1846- Pototzki-né szül. kedés fortélyaival nehezen birkózó családfő megcsappant jö1920) majd Pototzky Péter (1869- Dudutz Irma
vedelmét azzal pótolta, hogy a
1945) és felesége: Dudutz Irma, valamint Pototzky Irma (1875-1947) és férje lakóháza udvarán álló raktárakat bérlakáKovrig János (1864-1930), vásárhelyi je- sokká alakította és így értékesítette.
lenlétüket a római katolikus sírkertben látGyermekeik:
ható síremlékek bizonyítják.
Napjainkban is élnek Pototzky nevű csa- (1) IRÉN (*Marosvásárhely, 1896 ládok Csík és Csíkszépvíz körzetében. ✝1987)
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Férje: KÁLMÁN OSZKÁR (*1880 - ✝?)
- tisztviselő
Gyermekeik:
(a) László
(b) Zsuzsanna - a család Németországban él
(2) MAGDOLNA (*Marosvásárhely
1902 – ✝Marosvásárhely, 1975)
Férje: ASZALOS PÉTER (*1891 –
✝1970)
Gyermekeik:
(2.a) Árpád (*1925 – ✝Marosvásárhely,
2007) - biológia tanár
Felesége: ALBERT KLÁRA (*1932 ✝?) - tornatanár
Gyermekeik:



(2.a.1) Enikő Klára (*1954)
(2.a.2) Erika Judit (*1960)
(2.b) Éva (*1929 - ✝2014)
Adatközlő: Aszalos Enikő Klára

Aszalos Árpádné szül. Pototzky Magdolna,
gyermekeik Árpád és Éva, férje: Aszalos Péter





Az örmény naptárból

Február hónapja is ünneppel kezdődik.
2-án van Gyertyaszentelő Boldogasszony.
Jézust 40 napos korában elviszik a jeruzsálemi templomba, ott van Mária és József, s egy idős próféta, Simeon, meg egy
idős prófétaasszony: Anna. Az ünnep énekei között szerepel Simeon éneke: „Most
bocsásd el szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert látta szemem a
megváltódat, Istenem”.* S aki még nem

látta meg, törekedjen arra, hogy megláthassa. Erre alkalmas a nagyböjt, mely e
naphoz közel van. De lehetnek példáink szentek is. Emeljük ki a hónap szentjei közül Szent Theodorosz katonaszentet
(28.) Küzdésre adhat példát!
dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 137. oldal

Balról: Hegedüs Annamária
elnök, Fancsali G. János a Budaörsi Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke és Béres
L. Attila elnökhelyettes az Örmények Velencéje című fotókiállítás megnyitóján
(Kép az 53. oldalon)
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Hazánkban élnek apostoli örmény származásúak is, akik január 6-án ünnepelték
Jézus Krisztus megszületését. Alább közöljük számukra Őszentsége II. Karekin,
minden örmény legfőbb pátriárkájának és katolikoszának üzenetét Urunk, Jézus
Krisztus Szent Születésének és teofániájának ünnepe alkalmából.
Ecsmiadzin, Örmény Apostoli Egyház központja, 2017. január 6.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen
Kedves Hívők!
A mai napon Urunk születésének napján örömmel nyilvánítjuk ki hálánkat Istennek. A
csecsemő Jézust magasztaljuk, aki Betlehemben született, és azért jött a világra, hogy
megmentse az emberiséget, és pusztulásra ítéltetett.
Ádám, Isten első ember teremtménye megsértette az isteni parancsot, szembeszegült
Isten akaratával, és ezáltal megfosztatott a Teremtő kegyétől és adományaitól. Ádám révén megszületett és az emberi élet részévé vált a bűn, és a világban megjelent a Halál.
De Isten az Ő teremtői szeretetével és kegyelmességével új valóságot hozott létre az emberiség számára. Amikor eljött az ideje, elküldte Egyszülött Fiát, hogy megváltsa az emberiséget a bűneitől, és biztosítsa számukra az örök életet. Krisztuson keresztül a bűn viharában vergődő világ megújult, és az emberiség abban a megtiszteltetésben részesült,
hogy esélyt kapott a megújulásra, mindössze meg kellett fogadnia hozzá, hogy megteremti a béke, szeretet és jó szándék uralmát a világon. Urunk megváltói valóságának a
fényében Pál apostol így figyelmeztet bennünket: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent
áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi
az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Rómaiaknak 12:2)
Az apostol e szavai kifejezik az evangélium szellemét. Az evangélium szelleme a Krisztusban való megújulás ösvényén keresztül, az emberi élet és társadalom átalakítása és a
közös jót szolgáló eszmék révén, és a világ igazságossá és békéssé tétele által manifesztálódott a világban. Mindazonáltal szomorúsággal tölt el, hogy a bűnös gonosz Isten szándékával ellentétben, számos formában tovább létezik. Továbbra is vannak háborúk, konfliktusok, terrorizmus; továbbra is sérülnek az emberi jogok, és a népirtások, a kulturális
javak pusztításának jogos elítélése továbbra is várat magára. A kapzsiság, a gazdagság vágyása csaláshoz és visszaélésekhez vezet, emberi tragédiákat, a társadalom polarizálódását és társadalmi igazságtalanságokat eredményez. A kedvesség és az őszinteség mellett
tovább él a gyűlölet és az árulás is. S a szelídség, az odaadás mellett tanúi vagyunk a vak
ambíciónak és a megszállott hatalomvágynak. Túl e sebeken Krisztus születésének rejtelme a megújulás reményével tölt el bennünket. Tehát Pál apostol szavait követve az emberek kipróbálhatják magukat és felismerhetik, hogy „mi az Isten akarata, mi az, ami jó,
ami neki tetsző és tökéletes”, és Isten kedvére való munkálkodással élhetik az életüket.
(folytatjuk)
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Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer)
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy
személyi jövedelem-adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Húsz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.
Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.
Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,
amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katolikus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs
önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
„Te, aki annyi szeretetet adtál
Te, aki mindig mellettünk álltál
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre elmentél.
Szereteted szívünkben örökké él.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tauffer Ferenc

2016. október 14-én, 74 éves korában elhunyt.
Felejthetetlen halottunkat 2016. október 21-én a BAJI temetőben helyeztük örök nyugalomra.

Drága emléke szívünkben él!

Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 228. szám
2017. március-április

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.

Az örmény naptárból

Örmény kódexből

Március 7-én van Jeruzsálemi Szent Cirill napja. Görög egyházatya volt. De ugyanezen a napon ünneplünk
egy másik Szent Cirill püspököt (életéről több adatunk
nincs), ami érdekesség: vele együtt édesanyját, Annát
is említjük. Március 12-én van a szebasztei 40 vértanú emléke: római katonák voltak. Keleten igen elterjedt a tiszteletük. Így is emlegetik őket: 40 szent (március 12.) A böjti vasárnapok közül 4-én a hűtlen sáfárról, 5-én az igazságtalan bíróról szól a liturgián felolvasott evangéliumi részlet. Íme itt vannak a szentek
előttünk, különbözőek, még egy közösség is van köztük. Mindegyikről érdemes elgondolkodnunk!
dr. Sasvári László

Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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20 éves
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
A Fővárosi Örmény Klubban 2017. febru- film és sokezer fotó válogatásból, hiszen
ár 16-án ünnepeltük meg a 20. évfordulót. csak másfél óra állt rendelkezésre a klubesten. A film pereg, dr.
Az estet kellemes zeIssekutz Sarolta pedig
nével kezdtük dr. Szuhozzáfűzi gondolataper Géza és Vikol Kálit – mert mindenre emmán jóvoltából. Malékezik -, közben sogyar és erdélyi örmény
kan beszólnak, hogy
dallamok hangoltak rá
„milyen fiatalok volarra mindenkit, hogy
tunk!”, vagy „Ő sincs
emlékezzen az elmúlt
már közöttünk!” Megkét évtized találkozóira,
rendülten hallgattuk a
az elhangzottakra, vagy
2000-es évek elején a
az általa legemlékezetetöbbszáz torokból felsebb műsorra, személyhangzó - a Városháza
re, akinek bemutatáDísztermében tartott
sa nyomot hagyott benAradi Vértanúk emlékne. Gazdag múltja van
műsorunkon - a Himaz EÖGYKE-nek, el- dr. Issekutz Sarolta elnök
nuszt és a műsor legvitathatatlan. Az emlékező filmet összeállító lelkes csapat kín- végén a Székely Himnuszt. Igen, akkor
lódott, hogy mit hagyjon ki a sok-sok órás még zsúfolásig megtelt a Díszterem az

A 20. évfordulón a klubban
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dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán

erdélyi örményekkel. Ha végiggondoljuk, nagyon nagy a veszteségünk, akiknek hiánya időnként megrémíti az embert,
hogy: Ő is elment? Igen, mert az a korosztály fogy rohamosan, amelyik átélte a
szülőföld, a közösség elvesztését, a családok szétszakítását, a menekülést, a vagyontalanságot, az 50-es évek borzalmait,
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a reményt ’56-ban, hogy sikerül, a megtorlást. Ennek a generációnak egy kis vígaszt és felelevenített erdélyi örmény kultúrát, történelmet tudott adni a
klub, ahol sorstársaival, közeli és távoli rokonaival találkozva közösen emlékezett erdélyi
örmény őseinkre, szokásaikra,
gyermekkorunkra, a hajdanvolt
városainkra, az örmény szertartású római katolikus búcsúkra… Ha már oda jutunk, hogy
nem tudunk eljönni a Klubba
sem, akkor azért van mire emlékezni. Ahogy súlyos baleseti
sérült kedves klubtársunk mondta, „nagy
fájdalmaim vannak, de valahogy eljövök,
mert itt együtt vagyok veletek és a közös
emlékeinkkel.”
Szerény fogadás mellett sokáig beszélgettünk a múltunkról és jelenünkről. Igazi
nagy család vagyunk.
M

Az EÖGYKE „köveihez”
Mindig úgy érkezem az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület rendezvényeire, mintha valóban egy családi rendezvényre mennék. Amikor 2017. február 2-án,
a Böszörményi utca és a
Hollósy Simon utca kereszteződésében az örmény gyökerű világhírű
magyar festőművész százhatvanadik születésnapja alkalmából a 12. kerületi Örmény Nemzetiségi Béres L. Attila

Önkormányzat által rendezett koszorúzást, és az azt
követő megemlékezést a
Hegyvidéki Önkormányzaton megtartottuk, eszembe jutott A kis herceg mese
történetírójának Antoine
de Saint-Exupérynek metaforája, amelyet Juhász
Judit is idézett egy tavalyi rendezvényen. A katedrális köveiről szól a hasonlat, azokról a kövekről,
amelyek majd beépülnek a
hatalmas szentélybe, s bár
3
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Issekutz Sarolta egy olyan
templomot épített, amelyben a szeretet által összekapcsolt köveknek érezhetjük magunkat, és amely
minden egyesületi tagra hatást gyakorol.
Köszönjük a sok-sok közös programot, az utazásokat, a kiállításokat, az újságot, a közös ünnepeket és megemlékezéseket, amelyeken részt vehettünk, és megismerhettünk
Konferencia 2000-ben
olyan nagy egyéniségeket,
legyenek azok a kövek akár márványból mint Bálintné Kovács Júlia, Kali Kinis, önmagukban egyedülállóan csak kö- ga, Várady Mária, Szőke István, Novák
vek. Ám amikor az
Tata, Alexa Károly
ember az Isten iránvagy Sarolta társa, Bati szeretetből felépílogh Jenő, aki az egyeti, felemeli a kövesület kincse lett, csakket, azok átszellemülúgy, mint Heim Pál,
nek, egészen más lesz
Esztergály
Zsófia,
a sorsuk. Örök értéZárugné Tancsin Kakű, az emberek és az
talin, Kabdebó János,
Isten találkozásához
Hegedüs Annamária és
oly fontos katedrálismég sorolhatnám a nesá válnak.
veket, akik emberi köAzt vallom, hogy Fogolyán Kristóf fuvolaművész 2001-ben
zelségben, családias
minden
tisztességes, jószándékú ember tud szépet, jót,
nemeset alkotni, és
ha ez együtt jelenik
meg, akkor az igazi
templommá, katedrálissá épül. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is egy szellemi
alkotás, 20 éves története, tevékenysége,
erőfeszítései révén dr. Konferencia 2000-ben
4
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melegségben közel kerültek
hozzám.
Akik itt vagyunk, forduljunk egymáshoz azzal a tisztelettel és érdeklődéssel, amelyet az alapító joggal elvár tőlünk! És
ha már egy Exupéry idézettel kezdtem, hadd fejezzem
be az ő egyik kedves gondolatával, amely Saroltára és valamennyiünkre vonatkozik, akik szeretnénk

A klubban 2015-ben

Úgy gondolom, naggyá vált
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület minden tagja és pártolója – közösséggé kovácsolódott az igazak, szépek, a nemesek szándékában.
Azt kívánom, hogy maradhassunk még sokáig együtt,
ünnepeljünk közösen a jövőben is!
Béres L. Attila
Klub a Magyarok Háza Bartók
termében

a magunk helyén valamit
adni a közösségnek, amelyből vétettünk. Még az egyszerű pásztor is – mondja Exupéry –, aki a csillagok alatt őrzi juhait, ha tudatára ébred szerepének, rájön, hogy több egy pásztornál. Őrszem ő. És minden őrszem felelős nemcsak a nyájért, hanem a tájért, az országért is. S aki ráeszmél arra,
hogy őrszem, naggyá válik. Konferencia Szamosújvár–Kolozsvár 2003
5
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Balogh Jenő

Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület?
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
… hmmm. Ügyes…

Első pillanatra nagyon eretneknek tűnő gondolattal indítok. Kijelentem, hogy
Avanesian Alex és dr. Issekutz Sarolta ellentéte nélkül nem jött volna létre az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és az örmény közösség ma sokkal szegényebb lenne.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet az örmény közösségen belüli, e két személy vezetésbeli, kulturális, koncepcionális és gazdasági ellentéte hozta létre, majd a folyamatos küzdelem és elnyomás emelte olyan szintre, aminek következtében immár 20 éve fennmaradt és maradandó eredményeket hozott létre. A
helyzet hasonló az igazgyöngy születéséhez.
…hmmm. Ügyes…
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület 20 éves évfordulója alkalmával rendeztem a fotókat, visszatekintettem és visszaemlékeztem. Végigpergettem a sok rendezvényt, az utazásokat Magyarországon és Erdélyben, elcsatolt területeinken, a cipekedéseket, az örömöket, a
sok kedves mosolygós arcot, a bosszúságokat, esőt, hóvihart, eltörött féltengelyt,
pálinkás reggeli köszöntéseket, puliszkát,
hidegvizes reggeli zuhanyozást... Azzal is
számot vetettem, hogy református lévén
az utóbbi 20 évben szinte csak katolikus
templomban jártam, de remélem a Jóisten
megbocsátja ezt nekem. Ő tudja, hogy a
katolikus oltár előtt hozzá imádkoztam a
családom egészsége, a rendezvény sikere
érdekében és hogy szabadítson meg a gonosztól.
Azon is elgondolkodtam, mi is lett volna velem, ha nem kerülök ebbe a „mókuskerékbe”. Talán... vagy... de erről most
nem beszélek. A sors ezt az örömteli feladatot, terhet szabta rám, hogy „kulturális
6

fegyverhordozó” segédje lettem magyarörmény küldetésű feleségemnek. Most
utólag visszatekintve, nagyon köszönöm a sorsnak, mert most látom igazán,
ez egyike a legszebb szolgálatoknak a közösségépítés, közösségszolgálat. Időnként hálátlan, de összességében a legtöbbet így kaphattam az élettől. Olyan csodálatos emberekkel ismerkedtem meg, akikkel egyszerű mérnökként soha kapcsolatba nem kerültem volna. Olyan helyekre, eseményekre jutottam el, ahova soha
nem lett volna módom eljutni. Nem mondom, időnként szinte megoldhatatlannak
tűnő feladat volt, amikor a sors olyan körülményeket teremtett, hogy „nagy emberekkel” kerültem beszélgető kényszerbe, azaz mondjuk egy asztalnál melléjük,
vagy velük szembe ültettek le. De a helyzet mindig megoldódott, hála annak, hogy
az igazi nagy emberek tudnak egyszerű emberként is viselkedni. A „nagy emberekkel” való találkozás mellett nagyon
sok csodálatos, „egyszerű”, magamfajta

Erdélyi Örmény Gyökerek
emberrel is összehozott a sors, köszönöm
a Jóistennek.
De mint „kulturális fegyverhordozó”
olyan feladatokba is belecseppentem,
amelyekről korábban semmit nem tudtam,
mint pl. újságszerkesztés, fotózás, filmezés, digitalizálás, hangtechnika, stb. Ezeket is megköszönöm a sorsnak, mert érdekessé, változatossá tették nyugdíjas életemet.
Van azonban egy olyan „hozadéka” a
„kulturális fegyverhordozó” funkciónak,
amelyről sokan nem tudnak. A rendezvények előtt-közben, a fogadásokon az ott
tébláboló, sofőrködő, csomagokat cipelő,
fotózó embernek szinte mindenki kinyílik, jóindulatú „baráti beszélgetések” történnek. Ezek általában kényszerbeszélgetésnek indulnak, mert ott ül, vagy áll egymás mellett két ember és valamit csinálni
kell. Véletlenül jöttem rá, hogy ha kellően naiv vagyok, akkor mindenki rám önti
a belső énjét. Szinte mindenki panaszkodik, elmondja a bánatát, baját, eldicsekszik eredményeivel, sikereivel, dicshimnuszokat zeng élete eseményeiről. Nagyon érdekes jelenség, de ez így van. Természetesen nem szabad érdemleges véleményt nyilvánítani, mert általában nem
tudni a melletted álló személy milyen beállítottságú, mi a véleménye az élet nagy
kérdéseiről és a pillanatnyi helyzet általában nem alkalmas arra, hogy ezekről ott
beszélhessünk. A cél, hogy ezt a kényszerhelyzetet túléljük. Okosan kell hallgatni.
Általában egyszerű hümmögés, enyhe bólogatás, egy-egy „no de ilyet”, „ez már
igen” , „hmmm .. ügyes”, „ hogy mik vannak” megjegyzések a legcélszerűbbek.
Szeretném tisztázni magamat, ez nem egy
céltudatos szerepjátszás volt, hanem az
adott témában való járatlanságom palástolása. Higgyék el, tényleg nem értettem
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a városvezetési, államigazgatási, egyházi témákhoz, mint ahogyan a művészetekről sem mertem érdemben vitázni egy neves művésszel. Örménykedési szolgálatom alatt nagyon sok és nagyon érdekes
beszélgetésem volt, számomra igen tanulságos dolgokat hallottam polgármesterektől, rendőrkapitányoktól, egyéb magas beosztású emberektől, illetve azok feleségeitől, de nagyon sok hozzám hasonló embertől is tanultam.
Kulturális fegyverhordozó szolgálatom első éveiben volt néhány tanulságos „kényszerbeszélgetésem” Avanesian
Alexxel is a Donáti utcában, az Orlay utcában, és egyéb rendezvényeken. Ekkor még teljes volt az egyetértés, így
Avanesian Alex a legnagyobb őszinteséggel vázolta elképzeléseit, terveit, gondolatait az örmény közösség jövővel kapcsolatban. Ő szinte kioktatott, kiképzett a média világáról, a kulturális élet háttér trükkjeiről, de nem hagyta ki a politikai úri huncutságait sem. Én akkor Avanesian Alex
fegyverhordozója is voltam! Én csak hallgattam, mert akkor én még semmit sem
értettem az egészből. E beszélgetések igazi mélysége, az igazi szándék csak a későbbi években állt össze a fejemben, miután én is beleestem az „örménykedésbe”,
valamint megismertem nejem elképzeléseit, terveit az örmény kultúra, identitástudat ápolása területén. Gondolom mindenki kitalálja, ezek homlokegyenest mások
voltak, mint amit Avanesián Alextől hallottam. Amit tehát most leírok, azt mint
Avanesian Alex kulturális fegyverhordozójaként írom, ezekre oktatott.
Előre kell bocsátani, hogy a 13 nemzetiség megjelölésekor, 1993-ban az örmények felvételekor dr. Issekutz Sarolta
ügyvéd még semmilyen szerepet nem játszott az örmény közösség életében. Ekkor
7
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elsősorban édesapja, dr. Issekutz János volt
a családból az örmény közéleti személy,
aki az örménykatolikus egyház jogtanácsosaként tevékenykedett páter Kádár Dániel mellett.
Avanesián Alex a kisebbségi törvény elfogadása után kereste meg Saroltát, mint
egyetlen általa ismert örmény származású
jogtudort, hogy szervezze meg az örmény
önkormányzatokat. Azt közösen lerögzítették, hogy két csoport él Magyarországon:
az Erdélyből származó magyar anyanyelvű
örménység és az újkori betelepülők, akik
örmény anyanyelvűek. A kampányindító
felhívást is ekként fogalmazták meg.
…hmmm. Ügyes…
Rosszindulatú megjegyzés: gondolom
azóta már megbánta, hogy a lábát betette
a Donáti utcába.
E feladatot Sarolta elvállalta és teljes
erőbevetéssel dolgozott azon, hogy mintaszerűen történjen meg a választás, az önkormányzatok megalakulása.
A kezdő megbeszéléskor az önkormányzatokkal kapcsolatosan Avanesián Alex a
következőket fejtette ki (helyszín a Donáti
utcai ügyvédi iroda, ma az egyesület székhelye): „Az egészhez elég lesz néhány örmény önkormányzat megszervezése. Fontos, hogy legyen néhány budapesti kerület
és néhány vidéki város, hogy lehessen fővárosi és országos önkormányzatot is alakítani. A tömeggel nem kell foglalkozni,
mert az munkaigényes, arra nincs ember
és ráadásul ez a munka nem is látványos.
A pénzből, amelyet mint kisebbségi önkormányzat kapunk, majd finanszírozunk
évi néhány produkciót, hogy lássák működünk, ehhez én értek, ilyenek szervezésében én jártas vagyok. Az a fontos, hogy
látványos legyen.
…hmmm. Ügyes…
Sarolta felvetette, hogyan szervezze
8
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meg az önkormányzatokat, ahhoz emberek kellenek! Avanesián Alex azt válaszolta: azzal nem kell törődni, mert neki
vannak nevei.
Ez volt az a beszélgetés, amely az örmény önkormányzatok megszületését
eredményezte.
Kulturális irányvonalbeli különbségek
A kulturális irányvonallal kapcsolatban később többször is beszélgettem
Avanesian Alexxel, és mint korábban említettem Avanesian Alex a kulturális tevékenységet valóban évi néhány látványos
örmény projektben látta, amelynél az a
szempont, „érje el a média érdeklődési
küszöbszintjét”. Ilyeneket korábban már
szervezett, mint pl. az Örmény Állami
Együttes szereplése a bolgár kultúrházban
(nagyon szép volt és nagy sikere volt, teltházzal). Gondolt például arra, hogy meghívja Aznavourt. Csak neves, ütős produkciókban gondolkodott. Egy ilyen gondolata volt a „Jereváni rádió” adásának újraindítása Bajor Imrével. E gondolkozás alapvetően a média múltjából, tapasztalataiból és kapcsolataiból eredeztethetők. Budapesten akkor több kisebb-nagyobb örmény góc működött. Sokan emlékeznek
pl. a Simon Zaven édesanyja körüli örményekre. Egy ilyen góc volt a rádió és a televízió környékén is, amelynek Avanesián
Alex is a tagja volt.
Egyetlen pillanatig sem gondolt arra,
hogy pl. Fogolyán Kristóf, vagy Kobzos
Kiss Tamás zenéljen, stb. E neveket csak
azért említem, mert velük szeretném illusztrálni, hogy magyarörmény művészek tevékenységét ő a magyar kultúrához
sorolta és nem gondolta az örmény kulturális életbe bevonni. Természetesen a
nagy nevek, mint pl. Hollósy Simon, bent
volt a tudatában. Akkor ő kifejezetten
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örmény művészetről, örmény művészekről, örmény történelemről, örmény nyelvoktatásról, örmény... stb. gondolkodott,
mint pl. Szárkiszján Ádám hegedülése és
Karapetián Karine zongorázása. A közösségi életet elsősorban flekkenezési szinten gondolta működtetni. Voltak is ilyen
találkozók a későbbi örmény képviselők
és művészek között, melyek egyikén magam is részt vettem. Nagyon kellemes baráti találkozó volt. Akkor ismerkedtem
meg először örmény családokkal. E családok között, ahogyan emlékszem, nem volt
mai értelemben vett erdélyi örmény gyökerű család rajtunk kívül. Csak „igazi örmények” és magyar barátaik voltak.
E kulturális irányvonal mentén indult el
az önkormányzatok tevékenysége. Gondoljunk vissza arra a nagyon szép, látványos örmény misére a Bazilikában, amit a
bécsi mechitaristák celebráltak Bubnó Tamás és Guzsik Tamás énekkarának közreműködésével az 1997-ben. Hasonlóan
nagy örmény produkció volt 1996. novemberében az első Örmény Filmhét az Örökmozgó Filmmúzeumban, amikor fél Budapest ki volt plakátolva örmény filmek plakátjaival. Hoztak az országba örmény filmeket, azokat lefordították, feliratoztatták
(a Sarolta által vezetett Fővárosi Örmény
Kisebbségi Önkormányzat támogatásával)
és kisebb nagyobb közönség előtt bemutatták. Sikeresek voltak e rendezvények.
Nagy lendülettel elindult a magyar nyelvű közösség örmény nyelvoktatása is (szerényebb eredménnyel). A kulturális irányvonalat művészetileg Moldován Domokos
irányította, aki szintén látványos, költséges
nagy rendezvényekben, operákban gondolkodott. E produkciókat elsősorban a körülöttünk lévő társadalomnak címezte és nem
az örmény közösségnek, hiszen a felderített létszám akkor még nagyon kicsi volt.
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Tehát az örmény kisebbség kulturális tevékenységét kifelé tervezték, hogy azzal kellően dokumentálják a felvett pénzt. Azt a
látszatot kívánták kelteni, hogy élő, látványos kultúrával rendelkező örmény kisebbség van Magyarországon.
…hmmm. Ügyes…
Erről azért beszélek, mert ez lett az egyik
oka a kenyértörésnek. Nem tudott kialakulni az egyensúly a kifelé szóló látványprodukciók és a befelé szóló, a közösséget
ténylegesen érdeklő, megmozgató kultúra
között.
Sarolta, miután elvállalta az önkormányzatok szervezését, túlteljesített. A
megbízatást nem úgy oldotta meg, hogy
az Avanesián Alex által átadott nevekből
megszervezi az önkormányzatokat és ezzel vége a megbízatásnak. Ő is meglátta a
lehetőséget a kisebbségi törvényben, bár ő
más lehetőséget látott benne. Akkor a civil szerveződések a padlón voltak, a szocializmus a padlóra fektette őket. Semmilyen támogatást nem kaptak a kulturális rendezvényeikhez. A kisebbségek viszont jelentősebb pénzügyi és háttértámogatásra számíthattak. Az ötlete az volt,
hogy fel kell éleszteni a magyarörmény
közösséget kisebbségi alapokon. Ha erre
van pénz, akkor válasszuk ezt az utat. Elővette a telefonkönyvet, hónapokig éjszakákon át írta ki az örmény neveket, megnézte a volt egyházi névsorokat és sorba hívogatott mindenkit, címezgette a leveleket és elkezdte szervezni a közösséget. Mint utaltam rá, ez már nem szerepelt
Avanesián Alex „megbízatásában”, terveiben. Az akkori választási törvény szerint
a képviselőket nem a közösséghez tartozó
tagok választották, hanem a teljes társadalom szimpátiája. A kisebbségi jelöltekre bárki szavazhatott és bármely kisebbségre. Ilyen választási feltételek mellett
9
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felesleges volt a tömegek szervezése, elég
lett volna a jelöltek adminisztratív megszervezése, mert akkor még mindenki az
egyetlen jelölőszervezet, az Arménia Népe
Kulturális Egyesület jelöltje volt, így nem
volt ellenjelölt. Akinek szimpatikus volt az
örménység, az az Arménia Népére szavazhatott (mint korábban a Népfront jelöltjeire). Mint később megtudtuk, a korábbi megosztottságot (volt korábban is több
örmény szervezet) Avanesián Alex már
megaszüntette, beolvasztott mindenkit az
Armenia Népe Kulturális Egyesületbe,
…hmmm. Ügyes…
vagy elintézte, szétszórta, mint pl. az örmény katolikus híveket. Dr. Szentpétery
Tibor egykori gondnok elmondása és leirata szerint, az örménykatolikus egyház közösségét szétoszlatta egy egyszerű
trükkel. Kádár Dániel apátplébános halála után dr. Szentpétery Tibor gondnok



összehívta az egyháztanácsot új választásra, de Avanesián Alex körtelefonnal értesített mindenkit, hogy az ülés elmarad és
választás nélkül egyszerűen átvette a hatalmat, a plébániát, templomot birtokba
vette, a házvezetőnőt elzavarta.
…hmmm. Ügyes…
Természetesen megmaradtak a magyarörmények, de igazi vezető híján szétszéledtek. Közülük néhányan betagozódtak
az Arménia Népe Kulturális Egyesületbe, ők képezték azt a magyarörmény bázist, amelyről Avanesian Alex beszélt,
hogy „vannak nevek az önkormányzati
választáshoz”. Az önkormányzat személyi bázisa tehát az Arménia Népe Kulturális Egyesületbe betagozódott örmény és
magyarörmény személyek voltak.
…hmmm. Ügyes…
Ebből kellett volna főzni Saroltának.
Folytatjuk





Búcsúztassuk együtt a telet és ünnepeljük a tavaszt!
Farsangi bált tartott az örmény közösség
Remek műsorok, süteménysütő verseny, csodás muzsika várta a közösség tagjait és meghívott vendégeit
a Fővárosi Örmény Önkormányzat farsangi mulatságán, február 24-én.
Sokan voltak kíváncsiak a
második alkalommal megtartott bálra. Izgatottan gyülekeztek a feldíszített teremben a jelmezbe öltözött vendégek, akiket először a Magyarországi
Nemzetiségek Színházi Társulatának Esztergály Zsófia elnök
10

fergeteges műsora várta.
Előadásuk egy 7 nemzetiséget felölelő, saját nyelven
megszólaló vidám zenés est
volt, amelyet Karinthy Frigyes humoreszkjeiből és lengyel, görög, német, szlovák,
örmény és roma dalokból állítottak össze. A társulatnak,
amely össznemzetiségi kezdeményezésként ma egyedülálló Magyarországon, hatalmas sikere volt.
Majd az Örmény Trió
muzsikáját hallgathatták a
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Az Örmény Trió és Weszely Ernő harmonikaművész

jelenlévők: a zenekar jellegzetes, megrendítő duduk-muzsikával és örömteli, tüzes
tánczenével örvendeztette meg a közönséget, de klasszikus hangszerekkel örmény
műzenét is interpretáltak, melyet érdekes
hangszereléssel, oboával, fagottal és dobokkal adtak elő.
Az eseményen süteménysütő versenyt is
hirdetett az önkormányzat: a közösség tagjai közül négyen is megmérették magukat. Díjat kapott Nuridsány Zoltánné
Készült citromos
örmény torta, köményes-sajtos pogácsa, marlenka és
farsangi sütemény
is. A rendezvényt
svédasztalos fogadás zárta: a finom
örmény ételeket és
borokat élvezettel kóstolgató bálozók Weszely Ernő
harmonikaművész
muzsikájára perdültek táncra.
(FÖÖ
honlapjáról) A nemzetiségek színházi társulata
11
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A farsangi bál közönsége

Álarcban

Keller Linda

12

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. március-április

Kitüntették
az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét
2017. február 24-én a Fővárosi Örmény Önkormányzat az Örmény Örökségért
ANI TRDAT Emlékéremmel tüntette ki Nuridsány Zoltánnét, a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.
A kerületi elnök asszony Nuridsány Zoltán örmény származású festőművész feleségeként került közel az örmény kultúrához, és csaknem 50 éve foglalkozik a művészetekkel, a magyarok és örmények közötti kapcsolatok ápolásával, mind kerületünkben és a fővárosban, mind Magyarországon, mind Erdélyben, mind Örményországban.
Korát meghazudtoló energiával, lelkesedéssel, odaadással végzi nem mindennapi munkáját. Nyugdíjas éveiben is aktívan, tele tervekkel, megvalósításra váró



ötletekkel. Minden fiatalnak példát mutat
munkaszeretetével, eredményeivel és azzal a kimagasló színvonallal, amit a kezéből kiadott munkák képviselnek. Munkássága tiszteletet ébreszt a körülötte élőkben, dolgozókban.
A közel 50 éves munkát, valamint a példamutató életet ismerte el a Fővárosi Örmény Önkormányzat az ANI TRDAT Emlékéremmel. A kitüntetéshez szeretettel
gratulálunk!
(Megjelent a XV. Kerületi
Önkormányzat honlapján)





Ispánki Katalin

Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében
2. rész

Az örmények utolsó királynéja és a San
Salvador templom
A Merceria turista-özönében könnyen
el lehet sétálni a San Salvador templom
mellett anélkül, hogy észrevennénk, pedig ez díszes hófehér homlokzatú barokk
templom rejti az utolsó örmény királyné,
Cornaro Katalin (1454-1510.) hamvait.
Cornaro Katalin egy gazdag velencei úr
leánykája volt, akit alig 14 évesen, 1468ban hozzáadták Ciprus királyához, bizonyos II. Törvénytelen Jakabhoz. Hogy
Ciprus királyának mi köze az örményekhez? Idézem:

„Ciprus királyai … 1393-tól, az utolsó örmény király, V. Leó halála után az
1375-ben megszűnt kilikiai Örmény Királyság örököseinek tekintették magukat,
és az Örményország királya címet is használták…”
Velence részéről az esküvő feltétele az
volt, hogy ha a ciprusi királyi férj netán elhalálozik, és nincs örökös, akkor az ifias�szony örökli a királyságot. No, mit tesz isten, (vagy tán Velenceiek?) az elhálást követő 8. hónapban Katalin már özvegy volt
és Ciprus örököse! De hiába szeretett Katalin Cipruson élni, Velence úgy döntött,
13

2017. március-április
hogy mondjon le a ciprusi királyságról
Velence javára, vonuljon félre és Velence
őrző szeme alatt élje további életét.
Ez a hagyomány. A valóság egy kicsit
másként fest: I. Jakabnak és Katalinnak
volt egy fiúgyermeke, bizonyos Utószülött III. Jakab, aki érdekes módon szintén
rövid életű volt, mindössze 1 évig élt (legyünk vagy ne legyünk rosszmájúak a velenceiekhez?). Ugyanakkor Katalin még
férje halálától (1473) számított 16 évig
Ciprus királynéja volt, és csak ekkor mondott le Velence javára a királyságról. Vis�szatérve egy Asoló nevezetű kis településen (kb. 50 km. Velencétől) félrevonultan
élt még 1510-ig, de végül Velencében halt
meg még ugyanezen évben.
Tovább a hagyomány: „Temetése egy zivataros napon történt. A királynő akarata szerint testét egyszerű ferences rendi
ruha takarta. Velence nem volt hálátlan:
hálájukat kifizetendő elkísérték utolsó útjára Velence főurai, Velence pátriárkája,
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püspökök és a hívek között a velencei örmények, akik királynéjuknak a végső tiszteletet akarták megadni. A körmenet a
Canal Grandén végig kísérte a SS. Apostoli templomig, ott maradt a teste hatvan
éven keresztül, addig amíg a San Salvador templomba lett véglegesen elhelyezve.” (EÖGYKE füzetek, 1997. 9.sz.)
A történet olyan jellemzően velencei,
hogy még örmény vonatkozás nélkül is
felkelti az ember figyelmét és becsalogatja ebbe a gyönyörű és belül csupa műkincsekkel ékesített templomba.
Mert a San Salvador templom megérdemel egy megállást. 1508-ban kezdték
építeni egy korábbi, 12. sz-i templom helyén. Olasz építőmesterek sora dolgozott
rajta. A Velencében ritkának számító barokk homlokzat (ugyanaz a Sardi építette,
akit az örmény templomnál említettünk)
egy csodás templombelsőt rejt. A boltozatok lanternáin túl Tiziano két oltárképe
teszi fényessé a homályosságot. (Angyali
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Üdvözlet és Krisztus színeváltozása.)
A jobb kereszthajó falán
Cornaro Katalin márványból készült síremléke. Rajta a dombormű (Bernardino
Contino alkotása) azt az
eseményt mutatja, amikor
Caterina királynő a koronáját
Agostino Barbarigo dózse kezébe adja.
A királynő a síremlék előtt a padlóba
süllyesztett sírban nyugszik. A sírkövön
latinul ennyi olvasható:
„CATHARINAE CORNELIAE CIPRY
HIEROSOLIMORUM AC ARMENIAE
REGINAE CINERES”
(Catherina Cornaronak, Ciprus, Jeruzsálem
és Örményország királynéjának hamvai.)
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Ca’Corner della Regina, mely 1724-ben
épült az ősi családi ház helyén, ahol Katalin született 1454-ben.
Katalin alakja több festőt megihletet,
egyik leghíresebb (és egyben, amelyik a
legszebbnek ábrázolja Katalint) a Tiziano
festette portré (Uffiziben). Érdekességként megemlítjük, hogy Gentile Bellini
Katalinról készült festménye a budapesti
Szépművészeti Múzeumban van!

A Mourat-Raphael
iskola
Az iskola az eredete
visszanyúlik 1834ig, amikor két dúsgazdag,
Indiában
élő örmény kereskedő Samuel Mourat
és Eduardo Raphael
Gharamian személyesen felkeresték a
szent Lázár szigeti mechitarista rend
Cornaro Katalin Gentile Bellini festményén ...és Tiziano festményén
vezetőségét és pénzt
Megjegyezzük, hogy a Cornaro csa- adományoztak egy örmény iskola alapítálád Velence egyik leggazdagabb patríci- sára. A két lelkes örményfi ezzel Mechitár
us családjai közé tartozott, mely az évszá- atya – máig is nagyon érvényes – álma
zadok folyamán városi elöljárókat és több megvalósulásának adott lehetőséget: az
dózsét is adott Velencének. Több palotá- örmény kultúra terjesztésével felélesztejuk (szám szerint 7) állt a Canale Grande ni és életben tartani az örmény identitást a
partjain. Egyikük a barokk Palazzo/ világ minden tájára szétszóródott. örmény
15
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A Ca’ Zenobio épülete, melyben a
Mourat-Rafael iskola van

diaszpóra tagjaiban elsősorban a leszármazott fiatalokban!
Az első iskola Paduában nyílt meg
Mourat néven – 1836-ban. Két évvel
később a második iskola Velencében
nyílt Raphael néven egy csodálatosan szép palotában, a Ca’ Pesaroban
(a Canale Grandera néző épület jelenleg a Modern és Keleti Művészet Múzeumnak ad otthont). Az iskolának akkoriban olyan sok diákja
volt, hogy egy idő után kicsinek bizonyult az épület és nagyobb után kellett
nézni. 1850-ben sikerült megvásárolni a
Ca’ Zenobio épületét. 1870-ben a két iskola „Mourat-Raphael Collegium” néven
egyesült itt Velencében
Az iskola mindenkor neves oktató gárdával rendelkezett, és hosszú ideig magas szintű tudományos oktatást biztosított
mind világi mind egyházi téren a világ
minden tájáról érkező örmény diákoknak.
Az itt képzett diákok hírnevet szereztek
az örménységnek külföldön és Itáliában

16

Erdélyi Örmény Gyökerek
egyaránt a kultúra, a tudomány és a társadalmi életben: neves orvosok, jogászok, írók, művészek, költők, zenészek
kerültek ki közülük.
A fellelt forrásokban
felsorolt nevezetes diákok között nem találtunk
magyar-örmény
személyt, de bizonyos
információk arra engednek következtetni, hogy
az általunk ismert szent
Lázár szigeti erdélyi örmény származású atyák
(Ákontz-Kövér István,

Fogolyán András és Fogolyán Miklós)
mindhárman ebben az iskolában tanultak.
A „Pacsirtavár” olvasói emlékezhetnek
arra, hogy az írónő nagyapja, Yervant, akit
Padova és környékének neves orvosaként
tartottak számon, szintén ebben az iskolában tanult.
A gyönyörű barokk palotát (mely látogatható, sőt egy része motelként szolgál!)
a Zenobio család építtette 1600-as évek végén. Mint a legtöbb velencei palota belsejének kiképzése ez is a 17. sz-i Velence
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életstílusát és művészeti ízlését testesíti meg
a hatalmas – annak idején bálteremként működő - Tükör teremmel és egyéb termekkel,
melyekben korabeli festők – többek között
Tiepolo – festményei ékesítik a falakat.
Ha most visszatérünk a velencei örmények történetéhez sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 12-17 sz. közötti jelentős
szerepüket lényegében – Velence hanyatlásával együtt ők is – elvesztették. A kereskedelem lanyhulásával közösségeik is
a XVII. sz. végére meggyengültek, s bár
a mechitaristák megtelepedése a szigeten
némi fellendülést hozott a városi örménység életébe, de például a templomi szolgálatot áthelyezték a San Lazzaro szigeti kolostorba s ezzel a városi templom lassan
használaton kívülre került.
Ezután már csak nagyon kevesen érkeztek örmények Velencébe, még az 1915-ös
események menekültjei közül is kevesen
telepedtek meg egyáltalán Itáliában (azok
is inkább más városokban, pld. Páduában).
Ugyanez a folyamat zajlott le a MouratRaphael iskola történetében csak időeltolódással: az alapítás első 150 évében jelentős szerepet töltött be az örmény diaszpóra oktatása területén, az iskolában végzettek tablóin nagy
létszámú
csoportok láthatók még az
1970-es évek közepén is. Aztán - valószínűleg a diaszpóra erős asszimilálódásának következményeként - egyre csökkent a hallgatók száma, mígnem 1990-es évekre sajnálatos módon
megszűnt iskolaiként funkcionálni! Az 1972-73-as év tablója
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Velencében az örmények szerepe egyre inkább a vallás ill. a sziget tudományos
és oktatási területeire összpontosult, világi része legfeljebb kisebb kereskedelmi
egységekre (pl. néhány üzlet a városban)
szorítkozott. Bár városi templomukat napjainkban újra használják — nagyon kevés örmény él a városban, Itália szerte is
mindössze néhány ezren élnek már olyanok, akik örménynek vagy örmény gyökerűeknek vallják magukat.
Velencében ma már csak a szent Lázár
szigeti mechitarista rend képviseli az örménységet, ami zarándokhellyé nőtte ki
magát a diszpóra számára az örmény kulturális örökség és identitás megtartásában
játszott szerepe okán.
Fotók: Dávid Krisztián, Ispánki Kati
Felhasznált irodalom:
http://www.churchesofvenice.co.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_
in_Italy
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Ciprusi_Kir%....
EÖGYKE Füzetek 1997. 9., 10. sz.
(Elnézést kér a Szerkesztőség, hogy a januárfebruári számban a szerző neve lemaradt.)
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Egy kitüntetés valódi története – II. rész
Örmény arcképek (8. rész) – Woyciechowsky Vilmos

Az örmény arcképekről szóló sorozatunkkal nem ismert embereket akartunk bemutatni, hanem egykori örmény elődeink közül némelyeknek, különböző leszármazottaknál máig fennmaradt arcképét szerettük volna megosztani Olvasóinkkal.
Ezeknek a képeknek a piaci értékét nem
ismerjük – talán nem sok –, érzelmi értékük azonban felbecsülhetetlen.
Sorozatunk eddigi 7 részében (2014.
szeptember – 2015. június) olyan örmény elődeim itt-ott fennmaradt arcképeit tettem közzé, akiknek az örménységéhez
nem férhetett kétség. Legtöbbjüknek már a
neve is bizonyító: Begidsán, erzsébetvárosi
Lukáts, Nuridsán, Temesváry... A közzétételtől akkor visszatartottam dédapám képét,
mert ő „csak” édesanyja (Lukács Róza) révén volt örmény származású. Nemrégiben azonban egy közösségi összejövetelen
megütötte a fülemet egy ma élő leszármazott büszke kijelentése: „én 17,5%-os örmény vagyok!” Hát ha egyötödnél kevesebb örménységi részarány is érték (márpedig az!), akkor az 50%-os elődöt nyugodtan tekinthetjük örménynek! Így tehát
az alábbiakban kiegészítem az arckép-sorozatot dédapám arcképével.
A személy: Woyciechowsky Vilmos
Szüleinek harmadik gyermekeként 1856.
február 3-i születése után négy nappal római katolikusként keresztelték Gyulafehérváron, ahogy ő serdülőkorában németül vezetett naplójában írta: Hugo Wilhelm
Faustusnak. A keresztlevél szerint atyja „Josephus Vocsekovszky (!) rom. cath.”
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városi segédtiszt, anyja Rosalia Lukács, szintén „rom. cath.” voltak. Keresztszülei anyai
nagyapja, Lukács (Lukáts) Lukács és akkor
már özvegy anyai nagynénje, Adorjánné
Lukács Anna voltak. Atyja lengyel, édesanyja elmagyarosodott örmény volt, akik közt a
német volt a közös nyelv, így Vilmos számára is a német volt az anyanyelv.
Szülei gondosan iskoláztatták. A nagyszebeni(?) gimnáziumban érettségizett,
majd letette az egyévi önkéntesi katonai
szolgálatot. Bécsben kereskedelmi akadémiát végzett és először Triesztben volt állásban, ott érte édesanyja halálhíre. Róza
mama halála után a család 1880 körül
Nagyszebenbe költözött, ott ismerkedett
meg a dúsgazdag Nuridsán család Mariska nevű leányával, akivel hamarosan
eljegyezték egymást. Vilmos 1885. december 31-i leveléből tudjuk meg, hogy
(1886) „január 2-án kezdem meg munkámat [a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bankban] az elevátornál [lift, vagy páternoszter], a rám bízott könyv: »Salda
Conto« [számlakönyv] lesz”. Menyas�szonyának írott leveleiben érdekesen váltogatja a németbetűs (Kanzleischrift) és a
latin betűs írásmódot. A kor nyelvi (és az
író lelki) beállítottságát jegyese egyik levelének egy érdekes részlete világosítja
meg: „Szívből szeretett Vilmosom! Kedves
Jegyesem! Míly nagy öröm nekem az én
édes Vilmosom íly hamarosan ír nekem,
és meg pedig negyed része magyar, mond
még csak, hogy nem megy jól, azt csak
te hiszed, mert igen szerény vagy, ugy-é
Pestről mindig úgy fogsz írni nekem?...”
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1886. május 12-én Nagyszebenben vette feleségül az ottani, örmény ősöktől
származó, mélyen vallásos és igen csinos
Nuridsán Máriát. Így a lengyeles nevű
Woyciechowsky Vilmosnak már nem csak
édesanyja volt örmény származású, de felesége is. Egyik házassági tanújuk a kiterjedt (örmény!) rokonságból Zakariás József volt. Apósával, Nuridsán Antallal haláláig igen jó kapcsolata volt.
Az ifjú pár Pest rohamosan fejlődő részén talált szép lakást a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Csepel-rakparti akkor felépült új épületében. (Ma a műszaki
egyetem számítástechnikai tanszéke működik a belülről átalakított, kívülről szépen megőrzött állagú épületben.)
Woyciechowsky Vilmos és Nuridsán
Mária házasságából tíz év alatt négy
gyerek született, felváltva lányok és
fiúk. Lukács László pénzügyminisztériumi tanácsosként vállalta el Vilmos legidősebb fiának keresztapaságát, Lukács Béla pedig többször is vendégül látta Woyciechowsky-ékat várbeli lakásán. Amíg lehetett (Trianon!), a
rokonsággal való családi kapcsolatokat
Vilmosék gondosan ápolták, amit jól mutatnak az Erdélybe történt hazalátogatások és levelezések, valamint Vilmosnak
a Woyciechowsky, a Nuridsán, a Temesvári és a Lukács rokonság révén megőrzött fényképek, illetve néhány Vilmos által készített olajfestmény is.
Valahányszor távol voltak egymástól
feleségével, mindig szaporán leveleztek.
E levelek egyebek között a sok szeretettel „csókoltatott” rokonok felsorolása révén is értékesek számunkra. Egyik levelében utal Lukács Béla postatakarékpénztári
tanácstaggá választására, vagy Fatimének
(Lukács Béla feleségének) az esedékes
meglátogatására.
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A túrázás iránti szeretete és barátságos
természete a csoportos túrázás felé terelte,
így már 1884-ben a Magyar Kárpát Egyesület tagja volt. Amikor 1888-tól az MKEből önállóvá vált Magyar Turista Egyesület (MTE) létrejött, ő is jelen volt és kezdettől fogva tevékenyen részt vett az MTE
munkájában.
„Rajongással beszélt mindig szülőföldjéről, Erdélyről, ahol szinte minden hegyorom személyes jó barátja volt”, írták róla
turistaegyesületi társai. „Már 18 éves korában (1872-ben) nagy kirándulásokat
tett Zalatna, Vulkoj és a Detunata körül.
A következő években sorra járta az Erdélyi havasokat, majd 1882-ben külföldre is
kikerült… Túráiról a lelki élményeken kívül ásványokkal, virágokkal tért haza. Különösen ásványgyűjteménye volt híres és
gazdag.” (Nyugdíjából egyedül tengődő
özvegy nagyanyám az 50-es évek anyagilag nehéz helyzetében az atyjától reámaradt gyűjteményt eladta a Nemzeti Múzeumnak, ahol ’56-ban maradéktalanul elégett…)
1889-től Woyciechowsky Vilmos a
MTE választmányi tagja, majd pénztárosa
és ellenőre volt 1919-ig. Több kirándulásán, vagy általa vezetett túrán részt vettek
gyermekei is. 1905-ben tizen-éves Mariska és Erzsike lányaival együtt közreműködött a (második) dobogókői menedékház megépítésében és 1906. június 3-án
lányával együtt részt vett az új menedékház kétnapos avató rendezvényén.
A világháború és következményei megfosztották szeretett turista-útvonalainak
legtöbbjétől. Gyermekei családot alapítottak és nem kísérhették kirándulásaira, így
inkább a turistaegyesület szervezésével
foglalkozott. 1926-ban elvesztette szeretett
feleségét, de vígasztalhatta három lányunokája megszületése.
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Az MLPB nyugalmazott főtisztviselőjeként hosszú nyugdíjas kort ért meg. Életének vége felé, 80 éves korában szemére hályog borult, de azért
töretlenül tartotta turistaegyesületi társaival a kapcsolatot, a végén már a turistaegyesület korelnökeként.
A kor polgári erényeit
tükröző okos szokás volt
a „háztartási könyv”, vagy
„beíró könyvecske” vezetése. Alapvetően a gondos
háziasszony jegyezte be a
bevételeket és kiadásokat,
de az 1926-ban megözvegyült Woyciechowsky Vilmos is kötelességszerűen folytatta a háztartási könyv
vezetését. Romló látása miatt egyre nehezebben olvashatók a betűi. Mintha érezte
volna, hogy közeleg a viszontlátás meghalt szeretteivel, az 1935-ös beíró könyvét a kép szerint címezte.
1935. május 14-én hunyt el. Temetésén a Magyar Turista Egylet alelnöke
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búcsúztatta és méltatta a magyar turistaság érdekében kifejtett több évtizedes lelkes munkásságát.
Sokat köszönhetünk neki
családtörténeti szempontból
is, mert többször készített
feljegyzéseket, amik hozzájárultak egyes rokoni kapcsolatok tisztázásához. Megőrződött a bibliája és utolsó
zsebnotesze, mindkettőben
a család számtalan tagjának
születési, házassági, halálozási évfordulója volt gondosan vezetve, így azok is
az ősök kutatásának hasznos
dokumentuma lettek.
A kép
Woyciechowsky Vilmosról 1932-ben készült egy igazolványfénykép, aminek alapján később olajban megfestették nagyjából
életnagyságú (55 cm x 66 cm) arcképét.
(Sajnos a művész kiléte ismeretlen.)
Woyciechowsky Wilmos egyszerű
egyéniségéhez és csendes derűjéhez a kép
kerete talán kissé túl
dekoratív, de a szemlélő tekintetét úgyis a
kép vonzza magára.
Ezt ugyan nem ő festette, de mégis őt idézi minden nap…

1. kép: „Istennel! (utolsó) háztartási könyvem
megkezdve 1935 január
Woyciechowski Vilmos
2. kép: Woyciechowsky Vilmos fényképe (1932)
3. kép: Woyciechowsky Vilmos portréja
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Szó esett - írott formában - ( verba volant...) a Füzetek 224. számában, (2016. júliusaugusztus) arról, hogy Budakalászon immár 13. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumát. Ezt a
Fórumot sokáig Halász Péter eggyütt szervezte Romhányi Andrással.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy 12 fórumon részt vehettem, képviselve az „Arménia”
Örménymagyar Baráti Társaságot, ott számos örménymagyarral találkoztam, még
többről szereztem tudomást.
Európa 7-8 országából, gyűltünk ott össze, az előadók között is voltak örmény gyökerűek és a résztvevők felhívták a figyelmemet a hazájukban, otthonaikban élő örmény gyökerű ismerőseikre, akikkel kapcsolatot teremthettem.
Az idén mindannyiunknak nagyon hiányzott Halász Péter, aki az alább közölt levélben üdvözölte a Fórumot.

Üzenet Budakalászra Kárpát-medencei barátaimnak
Miközben a szívem szakad meg, hogy nem
lehetek közöttetek a Budakalászi Faluház oly
otthonos falai között, voltaképpen örülök is,
hogy nem ott kell kínlódnom törött csípőmmel, járókeretemmel, mankómmal csoszogva-bicegve, ahol valamikor oly fürgén jöttem-mentem, s másztam meg Veletek a képzeletünk elé varázsolt Ős-Budavárat. Mert
bizony most még magamnak sem nyújtok
épületes látványt törődött állapotomban.
Romhányi András barátom kedves felkérésére három tételes üzenetet küldök számotokra:
1. Soha, egyetlen perecre sem bántam
meg, hogy 2111 nappal ezelőtt beköltöztem Erdélybe, annak is a legkeletibb csücskébe, Székelyföld és Moldva határára. Nem
állítom, hogy innen sokkal jobban látom a
kisebbségbe kényszerült magyarság helyzetét, de azt igen, hogy innen, közelebbről
úgy tűnik: bajaink jelentős részét inkább köszönhetjük saját magunknak, mint a többségi hatalom ármánykodásának. S, ha erőteljesebben, előítéletektől mentesebben, de
mondhatom úgy is: megbocsájtóbban tudnánk egymással összefogni, jobb eséllyel

szállhatnánk szembe a „külső” csábításokkal és veszedelmekkel.
2. Megerősödtem abban a meggyőződésemben, hogy sem az egyén, sem a közösség számára nincsen reménytelen helyzet. A
kisebbségben élő ember számára a legnagyobb bajt az jelenti, ha engedi magán – ha
engedjük magunkon – elhatalmasodni a tehetetlenség érzését. A magam példáján látom, hogy 2015. október 20-i combnyaktörésem óta mérhetetlen mennyiségű könyvet
tudtam elolvasni részint tudásvágyból, részint szórakozásból. Ez idő alatt több mint
egy tucat kisebb-nagyobb írásom jelent meg
– köztük egy 460 oldalas tanulmánykötet,
amit persze már csak szerkesztenem kellett
–, több előadásomat olvasták föl helyettem
különböző rendezvényeken, részt veszek
a Moldvai Magyarság című folyóirat szerkesztésében és számos csángó barátom írásán végzem el a szükséges segítő korrigálásokat. Továbbá az elmúlt években tőlem telhetően megismerkedtem Márton Áron püspök életével és munkásságával, és megtanulhattam Tőle, hogy szelíd eltökéltséggel
vagy éppen határozott következetességgel a
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legelvetemültebb – hogy finom legyek – fenevadakkal is szembe lehet és szembe is kell
nézni. Minden kisebbségben élő magyarnak
– és hol nem vagyunk kisebbségben!? – baráti szeretettel ajánlom Márton Áron műveinek, vagy akár csak levelezésének gondos
és értő olvasását, tanulmányozását.
3. Csak azt sajnálom, hogy nem 50, vagy
legalább 25 esztendővel ezelőtt jöttem be
Erdélybe, Moldvába. Akkor ugyanis még
sokkal alacsonyabbak voltak – legalábbis
nekem – a hegyek, hagyományosabbak voltak – legalábbis számomra – a társadalmi
közösségek, és barátságosabbak – legalábbis hozzám – a fehérnépek.
Eredményes
tanácskozást
kíván
valamennyiötöknek a felhőkben gazdag,
vadvirágos Gyimesből:
Halász Péter
Kiegészítésül „tallóztam”
a világhálóról, kissé napra késszé téve a
számokat...
Halász Péter a Honismereti Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, bár végzettsége szerint agrármérnök, 2014-ben volt 55 esztendeje, egyetemistaként kapcsolódott be az
önkéntes néprajzi gyűjtésbe. 1960 óta vesz
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részt a honismereti mozgalomban: kezdetben
néprajzi pályázatok, kisebb-nagyobb cikkek
szerzőjeként, 1974-től 2000-ig a Honismeret
folyóirat szerkesztőjeként, 1995-től 2010-ig
a Honismereti Szövetség elnökeként. 2010ben Budapestről Gyimesközéplokra költözött, így közelebb került ahhoz a magyar
népcsoporthoz és tájhoz, mely közel áll szívéhez, innen folytatja a moldvai csángó népélet kutatását, s a csángó közösségek érdekvédelmét. 2011-től a Csíkszeredában megjelenő Moldvai Magyarság című folyóirat
szerkesztő bizottságának tagja. A Honismeret folyóirat szerkesztő bizottságának aktív
tagjaként jelenleg is kapcsolatot tart a Székelyföld honismereti közösségeivel, résztvevője az évről évre megrendezett Honismereti Akadémiáknak. Halász Péter gazdag néprajzkutatói, honismereti, művelődésszervezői munkásságának eredményeit számos kötet, tanulmány és cikk őrzi. 55 év óta végzett honismereti munkásságára tekint vissza
a Hol ér véget a múlt? – Hat évtized a honismeret szolgálatában címmel 2014-ben megjelent gyűjteményes tanulmánykötet, amelyet először a XLII. Országos Honismereti Akadémia keretében mutattak be Kecskeméten, 2014 júliusban.

Hollósy Simon-emléktábla koszorúzás és megemlékező műsor
2017. február 2-án a XII. ker. ÖNÖ rendezésében
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Hogyan találtam rá az erdélyi
magyarörmények híres zenész családjára?
1. rész

2016-ban is közvetítette a Duna-TV Csíksomlyóról a Pünkösdi Zarándoklat szentmiséjét. Felfigyeltem rá, hogy a négy előénekes közül az egyik neve Petres Zoltán
Tamás volt.
A Petrás névről tudtam, hogy szerepel az örmény családnevek között, és arra
gondoltam, hogy a Petres ennek változata lehet. Jó érzékkel utána néztem, kutakodtam, és sok mindent megtudtam a Petres családról, a leghitelesebb forrásból,
Petres Ignác egyik fiától Petres Csabától, aki példaértékű módon ápolja édesapja
emlékét. (Az örmény gyökerekre is fény derült, de erről később szólok, csak azért,
hogy fokozzam a feszültséget...)

Gyergyóditró: Méltó tisztelgés a neves zenésznek

Gyergyóditró neves szülötte Petres Ignác,
zenész, zenetanár és az erdélyi műkedvelő zenei mozgalom kiemelkedő egyénisége születésének századik évfordulóján
emlékszoba-avatással egybekötött ünnepi
emlékműsorral tisztelgett a település önkormányzata és lakói, valamint a Petres
leszármazottak és a Gyergyói-medence
zenekedvelői. A május hatodikára szervezett ünnepség nyitómozzanata a ditrói, valamint a csomafalvi Petres Ignác fúvószenekarok előadása volt, ezután

Bardócz Ferenc polgármester méltatta a
község tevékeny szülöttét.
„Élete, munkássága ma is példaértékű
és nemzeti kultúránk megőrzésére kötelez” – hangsúlyozta. A szalagvágás után
következett a tulajdonképpeni műsor,
amelyet Petres Csaba zenetanár és zeneszerző, Petres Ignác fia állított össze. A
gazdag és változatos repertoárban a ditrói
egyházi kórus, a Siklódy Lőrinc Általános Iskola gyermekkórusa és blockflöte
együttese, valamint a ditrói népi zenekar
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mellett, helyet kapott a Csíki Tibor vezet- nyolcvanéves kóruskultúrát, vegyeskart
te csomafalvi Petres Ignác Fúvószenekar, szervez, vezeti a férfikórust és a különböilletve a ditrói Petres Csaba vezette fúvós- ző gyermekkórusokat, 1956-ban a megalazenekar, ugyanakkor a Gyergyó-medencei kuló Reál Líceum diákjaiból vegyeskórust
zenetanárok kórusa és Filip Ignác fuvola- szervez. Kórusai sok alkalommal szerepelművész fellépése. A rendezvény színvo- tek Bukarestben is.”
nalát külön emelte és családias jelleget
A fentiek csupán néhány fontosabb esekölcsönzött neki a Petres Ignác nyomdo- mény a petresi életútból, amelyhez hozzákain haladó unokák és dédunoka műso- tartozik az is, hogy mindvégig szoros barára. Csodálatos zongoraszólóval adózott a ti szálak fűzték kora zenei életének meghaneves zenésznek Pál Petra, a dédunoka, tározó egyéniségeihez. Domokos Pál Péaz unoka Petres Katalin pedig blockflöte ter, Nagy István, Csíky László, Zoltán Alaszólóval emlékezett. A zenekonzervatóri- dár, Birtalan József, Hubbes Walter, Szász
umot végző Petres Zsuzsa nagybőgő szó- Károly, Benkő János „hatását értő módon
lója külön említésre méltó, hiszen az ifjú alkalmazta a mindennapi munkájában” –
hölgy nagypapája kedvenc hangszerét írja Petres Csaba az emlékfüzetben.
szólaltatta meg művészien.
A megemlékező ünnepségekbe mindig
Petres Ignác mozgalmas életútjának né- vegyül egy kis szomorúság, hiszen emhány mozzanatáról a tiszteletére összeállí- lékezni olyan személyre szokás, aki már
tott emlékfüzetből szemléztem: „1929-34 nincs közöttünk. A Petres Ignácra való
között 20 tagú szalonzenekart vezet az akkor megemlékezés inkább örömteli volt, mint
pezsgő gazdasági életű Gyergyótölgyesen. szomorú, hiszen csodálatos szellemisé1934-41 között fúvószenekart, vegyes és ge átitatta az egész műsort. Egyénisége
gyermekkórust szervez
Gyergyócsomafalván.
Ekkor indítják útjára Domokos Pál Péterrel együtt a Gyergyómedencei gyermekkórusok évenkénti találkozóját. Gyergyócsomafalvi
vegyeskórusával 1941ben Budapesten is szerepelt. 1943-ban újjászervezi az 1912-es alapítású ditrói fúvószenekart.
Az 1940-es évek elején több alkalommal őt
kéri fel Márton Áron,
Erdély akkori püspöke bérmaútjain kísérő kántornak. 1948ban, folytatva az akkor A gyergyóditrói katolikus templom
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pedig továbbra is él az általa gyűjtött, feldolgozott dalokban, a Gyergyói-medence
egyre magasabb szinten zenélő fúvószenekaraiban, az egyházi és világi kórusmozgalmakban, a zeneszeretetet művészi
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tökélyre emelő gyermekeiben, unokáiban,
dédunokáiban és nem utolsósorban egykori tanítványaiban.
Jánossy Alíz
(Megjelent: Új Kelet, 2005. május 18.)

A továbbiakban én is Petres Csabától idézek, szerkesztett változatban.
Petres Ignác az erdélyi műkedvelő mozgalom kiemelkedő egyénisége. Mindmáig a Gyergyói-medence legnagyobb hatású zenésze, zenetanára. Az ő munkássága nélkül nem emelkedhetett volna ki az
ismeretlenségből a Gyergyói-medence,
ezen belül Ditró zenei élete.
Petres Ignác, Gyergyóújfaluban született 1905. május 9-én. Szülei: Petres Sándor csíksomlyói származású kántortanító
és Dobribán Anna. (Tehát megvannak az
örmény gyökerek!!!) A születése után pár
nappal a család Ditróba költözik. 1910ben náluk lakik Kodály Zoltán, a ditrói és
gyergyóremetei gyűjtése alkalmával.
Tanulmányai: elemi és polgári iskola:
Ditró; 920-21, román tannyelvű gimnázium, Piatra Neamţi. 1924-ben tanítói oklevelet szerez a Csíkszeredái Tanítóképzőben, tanárai közt Zsögöny Zoltán költő. Ugyanitt római katolikus kántori vizsgát tesz. További zenei képzettségét autodidakta módon szerzi, tanfolyamokon tökéletesíti. Kiválóan hegedült, zongorázott, orgonált. Állomáshelyei: 1924-25
Miklósvár, Háromszék megye, kántortanító; 1925-26 Rákos, Kolozs megye, kántortanító; 1926-27 Brassó, kötelező katonai szolgálat: 1927-29 Ditró, tanító;
1929-34 Gyergyótölgyes, kántortanító;
1934-1941. dec. 31. Gyergyócsomafalva,
kántortanító;
„Új ember volt ez évben Petres Ignác főkántor is, mert 1934 karácsonyára
foglalta el állását. Elsőrendű kántor, aki

működésével a választásból eredő ellenfeleit is egyik napról a másra leszerelte,
szervezvén úgy a felnőttek, mint a gyermekek körében dalárdát s a népének fejlesztésére hetenkénti énekórát tart. Mint
tanító, hogy milyen eredménnyel működik, két eset különösen jellemzi. 1934. júniusban a gyergyószentmiklósi kézimunka kiállításon a csomafalviak voltak a legelsők a hivatalos bírálat szerint is, akiket
Petres tanított. 1935. nov. 21-én tartott tanítói gyűlésen Gyergyócsomafalván oly
mintatanítást tartott, hogy a tanfelügyelő
hivatalos helyettese Nicolae Diaconescu
dicséretesre minősítette nagy magasztalások közepette. (…)”
Forrás: A Gyergyócsomafalvi Egyházközség története
Összeállította: Ft. Ferencz Antal
Az egyházközség kántorai: Petres Ignác
(1934-1942)
1942. jan. 1-1942. dec. 31. Csíkszereda, tanfelügyelő; 1943. jan. 1-tól haláláig
Ditró. Itt 1949-ig kántortanító, 1949 után
1966-ig, nyugalomba vonulásáig ének-zene és orosz szakos tanári funkciót tölt be.
Közben 1945 és 1947 között orosz hadifogságban van. Kitüntetések: „Kulturális
Érdemrend” III. fokozat, 1968; „Éltanítói
Érdemérem”, 1957; „Kulturális munkáért” érdemrend, 1952.
Többször közölnek róla hosszabb-rövidebb cikkeket a Művelődés, Előre,
Scânteia, Hargita kiadványok.
(folytatjuk)
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Jól sikerült zenés együttlétek
Ez év január 22-én, és február 26-án, a 11
órai szentmise után, az Orlay utcai Örmény Katolikus Plébánián fiatal zeneművészek muzsikálását élvezhette a meghívott hallgatóság.
A januári zeneagapén Kiss Levente gitárművész avatott tolmácsolásában, a
klasszikus gitárzene több népszerű darabját élvezhette a hallgatóság, a művészi játékát
tapssal jutalmazva.
Februárban a Zeneművészeti
Egyetem 3 zongorista hallgatója, Várallyai Fülöp, Hirling Bettina, és
Medgyesy Zsolt, Debussy, Bartók Béla és Liszt
Ferenc szerzeményeiből
Zakariás Antal Dirán gondnok és a fellépő muzsikusok

26

válogatott műveket játszott. (A képen) A
briliáns zongora muzsikát a közönség dübörgő vastapssal honorálta.
Mindkét zenés összejövetel szerény szíveslátással és jó beszélgetésekkel zárult.
A zenei élmény akkor a legszebb, ha sokan vagyunk együtt!
a Szervezők
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Buzdítás a plébánia támogatására
Kedves Támogató Híveink!
Szeretnénk, ha a 2017.év a kibontakozásunk és a közösségünk sokasodásának az
éve lenne. A Plébánia jelen és jövő közösségét együtt kell alkossuk és most még kevesen vagyunk. Az együttlét akkor a legszebb, ha sokan vagyunk együtt! Mozduljunk meg! A működést a támogató adományok segítik, a személyes részvételt semmi nem pótolja. ÉBREDJÜNK!!!
2017. évi már beindított és beinduló
programok:
- Vasárnaponként 11 órakor örmény
szertartású, magyar nyelvű szentmise.
- Jeles örmény ünnepeken, vasárnap,
örmény nyelvű és szertartású szentmisét
mutat be Krikor atya Rómából, kórus és
sok ministráns részvételével. Január 6-án
Vízkeresztet, január 29-én Gyümölcsoltó Boldogasszonyt ünnepeltük. Április
23-án 102. alkalommal emlékezünk a Genocídiumról, szeptember 24-én Fogolykiváltó Boldogasszony búcsúja lesz, Tarka
nap rendezvénnyel gyermekek és felnőttek számára. Minden alkalomra az örmények, a szimpatizánsok és minden felekezetű érdeklődő előtt az ajtó nyitva áll.
- A nagyhéten őskeresztény liturgia lesz
a plébánia templomban
-„Zeneagapé” minden hónap végén a
szentmise után. A dátumot meghívókon
pontosítjuk. A januári és a februári összejövetel nagyon sikeres volt.
- A változatos tematikájú „szabadegyetemi” előadás sorozat szervezése - a Szikla templommal együttműködve - előrehaladott állapotban van.
- A muzeális gyűjtemény március 16-tól
december 15-ig, heti négy alkalommal,

kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 1418.30 óráig tárlatvezetéssel látogatható.
- A Zeneművészeti Egyetem hallgatóinak koncert sorozata februártól, pénteki
napokon, este 18.30-21.30-ig havi gyakorisággal sikeresen beindult.
2017. évi felújítási, restaurációs és
karbantartási programok:
- Még nem sikerült véglegesíteni, hogy
a templom és a támfal vizesedés megszüntetéséhez szükséges 30 millió forintot megkapjuk-e? Harmadik éve küzdünk
a pénzalapért.
- A muzeális gyűjtemény nyílászáróinak
szigetelését és termo cseréjét a nyári időben végeztetjük el.
- Folytatódik a muzeális gyűjtemény
festmény, könyv és textília restaurálása.
- A felmerülő karbantartási, szerviz és
iroda fenntartási munkákat folyamatosan
végeztetjük.
- Pályázunk az épület fűtésének 2018.
évi korszerűsítésére.
Várjuk, sok új támogató hívő bekapcsolódását a közösségünkbe és támogató adományaikat a plébánia 1170702420005210 OTP számlájára.
Keve Mária és a kurátorok
a Lelkészség Hitéleti Működését
Támogató Alapítvány
A Budapesti Örmény Katolikus Személyi Plébánia címe: 1114 Budapest, Orlay
utca 6.
Telefon 06 70 408 2240,
e-mail: ormenykatolikus@gmail.com
Kérésre az új támogatóknak csekket tudunk küldeni.
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„Jelszó: Petőfi!”

– ünnepi műsor a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál
Ünnepélyes keretek között tartotta meg a Fővárosi Örmény Önkormányzat az 184849-es forradalom és szabadságharcra emlékező rendezvényét.
Az ünnepség az örmény
Véletlenek nincsenek
és a magyar himnusz köAz ünnepség során dezös éneklésével kezdődött,
rült fény arra, hogy a
majd Esztergály Zsófia eljelenlévők közül töbnök beszéde következett.
ben bírnak olyan felmeElmondta: a 169 évvel eznőkkel, akiknek köze
előtti március 15-e Magyarvolt az 1848-49-es forország újkori történetének
radalom és szabadságmeghatározó
eseménye,
harchoz: így az elnök,
a nemzeti identitás egyik
Esztergály Zsófia, aki
alapköve, társadalmi rePetőfi anyai testvérformjaival a polgári átalaének, Marosváry Istkulás megindítója volt. Kiván, aki Petrovics Istemelte: az 1848-49-es forvánnak, a költő édesradalom és szabadságharc
apjának, valamint a fela magyar nemzet történelépő művészek közül
Esztergály Zsófia
tének eddigi egyik leghíreKrizsik Alfonz színműsebb háborús konfliktusa volt, amely két vész, aki Szendrey Júlia, a „feleségek feévtizedes kitartó előkészület eredménye lesége” keresztanyjának leszármazottja.
volt; és amelyben a közösség magyarörmény felmenői is részt vettek, alakították azt. Itt szólt Lázár Vilmos ezredesről, Kiss Ernő
altábornagyról (aradi vértanúkról) és nem utolsó
sorban Czetz János honvédtábornokról, akik erdélyi magyarörmény származásúak voltak.
Az elnök úgy fogalmazott: a rájuk való emlékezés és a szabadság vezérgondolatának őrzése okán
készült az önkormányzat a
Koncz Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz
megemlékezésre.
28

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. március-április

Várady Mária

Az eseményen irodalmi összeállítás volt
látható, amelynek során Pagonyi Judit
mondta el Petőfi Sándor A nép nevében
című versét, majd Várady Mária szavalta
Wass Albert költeményét, Emlékezés egy



régi márciusra címmel. Emellett a Koncz
Eszter, Kósa Zsolt és Krizsik Alfonz színművészek által összeállított Jelszó: Petőfi! című irodalmi-zenés műsort hallhatták
a jelenlévők.
Esztergály Zsófia





Gulág Emlékév lezárása
A Fővárosi Örmény Önkormányzat a Gulág
Emlékévet egy filmvetítéssel zárta le. Az elfelejtett katona című dokumentumfilm magyarországi bemutatóján vendégei voltak Ravasz Balázs rendező-producer, valamint Földes László Hobo, aki Gulág virágai című válogatásából adott elő részleteket

nagy átéléssel. A közönség megrendülten,
nagy tapssal köszönte meg az előadást.
Hobo előadását, Vidnyánszky Attila rendezésében, a Nemzeti Színházban tekinthetik meg az érdeklődők.

Ravasz Balázs rendező-producer

Földes László Hobo
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Programajánló – Meghívók
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére és „Zeneagapéra”
2017. március 26-án, vasárnap 11 órakor,
az ünnepélyes, tavaszt köszöntő örmény nyelvű szentmisét Krikor atya mutatja be, sok
ministránssal és tömjénezéssel, kórus kíséretében.
A szentmise után „Zeneagape” lesz, Kirkósa Tünde és Kelenhegyi Eszter
csellóművészek fellépésével.
A műsorban Haydn, Bartók és Offenbach művek hangzanak el.
Az együttlét szíveslátással zárul, mindenkit nagy szeretettel várunk.
Helyszín: XI. ker. Orlay u.6. Örmény Katolikus Plébánia
Az ünnep és a zene akkor a legszebb, ha sokan vagyunk együtt.
Fülöp Ákos atya plébániai kormányzó
Fővárosi Örmény Klub 2017. április 20. (csütörtök) du. 17 óra.
Budapest, V. ker. Városház utca 7.,
Pest Megyei Kormányhivatal, Nyáry Pál terem
• Irodalom – filmek
• Egyházzenei, világi és népi jellegű énekek,
Bárdos népdal feldolgozások, népdal csokrok
Közreműködik: a XVI. kerületi Corvin Kórus és a Toborzó Citera Együttes
Vezényel: Vikol Kálmán
Rendezi: Zuglói Örmény Önkormányzat
és az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Mindenkit szeretettel várunk!

Keresztényüldözés a világban?

A Fővárosi Örmény Önkormányzat egész napos konferenciát szervez 2017. május
5-én, 10.00-16.00 óra között, Keresztényüldözés a világban? címmel.
A részvétel ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött, amelyet 2017. április 27-ig a
szervezes@fovarosiormeny.hu-n tehetnek meg az érdeklődők.
Önkormányzatunk fel kívánja hívni a társadalom
figyelmét arra, hogy nem kizárólag a távoli történelem során néztek szembe elődeink a keresztényüldözés problematikájával, hanem napjainkban is. Abban a globalizálódó világban, amely
alapvetően kissé vallásellenessé vált. Egy holland evangélikus szervezet (Open Doors) szerint
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2012-2015 között legalább 7100 keresztény embert öltek meg a világban a hite
miatt. Ezek az adatok csak a bizonyíthatóan keresztényekkel szemben történt atrocitásokat szemlélteti a szervezet szerint. A világ országai közül Észak-Koreában a legsúlyosabb a keresztényüldözés.
Itt a Biblia birtoklásáért nyilvános kivégzés jár. Az ötven ide sorolt országból 35ben a radikális iszlamizmus a keresztényüldözés elsődleges forrása. Üldöztetésnek vannak kitéve a keresztények Irakban,
Eritreában, Afganisztánban, Szíriában, Pakisztánban, Szomáliában, Szudánban és
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Iránban. Irakban 2003-ig mintegy 1,5 millió keresztény élt, azóta számuk 400 ezer
alá csökkent a források szerint.
Ezek nehezen ellenőrizhető adatok számunkra. Ezért (is) tartjuk fontosnak, hogy
létrehozzunk egy olyan konferenciát a reformáció ötszázadik évfordulója alkalmán, amely az egyházak szerepének jelentőségén túl, a téma iránt érzékeny kutatók, szakemberek tolmácsolásában hívja fel a figyelmet a keresztényüldözés vélt
vagy valós krízisére, a MA kihívásaira és
az adatokra, személyes kutatási eredményekre.

A Fővárosi Örmény Önkormányzat

FALUROMBOLÁS ERDÉLYBEN – ELPUSZTÍTOTT TEMPLOMOK
címmel fotó- és emléktárgy pályázatot hirdet.

A Fővárosi Örmény Önkormányzat szeretne megemlékezni azokról a templomokról és gyülekezetekről, amelyek elszenvedték a Ceausescu-rezsim által 1988-ban indított, falurombolásként elhíresült programot.
A beküldött képeket és tárgyakat tárlaton mutatjuk be az érdeklődőknek.
A pályázat és kiállítás lehetőséget kínál mindenkinek: amatőr és profi fotósoknak, erdélyi magyar honfitársainknak, akik szemtanúi, átélői voltak e korszaknak, vagy családjuk által érintettek.
Olyan fotókat vár a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amelyek a falurombolásokat
megelőzően, az akkor még létező, működő templomokról készültek. Várunk továbbá
tárgyi emlékeket, amelyek tulajdonosukat az akkori időkre emlékeztetik, amelyeket
esetleg egy lerombolt templomból menekítettek ki.
Kérjük, minden esetben személyesen megfogalmazott leírást is csatoljanak az elküldött fotóhoz vagy tárgyhoz (hol készült, mikor, milyen emléket idéz fel az Ön számára). Amennyiben a beküldő hozzájárul, a fotó vagy a személyes tárgy mellett feltüntetjük a nevét is.
A fotókat és a tárgyakat eredeti változatban a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány
címére postán vagy személyesen (Csíkszereda, Szász Endre utca 26. Hargita Megye),
vagy digitalizálva (lefotózva, szkennelve) a szentharomsagalapitvany@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni.
Beküldési határidő: 2017. április 15.
Kérjük, minden esetben tüntessék fel a pályázó elérhetőségét
(név, cím, telefonszám, e-mail cím).
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Bem József tábornok így jellemezte Czetz Jánost, vezérkari főnökét: „Kérlelhetetlen szigor, pártatlanság, keménység a büntetésben, de nagylelkűség a jutalmazásban, mentes a
bosszúállástól, az önzés legkisebb árnyékától is.”

Czetz János emlékkonferencia
és emlékút

A magyar hadtörténelem jeles személyisége, az örmény-székely
származású Czetz János honvédtábornok nemcsak szülőhazájában, de Európában és a távoli Argentínában is ismert. Bem táborkari főnöke a kitűnő stratéga, szervező, térképész és földmérő újrakezdésekben bővelkedő életútja példát mutat a ma embe-

rének, fiataljainak.
Ezért a Fővárosi Örmény Önkormányzat a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata Emlékkonferenciát és erdélyi utazást szervez, amelyre meghívjuk Önt is.
Az emlékkonferencia időpontja: 2017. május 26. 9.00-13.00 óra
Helyszíne: Bp. X. Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya, Díszterem.
Az esemény ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött. A regisztrációs levélben fel
kell tüntetni: születési év, hely, személyi igazolvány szám, az abban szereplő teljes név,
kiegészítve édesanyja nevével. A levelet a szervezes@fovarosiormeny.hu címre kell küldeni. Ennek elmulasztása esetén nem áll módjában belépni a helyszínre.
Czetz János nyomán Erdélyben – buszos utazásra invitáljuk.
Nézze meg Erdélyt Czetz János honvédtábornok és az erdélyi hadsereg nyomában
haladva! Tudjon meg többet azokról a csatákról, ahol elődeink életüket áldozták a szabadságért. Ismerje meg a korabeli harcmodort szakszerű, honvédségi idegenvezetéssel.
Csatlakozzon időutazásunkhoz, buszos utunkhoz 2017. június 7-e és 14-e között,
hogy együtt térképezzük fel újra azt a területet, amelyről korábban azt hittük: ismerjük.
Érdeklődését és részvételi szándékát a szervezes@fovarosiormeny.hu e-mail címen
várjuk. Az ár magában foglalja a szállást+ (eseti félpanzió), a folklórműsort, valamint
az utazási költséget: ez összesen 67 000 ft/fő.

Olvasói levél
Kedves Bálintné Kovács Julia!

2016. november 15-én

Mindenekelőtt szeretném őszinte tiszteletemet kifejezni Ön iránt azért a számtalan alaposan átgondolt és tanulságos írásért, amelyekkel hozzá járult az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek színvonalának emeléséhez és fenntartásához. Tudatában vagyok azoknak
a nehézségeknek, melyekkel dr. Issekutz Sarolta és a szerkesztőség munkatársai nap
mint nap megküzdenek azért, hogy a lap megjelenhessen és mi olvasói a füzeteket pontos időben kézhez kaphassuk. Önnek ezúton is köszönöm, hogy számomra biztosította
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a lap rendszeres kézhez kapását. A füzetek hozzá segítenek minket szétszóródottan élőket az egymás közötti örmény kapcsolat fenntartásához. Szomorúan vesszük tudomásul,
hogy a széthúzás jelei még ebben a kislétszámú közösségben is nehezítik munkájukat.
A legutóbbi 20l6 július-augusztusi lapszámban „Tiltó lista” címen megjelent írásban a
dr Issekutz Saroltát ért sértést már minősíteni sem lehet. Érdemeit és az utóbbi 20 évben
elvégzett munkájának eredményeit, mint az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, senki nem vonhatja kétségbe és senki nem kicsinyítheti.
Küldöm ezzel a levelemmel egy 1880-ban készült lakodalmas kép másolatát, megfelelő szöveggel a képen látott örmény személyekről. Olvassa el, és ha leközölhető a füzetekben, szíveskedjen továbbítani a szerkesztőségnek. Ha nem akkor maradjon Önnél és bármikor felhasználhatja írásaiban az ott leírtakat, akár részleteiben is.
Kívánok további kitartást és sok sikert eredményekben gazdag munkájukhoz.
Dr. Wotsch Gyula,
nyugdíjas orvos Sepsiszentgyörgy
Gyertyaszentelő ünnepe az Orlay utcában, január 29-én
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Olvasói levél
Tisztelt EÖGYKE, kedves Issekutz Sarolta!
2017 január – februári hírlevélben megjelent az Izmael családfa Dudutz ágának egy része. Én elkészítettem a teljes családfa ágat és az a kérésem lenne, hogy az újságban ha
lehetséges tegyék közzé, közkinccsé a többi részt is. Most a Dudutz ágat küldöm a mellékletben, de folyamatosan küldöm a többit is.
Tisztelettel: Érdi Péter (erdi.peter@gmail.com)
Szívesen tesszük közzé a kérést, ezzel is gazdagítva sok érintett család genealógiai ismereteit.
Várjuk a folytatást. Szerkesztőség

Az Izmael család törzse

IZMAEL MIHÁLY - szamosújvári kereskedő. Felesége: KARINGER MANURAI
Gyermekeik: 1. KAJETÁN 2. ANNA
3. ISTVÁN 4. MÁRTON 5. MIHÁLY
1. IZMAEL KAJETÁN KÁROLY
Radnót, 1810. – ?Marosvásárhely,
1880.12.06. (kereskedő)
Felesége: PAPP MÁRIA Szamosújvár
1814.09.30. – ?1891.01.30. Marosvásárhely
Házasságkötés: 1843.09.23. Szamosújvár
Gyermekeik:
1.1. Izmael Mihály 1836 – 1859.
1.2. Izmael Anna (1838 - 1917)
Férje: Dudutz János (1828 – 1889)
1.3. Izmael Károly (1843 – 1907)
Felesége: Dániel Amália (1848 – 1927)
1.4. Izmael Márton (1845 – 1930)
Felesége: Kondray Anna (1857 – 1907)
1.5. Izmael Ferenc (1847 – 1927)
Felesége: Bocsánczy Anna (1865 – 1942)
1.6. Izmael Katalin (1849 - .) Férje: Szentpétery Antal (1844 - )
1.7. Izmael István
Felesége: Alexa Mária (1849 – 1878)
1-1. IZMAEL MIHÁLY 1836 –?1859.
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1.2. IZMAEL ANNA 1838 – 1917
Férje: DUDUTZ JÁNOS 1828 –
1889.09.29.
Szülei: Dudutz Gábor és Dregán Hripszime
Gyermekeik: 1.2.1 – 1.2.8.
1.2.1 Dudutz Gábor 1860 – 1892.12.22.
1.2.2 DUDUTZ JÁNOS 1862 – 1918.
vegyeskereskedése a Nagypiac – Kossuth
(Călărașilor) utca sarkán állt
Felesége: VIRÁG GIZELLA 1877 –
1938. Gyermekeik: 1.2.2.1 - 1.2.2.3
1.2.2.1 Dudutz Anna 1898. – 1967 Férje:
Waitsuk Pál 1896. - …..
Gyermeke: 1.2.2.1.1
1.2.2.1.1 Dr. Waitsuk Pál 1924 – 1984.
Felesége: Novák Mária 1926 - 1989
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.1 - 1.2.2.1.1.3
1.2.2.1.1.1 Waitsuk László 1950.09.26. 2005.08.27.
Felesége: I. Zsok Margit
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.1.1 - 1.2.2.1.1.1.2
Felesége: II. Dr. Manu Liliana 1956.12.11.
Gyermeke: 1.2.2.1.1.1.3
1.2.2.1.1.1.1 Waitsuk Pál 1974.06.05.
Gyermeke: 1.2.2.1.1.1.1.1
1.2.2.1.1.1.1.1 Waitsuk Dávid 2001.03.18
1.2.2.1.1.1.2 Waitsuk Szabolcs
1977.01.08.
1.2.2.1.1.1.3 Dr. Waitsuk Wanda
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1984.04.18.
1.2.2.1.1.2 Waitsuk Péter 1952
Felesége: Fazekas Éva 1959
1.2.2.1.1.3 Dr. Waitsuk Mária 1959.01.03
Férje: Horváth Gyula 1957.05.18.
Gyermekeik: 1.2.2.1.1.3.1 - 1.2.2.1.1.3.2
1.2.2.1.1.3.1 Horváth Áron 1994.01.31.
1.2.2.1.1.3.2 Horváth Katalin 1996.03.25.
1.2.2.2 Dudutz Gizella 1899 - 1901.07.26
1.2.2.3 Dudutz Ernő 1903 – 1986
Felesége: Mező Katalin 1906 - 1980
Gyermeke: 1.2.2.3.1
1.2.2.3.1 Dr. Dudutz Gyöngyi 1943.11.25.
Férje: Dr. Csép Sándor 1938.05.01.
Gyermeke: 1.2.2.3.1.1
1.2.2.3.1.1 Dr. Csép Katalin 1970.01.09.
1.2.3 DUDUTZ KÁROLY 1864 –
1917.05.08. Miskolc. erdőmérnök.
Felesége: Csernátony Róza
1.2.4 DUDUTZ ANTAL 1866 –
?1943.03.08. (bőrárú kereskedő, a
„Dudutz sarok” Kossuth utca felőli oldalán.)
Felesége: I. Reichardsperg Katalin 1873
– 1914.
Felesége: II. sombori Bíró Jolán 1899 1968.
1.2.5. DUDUTZ ISTVÁN 1868 – 1928
(fűszer, csemege kereskedő)
Felesége: Izmael Erzsébet 1876 - 1915
Gyermekeik: 1.2.5.1 – 1.2.5.4.
1.2.5.1 Dudutz Erzsébet 1900 – 1940
Férje: Reisz Albert
1.2.5.2 Dudutz Magda 1901.09. –
1901.10.01
1.2.5.3 Dudutz István 1903 - 1967
Felesége: Szemányi Sára 1917 - 1953
Gyermeke: 1.2.5.3.1
1.2.5.3.1 Dudutz Erzsébet 1939.12.04.
Férje: Weszely András 1933 - 1993
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Gyermekeik: 1.2.5.3.1.1 - 1.2.5.3.1.2
1.2.5.3.1.1 Weszely Katalin 1966.02.27.
Férje: Székely András 1962.03.10
Gyermekeik: 1.2.5.3.1.1.1 - 1.2.5.3.1.1.4
1.2.5.3.1.1.1 Székely Miklos 1991.07.06
1.2.5.3.1.1.2 Székely Károly 1994.10.09
1.2.5.3.1.1.3 Székely Dénes 1998.01.22
1.2.5.3.1.1.4 Székely György 2000.06.10
1.2.5.3.1.2 Weszely Zoltán 1968
Felesége: Hajsrekker Krisztina 1966.09.28.
Gyermekeik: 1.2.5.3.1.2.1 - 1.2.5.3.1.2.2
1.2.5.3.1.2.1 Weszely Tamás 1993.03.29.
1.2.5.3.1.2.2 Weszely Áron 1998.05.03
1.2.6. DUDUTZ FERENC 1870.07.25 –
1932.04.02.
Felesége: Lázár Ágnes 1877.11.18 –
1939.10.10.
Gyermekeik: 1.2.6.1 – 1.2.6.7.
1.2.6.1 Dudutz Júla 1897. – …. New
York-ba érkezett: 1921.05.01.
Férje: Marthy Ferenc 1882.- …
Gyermekeik: 1.2.6.1.1 – 1.2.6.1.3.
1.2.6.1.1 Marthy Éva 1916.1.2.6.1.2 Marthy Ferenc 1918.1.2.6.1.3. Marthy György 1921.
Gyermeke: 1.2.6.1.3.1
1.2.6.1.3.1 Marthy Erzsébet
1.2.6.2 Dudutz János
Felesége: Izmael Irma
Gyermeke: 1.2.6.2.1
1.2.6.2.1 Dudutz Otto 1920
1.2.6.3. Dudutz Ágnes 1898 – 1974
Férje: dr. Bükkösi Gyula 1885.11.01
-1932.03.17
Gyermeke: 1.2.6.3.1
1.2.6.3.1 Bükkösi György 1920.04.24. - …
1.2.6.4. Dudutz Ella
Férje: Sánta Károly
Gyermekeik: 1.2.6.4.1 – 1.2.6.4.2.
1.2.6.4.1. Sánta Antal 1930 - …
Felesége: Tátrai Irén 1930 - …
Gyermekeik: 1.2.6.4.1.1 – 1.2.6.4.1.2.
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1.2.6.4.1.1 Sánta Zoltán 1956 Felesége:
Gyerekeik: 1.2.6.4.1.1.1 - 1.2.6.4.1.1.2
1.2.6.4.1.1.1. Sánta Gyopár 1980
1.2.6.4.1.1.2. Sánta Attila 1986
1.2.6.4.1.2. Sánta Albert 1964
Felesége:
Gyerekeik: 1.2.6.4.1.2.1 - 1.2.6.4.1.2.2.
1.2.6.4.1.2.1. Sánta Ivett 1993.
1.2.6.4.1.2.2. Sánta Bernadett 2004
1.2.6.4.2. Sánta Károly 1927 - 1930
1.2.6.5. Dudutz Irén
Férje I. Mittelman Sándor 1898 – 1944.
Férje II. Teplánszki Miklós
Gyermeke: 1.2.6.5.1
1.2.6.5.1 Mittelman István 1927 - …
Szászrégen Nőtlen
1.2.6.6. Dudutz Ferenc 1905.08.28 –
1932.11.28.
1.2.6.7. Dudutz György 1911.05.13 1932.12.13.
1.2.7. DR. DUDUTZ GERŐ
1.2.8. DUDUTZ IRMA 1876.02.26. - 1950
Férje: Pototzky Péter 1869.04.05. – 1945
(Tisztviselő a városházán. I. világháború
után divatáru kereskedő)
Gyermekeik: 1.2.8.1 – 1.2.8.2.
1.2.8.1. Pototzky Irén 1896.03.03 - 1987
Férje: Kálmán Oszkár 1880.01.16. –
Gyermekeik: 1.2.8.1.1 – 1.2.8.1.2
1.2.8.1.1. Kálmán László 1920.03.31. - …
Felesége: Oprendek Viktória 1930.05.30.
Gyermekeik: 1.2.8.1.1.1 – 1.2.8.1.1.2.
1.2.8.1.1.1 Kálmán István Dr. 1954.01.25.
Felesége: Mokos Klára Dr.1955.05.27.
Gyermekeik: 1.2.8.1.1.1.1 – 1.2.8.1.1.1.2.
1.2.8.1.1.1.1. Kálmán Szabolcs 1980.07.11
1.2.8.1.1.1.2. Kálmán Réka 1985.07.29
1.2.8.1.1.2. Kálmán Éva Dr. 1961.01.14
1.2.8.2. Kálmán Zsuzsa 1926.05.13. Férje: Kerekes Gábor 1914.12.27 36
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1986.02.24
Gyermekeik: 1.2.8.2.1 – 1.2.8.2.2.
1.2.8.2.1. Kerekes Péter 1954.06.06. - ..
Felesége: Mihály Melinda
Gyermeke: 1.2.8.2.1.1.
1.2.8.2.1.1. Kerekes Anna 1987.04.27. 1.2.8.2.2. Kerekes Gábor 1958.06.26. Felesége: Hoch Judit 1959.02.13. –
Gyermekeik: 1.2.8.2.2.1 - 1.2.8.2.2.2.
1.2.8.2.2.1. Kerekes Gábor 1994.07.14. –
1.2.8.2.2.2. Kerekes Zsuzsa 1992.07.10. –
1.2.8.2. Pototzky Magdolna 1902.07.22. 1975.03.17.
Férje: Aszalos Péter 1891.07.26. 1970.01.25.
Gyermekeik: 1.2.8.2.1 – 1.2.8.2.2.
1.2.8.2.1. Aszalos Árpád 1925.12.22. 2007.03.06.
Felesége: Albert Klára 1932.08.12. –
Gyermekeik: 1.2.8.2.1.1 – 1.2.8.2.1.2.
1.2.8.2.1.1 Aszalos Enikő Klára
1954.10.04. Férje: Kazár ….
Gyermeke: 1.2.8.2.1.1.1.
1.2.8.2.1.1.1. Kazár Izabella 1984.09.23. –
1.2.8.2.1.2. Aszalos Erika Judit
1960.02.03. –
Férje: I. Dániel
Gyermeke: 1.2.8.2.1.2.1
Férje: II. Sándor
Gyermekeik: 1.2.8.2.1.2.2. – 1.2.8.2.1.2.3.
1.2.8.2.1.2.1. Dániel Beáta Orsolya
1984.02.16. –
1.2.8.2.1.2.2. Sándor Eszter 1989.10.24. –
1.2.8.2.1.2.3. Sándor Zsolt Oszkár
1992.06.10. 1.2.8.2.2. Aszalos Éva 1929.09.23. – 2014.
Férje: Tatar Viorel 1921.03.17. 1994.12.07.
Gyermeke: 1.2.8.2.2.1.
1.2.8.2.2.1. Tatar Sandra Magdalena
1953.01.26. –
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Izmael Kajetán és Papp Mária
Dudutz János és Izmael Anna
nyolc gyermekükkel
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Kinek az öröksége?
Aline Ohanesian: Orhan
öröksége (Győr, Tarandus
Kiadó, 2016. 254 p.)
Aline Ohanesian Kaliforniában élő fiatal hölgy, sok
ország által napjainkig tagadott örmény holokauszt
túlélőinek leszármazottja,
aki újabb írásművel gazdagította az örmények tragédiájáról szóló regényirodalmat. Ez a mű első regénye,
de máris kiugró sikert aratott Amerikában, bár nem
sikerült rájönnöm, hogy ez
a siker pontosan minek is
köszönhető: egyéni hangvételének?,
időkezelésének?, helyszínrajzainak?,
avagy a témának. Franz
Werfel és Antonia Arslan
regényei után kíváncsian
vettem kezembe a könyvet.
A regény témája több oldalról közelíthető meg: családtörténet? egy szenvedélyes, sírig tartó szerelem
története egy generációkon
átívelő tragédiával a háttérben?, avagy mindez a megbékélés (írói) álmával fűszerezve?
A történet kezdetén a 90es évek Törökországában krimiszerű körülmények között elhalálozik a 93 éves
Kemal nevű török férfi, aki meglepő végrendeletet hagy maga után: unokájára,
Orhanra hagyja jól menő vállalkozását,
családi birtokukat pedig egy, a család által
ismeretlen, az Egyesült Államokban élő
örmény nőre. Az unoka, Orhan elutazik
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a világ túlsó oldalára, hogy
kikutassa nagyapja meglepő döntésének okát. Innentől kezdve felváltva jelenik
meg előttünk múlt és jelen, elevenedik meg egy török-örmény Rómeó és Júlia
történet a törökországi örmény népirtás poklában, az
I. világháború takarásában.
Orhan nap, mint nap közelebb kerül egy mélyre temetett titokhoz, mely alapjaiban változtatja meg viszonyát a múlthoz és befolyásolja az egész család jelenét és jövőjét.
Az írónő olyan témához nyúlt, ami feltehetően
nagy port kavar Örményországban és Törökországban
egyaránt azáltal, hogy – és
számomra ez volt a novum
– az egyszerű török ember
szemszögéből is próbál kitekinteni bizonyos történésekre, és igazából egyik felet sem teszi egyértelműen bűnössé teljesen. Nem
tesz mást, csak bemutatja,
mi történt nagyszülei nemzedékével, továbbá felteszi
a kérdést: az egykori bűnösök késői, ma élő leszármazottai, mennyire is felelősek a korábbi borzalmakért, és
mit kellene tenniük a megbékélés érdekében?
Ugyanakkor a mai olvasó számára felkavaróvá válik azáltal, hogy nemcsak a
korabeli eseményeket mutatja be, hanem
az akkori történések kései hatását is (ld.
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a Ararát Idősek Otthona lakóit)! Érdekes
módon viszonyul az emlékezés témájához: „nem engednek felejteni…fiataljaink azt akarják, hogy ebben dagonyázzunk”- írja.
Aline Ohanesian személyesen érintett
az ügyben, nagyszülei túlélve a genocídium poklát az Egyesült Államokban kezdtek új életet. Az írónő 9 éves korában hallotta nagymamájától családja történetét,
amelyet most egy fiktív szerelmi történetbe ágyazva tárt elénk. Az írónő ugyanakkor nem gyűlöletre szít, nem ítélkezik, sőt



a végén kifejezi azt a reményét, hogy a
közösen feldolgozott múlt lehetőséget ad
arra, hogy a mély sebek idővel behegedjenek. Szép, de (amerikai) vágyálom, ami
nem teljesülhet mindaddig, ameddig Törökország hivatalosan el nem ismeri népirtásnak az akkori eseményeket!
A címben tehát nem véletlenül tettem
fel a kérdést: kinek is az öröksége ez a
könyv? A főszereplő török fiatalemberé? Az írónőé? Avagy az örmények közös
öröksége!
Ispánkiné S. Katalin





Látogatás a Hagigadar örmény kolostorban
2009-ben egy közös magyar-román szakmai együttműködés keretében a moldvai
tájak csodálatos növényvilágát és népi növénytermesztését vizsgáltuk. Számos természetvédelmi területet jártunk be,
ahol még az érintetlen élővilágot láthattuk és lencsevégre kaphattuk a változatos és színpompás
növényritkaságokat.
Munkánk során betekintést
nyerhettünk a moldvai falusi környezetben élő
emberek termesztési szokásaiba, melyek a hagyományos
népi kultúra részeként napjainkban is
megtalálhatóak ezen
a vidéken.
A
fennmaradó
szabadidőnket egy A kolostor bejárata

maradandó élmény tette emlékezetessé.
Szucsáva (Suceava) várostól alig három
kilométerre található az 1512-ben épült
Hagigadar örmény kolostor. Hagigadar
felé haladva már
messziről szemünk
elé tárult a kolostortemplom nyolcszögletű fehér tornya,
mely kimagaslik a
tájból. A kolostor
nevét a hagi (kívánság) és a gadar (teljesülés) örmény szavakból származtatják. A domb aljától
a kolostorhoz vezető utat az hívők térdepelve teszik meg,
majd felérve ugyancsak térdelve háromszor megkerülik
a kolostort, közben
folyamatosan imát
mondanak.
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A látogatáson tapasztaltak olyan mély
nyomot hagytak bennünk, hogy máig
éreztetik hatásukat. Mindaz amit itt átéltünk még jobban megerősített minket
abban, hogy a hit az egyetlen olyan erő,
mely mindenre gyógyírt jelent. A hívők
sokasága érkezik erre a szent zarándokhelyre szerte az országból és a határon
túlról is. Egy ottani örmény pap elmondta nekünk, hogy a hívek csodálatra méltó kitartással viselik ezt a megerőltető menetet, mert erős hitük minden akadályt leküzd és lelki támaszt biztosít számukra
még a remélytelenségben is. 2012-ben a
kolostor felállásának 500-ik évfordulóján
Őszentsége II. Karekin örmény katolikosz
tartott itt hivatalos szentmisét. Mi is úgy
jöttünk el az örmények e szent zarándokhelyéről, hogy testben és lélekben felfrissülve tértünk haza.
Vörösváry Gábor

A kolostor belseje (részlet)

Nagyezerjófű (Dictamnus albus)- PonoareBosanci

Magyar here (Trifolium
Ponoare-Bosanci
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Húsvét
Legvígabb húshagyó kedd estéje: e napon korán összegyülnek a rokon családok
a legtekintélyesebb háznál, hogy közösen
étkezzenek és együtt töltsék e víg napot.
Farsang utolsó napján tojással zárják be a
gazdag vacsorát, húsvét reggelén először
piros tojást esznek. Szigorúan megtartják
a böjt napjait minden héten, sokan napjában csak egyszer esznek kenyeret. Vannak
olyanok is, kik két-három napig böjtölnek
csak kenyérrel.
Zádig, zádig párov egár,
Tun mjér déghé párov egár.
Orén achté funt mánéczhi,
Gárdsárész ilig léczhuczhi,
Liszér jév rutháég máséczhi,
Khérdinkhész i védksz icsuczhi,
Gármér hávgith, szirun hávgith,
Szirágánisz hárur hávgith.
A húsvéti piros tojások Örményországban is hagyományos szokás, azok az ottani gyermekvilág ünnepi örömei sorában
épp oly nevezetes szerepet játszanak, mint
az erdélyi örményeknél, magyaroknál.
Talán a föld kerekségén egyedül az örmények azok, kik a böjt első napján meglátogatják egymást, hogy: Snorhávor
miédz bász-t, kegyes nagyböjtöt kívánjanak egymásnak.
A böjtölésnek meg nem tartását szigorúan büntették, 1727-ig ez még elzárással
is járt. „A tanácsnak bejelentették, hogy
P. Bogdán most szerdán a timárháznál
buzsenyicát (pácolt, füstölt kecske oldal,
vagy comb frissen sütve) evett, erre a tanács azt határozta, hogy két napig zárassék
el és pénteken a sonkát kössék a nyakába,
úgy álljon három órán át a tanácsház ajtajában.” Ezután elég magas pénzbüntetést

szabtak ki: a templomnak két font viaszgyertyát, a bíráknak két forintot kellett fizetni a böjtszegőnek.
Az örmény nagyböjt alatt nemcsak a húseledeltől tartózkodik, hanem még a tejnemüt
sem eszi meg, hét hétig tisztán böjtöl.
A nagyböjt hét hete alatt sok fonalat
font a lány, de letette húsvétra a guzsalyt
és így dalolt:
A dallamát Bartók Béla gyűjtötte TordaAranyos megyében egy cigány hegedűsHúsvét, húsvét Isten hozott,
Helységünkbe Isten hozott.
Hét fontot naponként fontam,
Osómra fonalt sodortam,
Gúzzsal, munkával kinlódtam,
Bő verejtéket hullattam.
A mit küldök: piros tojás.
Vedd kedvesem: az száz tojás.
től 1910-ben és a Román táncok sorozat
negyedik darabjaként dolgozta fel.
Húsvét napján az erdélyi örmények így
köszöntötték egymást: Krisztosz hárjáv i
mérélocz! – Krisztus feltámadott!

(Erdélyi örmény konyha, fűszerezve
(szerk. dr. Issekutz Sarolta, Erdélyi Örmény
Múzeum 11., EÖGYKE, Budapest 2008)
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Hazát kaptak, népsorsot vállaltak
interjú dr. Száva Tibor Sándorral

Valóban így volt és ma is így van. Az üldözött, ma is üldözés alatt álló s élő örmények a magyar nép sorsát vállalták rezzenéstelenül, panasz nélkül. A Fogolyánok,
Gajzágók, Szávák, Patrubányok s annyi más család, nemzetség magyarrá,
székelymagyarrá vált, jó részük ma is őrzi katolikus vallását. Ismeretlen viszonyulásokat és ismeretlen megaláztatásokat ismerhetünk meg dr. Száva Tibor Sándor
könyveiből. (...)
– Ismerhetünk olyan írót, néprajzost,
orvost, akinek második hivatása volt az
írás. Hiszen a hivatást nem lehet egy-egy
diplomához kötni. Hogyan kezdte a „mellékállást”?
– Kisgyerekként a könyv szerelmese
voltam, és mindent elolvastam, ami a kezembe került. Azonban a tényleges írásra
egyetemista koromban került sor, amikor
az anyagi gondok miatt kényszerültem beszállni.
– Tudom: Brassóban a Brassói Lapok elődjéhez, az Új Idők egyik rovatához, amelynek témája a „magyar műszaki
nyelv” megtartása volt.
– Az egyetemi ösztöndíj mellett semmilyen jövedelmem nem volt, de özvegy
édesanyám is csak 40 lejt kapott a kollektívtől. Így hát ő is rászorult a támogatásra.
Így kezdtem írogatni az újságnak, ahonnan kapogattam 80 vagy 100 lejt a beadott
írásokért. Az egyetemistákat ilyen tekintetben Madaras Lázár támogatta igen önzetlenül. A későbbiekben valóban a foglalkozásom és a műszaki írásaim mellett
a családkutatási írások töltötték ki életem
egy jó részét. Már gyermekként sokat olvastam, aztán egyre többet hallottam az
apai ághoz kötődő örményekről, de róluk,
főként a székelyföldi örményekről könyvekből keveset lehetett megtudni. Közben a gondviselés akaratából nálam egyre
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Száva Tibor Sándor. A ma Bécsben élő gépészmérnök, műszaki szakíró, helytörténész Csíkszeredában született

gyűltek és gyűltek a székelyföldi magyarörményekre vonatkozó értékes dokumentumok, és rájöttem, hogy ezek írásos közlés nélkül elvesznének a népközösség számára. Lelkiismereti kérdésnek tartottam
kiadásukat. Sajnos, a szocializmus éveiben Erdélyben erre nem is lehetett gondolni, így csak 1995-ben sikerült kiadnom
az első ilyen tárgyú könyvemet. A későbbi
köteteim forrásanyagát sok éven keresztül
gyűjtöttem szerencsével és nagy kitartással, miután már hazalátogathattam Bécsből. Könyveim dokumentáltságát a semmiből kellett előbányászni, mert például
Csíkszépvíz esetében sosem készült hivatalos összeírás vagy demográfiai felmérés a családokról. Itt a vezérlő elv az volt,
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hogy hagyjunk valami értelmes dolgot az utánunk következő nemzedékre, és eltűnésünk után ne mondhassák,
hogy na, ez is hiába élt.
Feltáratlan múlt
– Örménységi kutatásaiban
milyen területeken találkozott eddig ismeretlen adatokkal, irányulásokkal?
– A családnevünket tekintve magyarörmény családban
születtem, de ebből 350 év
Szépvíz madártávlatból. Az erdélyi örmények egyik bástyája
távlatából csak a származáshajdanán
tudat maradt meg. Én székelynek tartom magam, hiszen a négy nagyszü- két világháború között. Nem ismeretes pl.
lő közül csak egy volt örmény származá- a Cziráky-féle összeírás sem, amely 1821sú. Édesanyám családja, a csíkdánfalvi Al- ben jelent meg, pedig ez olyan ismeretebert család 1638-ban I. Rákóczi Györgytől ket adott Erdélyről, amelyeknek napjanyert felvételt a székely lófők rendjébe. inkban is figyelemreméltó helyet kelleAz erre vonatkozó dokumentumot maga ne adni. A gyergyói és a szépvízi örmény
Rákóczi és Márkosfalvi Márton szertar- családok kutatását nem lehet elvonatkoztásmester látta el kézjegyével. Balázs Te- tatva, külön vizsgálni. Sőt, a kutatások saréz apai nagyanyám szintén „primor“ szé- játos részterületén a diaszpóra-kutatásban
kely családból származott. Amíg gyermek mind az erdélyi, mind a galíciai örmény
voltam, egyáltalán nem tudtam az örmény diaszpórák is, mint katolikus vallásra átfelmenőkről, ez a kérdés csak 1959-től, tért újkori örmény diaszpórák, lényegében
apai nagyapám halála, de mélyebben fő- azonos kutatási egységet alkotnak. Ehhez
leg az apám halála után, az 1960-as évek hasonlóan ugyanígy nem lehetne az erközepétől kezdett foglalkoztatni. Bizo- délyi örmények történetét se elkülönítve
nyos korok történelmének tisztánlátására vizsgálni pl. a galíciai örmények hagyaidő kellett, hogy kialakulhasson egy szi- tékától, vagy a Moldvában maradt hagyalárd kép a jó irányú meggyőződés felé. A téktól sem.
mindenkori hivatalos történelmi szemlélet
és irodalom felületesen nyújt ismereteket
Az eltüntetett temető
az avatatlan szemlélőnek. Elfelejtett er- – A brassó–bolonyai könyve ismét mérnödélyi nagy történészek munkái ritkán ke- ki pontosságú, nemzetiségi és egyben nérülnek nyilvánosságra, munkásságuk ho- pességüldözési és bűnözési könyv, szintén
mályban marad a mai fiatalság számára. Romániában.
Csak példának említem a szépvízi Balás
– Néprajzi, népességrajzi is. Ez több
Bélát, akiről szülőfalujában nem is hallot- mint tisztelet egy szintén üldözött nétak, pedig kiemelkedő munkássága volt a pesség, istenhit el-kiirtásáról. 1995-ben
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jelent meg nyomtatásban az első könyvem, és most, 2015-ben a nyolcadik,
amelynek címe Az eltüntetett brassó–
bolonyai evangélikus temető. Az internetes oldalakat böngészve sok brassói vonatkozású egyháztörténeti írás van közölve, viszont egyetlen sort sem találtam a
Brassó központjában 1987-ben megsemmisített magyar evangélikus temetőről.
Pedig ez a kommunizmus egyik legnagyobb bűne volt egy magyar egyházi közösség ellen, és nem is magyarázható ez
a szörnyű tett, mert a mai napig nem építettek semmit az eltüntetett temető helyébe. És akkor feltevődik a kérdés: miért is
kellett eltüntetni ezt a régi pantheon temetőt? Csak! Csak úgy. Mert most magyarok nyugszanak itt a föld alatt ismeretlenül, meggyalázva holtukban is. Ezért
tartottam fontosnak megírni az elhunytak neveit, hogy az utókor neveiken keresztül méltón emlékezhessen rájuk! A
könyv felhozta 100 év elhunytainak neveit, mikor és hol születtek, foglalkozásaikat, Brassó régi utcaneveit, mikor és milyen betegségben haltak el. Közvetlenül



is érintett vagyok itt, hiszen a feleségem
édesanyja és nagyszülei is itt nyugszanak
jeltelenül, valahol.
– Hogyan látta és látja az örménység
sorsát, jövőjét ma?
– Az Erdélybe betelepült örmények mai
utódai már nem örmények, és ez minden
kulturális, szellemi és nyelvi argumentummal alátámasztható. Ami megmaradt,
azt úgy hívják, hogy származástudat, de
ezen kívül semmiről sem lehet beszélni.
Az idegen területen töltött 700 év, amely
embert próbáló önfenntartó küzdelmekkel
járt, az anyanyelv feladásával is párosult.
Erre lehet mondani: népek sorsa! A jövőt
illetőleg valósnak kell elfogadnunk azt a
visszafordíthatatlan folyamatot is, amely
szerint az erdélyi magyarörmények a kunok, besenyők és jászok sorsára jutottak
az élő közösségi hagyományok feladásával. Ami pedig utána bekövetkezett, azt
úgy nevezik, hogy teljes asszimiláció.
Forrás: Czegő Zoltán 2015. július 21-én
a Székely Hírmondó-ban megjelent szövegének szerkesztett változatát Bálintné Kovács Júlia készítette.





A Pázmány Péter Katolikus Egyetem delegációja
Örményországban tárgyalt
Jereván, 2017. március 10.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(PPKE) és a Khachatur Abovyan-ról nevezett Állami Pedagógiai Egyetem egy
évvel ezelőtt írta alá Jerevánban azt a
mérföldkő- nek tekinthető együttműködési megállapodást, ami már 2016 októberére komoly eredményeket ért el.
A PPKE korábban is szoros és kiemelkedően jó tudományos és képzési
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kapcsolatokat ápolt Örményországgal és az
örmény kulturális intézményekkel. Ezeket
a kapcsolatokat a PPKE az utóbbi években
nemcsak egyedülálló módon fenn tudta
tartani, hanem erősítette 2016 tavaszával.
Ruben K. Mirzakhanyan és Szuromi Szabolcs rektorok közös szándékának köszönhetően, lényegi lépés történt 2016. október
21-én, amikor Ruben K. Mirzakhanyan és
Fodor György dékán, közösen avatta fel a

Erdélyi Örmény Gyökerek
PPKE piliscsabai kampuszán
az
újonnan
felállított
armeniológiai tanszéket. A
PPKE delegációja a jereváni egyetem képviselőinek látogatását viszonozta 2017.
március 10-én. A gyorsan fejlődő kapcsolatokat jól mutatja mind a már most folyó jelentős számú hallgató és oktatócsere, mind pedig a két
intézmény között előkészítés alatt álló közös egyetemi
képzési program.
Az újabb látogatás alkalmával, a PPKE
delegációja felkereste a sziklába vájt, Világosító Szent Gergely (†325 körül) által alapított Geghard kolostort, amely jelenlegi formáját a 10-13. században nyerte el, különösen a Pros család adományainak köszönhetően. Ezt követően Jerevánban, Szuromi Szabolcs a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
(BTK) díszdoktorává avatta Ruben K.
Mirzakhanyan rektort, a művészettörténeti kutatások terén elért kimagasló tudományos eredményeiért, valamint a
nemzetköziesítésben végzett kimagasló
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munkájáért. Az új díszdoktort Kovács Bálint, a PPKE BTK mb. tanszékvezetője méltatta. A Jereváni Állami Pedagógiai Egyetem ez alkalommal nyújtotta át a
PPKE BTK Armeniológiai Tanszékének
adományozott háromszáz kötetet, amelyből hatvan az Örmény Apostoli Egyház
katholikoszának, II. Gareginnek az ajándéka.
A PPKE képviselői intenzív tárgyalásokat
folytattak a már megindult együttműködés
további lehetőségeiről és újabb területeiről,
valamint a közös képzés gyakorlati megszervezéséről. A két intézmény vezetőit magánkihallgatáson fogadta
Ecsmiadzinban II. Garegin
örmény katholikosz. A szívélyes hangnemben és a
protokoláris időkeretet jóval meghaladó találkozón,
mind II. Garegin, mind
Szuromi Szabolcs kifejezte örömét az egyre erősödő
kapcsolatok miatt, valamint
azért a jelentős szerepért,
amelyet az együttműködés
a két keresztény egyház közötti viszonyban betölt.
(Forrás: ppke.hu honlapról)
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Hogyan kapcsolódjon őseihez?
A XII. kerület örmény közösségnek nagy örömmel szervezte a képviselőtestület az
idei első programját a Költő u. 1. szám alatti Lívia-villába (január 24.). A nagy hideg
ellenére mintegy harmincan jöttek el a Hegyvidék újságban és a Füzetekben is megjelent meghívóra. Volt, aki tájékozódni akart a május végi örményországi utazásról,
amire még lehet jelentkezni Hegedüs Annamária elnökasszonynál, de többen voltak,
akiket a meghirdetett téma érdekelt. Az alábbiakban Tálos Géza több mint egyórás
előadásának az előadó által szerkesztett változatát adjuk közre:
„A meghívó, vagy az értesítő szerint előadásom „az erdélyi örmény eredetű családok családfájáról, illetve a családfa kutatás örömeiről, hogyanjáról” szól, illetve
felkérésem erre irányult.
A családkutatással vagy családtörténettel szinte már 10 éves korom óta foglalkozom. Legalábbis ekkor fedeztem fel egy
régi Biblia hátsó oldalain nagyapám feljegyzéseit az ő őseiről, amelynek folytatását nagy lelkesedéssel határoztam el. A
»gyökerek« tehát messzire
nyúlnak, és igyekeztem minden lehetőt
ebben a kérdésben felkutatni, megismerni. Már a nyolcvanas években részt vettem egy szabadegyetemi előadássorozaton, amit az akkori TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) szervezett, a tudományegyetem történelmi, főleg a segédtudományi tanszékei közreműködésével. Ettől kezdve mondhatom, hogy „képzett” családkutató vagyok. Még az akkor újjászerveződő Heraldikai Társaságba is beléptem, amit a 90-es évek közepén hagytam ott, mert aktuálpolitikai kérdésekbe is beavatkoztak, ami nekem nem
volt célom. Engem csak az ősök (és a rokonság) témája érdekelt.
De attól kezdve gyakorlottá is váltam,
mert, ahogy lehetett (pl. munkavállalási szerződéssel bejutottam az akkor meglehetősen zárt levéltárba), hozzáfértem
– a tanultak szerint – néhány anyakönyvi
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másolathoz és jegyzeteltem belőlük a lényeges adatokat. A kilencvenes években,
amint változott a levéltárak látogathatósága (lényeges enyhítésekkel), hosszú (az

estékbe nyúló) órákat töltöttem a mikrofilmolvasó termekben és gyűjtöttem az
engem érintő családi adatokat. A családkutatáshoz csak most kezdő társakhoz képest óriási előnyre tettem szert, hisz már
kb. 33 falu anyakönyvét böngésztem végig, részben saját őseim, részben feleségem rokonsága egykori lakóhelyeiről, valamint egy-két kollégámnak segítettem
elindulni az első lépések megtételéhez.
Sok tapasztalatot gyűjtöttem végül részben a módszerek, a tájékozódás, a korlátok és kutatási buktatók mezején. Ezekre az eredményeimre csak az összehasonlítás erejéig, illetve kellő kép nyújtása céljából térek ki olykor, mert ismertető

Erdélyi Örmény Gyökerek
beszámolóm célja a hallgatóságnak a családkutatásra való ösztönzése, biztatása,
hasznosságának ecsetelése.
Témánk másik vezérgondolatával, a magyarországi örmények családtörténetével
is eme »hobbim« révén találkoztam, miként magukkal az örményekkel is. Én magam dunántúli származású vagyok, nincsenek örökölt örmény kapcsolataim, csak akkor kerültem érintkezésbe ezzel a témával, amikor feleségem családjával is kezdtem foglalkozni. Náluk nem volt elsődleges beszédtéma, de ahogy az ősei közt néhány nemzedékkel hátrább kezdtem lépegetni, előbukkantak olyan családnevek is,
amelyek az erdélyi örmények közé vezettek. E kutatás elmélyítése közben léptem
be az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesületbe, amelynek ma is tagja vagyok,
mert számomra egy érdekes, izgalmas, tanulságos és értékes világ nyílt meg általa.
Külön érdekesség az erdélyi örménység, vagy fogalmazzunk pontosabban: az
erdélyi – örmény gyökerekkel (is!) bíró –,
magyarság (magyar népcsoport) története: bevándorlásuk, beilleszkedésük a magyar társadalomba, különösen a gazdasági és kulturális életbe. Eme »örmények«,
illetve örmény gyökerű hazánkfiai számára »létfontosságú« gyökereik feltárása, követése, hisz e csoporttudatukat a közös (örmény) származás teszi meghatározóvá. Az örmény bevándorlás sarokpontjai az a négy (erdélyi) város, ahol először
megtelepedtek (jó 250–300 éve), sőt saját hitéletet is éltek (a helyiek élnek ma
is), a saját örmény-katolikus rítusuk szerint; s ahonnan továbbköltözve szóródtak
szét sokan az országban (Erdély más városaiban, meg a (Dél)-Kelet-Alföld ekkoriban benépesülő (elsősorban mezőgazdasági) területein. Sok olyan község van ez
utóbbi tájon, ahol épp a földbirtokhoz jutó
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örményeknek volt fontos szerepük e területek bekapcsolásában az ország gazdaságába. Például épp a »délkeleti« megyékben: Csanád (ma Békés), és a határon túli
Arad (Zaránd) és Temes, Torontál egykori
vármegyékben. Aki a magyarországi »örmény múltra« kíváncsi, annak e területeken kell kutatnia.
Családunk örmény gyökereinkre is egy
délalföldi faluban bukkantam, amelyet
épp feleségem hatodik-hetedik fokú (és
még örmény tudatú) ősei »létesítettek« (a
török után elnéptelenedett tájon). A hajdan Moldvából beköltöző marhakereskedők itt az Alföld lakatlan területein találtak kedvükre való legeltető helyet, amelyen fokozatosan mezőgazdasági művelésre is váltottak át. Sok rokon, vagy csak
»szomszéd« örmény családdal együttműködve, és ami a családkutatásnál a lényeg:
összeházasodva, legalábbis a régebbi
időkben szorosabbak voltak a fonódások.
Ezeket a (hasonló) szálakat nyomon követni a feladata annak, aki a magyarországi »örmények« kapcsolataira kíváncsi. Persze, végső soron az említett négy
»anyavárosból« kiindulva, illetve az odáig visszavezető gyökérágakig eljutva. Az
anyakönyvi »ellátottság«, a »lelőhelyek«
megközelíthetősége, a ráfordítható »szabad« idő behatároltsága és más egyéb korlátok között természetesen. A kutatás tehát időigényes; de az elérhető eredmény,
s a belőlük leszűrhető ismeretek, a társadalmi helyzet értékelése mind olyan szellemi kincs, amiért érdemes a sok fáradságot megkockáztatni, hisz az ember öntudatát az ősökhöz való kapcsolódás látása,
és magát a történelmi folyamatokban való
elhelyezni-tudás jelentősen megszabja;
az önértékelést elősegíti. Ezek tehát ama
»családfa-kutatási örömök«, amelyekért
az említett »hogyanokat« gyakorolni kell.
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Akár »sima« magyar, akár az örmény gyökerekkel is(!) bíró hazánkfia az az öntudatos értelmiségi, aki családtörténet munkálására adja a fejét.
Mindenesetre én mindenkinek(!) ajánlom, hogy tárja fel ősei múltját, hogy kellően megalapozott öntudatra tegyen (tehessen) szert, és különösen az örmény
kulturális egyesület tagjainak, mert ők



még egy érdekes »külön«-tudattal is gazdagabbak lesznek (ki-ki a megfelelő »százalék« arányában). Személy szerint pedig
örülök, ha hasznos tudnivalókra sikerült
a hallgatóság figyelmét felhívni, illetve
hogy erre az egyre inkább »divatba jövő«
szellemi tevékenységre való rákapáshoz
egy-két gondolattal, csalogatóval hozzá
tudok járulni...”





Noé bárkája - fából - életnagyságban!
Noé bárkájának a másolata lett a legnagyobb favázas épület a világon, amelyet modern fafeldolgozási módszerekkel építettek: 155 m hosszú, 26 m széles és 28 m magas!
Noé bárkájának az építése 2016. július
7-én fejeződött be. A Colorado Timber
Frame az egyedüli vállalat, amely képes
volt egy ekkora favázat megtervezni és
létrehozni egy kis vízszintes szalagfűrész
és egy ácsipari CNC gép segítségével.
A Noé bárkája projekt elismerten a legnagyobb favázas szerkezet: az építéséhez
7.300 köbméter fára volt szükség. A másfél focipálya hosszúságával a Bárka bibliai mérete megegyezik 500
standard teherautóval, három szinten vannak kiállítások, a legfelső szinten pedig van egy 1.500 férőhelyes étterem. A bárka (napi!)
10.000 látogató befogadására alkalmas, de a szervezők úgy tervezik, hogy csak
3000 személy lehet bent
egyszerre, amikor a Bárka
nyitva van a nyilvánosság
előtt.
A 100 millió dolláros projekt kb. másfél év alatt készült el. Az építési határidő
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betartása érdekében a Colorado Timber
Frame további segítséget vett igénybe,
és áttért a három műszakos munkarendre heti 6 napban egy egész évre. 25 alkalmazott a denveri műhelyben dolgozott a
szerkezeti elemek kialakításán, míg további 10 munkás a helyszínen dolgozott
Kentucky-ban a favázas projekt összeszerelésén 75 Amish ácsmesterrel együtt,
akik segítettek a munkában.
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Az egyedülálló épület megépítéséhez két
modern faipari technológia került felhasználásra. Először is a
Wood-Mizer LT15 szalagfűrész, ami a fafeldolgozó cég legkisebb
gépe. A fűrészgép 60
cm x 60 cm-es és 12 m
hosszú gerendákat tud
fűrészelni, amelyekből
elég sok volt szükséges
a bonyolult szerkezethez. A gerendák többségét ezután egy
K2I Hundegger CNC gép vette át további megmunkálásra. Ez a gép készíti el a

nútolásokat és a csap vágásokat, valamint a fúratolásokat,
a különféle szükséges bevágásokat, és bármilyen szerkezeti kialakítást, amelyek a további faelemek vagy az acéllemezek illesztéséhez szükségesek. Volt még egy másik
Wood-Mizer LT40 mobil fűrészgép is az építés helyszínén, amelynek az volt a célja, hogy az épitkezés területén
méretre vágja a faanyagot, ha
arra szükség volt.
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A bárka egyik legimpozánsabb eleme
faipari szempontból a 15 méteres rönkökből álló középső blokk, amelyek közül
sok oszlopnak 1 méteres átmérője van
alul. Az itt felhasznált rönkök 30%-a
Engelmann luc, amelyeket az USA-ba
időközben behurcolt invazív bogár károsítók pusztítottak el, kitermelésükkor
már elhaltan álltak.
A vidámpark Bárka részlege 2016.
július 7-én lett megnyitva a nyilvánosság részére Williamstown-ban,
Kentucky-ban. A várakozások szerint
legalább egymillió személy fogja meglátogatni már az első évben.
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Bálintné Kovács Júlia
Kolozsváron, az Óvárban - a Mátyás király szülőháza közvetlen közelében élt és gyógyított a Szamosújvárról elszármazott örménymagyar Dr. Dajbukát Ferenc, a neves fogorvos. Természetesen a család egy része „Armenopolisban” maradt, illetve tovább „kirajzott” Erdély különböző városaiba, , sőt azon is túl is, például Budapestre, Jerevánba...
De a szülőföld, Erdély és Szamosújvár minden innen elszármazottat visszavár, így
Dájbukát Borbély Lászlót is, azt a fiatalembert, aki nem először látogat haza, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra és Szamosújvárra is.
Legutóbbi ittlétekor Zsizsmann Erika - szintén örménymagyar gyökerekkel büszkélkedhető újságíró- idén januárban beszélgetett vele.
Rendkívül tanulságos, szép és igaz ez a beszélgetés. Szerkesztett változatát szívesen
ajánlom mindannyiunk figyelmébe.

Zsizsmann Erika

Hazatalálni – Dájbukát Borbély László (1. rész)

Erdélyben nőtt fel, most a tekintélyes jereváni Matenadaran (kézirattár és múzeum) kutatója. Régóta dédelgetett álma vált valóra, amikor évekkel ezelőtt az örmény fővárosba került. Azóta megtanulta dédszülei nyelvét és alkalomadtán modern örmény irodalmat fordít magyarra. Dájbukát Borbély Lászlóval beszélgettünk Kolozsváron.
Mikor kezdted el fontosnak tartani,
hogy van örmény szál a családotokban?
Kamaszkorom körül kezdtem el vele
foglalkozni, amikor tudatosult bennem,.
hogy örmény származású vagyok. Addig
nem sok szó esett a családban arról, hogy
örmények vagyunk, nekem meg nem tűnt
fel, hogy ott volt az örmény templom, az
örmény temető, oda mentünk ki világítani, de nem kötöttem össze a dolgokat.
Tulajdonképpen Kallós Zoli bácsi volt,
akihez bementem egyszer, rám nézett, és
azt kérdezte: „fiam, te milyen származású
vagy?” Fel is háborodtam hirtelen, hogy
ez milyen kérdés, nem hallja, hogy magyarul beszélek vele? Erre azt mondta,
hogy „ne kapd fel a vizet, azt látom, hogy
nem vagy román, de magyar se vagy.
Mondd a felmenőid neveit.” Eljutottunk a
Dájbukáthoz… „Na megvan!”.
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Hazamentem
felháborodva
nagyanyámhoz Szamosújvárra, berontottam
az ajtón, elkezdtem kiabálni, hogy engem leörményeztek, és „neked erről milyen mondanivalód van?”. Nagyanyámnak annyi mondanivalója volt, hogy egy
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könnycsepp végiggördült az arcán. „Szóval akkor igaz, miért nem tudok akkor erről?” – kérdeztem. Azt mondta, hogy egy
ilyen országban, mint a kommunista Románia, bőven elég, hogy magyarként is
kisebbség vagy, nem kell még egy másikat is rád erőltetni. Ami utólag számomra
is kiderült, főleg a mostani munkám folytán, hogy bizony az örmény származású
magyarokat még a magyaroknál is jobban
üldözgették errefelé.
Mi volt az üldözés oka?
Az örmény közösséget nagyjából megszüntették, a második világháború után
alig maradt örmény Szamosújváron, meg
úgy Erdélyben is általában. Az első világháború után a legtöbb örmény fogta a sátorfáját és odébbállt, legtöbben Magyarországra mentek, de volt, aki akár Németországig is elment, aztán a második világháborúban teljesen kiürült a város. 120-150
évvel ezelőtt még a lakosság 85 százaléka örmény volt Szamosújváron, ehhez képest most 125 örmény katolikus lélek él
ott. Azért üldözték őket a ’40-es évektől
kezdve, mert az örmények nagyon jómódúak voltak.
Tehát 12-13 évesen szembesültél azzal,
hogy örmény származású vagy. Attól a pillanattól hogy jutottál el addig, hogy most
a jereváni kézirattárban dolgozol?
Három nyelvet beszéltem, a magyart, a
románt és az angolt, ami ezeken a nyelveken a kezembe került az örményekről,
azokat mind elolvastam. Megpróbáltam
örményül is tanulni, de elég hamar rájöttem, hogy lehetetlen dolog úgy, hogy az
ember életében nem hallotta azt a nyelvet. Vannak olyan betűk is, amelyek a magyarban, románban, angolban nincsenek,
öt mássalhangzós torlódások szavakban,
amit elég nehéz kitalálni, hogy hogy ejtenek, ha nem hallja az ember. Úgyhogy
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letettem a tanulásról, mert ha hibásan tanulsz meg valamit, azt utána nagyon nehéz kijavítani.
Megmaradt az álmom, hogy találjak valakit, aki örményül beszél és hajlandó engem tanítani vagy, hogy kimenjek és megtanuljak. És legalább egyszer az életemben szerettem volna látni az Ararátot, a
szent hegyünket és az óhazánkat. Még hét
évvel ezelőtt sem álmodtam, hogy hét év
eltelik és én örmény állampolgárként fogok csücsülni Kolozsváron.
Hét éve élsz Örményországban?
Több mint hét éve. 2009. szeptember
15-én, hajnali 3 óra 15 perckor landoltam
Jerevánban a Zvartnots repülőtéren és azóta ott vagyok. Ez egy csoda folytán történt: 2009 nyarán megismertem egy örmény hölgyet, aki a jereváni pedagógiai
egyetemen tanított és eljött Szamosújvárt
megnézni. Ott ismerkedtünk össze, angolul beszéltünk egymással és neki is elmondtam, hogy mennyire szeretném vis�szatanulni az anyanyelvünket. Három hét
múlva telefonált Örményországból, hogy
„küldjed a papírjaidat, érettségi diplomát,
mert felvesznek a pedagógiai egyetemre
tanulni”.
Találkoztál ott még hozzád hasonlókkal?
Örményországból elmennek az emberek, elvándorolnak, nagyon kevés az, aki
visszamegy oda. Viszont van még egy
szamosújvári lány, Popa Krisztina, aki a
másik Örményországban lakik, HegyiKarabah Köztársaságban, ami mai napig
nem elismert állam, ő ott lakik Susiban, férjhez ment egy francia örményhez. Úgyhogy
lehet azt mondani, hogy az erdélyi diaszpóra adta a legtöbb hazatérőt, pedig az erdélyi
diaszpóra kicsi, olyan 1000 lelket számláló
közösség egész Erdélyben és ebből az a kettő, ha százalékot veszünk, az nagyon sok.
(Folytatjuk)
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Erdélyjárás felsőfokon

Barangolás Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok,
Csicsói Hargita, Keresztúr és Székelyvarság vidékein

Világörökségek, kulturális mélyrétegek,természetjárás,kulináris élmények,baráti vendégszeretet
Útvonal: Budapest – Csengersima – Szatmárnémeti – Vámfalu – Huta-hágó – Szaplonca – Máramarossziget – Felsővisó – Borsa – Borsai-hágó – Borsafüred
– Felsővisó – Aranyos-Beszterce völgye - Moldovica – Voronec – Borszék –
Gyergyószentmiklós – Libán-tető – Székelyvarság – Tolvajos-tető – Hargitafürdő –
Csíkszereda – Székelyudvarhely – Székelyvarság – Székelykeresztúr – Szentábrahám
– Kissolymos – Székelydálya – Székelyvarság – Székelyudvarhely – Farkaslaka – Vármező – Nagyvárad – Ártánd – Budapest
Időtartam: 7 nap (2017 július 18.- 24.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2200 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, esőkabát, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Dr. Szarka György (Gyuri bácsi) vezeti a társasutazás kezdetétől annak végéig.
Főbb események:

• Kívül-belül festett bukovinai ortodox kolostorok Moldovicán és Voronecen – világörökség

• Máramarosi fatemplomok: Jód, Berszána – világörökség
• Különleges falképek és rovásírásos felirat a székelydályai református templomban
• Túrázunk a:

Radnai Havasokban, a Lóhavasi vízeséshez
Máramarosi Havasokban a Sárkány-csúcs körzetében
Csorgókő-vízeséshez Székelyvarságon
Tálasbérce kilátóhoz a Görgényi Lázon
Hargitafürdőn a Kossuth sziklákhoz
• Panorámautak az Aranyos Beszterce völgyében, a Libán-tetőn, Tolvajos-tetőn és
Kissolymos vízválasztóján
• Ezeréves határ az Aranyos Beszterce völgyében
• A felújított vár bejárása Nagyváradon
• Vulkáni utóműködés „fiatalító” hatása a „mofettában” Hargitafürdőn
• Városnézés és püspöki székesegyház Szatmárnémetiben
• Börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával Máramarosszigeten
• Falképes templom és rovásírásos feliratok Székelydályán
• Pálosok temploma Hargitafürdőn
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• Tamási Áron sírja és Trianon emlékmű Farkaslakán
• Szoborpark és szabad program Székelyudvarhelyen
• Fakultatív adrenalintúra: biztonságos medveles Székelyvarság rengetegében
• Petőfi Sándor emlékszoba a Gyárfás kúriában Székelykeresztúron
• Hollósy Simon szülőháza Máramarosszigeten
• Korongozás bemutatása Istvánffy Géza fazekasmesternél Vámfaluban
• Gyógynövényes „csodakert” Szentábrahámban
• Zsindelypattintás fortélyai Tálasbércén
• Népművészeti kirakóvásár Farkaslakán
• „Protokoláris” látogatás a tálasbérci „Parlament” kiskocsmában
• Székelyvarsági trakta sajttal, túróval, házi kenyérrel és szilvóriummal a Csorgókő
filegóriánál

• Szíveslátás kiskürtőssel és nusikummal Székelyvarságon
• Kézműves sajtok kóstolója Székelydályán
• Emlékezetes ebéd sültpisztránggal és „musdéllyal” Vármezőn
• Zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel a Tifán portán Székelyvarságon
• Székelyvarságon személyes kapcsolatokon keresztül újból megtapasztaljuk az erdélyi
emberek őszinte barátságát és vendégszeretetét

Részletes program:
1. nap: július 18. – Kedd
Indulás: kora reggel Budapestről
Határátkelő: Csengersima
Látnivalók: Szatmárnémeti (városközpont, püspöki székesegyház), Vámfalu (korongozás Istvánffy Géza fazekasmesterrel), Huta-hágó, Szaplonca, Máramarossziget (városközpont, börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával), Felsővisó
Szállás és ellátás: az 1. és 2. napon Felsővisón, elegáns szállodában (2 ágyas szobák,
fürdőszobával)
2. nap: július 19. – Szerda
Látnivalók: Radnai Havasok (Borsai-Priszlop hágó – 1416m magasan a tengerszint
felett, Mackensen hadiút, Lóhavas-vízesés – 80 m magas, Borsafüred – kb. 5 órás középnehéz magashegyi gyalogtúra – vagy 3 órás könnyű panorámatúra a Máramarosi
Havasokban a Sárkány-csúcs felé), Gabriella szálloda (welness – fakultatív program)
Esőprogram: máramarosi fatemplomok (Jód, Berszána – világörökség)
3. nap: július 20. – Csütörtök
Látnivalók: Aranyos Beszterce völgye, Ezeréves határ, Moldovica, Voronec ( kívül
belül festett bukovinai ortodox kolostorok, mindkettő világörökség), Borszék, Libán-tető, szíveslátás Székelyvarságon
Szállás és ellátás: a 3., 4., 5. és 6. napon Székelyvarságon falusi vendéglátás keretében (2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal)
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4. nap: július 21. – Péntek
Látnivalók: Csicsói Hargita- Hargitafürdő (könnyű túra a Kossuth-sziklákhoz, Pálos
templom, mofettázás – száraz szén-dioxidos gázfürdő), Csíkszereda (Nagy Imre múzeum, Márton Áron szobra), Székelyudvarhely (szoborpark, szabad program), Székelyvarság (medveles – fakultatív program)
5.nap: július 22. – Szombat
Látnivalók: Székelykeresztúr (Gyárfás kúria), Kissolymos (panorámaút, szíveslátás
Gyuri bácsi portáján, falukázás), Szentábrahám (gyógynövényes „Csodakert” bemutató
és teázás), Székelydálya (falképes templom, kézműves sajtok kóstolója a parókia pincéjében)
6.nap: július 23. – Vasárnap
Látnivalók: Székelyvarság – egész napos program:
Tálasbérce kilátó, „PARLAMENT” kiskocsma, zsindelypattintás bemutatója, Csorgókő-vízesés, varsági trakta sajttal, túróval, szalonnával, házi kenyérrel és szilvóriummal, Tifán porta (zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel)
7.nap: július 24. – Hétfő
Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron sírja, Trianon emlékmű, népművészeti kirakóvásár), Vármező (pisztrángebéd), Nagyvárad (várlátogatás), transzfer Budapestig
Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 22 óra körül
Részvételi díj: 72.000 Forint/fő – ifjúsági kedvezmény 18 éves kor alatt 12..000 Forint/fő
Az összeg tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, programok, belépők, piknikek,
kóstolók és a művészi produkciók árait, kivéve a buszköltséget (kb. 25.000 Ft.)
A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet remekeivel idézzük fel.

Az örmény naptárból

Virágvasárnap az örmény egyház is szentel gallyakat, melyekkel körmenetet tart a
templom körül. Annak a végén a pap kereszttel megkopogtatja a becsukott templomkaput: Pác mez Dér! – Nyisd ki nekünk, Uram! Ünnepélyes liturgia van nagycsütörtökön, de nagypénteken eredetileg semmilyen szertartás nincs! Nagyszombaton este van a
feltámadási liturgia, s liturgiák vannak húsvét napjain is. Az örmény húsvéti köszöntés:
Krisztus feltámadt a halálból!
– Áldott az Ő feltámadása!
S mi is várjuk feltámadásunkat!
dr. Sasvári László
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Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer)
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi
jövedelem-adónk 1%-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Húsz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.
Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális
Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyarörmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját, örmény katolikus hitéletét megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk
ezzel tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.
Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.
A kedvezményezett adószáma: 18085590-1-41
A kedvezményezett neve: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,
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

„Aki nem ismeri múltját, hagyományait, az elveszti gyökereit,
csak hányódik a világban. Néha-néha fel kell kerekednünk,
útra kelnünk, mindegy hova, a valóságban vagy a lélek tájain,
az emlékezetünk segítségével,
hogy visszataláljunk önmagunkhoz.”
(Moldován György Antal)
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 229. szám
2017. május-június

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.

Az örmény naptárból
1773. május 16-án oszlott két ágra a Mechitarista Rend,
az egyik ág Velencében maradt, a másik előbb Triesztbe,
majd Bécsbe költözött. Mindkét ággal voltak kapcsolataik
az erdélyi örményeknek (Velence – Erzsébetváros, Bécs –
Szamosújvár). Budapesten is előbb velenceiek, majd bécsiek
voltak. E szétválás bizonnyal emberi tulajdonságból fakadt,
de ez nem von le semmit a rend áldozatos missziós és kulturális értékeket mentő munkájából. Mindkét ág használta a
rend jelvényét: karélyos végű egyenlőszárú kereszt, a szárak végeiben az alapító Mechitár két-két szavas jelzőinek örmény kezdőbetűi vannak: Mária örökbefogadottja – a bűnbánattartás doktora.
dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Fővárosi Örmény Klub – 2017. április 20.
Megemlékeztünk a 80
éve született Lászlóffy
Aladár költő, íróra, aki
8 évvel ezelőtt, éppen
e napra virradóan hagyott itt bennünket. A
sors keze volt, hogy a
Zuglói Örmény Önkormányzat által szervezett
klubdélután vendégei,
a XVI. kerületi Corvin Kórus és a Toborzó
Citera Együttes, Vikol
Kálmán vezényletével
csak 18 órára tudta vállalni a fellépését, így lehetőség nyílt arra,
hogy az EÖGYKE, a Klub háziasszonya felelevenítse a közösség elhunyt neves személyiségét, a közvetlenségéről, és
kitűnő humoráról ismert és szeretett Alit,
az EÖGYKE tiszteletbeli elnökét. Visszaemlékezések, filmbejátszások – az Aradi
Vértanúk emlékünnepségen a Városháza

dísztermében 2004-ben, a Genocídium
emlékünnepi riportja 2008-ben, majd a
halotti búcsúztatója 2009. április 25-én
örmény ritus szerint az Orlay u-i örmény
katolikus templomban, amikor a hazai
írók, költők, barátai megtöltötték a templomot, hogy búcsút vegyenek Tőle. Versek hangzottak el az EÖGYKE 2005-ben
kiadott Emléknaptára
– a Genocídium 90. évfordulójára – 12 verséből, amelyeket a felkérésemre alkotott, bár
megjegyezte, hogy sohasem írt verset „megrendelésre”, de az erdélyi örmény közösségéért elvállalja. Jó volt látni, hallani megnyugtató hangját, gondolatait,
emlékezni Rá. Éreztem,
hogy velünk van.
A szünet után a XVI.
kerületi Corvin Kórus
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énekszóval vonult be a terembe a Toborzó Citera Együttessel együtt Vikol Kálmán vezetésével. Egyházzenei, világi és népi jellegű énekek,
Bárdos
népdalfeldolgozások, népdalcsokrok hangzottak fel, sőt még a hallgatóságot is megénekeltették.
Kálmán nagyszerűen szólaltatta meg kórusát, érezhető volt, hogy rendszeresen

2017. május-június
találkoznak és valamennyien szeretnek együtténekelni.
A fiatal, 3 tagú citerazenekar
szépen, összehangoltan játszott, egyik fiatal még táncra is perdült. A hangulat a tetőfokára hágott, a klub tagjai
nem akarták elengedni a fellépő művészeket. Utána kis
fogadás és beszélgetés tette
teljessé az estet.
dr. Issekutz Sarolta

Kerek évfordulók

80 éve született és 8. éve hunyt el

Lászlóffy Aladár (1937-2009)
Ha megíródik valaha az a XX. századi kimaradtak, vagy csak méltánytalanul lasmagyar irodalomtörténet, amely az 1918 san jutottak az illő elismeréshez. Közé(és 1945) után szétszakított, majd az 1989 jük tartozik Lászlóffy Aladár is, aki otthon
után (úgy ahogy) egymásra találó nemzet- nemzedékének, az ún. első Forrás-nemzetestek irodalmainak egymáshoz való vi- déknek vezérszelleme volt. Hallatlan gazszonyát is fel óhajtja tárni, annak fontos dag és hallatlan sok irányba ágazó életműfejezete lesz az erdélyi irodalom magyar- vét még ma sem ismerjük igazán. Életútjának az alapos feltárásáországi befogadása a hatra is szükség volna, mint
vanas-hetvenes évek for- Fátum
egyikére azokénak, akik
dulójától. Az az örvendetes folyamat, amikor a po- Atlasz helyén az eget tartom. akkor sem települtek át
Magyarországra, amikor
litikai aggályok illetve til- Én voltam az az égő karton,
erre mód nyílt, ám hangtások ellenére az anyaor- melyről az Úr rajzolta rátok
súlyosan jelen tudtak lenszág is ráébred arra, hogy nagy hátterét, az Arrarátot.
ni a rendszerváltozás utámilyen jelentős művek születtek odaát a szigorú elszigeteltségben. ni irodalmi mozgalmakban.
Tordai születésű volt, kolozsvári honos
Ám a jelek szerint az itthoni kritika érdeklődése és hatóköre, valamint az olva- lett, de erőteljesen számon tartotta nagy
sói figyelem is szűkösnek bizonyult. Mert múltú örmény famíliáját. (Örménységére
igaz, hogy Sütő András, Páskándi Géza, nézve l. Gudenus János József: Örmény
Szilágyi Domokos és Szilágyi István, meg eredetű magyar nemesi családok geneapáran mások Magyarországon is elis- lógiája. Javított és bővített kiadása, 2010,
mert írók lesznek, nagyon sokan viszont 485-501. Itt áll ez is: L. Aladár, meghalt
3
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Budapesten 2009. április 19-én. Búcsúzta- amiket itthon meg köztereken folytattunk,
tása uo. Örmény katolikus Kápolna, 2009. s amiből soha el nem maradt részéről a
április 25. Tem. Kolozsvár, Házsongárdi „közös örménységünket” provokáló trétemető, 2009. ápr. 30.Kossuth-díjas erdé- fálkozás.) Ha megszületnék egy nagymolyi magyar költő, író, műnográfia Lászlóffy Alafordító, szerkesztő.) Írt re- Régi állomáson
dárról (amit Széles Klágényt, verset, esszét, irorától várjuk, aki író és mű
dalomtörténeti munkákat, Ó kedves századforduló,
legjobb ismerője itthon),
jelentős fordítói életműve fakult fényképen barna hó,
annak éppen azt a sokszois. Több mint harminc kö- a sok esernyő és kalap
ros kettősséget kellene értete jelent meg, élete utó- és visszasütött még a nap —
zékeltetnie, ami újítás és
jára minden valamire való
megőrzés, felfedezés és
kitűntetés megtalálta, a azóta robog a vonat,
integráció címszavaival
Bethlen- és a Kossuth-dí- időnként kiszállna a kor
írható le. Amire nézve –
jig és a Digitális Akadé- kicsit sétálni valahol,
és a legújabb idők kritikai
mia tagságáig.
egy hűs fasor, egy ódon tér — közbeszédének ajánlva
Az ars poétikájának lé– emlékeztessünk egyetnyegéről faggatókat egy de meg nem állunk semmiért, len Lászlóffy-leleményre,
kései interjúban első ös�- tavaszon, őszön át robog,
a legendássá vált „szöveszegyűjtött kötetének cí- a tetőn golyózáporok,
gek szövetsége” felismeméhez irányította: „… valami csipkét ráz a szél,
résre, ami jóval korábhogy kitudódjék a világ”. még mindig lánykori fehér,
bi, mint arról a nyugati
A nemzetközi avantgard az ablak odacsípte, és
és – persze késésben – az
törekvéseitől elzárva ma- most lobog, mint a hóesés.
itthoni teoretikusok begának kellett felfedeznie
szélni kezdtek. Hogy mi
– miként legmodernebb elkötelezettségű is ez? – néz vissza a költő a maga hatvapályatársainak – sok mindent és éppen ez nas-hetvenes-nyolcvanas évekbeli műa művészi útkeresés teszi oly különleges- ködésre egy 2002-es kolozsvári beszélsé pályakezdését, azután meg annak a fo- getés során: „Ennek jó magyar neve malyamata, ahogy ezek a kezdetek klasszi- napság – amikor már nemcsak a szövecizálódnak az idők során. Egyszerre volt get előállítók, hanem a trénerek is elmeannak tudatában, hogy ő Kolozsváron az rülnek ebben a hipermangán fürdőben
Európai lírai egyetemesség küldöttje és – intertextualitás… éreztem, hogy a szömegbízottja, és megszállott őrizője a múlt vegek nem egészen jelentik egymás kiminden fellelhető darabjának. (E sorok egészítését, a szövegek szövetében, szöírójának felejthetetlen emlékei azok a ko- vődményében van ott az a valami, ami a
lozsvári órák a régi Nyírő-ház manzárd- kezdet óta önmagát folytatja…”
jában a hetvenes években, amikor Bolyai
(A.K.)
Farkas íróasztalára könyökölve, Arany
(Megjelent: Távol az Araráttól… A maJános szalontai jegyző passzusa alatt, régi gyarörmény irodalom, szerkesztette Alexa
erdélyi fejedelmi pénzérméket morzsol- Károly, Erdélyi Örmény Múzeum 20., Kigatva folyt a tilalmas, de ironikusan ke- adó: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
délyes beszéd. Meg azok majd később, Egyesület, Budapest, 2014)
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Balogh Jenő

Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület? – 2. rész
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
… hmmm. Ügyes…

Mindenek előtt azt kell megmagyaráznom, hogy miért is kerül a képbe az
EÖGYKE vonatkozásában mindenhol
Avanesian Alex, vagy csak egyszerűen
Alex neve. Az ok, mert úgy éreztem, az elmúlt 20 év szinte minden mozzanatában,
eseményében benne volt az Alexszel való
összehasonlítás, az Alexszel való küzdelem. Talán még úgy is, hogy no lám, mi
mennyivel jobban, ügyesebben, hasznosabban csináljuk, vagy az, hogy azért nem
sikerülhetett úgy, ahogy szerettük volna,
mert a pénzt Alexék kapták…
E részben folytatom a dr. Issekutz Sarolta és Alex közötti alapvető különbségekkel: a pénzkezelés és a törvénykövetés, valamint a megcélzott közösség és annak kultúrája vonatkozásában.
Először tehát a kulturális irányvonalbeli különbségekkel folytatom.
A választási törvény, amely szerint bárki szavazhatott bármely kisebbségre, bizonyos mértékig megmagyarázza Avanesián
Alex kultúrpolitikáját. Elmélete szerint
akkor kapnak az örmények sok szavazatot, ha a társadalom szép, látványos kulturális élményekben részesül. Ezt a kirakat kultúrpolitikát tehát a választási törvénnyel is igazolhatnánk, ha teljesen nem
is. Meghatározóbb a két személy közti különbség a tömegekhez való hozzáállása vonatkozásában. Sarolta a közösség
tagjainak megkeresésével, nevük alapján
örménynek valószínűsíthető személyek

felhívásával igen széles örmény bázist talált, köztük sok művészt, művészetek után
érdeklődő személyt. Több száz személ�lyel épített ki közvetlen, élő kapcsolatot.
E kapcsolatok életre keltek, nemcsak Sarolta irányába, hanem egymás között is,
és kialakult Saroltában az a meggyőződés, hogy létezik Magyarországon egy
olyan örmény gyökerű közösség, amelyet nem csak az örmény nyelvű filmek,
az örmény rendezvények érdeklik, hanem
van saját kulturális értéke is. E kultúra lehet egy kicsit már része a magyar kultúrának, de azt ápolni kívánja. Kiderült,
hogy e közösség nem Jerevánt, hanem Erdélyt tekinti gyökereinek, mint ahogyan ő
maga is ezt a tudatot hozta a szülői házból. Őseik nem a Kaukázusban vannak,
hanem pl. a szamosújvári, erzsébetvárosi temetőben, stb. Az is kiderült, hogy nagyon sokan megtalálták közös gyökereiket, közös történelmük van és a legfontosabb, hogy ez a közös történelem nem valami elvont kategória, hanem családi kapcsolatokban jelenik meg. Szinte mindenki
mindenkivel családi kapcsolatba hozható.
Az is kiderült, hogy az elmúlt 40 évben
a családok nem nagyon beszéltek, beszélhettek a származásukról, kulturális örökségükről és így sok minden elhalványodott, mégis hajlandóak az örmény kulturális gyökereikkel foglalkozni. Ezek a hatások oda vezették Saroltát, hogy ellentmondva Avanesian Alex és Moldován
5
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Domokos kulturális irányvonalával, komolyan kezdett foglalkozni a közösség
felélesztésével, a kulturális gyökerek feltárásával, a megkeresett családok genealógiai kapcsolataival, az erdélyi magyarörmény hagyományok, szokások felélesztésével. Ez egészen más kulturális irányvonalat jelentett. Talán igaz, hogy „fából vaskarika” volt, de sikerült a magyar
nyelvű örmény kulturális élet beindítása,
amely a szerveződő közösség erdélyi örmény gyökereit, kultúráját kutatja, ápolja, felkeresi az erdélyi közösségeket, a közösséget fizikailag is összetartja, felkutatja a közülük származó művészeket, tudósokat, közéleti személyiségeket és bevonja a közösség életébe. Kicsit távolról nézve ez a kultúra annyiban örmény, amen�nyiben örmény gyökerű emberek művelik, ezáltal hordoz magában egyfajta keleti sajátosságot. Fel kellet kutatni, majd kimondani, hogy vannak magyar művészek,
pl. Ady Endre, Hollósy Simon, Csiky Gergely, Tutsek Piroska, Kacsóh Pongrácz,
Bányai Elemér (Zuboly), stb., akik nemcsak magyarok, hanem örmény gyökerűek is. Kereste és megtalálta a jelen magyarörmény művészeit is – pl. Szervátiusz
Tibor, Novák Tata, Jankovics Marcell,
Dávid Katalin, Döbrentei Kornél, stb.,
még azokat is megtalálta, akik nem érték
el Moldován Domokos színpadi küszöbét. Meg kellett szervezni az ő fellépési
lehetőségüket is. Sarolta ezért is hozta létre 1996. márciusában a Fővárosi Örmény
Klubot, mint fővárosi elnök, amely a szétszóródott, láthatatlan erdélyi örmény közösség összekovácsolásának egyik színhelye volt és egyúttal itt „fellépési lehetőséget” kaptak második, harmadik vonalba
számított, gyakran amatőr előadók, kezdő
ifjú művészpalánták is, akik máshol nem
kaptak lehetőséget a bemutatkozásra. A
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legfontosabb elv az volt, hogy „a mi kutyánk kölke”, azaz erdélyi magyarörmények. Avanesiánék már a kezdeti pillanatokban, 1996 őszén a klub betiltását, megsemmisítését határozták el, az Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek megszüntetéséhez hasonlóan (az EÖGY füzetek akkori, „gyermekkori” neve ANI újság volt).
E helyzetben az 1997. február 14-én megalakult EÖGYKE megmentette mindkettőt és vállalta a működtetésüket, magához
ragadta a kiadási jogot, szervezést költségeivel együtt. Egy darabig még próbálkoztak Avanesianék konkurens klubot alakítva, de az hamarosan elhalt, mert nem
volt bennük az a vonzerő, amely a Saroltában megvolt. A klub közönsége, az egyre táguló közösség megismerhette a közülük származó magyarörmény művészeket is. A Fővárosi Örmény Klub betöltötte azt a funkciót is, hogy az elmúlt 40 évben elnyomott közösség „rearmenizálása”
megtörténhessen. Sarolta sokrétű kutatása, terve szerint nagyon sok előadás hangzott el az örmény történelemről, művészetekről, vallásról, a gyökerek kutatásáról (közben több kiállítás került megnyitásra, amelyeken e történelem dokumentumai kerültek bemutatásra), hogy mindenkiben felelevenedjék az esetleg csak
gyermekkorában hallott örmény gyökér.
Egy teljes generációt kellett megtanítani
az örmény történelmen túl az erdélyi magyarörmény történelemre is. Sokan csak
azt tudták, hogy van bennük örmény vér,
hogy az ősök Aniból származnak, de azt
nem, hogy mit is jelent erdélyi örménynek lenni, ki is volt pl. Szongott Kristóf,
milyen város az a Gherla. A munka sziszifuszi volt és valóban nem volt látványos, általában zárt körben zajlott. Hálásak lehetünk a két „nem örmény gyökerű” egyesületi alapító tagunknak, akik a
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kezdetekkor segítettek. Dr. Sasvári László
és Magyar István Lénárd „csak magyarként” beleásták magukat az örmény történelembe és kultúrába, liturgiába és nemcsak „szakmai” színezetet adtak a mozgalomnak, hanem bevezettek bennünket az
„örménykedésbe”. Keleti örmény barátaink nem segítettek, talán nem is szándékosan, hanem azért, mert ők is járatlanok
voltak az „örménykedésben”, amely az elhalványult, feledésbe ment tudás vissza-,
vagy megszerzését jelentette számunkra.
Meg kell még említeni a „hőskorból”
Fancsali János alapító tag szerepét is,
aki nemcsak történelmi, irodalmi, hanem
a zenekultúra vonatkozásában is „besegített”, valamint feleségét, Máriát is gyönyörű hangjával, a zeneiskolájukat, annak tanáraival egyetemben. Kulturális vonatkozásban nagyon sikeresek voltak a
Wertán Zsoltné Kinga által szervezett karácsonyi betlehemes gyermek előadások
is. Folytathatnám az emlékezést az előadókkal, de senkit nem szeretnék megsérteni, hogy kimaradt. Nagyon köszönöm
mindenkinek, aki eljött a klubba, előadott,
bekapcsolódott a családfa kutatásba, zenélésbe, vagy egyszerűen csak meghallgatta a műsort. Az elején nagyon izgultam
minden ilyen nap előtt, de később belejöttem a beszerzésekbe, a szendvicses ládák szállításába, a szerelésbe, hangosításba, világításba, stb. Most már 240 klubdélután – 2015-től anyagi nehézségek miatt csak kéthavonta rendezzük meg – van
a hátunk mögött.
Korábban nem tudtam, milyen öröm a
közösséget szolgálni. Falusi származásúként mindenkihez hasonlóan én is eljártam temetésekre, ahol mindig kérdésként
merült fel, hogy hányan is voltak valakinek a temetésén, hányan ismerték. A faluról a városba kerülve megtapasztaltam,
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hogy sok embert a szűk családon kívül
senki sem kísér el utolsó útjára, ami annak
a jele, hogy nem élt közösségben. Furcsa
gondolat, de egy-egy sikeres rendezvény
után időnként felmerült bennem, ha most
lenne a temetésem, igen sokan lennének
ott. Node e kis kitérő után összefoglalva
azt tudnám mondani, frenetikus siker volt
a Magyarok Házának Bartók termében a
minden hónap harmadik csütörtökön, hívottan és hívatlanul rendezvénysorozat.
Most csak a szépre emlékezem és elfelejtem azt, hogy nem szólt a mikrofon. Számomra az egyszerű kartonlapokra ragasztott hatalmas, kézzel rajzolt, ágas-bogas,
kiolvashatatlan, hiányos családfák látványa lenyűgöző és megragadó volt, annak
ellenére, hogy nem királyi családokat mutatott be. De a lényeg – mint mondottam
– Mi voltunk a kartonpapírra ragasztva és
megtaláltuk a kapcsolatot a Te dédnagyanyád és az én dédszüleim között és a „mi
kutyánk kölke” zenélt, énekelt, szavalt.
Egy idő után a közösség mérete zavaró lett Avanesiánék számára. Sokkolóan hathatott egy-egy karácsonyi rendezvény fotója, amelyen 150-200 fő jelent
meg. Megsejtették azt a veszélyt, hogy
a magyarörmények sokan vannak. Nemcsak művészek és tudósok, politikusok,
hanem „választópolgárok” is, akik kulturális igényét nem lehet kielégíteni évi
egy-két nagyszabású rendezvénnyel. Ha
azok a választópolgárok aktivizálódnak,
akkor végük van. Ezt a sikeres kultúrpolitikát meg kell állítani, határt kell szabni
az örménykedés elterjedésének. A megállítás lehetőségét abban látták és talán még
ma is abban látják, hogy meg kell állítani
Issekutz Saroltát, le kell fejezni a közösséget. Ezt a szándékot nem lehetett nyíltan
kimondani, a stratégia az aknamunka volt.
Feljelentések, elnöki leváltási kísérletek
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(II. kerületben, a fővárosban), saját különkiadású újságukban becsületsértő, rágalmazó cikkek megjelentetése, stb. Miután ez sem hozott eredményt, nem tudták Saroltát a „földbe taposni”, stratégiát
váltottak. Az új stratégia az lett, hogy „ha
már nem tudom legyőzni, akkor az élére
állok”.
…hmmm. Ügyes…
Megjelentek a Magyarok Házában és
ott szervezkedtek a Sarolta közösségében,
próbálták elcsábítani a tagokat. Ők is szerveztek magyar témájú örmény kulturális
rendezvényeket konkurencia jelleggel a
Deák Ferenc utcában, lehetőleg ugyanazon napra. Többször is próbálkoztak azzal, hogy Saroltát a közösséggel együtt
bevigyék a Deák Ferenc utcába, majd később a Semmelweis utca 17-be, de sikertelenül. Sarolta önként nem hajtotta a nyakát Alex bárdja alá.
Alex és Domokos rendezvényeit utólag elemezve kimondható, hogy ezen a
rendezvények oly szempontból sikeresek
voltak, hogy kibővítették, színesítették a
magyarörmény repertoárt, de a magyarörmény terjeszkedést megállítani nem lehetett. Oda vezetett, hogy most már az
„Arméniás” kerületekben is magyarörmények zenélnek, magyarul mondanak verset, ők is sokat beszélnek az erdélyi történelemről, múltról. Lehet, hogy arányaiban több szó esik Jerevánról és Örményországról, időnként megjelennek „igazi” örmény művészek, produkciók is, de
most már kimondható, a Sarolta kulturális
irányvonala győzött mindenhol, még akkor is, ha azt nem a Sarolta valósítja meg.
Vannak időnként „zavaró” jelenségek is, amelyeket nevezhetnénk örömtelinek is, például amikor egy-egy magyarörmény előadást, produkciót, személyt
megkörnyékeznek, hogy a kiállítást, a
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produkciót, stb. az ő égiszük alatt, az ő finanszírozásukban, az ő helyszíneiken mutassák be úgy, mint az ő produktumukat.
Örömmel jelentem, hogy ha e csábítás sikerül is, ezzel maguk is a magyarörmény
kultúrát terjesztik, azt, amit korábban tűzzel-vassal irtottak, szóban ócsárolták.
A legújabb akciójukat úgy hívják „alakítsunk mi is magyarörmény
egyesülete(ke)t, a hozzánk (A.A.-hez) lojális magyarörmény emberekből és őket
hozzuk előnyösebb anyagi helyzetbe,
így töröljük le a színről Issekutz Saroltát”. Az embereket át kell csábítani, Sarolta közösségét kiüresíteni és így lassan
elsorvasztani azt a közösséget.
…hmmm. Ügyes…
Ezen elméletnek van azonban egy nagyon komoly buktatója. Azt elfelejtették,
hogy egy jól működő új közösség felépítésének kulcspontja a megfelelő személy,
személyek megtalálása. Kell az a láthatatlan vonzerő a közösségépítéshez, amely a
Saroltában megvan. De olyan embert még
nem találtak, akihez vonzódnak az emberek. Egyelőre csak a rombolás zajlik,
a Sarolta közösségének rombolása és ellehetetlenítése, de a párhuzamos építkezés még nem sikerült. Nem érzik, hogy a
közösségépítéshez nemcsak az kell, hogy
meghirdetünk egy-egy előadást, egy rendezvényt, amire eljönnek az emberek és
meghallgatják a produkciót. Az új közösség megteremtéséhez ennél sokkal több
kellene, ennek titka a személyes kapcsolatépítési adottság, a hitelesség, kiszámíthatóság, az önzetlen, lélekből fakadó
munka és szeretet. De az is lehet, hogy
nem is céljuk felépíteni az Alexhez lojális
magyarörmény közösséget, mert e témával csak addig foglalkoznak, amíg rombolni kell.
…hmmm. Ügyes…
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Gazdasági és törvényességi
szemléletbeli különbségek
Gazdasági
szemléletüket
tekintve
Avanesian Alexék sajátságos módon közelítették a pénzt. Az első időben elterjedt volt egy gyakorlat, hogy ha pl. valakinek szüksége volt egy öltönyre, egy hegedűre, akkor oda kell menni Avanesian
Alexhez, aki benyúlt a mellényzsebbe és
kifizette azt. Ha a közösség elment bus�szal Bécsbe a Mechitaristákhoz, akkor hazafelé a busz megállt egy étterem előtt és
Avanesian Alex benyúlt szintén a zsebébe
és kifizetette mindenki vacsoráját.
…hmmm. Ügyes…
Mindenki úgy gondolta és elfogadta, Avanesian Alex ezt megteheti, mert ő
az Országos Örmény Elnök. Talán egyesek odáig is elmerészkedtek a gondolatban, hogy neki ez kötelessége is. Azzal
senki nem törődött, hogy a zsebből kifizetett összeget Avanesian Alex hogyan veszi ki az országos kasszájából és mennyit
vesz ki minden határozat és minden számla nélkül. E működés igen kényelmes és
egyszerű volt a képviselőknek, a közösségnek, (már azoknak, akik bírták az elnök bizalmát és támogatását, mert azt meg
kellet szerezni és lojalitással megtartani).
Gondolom ez ma is így van, de ez csak
feltételezés.
Hasonló szemlélettel közelítette meg
Moldován Domokos Issekutz Saroltát,
mint Fővárosi Örmény Elnököt, hogy ő is
egyszerűen benyúl a pénzes táskába és fizet. Egy délután megáll egy taxi, kiszáll
Moldován Domokos és bejön az irodába.
Megkérdezi, hogy tetszett a sopronkőhidai kőbányában bemutatott kamaraopera előadása? Igen tetszett, akkor ő most
kér 100.000 Ft-ot, mert a kamaraoperával kapcsolatban neki adósságai vannak.
Nagyon elcsodálkozott a válaszon, hogy
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csak akkor kaphat pénzt, ha testületi határozat van róla és majd számla is kell. Többet nem is kért pénzt, hanem több más fővárosi képviselő társával nekimentek Saroltának. Ekkor volt az a pillanat, amikor
megvonták a Fővárosi Örmény Klub támogatását, nem engedélyezték az ANI újság kiadást, nekimentek a férjének, hogy
a férje cégébe megy a fejlesztési pénz, holott tudták, a férjnek sohasem volt semmiféle cége és most sincs. De ezt is túléltük. Ég és föld a két személy hozzáállása a pénzosztáshoz és a törvényszerűséghez. Kétségtelenül biztosan többen haragszanak Saroltára, hogy nem osztogatja a
pénzt, de ez az ára annak, hogy ma is nyugodtan hajtjuk fejünket a párnára.
Egy „háttérbeszélgetésen” arról kérdeztem Alexet, hogyan van, hogy az újonnan
alapított Kiss Ernő-Lázár Vilmos díj kitüntetettjei között nagyon sok kerületi polgármester is szerepel (akkor több mint 10 érmet osztottak egyszerre)? Ők nem is örmények és mit tettek az örmény kultúráért? Ők
adják a pénzt, ők tesznek a legtöbbet az örménységért, őket mindig ki kell tüntetni!!!volt a válasz. Csak megjegyzem zárójelben,
hogy amelyik kerület kevés pénzt adott, annak polgármestere nem kapott díjat.
…hmmm…ügyes….
A kerületi képviselők folytonosan panaszkodnak, sok az adminisztráció és
nem értenek hozzá. Hogy van ez az V. kerületben? Válasz: Mi nem csinálunk semmi adminisztrációt, mert ezzel megbíztuk
a kerületi ügyintézőt, ő mindent megcsinál helyettünk, nekünk csak alá kell írni,
még testületi üléseket sem kell tartani. Ezt
úgy értük el, hogy elvittük az önkormányzati dolgozókat egy jereváni utazásra, azóta semmi gondunk, bajunk nincs az adminisztrációval, és rengeteg pénzt kapunk
az önkormányzattól.
9

2017. május-június
…..hmmm. Ügyes…..
A gazdasági szemlélet különbségre jellemző az is, hogy bár a törvény lehetővé tette az országos önkormányzatoknak
a gazdasági tevékenységet, dr. Issekutz
Sarolta azt mindig, (még ma is) ellenezte. Ő kifejezetten ragaszkodott a kulturális, hagyományápolási profilhoz és kizártnak tekintett mindenféle ismeretlen funkciójú gazdasági „vámszabadterület” és
„KFT” tevékenységet. Egyesek akkor úgy
képzelték, hogy az országos önkormányzat vagyonát (az állami támogatásképpen
kapott MOL részvényeket) beviszik valamiféle közös (magán és önkormányzati)
KFT-be. Sajnos végül a MOL részvények
30 milliós értékben így is eltűntek.
Nagyon zavarta őket az a folytonosan
figyelmeztető hang, hogy „törvényesen
kell működni”, „el kell mindennel számolni”, „határozatot kell róla hozni”, „az
elnök felel mindenért”, stb.
Emlékszem, az elején volt egy országos
képviselő, nevét nem mondom, már meghalt, aki felpattant, „Sarolta, ha még egyszer azt mondja, hogy „a törvény szerint”,
akkor kiugrom az ablakon”. (Nem ugrott
ki, pedig még sokszor hallotta).
Annyira zavaró volt számukra ez a
hang, hogy kizárás lett a vége, azaz egy
sebtében összehívott debreceni testületi ülésen (egy farsangi bál csatolt részeként), amelyen a „vádlott” nem is volt jelen, nem is tudott róla, meghallgatás nélkül dr. Issekutz Saroltát kizárták az Országos Örmény Önkormányzatból. Még a
parlamentben is szó volt róla, miután Sarolta megtámadta a jogszabálysértő kizáró határozatot, ugyanis nem az OÖÖ-től
kapta meg a mandátumot, hanem a választóktól.
Bár az elmúlt 20 év alatt a törvények
és szabályok nagyon sokat változtak,
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az OÖÖ jelenlegi vezetésének gazdasági szemlélete azóta is „töretlen”. Gazdasági koncepciójuk annyiban módosult,
hogy a pénzt egy összegben kiszervezik Avanesian Alex kezébe és felügyeletébe tartozó „cégbe” (cégvezető a felesége Karapetián Karine), onnantól kezdve a
pénzek elosztásába senkinek semmi joga,
belátása nincs.
…hmmm. Ügyes…
A helyzet az utóbbi években annyiban
változott, hogy fejlődtek, no nem morálban, hanem létszámban. Ma már többfelé kell osztani a pénzt, több ilyen „céget”
kellett alapítani.
Összefoglalva a 20 év működési tapasztalatát, úgy jellemezhetjük, hogy párhuzamos működés volt, Sarolta és Alex között,
kölcsönösen pozitív és negatív hatásokkal. Miután Avanesián Alexnek nem sikerült a maga fennhatósága és koncepciója alá begyűrni Saroltát, Sarolta önállósította magát koncepcionálisan és gazdaságilag, megalakította az Erdélyi Örmény
Gyökerek Kulturális Egyesületet és a következő évek erről a párhuzamos működésről szóltak. A választásokon megszerzett önkormányzatok (Alexénál szűkösebb) pénzügyi forrásait kellően koncentrálva, kellő gazdálkodással nagyon szép
eredményeket tudott felmutatni Magyarországon és Erdélyben.
Párhuzamos működés volt a két tábor
között, bár időnként egy-egy konzerves
doboz átrepült a kerítésen, ide is, oda is.
Kicsi előzetes a III. részből:
Hogyan küzdött meg Sarolta nőként az
örmény férfi vezető-világgal, hogyan lehetett megnyerni a papságot arról, hogy
az örmény katolikus identitás nem ott
fejeződik be, hogy valaki fizeti az egyházi hozzájárulást? Hogyan nem lett az
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örményeknek egy igazán használható kulturális központja, közel az Orlay utcai
templomhoz?
Felteszek néhány „megválaszolhatatlannak” tűnő kérdést és elmondom az én
válaszomat.
pl. Mi lett volna, ha nincs Alex? Mi lett
volna, ha nincs Sarolta? Mi lett volna, ha
Ők ketten tudtak volna együttműködni?
Kik az igazi vesztesei e „küzdelemnek?
stb.
Az én válaszaimon nagyon sokan meg
fognak lepődni. De ahhoz még két hónapot kell várni.
És a végén elmondok egy „ősi örmény tanmesét” a „magyarörmény virágról”, Alexanjan örmény fővezérről és
Saroltanján kertészről.
…..hmmm. Ügyes... Folytatjuk



A Farkashegyi Repülőtéren (Cikk – 37. old.)
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Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára?
2. rész

Az előző részből sokmindent megtudhattunk Petres Csabáról, Dobribán Anna és
Petres Sándor legkisebb unokájáról, aki 1951-ben született Gyergyóditróban, és zenepedagógusként éli az életét.
Középiskoláit a marosvásárhelyi Művészeti Líceumban végezte (1970), majd
zenetanári diplomát szerzett a kolozsvári Zeneművészeti Főiskolán (1974). Tanári pályáját odahaza kezdte általános iskolai tanárként (1974-76), s rövid csíkszeredai kitérő (1976-77, Művészeti Líceum) után 1977-től napjainkig ugyanott
folytatta. A tanári munka mellett számos

kiadványt hozott tető alá, mert úgy látszik
Hamvas Bélával együtt vallja,: „Az ember ott kezdődik, hogy teremt valamit, ami
nincs. Csak azt érdemes megcsinálni, ami
nincs” .
Önálló kiadásban megjelent munkái:
Blockflöte ABC. Csíkszereda 1992 (ugyanazon évben 2., 2001-ben bővített 3. kiadás
ugyanott);
11
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Darabok kezdő blockflöte-együttesek számára. ugyanott 1992;
Rövid elméleti összefoglaló összhangzattanból. ugyanott 1998.
A Könnyű egyházi kórusművek egynemű
és vegyeskarok számára című gyűjtemény
„szerzője”.
„143 átirat zongorakíséretes szoprán és
alt Blockflötékre”, kézirat, a csíkszeredai
Nagy István Művészeti Líceum könyvtárának adományozva, 2005.
„Tücsök koma gyere ki” 288 gyermekdal
és -játék óvodásoknak és kisiskolásoknak, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2006, 2., javított kiadás, ugyanott 2007.
„Tarka madár” 162 könnyű darab szoprán és altfurulyára, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007.
„Nyolc kolinda” bariton szólóra és vonósnégyesre, 2008.
„Karácsonyi zene” 10+3 tétel, karácsonyi
dalok , vegyeskar, zenekar, 2009.
„Öt magyar népdal fuvolára és vonósnégyesre”, 2011.
„Zene – Segédkönyv az általános iskolák
V-VIII osztályai számára”, Markhouse
Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2012.
„Zenei minimum – Kis komolyzenei ABC”,
Corvin Kiadó, Déva, 2015.
„152 átirat zongorakíséretes szoprán és
alt Blockflötékre”, kézirat. A Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum, és a
Gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola könyvtárainak adományozva,
2016.
Petres Lajos, Dobribán Anna ebből
a fészekből való harmadik unokája, aki
1939. január 29-én született, így mesélt
2014-ben Bajna György újságírónak az
életéről.
Pedagógus-dinasztia tagjaként fúr, farag, kertészkedik, tart juhot. Mint az
12
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egykori, „egynadrágos” tanítók. Visszavonultnak mégsem tekinthető, hiszen kép
telen tétlenségre, ahogy települése életének csupán a tudomásulvételére is. Gyümölcsöt termeszt, málnát és szőlőt, amiből az idén mintegy 100 kilogrammot szüreteltek feleségével. Ha már szakmai véleményére nem annyira kíváncsiak, hát
nem a dalkultúra ápolásával múlatja az
idejét, bár kórusai hozták számára a legtöbb sikert, elismerést, továbbra is rajta tartja a kezét közössége pulzusán. Mi
mást is tehetne, nagyapáról, apáról szállt
rá ez a „rossz szokás”.
Ha behunyom a szemem, a csengő hangú gyereket látom, aki édesapja, a messzi
földön is ismert kántortanító, Petres Ignác mellett a szentmiséken, vagy az egyházi kórus szólistájaként énekel. Máskor
a magyar katonáknak daloló alakja villan
meg, akikhez a 21-es határvadász zászlóalj parancsnoka vitte lóháton, nyergében
a négyesztendős, vékonydongájú fiúcskát,
aztán a szép énekért jutalmul csokoládét
adó német katonáknak éneklőt, végül a
szép magyar nótákért süvegcukorral jutalmazó szovjet katonáknak dalolót.
Édesapja fogságból való hazatérése
után, Újvárosi Irénhez adják a tehetséges
gyermeket zongorázni tanulni, de szülei
nem tudják fizetni a tandíjat, emiatt a zongorázás abbamarad.
Ugorjunk néhány esztendőt. ősz van. A
gőzmozdony a marosvásárhelyi állomáson pöfög csendesen, amikor egy hetediket végzett fiú száll le az egyik III. osztályú vagonból. Édesanyja egy aktatáskába szalonnát és kenyeret csomagolt,
édesapja pedig így figyelmeztette: – Ami
kor megérkezel Vásárhelyre, körülnézel,
s meglátsz egy szép, színes tornyot. Elindulsz feléje. Mellette gyönyörű palota díszeleg. Na, te oda bemész, felmégy
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az emeletre, és jelentkezel a zeneiskolába felvételre.
A fiú pontosan betartva az apai tanácsokat, a pompás folyosók színes ablakait csodálva várakozott. Egyszer két öregúr megy arra. Egyikük megkérdezte, fiam,
te mit keresel itt? – Felvételizni jöttem a
zeneiskolába. – És honnan? – Gyergyódit
róból. – Hogy hívnak, fiam? – Petres Lajos. – Petres Ignác fia vagy? – Igen. – Na,
várjál. Kis idő múlva a könnyen nyíló, hatalmas ajtó kitárul, és behívják. Bent egy
szép, szőke nő ül a zongoránál, Erkel Ferenc dédunokája, de ezt honnan tudhatná
a fiú, aki minden hangot szépen és pontosan visszaénekel neki, amit ő leüt a zongorán. Nincs gond a ritmusérzékkel sem.
Kiküldik, majd nemsokára behívják. Az
idősebb bácsi így szól: fiam, menj haza, és
mond meg édesapádnak, hogy a felvételid sikerült a karmesteri és az oboa szakra,
de a felvételi vizsga két héttel ezelőtt volt.
A fiú hazament. Beíratták a gyergyószentmiklósi gimnáziumba, közben a
szászrégeni tanítóképzőbe is felvételizett,
úgyhogy három iskola várt rá azon az
őszön.
Édesapja úgy döntött, hogy a ze
neiskolába kell menni. Édesanyjával az
akkori Lázár Ödön parkban lévő, a ferencesektől államosított épületben jelentkeztek. Nagyon kedvesen fogadták. Elkezdték tömni a szalmazsákot, de édesanyja közben jobban körülnézett, s nem tetszett neki a helyzet. – Te, fiam! Nem lenne
mégis jobb a szászrégeni tanítóképzőbe
menni? – kérdezte.
Vonatra ültek, hogy fia Szászrégenben
maradjon. Első éven volt egy nagyszerű zenetanára, aztán másodév után nem
volt zenetanáruk. Még otthon megtanította édesapja neki a vezénylést. Jól fogott
ez a tudás is, mert falumunkára kellett
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menni, és ráruházták az iskola kórusának
a vezetését. Hiába szabadkozott, átadták
a partitúrákat, kifizették az utat, s ő otthon megtanulta a legfontosabbakat, úgyhogy 5–6 alkalommal vezényelte le a diákok és tanárok kórusát. Aztán a kicsengetéskor már három népdalfeldolgozást is
betanított a kórusnak.
Hazakerült a szülőfaluba. Egyetemen
szerette volna folytatni a tanulást, de bátyja halála és a család anyagi helyzete miatt otthon maradt. A 470 lejes tanítói fizetés is jól fogott, mert szülei építkezésbe kezdtek, kölcsönt vettek fel. Közben az
egészsége megromlott. Gyógyulása után
helyettes tanárként dolgozott. Nincs rajztanár? Rajzot ő tanított. Volt vagy három
olyan tanítónő is az iskolában, aki nem
tudott énekelni. Helyettük ő tartotta az
énekórákat.
Nem tágított, zenetanár akart lenni. Bukarestben próbálkozott, de hiába volt jó
zenéből, s bár a nyelvtant betéve tudta, a
román nyelv és irodalom hiányos ismerete
miatt elutasították. Bukarest után Kolozs
váron próbálkozott. Az első három próbán
ő és egy lány érdemelte ki a felvételizők
között a legmagasabb osztályzatot. Aztán
jött a román vizsga…
– Reklamálhattam az eredményért. A
dolgozatom csupa piros volt s féloldalnyi.
Négyszer felvételiztem, háromszor vis�szautasítottak. Aztán a látogatásnélkülire csak bekerültem. Két év után, Marosvásárhelyen kitűnő tanárokkal megnyílt a
pedagógiai főiskola. Átiratkoztam. A zenei feladatok megoldása kitűnően sikerült, aztán megint jött a román… Caragia
let kaptam. Valamit nyekeregtem, s Oláh
Tibor azt mondta: „Nézze, Petres elvtárs,
én magát átengedem, de egyszer legalább
szánjon rá időt, és olvasson bele egy régi
újságba.” Na, ezzel vége volt. Elég jól
13
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végeztem. Sárika nénihez kerültem, akinél hajdanán felvételiztem. Ott jeleskedtem, mert általában mindig az elsők között
voltam, a tanítóképzőben is, ahol 140-en
voltunk, amikor kineveztek, s én a negyedik lehettem a választásnál. 1964-ben



végeztem. A marosvásárhelyi zeneisko
lába is alkalmaztak volna. Bukarestben
védtem meg a véglegesítőt. Egy hónapot
készültem ott, hogy románul is tanuljak
valamit.
Folytatjuk





Képes beszámolók rendezvényeinkről

Március 26-án a tavaszt
köszöntőt,
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén
a szentmisét Krikor atya
mutatta be örmény nyelven
sok ministránssal, kórus kíséretében, utána zeneagapé
volt. Közreműködtek (jobbról): Kirkósa Tünde és
Kelenhegyi Eszter.
Haydn,
Bartók
és
Offenbach műveket játszottak csellón.
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Örmény Genocídium

Dr. Ábrám Zoltán

Emlékezünk és igazságot kérünk!

Emlékezünk és igazságot kérünk! – ez a
jelmondata a százkét évvel ezelőtt másfél
millió áldozatot követelő Örmény Genocídiumra való megemlékezésnek. A szervezett népirtás előzményeként már a XIX.
században százezernél több örmény áldozattal járó pogromokra került sor. A megemlékezés szent kötelesség, miközben az
igazságot ki kell mondani. 1915. április
24-én Konstantinápolyban örmény közéleti és szellemi vezetők, közösségi képviselők letartóztatásával vette kezdetét az
emberiség történelmének az egyik legtragikusabb eseménye: a törökországi örmény közösség tragédiája, a lakosság elhurcolása és legyilkolása. Szomorú, hogy
az elkövetők leszármazottai ma sem ismerik be tettüket. Törökország úgy szeretne tagja lenni az Európai Uniónak, hogy
népirtás helyett éhínséggel párosuló polgárháborús konfliktusnak tartja az akkor
történteket. Miközben a Közel-Keleten
napjainkban is veszélybe került számos
keresztény ember élete, a hírekből egyre
többször hallunk oktalan vérontásokról a
világhatalmak tehetetlenségének a döbbenete kíséretében.
Az örmény tragédiát taglaló ismert
könyv, Franz Werfel: Musza Dagh negyven napja című regénye a kisebbségi sorsban élők, így az erdélyi magyarság „kötelező” háziolvasmányává vált. Mondanivalója ma is időszerű, azt üzeni, hogy
minden népnek, közösségnek kötelessége megemlékezni ősei áldozatairól és
szenvedéseiről. Ez vonatkozik az Erdélyben hazára talált magyarörményekre,

örmény gyökerűekre is. Ugyanakkor közös feladat megőrizni az értékeinket, jelen esetben azon örmény értékeket, amelyek az egyetemes kultúrát gazdagítják.
Az Erdélybe települő örmény családok az
évszázadok során nemcsak támogatói, hanem egyúttal meghatározói voltak a közös
erdélyi értékrendnek.
A kereszténységet a világon elsőként
államvallásként elfogadó örmény közösséget számtalan történelmi tragédia érte,
aminek a következménye, hogy ma kétszer több örmény él diaszpórában, mint a
jelenlegi anyaországban. Három nagyhatalom, a perzsa, a török és a szovjet ütközőpontjában vívódott ez az őskeresztény
ország, amelynek mégis sikerült megmaradnia és negyedszázada kivívnia a legújabb kori függetlenségét. Mégis, nem lehet megkerülni a tényt: az örmény ember
szent hegye, az Ararát Törökország területén fekszik, ahova politikai okokból, a
határátkelés tiltása miatt az örmény átlagpolgárnak nem lehetséges eljutnia.
De amennyiben nem takarják fellegek,
a fővárosi, jereváni panorámát a Kis- és
Nagy-Ararát csúcsa uralja, és a szívekben
táplálja a gyökerekhez való ragaszkodás
mindenkori érzését. Az áldozatokra való
emlékezés érzésével együtt.

„Az ember hű kell maradjon
önmagához és a múltjához akkor is, amikor a hűség már csak
a múzeumokban található.”
(Wass Albert)
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Kolozsváron, az Óvárban – a Mátyás király szülőháza közvetlen közelében élt és gyógyított a Szamosújvárról elszármazott örménymagyar Dr. Dajbukát Ferenc, a neves fogorvos. Természetesen a család egy része „Armenopolisban” maradt, illetve tovább „kirajzott” Erdély különböző városaiba, sőt azon is túl, például Budapestre, Jerevánba...
De a szülőföld, Erdély és Szamosújvár minden innen elszármazottat visszavár, így
Dájbukát Borbély Lászlót is, azt a fiatalembert, aki nem először látogat haza, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra és Szamosújvárra is.
Legutóbbi ittlétekor – Zsizsmann Erika, a szintén örménymagyar gyökerekkel büszkélkedhető újságíró idén januárban beszélgetett vele.
Rendkívül tanulságos, szép és igaz ez a beszélgetés. Szerkesztett változatát szívesen
ajánlom mindannyiunk figyelmébe.

Zsizsmann Erika

Hazatalálni – Dajbukát Borbély László (2. rész)

Tehát elvégezted a pedagógia egyetemet örmény nyelven. Mikor döntötted el,
hogy nem fogsz visszajönni?
Eredetileg egy évre mentem ki, az volt a
célom, hogy egy év alatt megtanulok alapfokon örményül, hogy utána autodidakta
módon is tudjam fejleszteni a nyelvtudásomat, de aztán úgy alakult, családi okok miatt, hogy úgy döntöttem: nagyon jól érzem
magam, nem jövök vissza.
És bekerültél a Matenadaran
kézirattárba.
Oda már rögtön bekerültem.
Nagyon rendes igazgatónk
volt. Ritkaságszámba megy
Örményországban a hazatelepedő örmény, főleg olyan, aki
még örményül se tud, és a kézirattár igazgatója azt mondta,
hogy ő segít nekem. Az első
évben az volt a munkám, hogy
régi, beteg vagy hibás kéziratokat lefényképezgettem,
hogy hol vannak beszakadva Matenadaran
16

és küldtem a restaurációs osztályra. Ehhez
nem kellett nyelvtudás. Amióta tudom a
nyelvet, azóta már kutatóként dolgozom.
(Az örmény ábécé kidolgozójáról,
Meszrop Mastocról elnevezett Ókori Kéziratok Tudományos Kutatóintézete a világ legnagyobb kéziratgyűjteményét őrzi
és Jereván egyik fő turistalátványossága. Az intézményt 1959-ben hozták létre,
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és Matenadaran néven emlegetik, ami
óörmény nyelven kézirattárat jelent.)
Most Szurén Kolándzsián hagyatékát dolgozom fel. Ő nemrég halt meg,
2004-ben talán. Itt született Romániában
és 1947-ben, amikor Sztálin Kelet-Európából repatriálta az örményeket a Szovjet Örményországba, ebbe Kolándzsián is
bekerült. Ő történész-armenológus volt és
egész életében a hazai, főképp a moldovai
és a regáti örményekkel foglalkozott, de
az erdélyi, sőt még a lengyelországi, magyarországi örménységnek a történetével,
kultúrájával is. Így egy csomó új dolgot
megtudok magunkról is.
Nem különül el a román örmények és
magyar örmények közössége?
El volt különülve, most azért van közeledés a két közösség között, egyre jobb a
kapcsolat. Ez régebb tényleg nem így volt,
nagyon el volt szakadva, amiatt is, hogy
amikor az örmények a 17. századik második felében bejöttek Erdélybe, az volt a feltétel, hogy mondjanak le az örmény apostoli vallásról és térjenek át a katolikusra.
Át is tértek, olyan feltételekkel, amelyekbe
bele is egyezett a katolikus egyház is, meg
Apafi Mihály is, hogy örmény-katolikusok
legyenek, ne római katolikusok, ami abból
állt, hogy misézni továbbra is örményül
misézhettek – nem kell elfelejteni, hogy a
17. században latinul miséztek mindenhol
Európában, úgyhogy senki nem értett egy
kukkot se belőle, mi a saját nyelvünkön
misézhettünk, papjaink nősülhettek, meg
szertartásbeli különbségek is voltak.
Viszont leváltak Ecsmiadzintól, az „örmény Vatikántól”, ezért a kapcsolat is
megszakadt. Főleg száz évvel ezelőtt,
amikor még a nyelvet is elhagyták itt Erdélyben, örményül már nem beszéltek. A
dédszüleim voltak az utolsó generáció,
akik még beszéltek örményül. Addig még
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az anyaországgal is tartották a kapcsolatot, de ez onnantól megszakadt.
És ezzel szemben a regáti örmények?
Ott vannak sokan, akik elrománosodtak, de még szép számmal akadnak, akik
örményül is beszélnek.
Mi volt számodra újdonság a kutatómunkád során?
Még eléggé az elején tartok, mert ez egy
nagy hagyaték, kb. 30-35 doboz, amiből
4-5 dobozzal dolgoztam eddig fel.(...)
De a nevek elhagyása nem volt annyira
jellemző, mint a zsidóknál, akik közül sokan magyar neveket vettek fel.
Nem, viszont ezek az erdélyi örmény
nevek sem örmény nevek már. Moldvában szerezték ezeket a ragadványneveket.
Például a Dájbukát is – dai o bucată. Vagy
cap de bou – Kabdebó. Vagy Pungucz,
Placsintár, Verzár, Korbuly, meg hasonlók. Ezek már átvett nevek. De sokszor
magyarosították is, rengeteg Kiss, Lengyel nevű örmény van. Lengyelországból
áttelepedtek, mert Szamosújvár a régió
örmény fővárosa volt, és az újonnan jötteket nemes egyszerűséggel például Lengyelnek nevezték. (...)
Valószínűleg sok helyre bejutsz annak
köszönhetően, hogy tudsz magyarul.
Most pont annak köszönhetően dolgoztam az elnöknek, de azt hiszem, már azelőtt
is ismertem őt. Örményország nagyon kicsi
ország, mindenki mindenkit ismer. Olyan,
mint egy nagy család, összesen olyan két
millióan, ha vagyunk az országban. Már a
legelején volt olyan, hogy megállítottak az
utcán, hogy „elnézést, ön László? Jaj, én
hallottam magáról, ez mesélt, az mesélt”.
Félórát beszélgettünk az utcán, telefonszámot cseréltünk, persze aztán sose hívtuk
egymást. De mindenki mindenről tud.
Mondjuk az én helyzetem tényleg kicsit
különleges, egyrészt a Matenadaran miatt
17
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Tömbházsor Jerevánban
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találok ott. Eleve úgy álltam hozzá, hogy nem képzelődök, mert úgyis mást fogok találni. A kivándorlásról tudtam, a 70 év kommunizmusról tudtam, a földrengésről tudtam, a
háborúról tudtam. Amikor kivándorlás van, akkor először az értelmiség
megy el, meg aki tehetősebb. Úgyhogy azon se lepődtem volna meg,
ha odamegyek, és csak traktoristákkal találkozom. De nagyon kellemeset csalódtam, egy sima taxisofőrrel
el lehet beszélgetni 5-6 ezer éves történelemről. A munkanélküliség hatalmas, az illető történész vagy ügyvéd, és
most taxit vezet.
De amúgy is merem állítani, hogy az átlagműveltség még mindig lényegesen magasabb, mint Európában. Sokkal többet
tudnak ők a világról, mint Európa az Európán kívüli dolgokról. Nagyrészt annak köszönhető, hogy még fennmaradt ez a nép,
hogy foglalkozik a múltjával. Mert sokszor
próbálták megsemmisíteni, de nem sikerült. Valószínűleg ez is alakította ki ezt az
összetartást és ezt a nagyon erős nemzeti

is, mert az tényleg egy kiemelkedő intézmény Örményországban, úgyhogy azon
keresztül is rengeteg emberrel megismerkedtem, de amúgy is, az ember bekerül
egy társaságba, aztán kiderül, hogy egy
miniszter mellett ül…
Főleg a fővárosban. Amúgy mennyire érződik a főváros és a vidék közti különbség?
Teljesen. Úgy kell elképzelni, mint Magyarországon a vidéket és Budapestet. Kicsit még durvább. A vidék szinte teljesen
ki van ürülve. Vannak olyan falvak, hogy
már teljesen lakatlanok az elvándorlás miatt. Jerevánban ez an�nyira még nem érződik,
holott érzem, hogy kevesebben vagyunk, mint
ezelőtt hét évvel.
Mi változott meg hét év
alatt?
Lényegében semmi.
Hazataláltam.
Nem volt semmi meglepő, amit nem így képzeltél, amikor még csak
olvastál Örményországról?
Nem, én eleve úgy
mentem ki, hogy fogal- Szaszuni Dávid, a Szaszuni hősök című örmény eposz egyik hősének
mam sincs, hogy mit szobra Jerevánban
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öntudatot, hogy folyton meg akarták őket
ölni. (kiemelés tőlem, B.K.J.)
Jerevánon látszik, hogy ez az egyik legöregebb város a világon?
Nem látszik. Jereván jövőre lesz 2800
éves, öregebb város, mint Róma, de 100120 évesnél régebbi épületet nem találsz,
kivéve a templomokat. 600 évig nem létezett Örményország hivatalosan, 1918ban lett egy önálló, független Örményország, ami két évig tartott, utána bekebelezte a Szovjetunió. ’18-ban Jereván egy
harmincezres kisváros volt, akkora, mint
Szamosújvár, területileg kicsit nagyobb. A
Szovjetunió idejében nőtte ki magát.
És ez az építészeten is látszik?
Látszik, attól függetlenül nagyon jellegzetes Jereván. A ’30-as években
Alekszander Tamanyan volt a főépítész,
ő adta meg nagyjából a városközpont
mostani arculatát. Elég gigantikus épületek is vannak, de a szovjet gigantomániába megpróbált becsempészni örmény
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motívumokat: gránátalmát, szőlőt, sast.
Nagyon hangulatos, tufakőből készült
nagyjából az egész város, ezért sokszor
Jerevánt a rózsaszín városnak is hívják.
Nincsenek vakolva az épületek, hanem a
rózsaszín tufa látszik.
Most is így építkeznek?
Most is, tufa az rengeteg van.
Mik a terveid a kutatómunka mellett?
Szeretnék visszatérni a fordításhoz. Főleg modern örmény irodalmat szeretnék
fordítani. Van egy félig lefordított könyvem Komitasz életéről, nekem nagyon tetszett az a könyv, könnyen olvasható, tizenévesek számára is nagyon érdekes lehet.
Komitasz volt a legnagyobb zenetudósunk,
a 19. század közepén született és 1935-ben
halt meg Párizsban, úgyhogy a genocídium
időszaka is benne van, ettől is érdekes. De
örmény népmeséket is szívesen fordítanék.
(Felhasználtam a Maszol online lap
2017. január 16-án megjelent számából
az idézett beszélgetést. B.K.J.)
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Gyarmati Béla

Egy kitüntetés valódi története

II.rész (Az I. rész a január-februári számban olvasható)
A társadalmi viszonyok azonnali javulásának elmaradása, az erősödő – és a magyar vármegyék részéről alábecsült/elutasított – román nemzeti érzelem, valamint
a bécsi ellenforradalmi bujtogatás hatására 1848 nyarán a románság elhatározta, hogy a bécsi kormány oldalán, a magyarsággal szembefordulva próbálja meg
elérni nemzetiségi céljait. A közrend fenntartására és a város önvédelmére május
21-én Zalatnán is megszervezték a nemzetőrséget, amibe magyarok, románok,
németek egyaránt jelentkeztek és fölvétettek. Erdélyt hamarosan fegyveres harcok
dúlták, reguláris magyar királyi, illetve
osztrák császári csapatok mellett magyar
és román népfelkelők vonultak ide-oda a
hegyek között, mindenhol saját hatalmuk
érvényesítésére törve.’48 őszén – az Erdélybe benyomuló magyar seregek elleni
csapatösszevonás érdekében – a Zalatnán
addig a rend fenntartását biztosító rendes (császári) katonaságot elvezényelték.
A románság külön, román nemzetőrséget
kívánt szervezni, majd egyre szélsőségesebb követeléseket kezdett hangoztatni. A
zalatnai közigazgatás vezetői nem álltak a
helyzet magaslatán, így napokon keresztül
fokozódó feszültség után 1848. október
23-án, hétfőn, a zalatnai magyar és a román nemzetőrség tárgyalási egyezkedése
alatt a környékbeli erdőségekből és oláh
falvakból felfegyverzett mócok (hegyvidéki oláh pásztornép) tömege özönlötte el
a várost. Zalatnán puskalövések dördültek és pillanatok alatt több helyen is felcsaptak a szándékosan szított lángok. A
zalatnai kohómű egy fiatal alkalmazottja,
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Friedrich Oelberg, várandós feleségét és
családját időben Abrudbánya felé menekítette, maga azonban lóra kapva, a hegyeken át – hogy elkerülje az országutakat lezáró oláhok csapdáját – lóhalálában
Gyulafehérvárra robogott, hogy onnét reguláris katonaságot hívjon segítségül. Estére Zalatna nagy része leégett, nem maradt egyetlen ép templom sem (még az ortodox is a lángok martaléka lett). A bányakapitányságot és az aranybeváltót kifosztották, az ércelőkészítő művet és a
kohó berendezéseit elpusztították… Ekkor Janku még nem volt Zalatnán, a pusztítást Petru Dobra vezényelte. (A zalatnai
illetőségű Dobra Péter/Petru Dobra szintén ügyvédi végzettségű zalatnai kincstári
írnok szegény armális nemesi család sarja, a zalatnai események fő felelőse.)
A pusztításnak a magyarok voltak a fő
célpontjai, de nem kizárólagosan! A felszított indulatok következtében sokakat
ép ésszel fel nem fogató indokok alapján
gyilkoltak meg: volt, aki azzal érdemelte
ki a halált, hogy – román létére! – magyar
bírósági tárgyaláson működött közre, volt
mészáros, akit azért öltek meg, mert magyaroknak mért ki húst, mások meg azért
haltak meg, mert a kincstári alkalmazottak jellemző kékfestő ruháját, vagy ahhoz
hasonlót viseltek, esetleg mert kiderült róluk, hogy nem tudnak eléggé románul! És
persze, aki a fegyveres fosztogatóknak,
erőszakoskodóknak megpróbált ellenszegülni. A lángok pedig nem nagyon nézték,
kinek a házát emésztik…
A lángok és a lövöldözés elől a lakosság fejvesztve menekült: sokan a várost
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környező erdőkbe bujdokoltak. Az eluralkodott rettegés mértékét jelzi, hogy
zalatnai kohómester, Reinbold Antal és
vele menekülő három női családtagja a
menekülésben kimerülve öngyilkosságra
szánta magát! Mások, ahogy tudtak, nekiindultak az útnak Gyulafehérvár felé, ahol
a várban a katonaság védelme alatt reméltek menedéket találni.
A zalatnai pusztítások azonban eltörpülnek – és a laikus közönség tudatában egybemosódnak – az ompolygyepűi
(preszákai) mészárlás rettenetes eseményei mellett, amikor a végveszélybe került Zalatnáról Gyulafehérvárra menekvő,
félezernél több fegyvertelen polgárt, gyereket és asszonyt, fiatalt és öreget az úton
feltartóztatták, majd egy szabad ég alatt
a puszta mezőn eltöltött rettegésteli éjszaka után a felbújtott „román felkelők”
bestiális kegyetlenséggel lemészárolták.
Az október 24-ére virradó reggelen lefolyt preszákai mészárlás során elpusztult Lukáts Róza egyik sógora (nővérének, Adorjánné Lukáts Annának a férje)
is, valamint Róza nagybátyjának, Lukáts
Simon Tódor zalatnai „fő-bányamester”nek szinte a teljes családja! (Csak a legkisebb gyermek élte túl. (Ő volt Lukáts
Béla, aki később neves politikusként sokat tett szülőföldjéért!) A metedsi pópa,
Juon Ursu a hozzá menekült száznál több
üldözöttet irgalmasan befogadta, ellátta,
számukra szekeret szerzett és a sárdi (nem
rokon!) Lukács Györgyre bízta őket, hogy
Gyulafehérvárra mentse a szerencsétleneket – amit az hősiesen meg is cselekedett.
A preszákai mészárlás tragikus voltát
csak nyomatékosítja, hogy a menekülés
Gyulafehérvárra már szinte értelmetlen
volt, hiszen a város már október 20-án a
román felkelők kezére jutott, akik a velük
hallgatólag szövetséges várparancsnok
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szava ellenére fosztogattak és gyújtogattak a városban. Amikor a preszákai mészárlás pár tucatnyi túlélője kifosztva, elkínzottan, sokan súlyos sebektől szenvedve megérkezett Gyulafehérvárra, nem
nyertek bebocsátást a várba, és kis híján a
preszákai áldozatok sorsára jutottak!
Október 24-ére virradóan Zalatnán lassan kihunytak a lángok, amikor megérkezett az Ompolygyepűnél (Preszákánál) lezajlott iszonyatos mészárlás híre. A város
ájult rettegésbe esett, aki tehette, bezárkózott. Két napig tetszhalott város felett lebegett a rettegés és a fájdalom.
A segítségért vágtató Oelberg ugyan bejutott a gyulafehérvári várba de mire a katonaság kivonult Zalatnára, addigra már késő
volt: a megvédendő kincstári javak pusztulása bevégzett tény volt, ezért a katonaság
hamarosan visszatért laktanyájába…
Csütörtökön megérkezett Zalatnára
az érchegységi román felkelők vezére,
Avram Janku tribunus, az „első román légió” parancsnoka is. Zalatnán – és máshol
is – legfőbb bíróként lépett fel, több fogságba ejtett ember fölött ítélkezett (többnyire nagylelkűen). A magyar közigazgatás összeomlása után Zalatnán román
közigazgatást vezettek be, és a felbujtott
mócok elhagyták a várost, így legalább a
folytonos életveszedelem elmúlt.
A romos városban hosszú ideig szinte
lehetetlen volt visszatérni a mindennapi
élethez: a bányák és kohók nagy része elpusztult, a hivatali épületek leégtek, igen
sok lakóház szintén fedél nélkül, kifosztva állt, a nem-román lakosoknak a fele
meghalt vagy eltűnt (elsősorban a vagyonosabbak, a városi „intelligencia”)…
Lukáts Róza családjának a háza a ’48
őszi szörnyűségeket szerencsésen átvészelte. E szerencsének az lehetett az
oka, hogy Róza atyja volt a zalatnai
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postamester, a postamesteri hivatal pedig
a császári fekete-sárga színek és a kétfejű császári sas viseletére feljogosított, császári védettség alatt álló épület volt. A korabeli szabályok szerint: „A posta épületek és állomások, a postai tárgyak és szerelvények megőrzésére szolgáló színek és
raktárak, postai jószágok és szerek, úgyszintén a postautak a legtágabb kiváltságok és szabadalmakkal láttatnak el, és éppen olyan szent- és sérthetetleneknek tekintendők, mint a városi, tengeri kikötők,
erődök, tanácsházak, sőt akár az uralkodó fejedelem palotája. Ennek bizonyságául a postahivatali és posta-állomási épületekre az uralkodó fejedelem czimere kiakasztandó, a postalegények szolgálati
idejök alatt szintoly színekből viseljék a
posta-síp, -zsinór és -ruházatot, minőt az
uralkodó fejedelem udvari cselédsége visel.” A császári hatalmat általában még a
megvadult mócok is tisztelték! (Ugyan a
nemesfém-beváltó is császári védettség
alatt állott, mégis kirabolták, de „okkal”,
hiszen ott – aranyércben és készpénzben –
hallatlanul nagy értékek voltak – némely
fosztogatók utóbb, a kihallgatásukon azt
vallották, hogy nem tudják, mennyi pénzt
vittek el, csak hogy „több iccényit”, azaz
marék-, vagy inkább vödörszámra -, míg a
postaállomáson ilyen zsákmány nem volt
remélhető.) Janku – viszonzatlan – szerelme tehát csak a ’48 őszén történt szerencsés megmenekülés költött magyarázata volt.
A Zalatnán fedél nélkül maradt, létükben is fenyegetett nem-románok lassanként nagy számban behúzódtak Lukáts
Lukács zalatnai örmény postamesteri házába, ahol akkor Petru Dobra (Janku alvezére) is gyakran tartózkodott. Róza atyja mindenkit vendégszeretően befogadott,
nekik ott – „különösen Róza lányának …
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bátor, erélyes fellépése következtében”
életmentő menedéket adott: a hideg elől
fedelet, az éhség ellen élelmet, és főleg,
sikerült a román nép nevében bűnösökre vadászó csőcseléket is távol tartani. Ez
nem családi hagyomány, hanem hatósági
jegyzőkönyv adata. A felkelők főhadiszállásául szolgáló ház előtt valóban állhatott
őrség, de nem Róza védelmére, hanem az
ott gyakran tartózkodó Petru Dobra, vagy
Avram Janku díszőrsége gyanánt. A postaállomás császári címere és az ott székelő román vezérek őrsége egyaránt védelmet jelenthetett a szervezetlen fosztogatás
ellen, anélkül, hogy akár Janku, akár Dobra beleszeretett volna Róza kisasszonyba.
Nehéz elképzelni, hogy a románság vezérkarának székhelyén több (a családi legenda szerint 70!) magyar nemest lehetett
volna rejtegetni, de legalább egynek (a hivatalos jelentés név szerint Marillai Ignácnak, a Zalatnán kincstári „főerdész”nek) bizonyíthatóan menedéket nyújtottak, tán nem is elrejtéssel, hanem okos
magyarázattat, érveléssel…
Zalatna városa 1848 őszétől 1849 nyaráig váltakozva volt az Erdélyben folyó
harcok különböző résztvevőinek hatalma alatt, akik, ha mást nem is, de csapataik ellátását és „költségeik megváltását”
kikényszerítették a megmaradt szerencsétlen lakosságtól. A megszálló seregek
ráadásul minden alkalommal megbüntették a várost – mint mindenhol másutt –
az előző megszállóknak nyújtott segítségért, és hatalmuk jeleként kivégeztek néhányat az ellenséget kiszolgálók közül. (A
hadiesemények során, 1849 májusában, a
magyaroknál követként megjelenő Petru
Dobrát a magyarok Abrudbányán elfogták és lázításáért bűnözőként kivégezték.)
1849. július 1.-én azonban ismét megvadult móc sereg rohanta le Zalatnát! Bár
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a postaállomáson kívül néhány más házat
is megtámadtak, mégis úgy tűnik, mintha
a célpontjuk ezúttal kifejezetten Lukátsék
háza lett volna! (Ez nem volt azonos a
Lukátsok ma is álló zalatnai kúriájával,
mert az Lukáts Lukács testvéréé, Simon
Tódoré volt, és amit később a szerencsésen megmenekült Lukáts Béla építtetett
át mai alakjára.) A postaállomást – egyben egy igen gazdag család házát – teljesen kifosztották és felgyújtották, majd lakóit elhurcolták, hogy kivégezzék őket!
Az embernek az az érzése támad, mintha Róza embermentő cselekedete napvilágra került volna, és azt most családja kiirtásával akarták volna megbosszulni! (Ez alkalommal mások kivégzéséről
nincs adatunk!) Lukáts Lukácsnak, az ő
Preszákánál nemrég megözvegyült Anna
leányának (három kisgyermek anyja!) és
a legkisebbik, Róza lányának a sorsa beteljesülni látszott. Elsőként az atyára lőttek rá, de a nagy kapkodásban a golyó
nem ölte meg áldozatát, csupán hátulról



a csípőjébe fúródott. Ebben a pillanatban azonban Axente Sever prefektus –
Nagyenyed s több más település elpusztítója, szintén Janku alvezére – álljt parancsolva megmentette a három Lukáts
életét! A Jókai-regénybe illő históriát a
zalatnai kincstári vagyonban esett károkat
felmérő hivatalos vizsgálat jegyzőkönyve tényként örökítette meg! Lukáts Róza
családjának élete tehát megmenekült, de a
gazdag Lukátsok vagyona a házzal együtt
odalett: Lukáts Simonék háza után Lukáts
Lukács postamesteri háza is elpusztult. A
családi fészek elpusztulásáról nem szól a
családi legenda… (Lukáts Lukács maga
szerencsésen felépült és csak 1861-ben,
79 éves korában halt meg. Sírja a zalatnai
római katolikus temetőben ma még megtalálható…)
Folytatjuk
(Szerk. megjegyzés: Elnézést kérünk,
hogy a március-áprilisi lapszámban nem
a II. részt jelentettük meg, bár a címét jeleztük. Összekeveredtek az alapanyagok.)





Zalatnay István gyülekezeti
lelkész megnyitja a Reménység Szigetén a Magyarországon működő erdélyi szervezetek kiállítását (Cikk a 38. oldalon)
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Olvasói levél
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Hollósy Simon

Örömmel tudatom, hogy a Bányavidé- nem értik és nem is értékelik, a magá
ki Új Szó 2017. március 17. számában nyos lélek, aki a pénztelenséget is nehe
Hollósy Simon, a muzsikus című, a mű- zen viselte, leveleiben – hogy stílusos levész születésének 160. évfordulójára az gyek — festővászonra illő gondolatokkal
EÖGY füzetekben megjelent cikkünk az ajándékozta meg levelezőtársait. A lenti
alábbi bevezetővel látott napvilágot Dr. sorokból is érzékelhető az elcsüggedt fesMarian Felix aláírásával.
tő lelkiállapota.
Az ,,Erdélyi örmény gyökerek” című
Egy biztos: nem csak az ecsettel bánt jól,
kiadvány 2017 januászavakkal is kiemel
ri-februári számában
kedően festett.
a Nagybányai Festő„Egyedül vagyok,
iskola megalapítójámegkértem a nőm,
nak, Fancsali János a
hogy hagyjon mafestőművész ismeretgamra – kinézek az
len arcát tárja elénk.
ablakon – virágok
Örülünk, hogy a
között élek amiket
XXI. éve megjelemeg szeretek festeni.
nő Erdélyi Örmény
Ezeken keresztül láGyökerek
füzetek
tok egy nagy házat
kezdetektől ingyenejobbról, balról, közte
sen Erdély-szerte is
egy alacsony udvaeljut az olvasókhoz
ri ház, mosókonyha
és terjeszti a magyarféle … ezeken túl láörmény kultúrát, még
tom a mezőt, a szép
másodközlésekkel is,
nyugodt levegőt. Egy
Hollósy Simon — levél részlet
ezáltal még többen
fecske éppen most reszereznek tudomást az erdélyi magyarör- pül a képbe, lecsap felszáll! (…) ülök és
mény származású Hollósy Simon festő- nézem milyen zöld, milyen kék az amit láművész zeneművészi tehetségéről is.
tok – és arra gondolok, hogy máshol is
Egyúttal ismerkedjünk meg a harmadik van ilyen szín, ilyen madár – ami nekem
oldaláról is.
jobban a szemembe maradna: annak a
A gyakran töprengő és borúlátó Hollósy, madárnak a csicsergése nem volna ilyen
aki sokszor érezte úgy, hogy művészetét röstül rekedt.”			
B.J.
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Hegedüs Annamária
A magyarságőrző XII. kerületiek
Kiss Ernő és a Hazajáró nyomába indultak
A hazajárók, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor a maguk eszközével, a filmmel óriási értéket őriznek meg – talán az
utolsó pillanatban. Kenyeres Oszkár szerényen és egyszerűen csupán honismereti
műsorként említette a sorozat részeit. Jóval több annál.
A XII. kerületi magyarörmények egy kicsit az ő nyomukban haladtak, mindenesetre az ő segítségükkel. Általuk kerültünk ugyanis kapcsolatba Tóth Istvánnal,
a nagykikindai református templom
gondnokával, aki egyben az Egység
Művelődési Egyesületben is tevékenykedik. Kérésünk csupán városnézésre,
idegenvezetésre korlátozódott, ehelyett sorfalak között léptünk egy nagy
terembe. Terített asztalok, vetítővászon – nagyon sok készülődés után így
vártak bennünket. Tiszteletünkre készült egy Nagykikindát bemutató diasorozat, melyből kiderült számunkra,
milyen szépen őrzik magyarságukat.

Szávánovity (Savanović) Ágoston Erzsébet

Asszonykórus, színjátszó kör, tánc- és kézimunkacsoport működik, a gyerekeknek
rendszeresen szerveznek programokat.
Szávánovity (Savanović) Ágoston Erzsébet
ismertette a város történetét. Különösen érdekes volt, hogy Nagykikindán is megállt
a Rákóczi Ferenc földi maradványait szállító, Kassába tartó vonat. Kicsit távolabbra
nézve az időben: a város közelében található a nyolc méter magas Kingya-halom,
mely talán bronzkori sírt rejt magában.

Tóth Ramóna Tompa Mihály Panaszkodjam talán… című versét szavalta el színészi színvonalon. A városnézés első állomása az Assisi Szent Ferenc katolikus templom volt. Mivel Koncz Tibor esperes-plébánosnak halaszthatatlan feladata volt,
ezért köszöntése és az istenháza történetének ismertetése után csak néhányan tekinthették meg a plébánián Kiss Ernő bútorait:
az ebédlőgarnitúrát. A Nagykikindai Nemzeti Múzeum kiállítására sem jutott időnk,
de az udvaron felállított, félmillió éves mamut másolatát lencsevégre kaphattuk (az
eredeti az épületben található). Rövid ideig
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tartózkodtunk a pravoszláv templomban, a részesültünk, mindenki kapott egy kerámia
városháza előtt, de a református templom- vagy fém plakettet szarvas, illetve kikindai
ban Tóth Istvántól részletes tájékoztatást látképpel díszítve.
kaptunk. Amikor az istenháza történetébe
Ilyen benyomások után indultunk tosaját sorsát is vább Elemérre, ahol Pigli Vera néni hábeleszőtte, an�- rom órán keresztül türelmesen várt ránk.
nyira megha- Sugárzott belőle a vidámság, az optimiztódott,
hogy mus, lelkesen fogadott bennünket, s minÁgoston
Er- dent megmutatott. Kiss Ernő sírjánál Bézsébet vette át res László Attila osztotta meg velünk naa szót. Bár fér- gyon megható gondolatait. A Himnusz elje szerb szár- éneklése után a három lebetegedett, s emimazású, mégis att távolmaradt társunk felépüléséért, a
megőrizte ma- magyarság felemelkedéséért hangzott ajgyarságát. Ne- kunkról a Mi Atyánk.
héz volt ez a
Hazafelé megálltunk még Feketetó teháború után, lepülésen. A 2010-ben boldoggá avatott
ma pedig már Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú szüa lakosság csu- lőháza helyén plébánia épült a szerény
pán 10 %-a ma- templom mellé. Az épületen kétméteres
gyar. Vajon miért nem hallunk itthon ilyen molinó hirdeti emlékét. A templom oldalszép tanúságtételeket? Vafalán bronz tábla láthajon hányszor jut eszünkbe,
tó, ám ennek szövegét,
mekkora kegyelemben réaz elhelyezés okát a keszesültünk, hogy magyarrítés miatt nem olvasnak születtünk? Mindezek
hattuk el. Arra viszont
az idegenvezetőnk, Tóth
szeretnénk felhívni a fiIstván faragta kopjafánál
gyelmet, hogy 2017. okjutottak eszembe. A gyötóber 1-jén Bogdánffynyörű mintákkal ékesített
zarándoklatot tartanak.
kopjafán a Szózat fő sorai olvashatók, így e nemzeti imánkat énekeltük el.
Az oszlop mögött még romos ház áll, ezt nemrég
kapta vissza a református
egyház. Ám ahogy ezt a
közösséget megismertük,
hamarosan szépen felújítják. Felújítja majd a hit, az
akarat és az Egység. Nemcsak lelki, szellemi, hanem tárgyi ajándékban is Kiss Ernő síremléke Eleméren
26

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. május-június

Soltész Miklós: A Nyugat szinte semmit nem tesz
az üldözött keresztényekért
Párbeszéd a keresztényüldözésről címmel rendezett geopolitikai konferenciát a Fővárosi Örmény Önkormányzat. Az eseményt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg, aki hangsúlyozta: Európa és a magát kereszténynek,
liberális demokratának mondó Észak-Amerika, szinte semmit nem tesz az üldözött
keresztényekért, ellenben igent mond a muszlim tömegek Európába özönlésére.
módszereit, amelyek nem ritkán akár egyházakat használtak fel áttérítések megvalósítására a későbbi asszimilálás érdekében. Legyen az etnikai vagy vallási indíttatású. Nem beszélve a szélsőséges félkatonai szervezetekről, amelyek napjainkban lemészárolják keresztény honfitársainkat Közel-Keleten vagy Ázsiában.
Olyan problémák ezek, amelyek vélhetően egyre-inkább körbe lengik saját hétköznapjainkat is. Kívánom, hogy a jövő
jobb legyen, továbbá a tömeges migráció európai kezelése kiegyensúlyozottá
és átláthatóvá váljon. A magyar kormány

Esztergály Zsófia FÖÖ elnök

A Fővárosi Örmény Önkormányzat azért
döntött a konferencia megszervezése mellett, hogy felhívja a társadalom figyelmét a reformáció ötszázadik évfordulóján
arra, hogy új korszakba lépett Európa és a
Közel-Kelet egyaránt.
Esztergály Zsófia a Fővárosi Örmény
Önkormányzat elnöke a tanácskozáson
így fogalmazott: a múltból, de a jelenben is ismerjük a kisebbségben lévő vallási csoportok kiszolgáltatott helyzetét, esetenként az instabil államok fel nem vállalt

Soltész Miklós államtitkár
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éleslátása, kitartó munkája pedig sikeres és hatékony legyen e téren is – zárta
szavait a szervezet vezetője, hozzátéve: a
konferencián olyan szakemberek tolmácsolják a keresztényüldözés krízisét, valamint a tömeges migráció keresztény társadalmakra gyakorló hatásokat, akik maguk
élesben is részt vettek missziókban, illetve helyi kutatásokban, elemzésekben.
Az eseményt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg.
Az államtitkár a konferencián arról beszélt: az iraki Moszulban néhány évvel ezelőtt még több mint 60 ezer keresztény élt,
és 45 keresztény templom volt, de ezeket
vagy lerombolták, vagy mecsetté alakították át. Az ott élő keresztényeknek négy lehetőségük volt: vagy áttérnek, vagy megfizetik az adót, a „vérdíjat”, vagy elüldöztetnek, vagy pedig vállalják a gyötrelmet a keresztény hitért. Ezekért a keresztény emberekért a nyugati világ „egy szót
nem szól, nem emeli fel a szavát, nem tesz

Kiszelly Zoltán politológus
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semmit” – jelentette ki Soltész. A nagyhatalmak, a magát kereszténynek, liberális
demokratának mondó Észak-Amerika és
Európa egyes politikai vezetői a keresztények védelmében nem tesznek semmit, és
nem tettek semmit a helyben segítés érdekében sem. Ellenben igent mondanak
a muszlim tömegek európai beözönlésére – emelte ki az államtitkár, aki szerint ez
„teljesen érthetetlen”. Azokkal szemben
pedig, akik ez ellen fellépnek, mindenféle
szankciókat alkalmaznak. Látható az Európai Unió egyes bizottságaiban, döntéshozó szerveiben, „milyen módon próbálják Magyarországot eltakarítani, milyen
módon akarják a közép-kelet-európai ös�szefogást megszüntetni, és milyen módon
akarják kitisztítani a balkáni útvonalat”
– fogalmazott Soltész, hozzáfűzve: mindezt azért, hogy az az „ördögi elképzelés”,
amit ők elgondoltak, megvalósuljon.
„Nem veszik észre, hogy olyan társadalmi rétegek alakulnak ki az úgynevezett NO-GO zónákban, amelyek ös�szeegyeztethetetlenek a jelenlegi európai léttel, és jól látható, hogy a következő
évtizedekben sem lesz ezekre megoldás, hiszen
teljesen más kultúráról van szó, ahol teljesen más törvények
működnek és szabnak határt az együttműködésnek” – közölte, megjegyezve:
azt sem veszik észre,
hogy Európa-szerte
terror dúl.
Soltész Miklós kijelentette: nem véletlen, hogy a magyar
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kormány a magyar emberek támogatásával élére állt a küzdelemnek. – Mi biztosan nem fogjuk engedni azt, amit tesznek szerte a világban, biztosan nem fogunk engedni a nyomásnak, amit akár Soros Györgyék, akár pedig mások kitaláltak
–, hangsúlyozta.
A konferencián az előadók sorát Speidl
Bianka, a Migrációkutató Intézet iszlám-

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő

és Közel-Kelet szakértője nyitotta, aki az
európai muszlim közösségekről, az iszlám jogrendről és a párhuzamos társadalmakról, valamint a radikalizálódásnak,
iszlamizmusnak és terrorizmusnak a vallásjogi hátteréről beszélt. Elmondta: az
iszlám egy olyan erős közösségi létformát
valósít meg, amely számunkra ismeretlen,
éppen ezért a muszlimok számára egyfajta misszió a nyugatra vándorlás, ugyanis
szerintük Európa könnyen iszlamizálható.
A Közel-Kelet térségének geopolitikai jelenőségéről és az ott folyó hatalmi
átrendeződésekről Kiszelly Zoltán politológus beszélt. Mint mondta: a kutatások azt prognosztizálják, hogy 2100-ra a
muszlimok meghaladhatják a keresztény
lakosság számát, ami persze nem jelent
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problémát, ha konfliktusok nélkül tudunk
együtt élni. A békés együttélést viszont
nem segíti a természeti erőforrások kimerülése párhuzamosan a Föld népességének növekedésével – tette hozzá.
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő az ISIS és más szélsőséges szervezetek tevékenységét, valamint az európai integráció nehézségeit ismertette biztonsági kockázatelemzéssel. Kitért arra, hogy az
Iszlám Állam, mint más terrorszervezetek,
hogyan akadályozzák meg a keresztényeket vallásuk gyakorlásában, és hogyan követnek el terrorcselekményeket, mint például Egyiptomban. A terrorszakértő bemutatott néhány országot, abból a szempontból, hogy azokban hogyan kezelik a vallási kisebbségeket. Szóba kerül a radikális
vahabizmus, továbbá az, hogy a németországi menekülttáborokban a keresztények
súlyos bántalmazásoknak vannak kitéve. Szerinte kulcsfontosságú lenne, hogy a
migrációs hátterű gyerekeknek kötelező legyen a bölcsőde és az óvoda annak érdekében, hogy már kicsi kortól elsajátítsák a befogadó ország nyelvét. Kiemelte: „Így hatékonyabb lehetne a felnövekvő generáció
beilleszkedése a társadalomba, ezzel pedig
lényegesen csökkenthetnénk a potenciális
terroristák számát a jövőre nézve”.
Dr. Birkás Antal PhD evangélikus teológus előadásában az állam és az egyház felelősségi körének elhatárolását és
megkülönböztetését mutatta be kimondottan teológiai alapon, majd az egyházak szerepének lehetőségeiről szólt, a keresztényüldözés tényét szem előtt tartva
egyházdiplomáciai, lelki és a nemzetközi
kapcsolatok összefüggésében.
Kótai Róbert százados arról beszélt előadásában, hogy az Iraki és Levantei Iszlám Állam 2014 nyarán egy villámhadjárattal elfoglalta Irak északi és nyugati
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területeit, köztük az ország második legnagyobb városát, Moszult. A muzulmán
mecsetek hangszóróin és röplapokon keresztül felszólították a keresztényeket,
hogy 24 óra leforgása alatt hagyják el a
várost, vagy térjenek át az iszlám hitre,
és fizessenek különadót. A menekülőknek az ellenőrzőpontokon le kellett adniuk minden pénzüket és ékszerüket. Az
ISIS szélsőséges fegyveresei felgyújtották a moszuli szír katolikus érseki palotát. Szemtanúk és a katolikus érsek is arról
számolt be, hogy az Iraki és Levantei Iszlám Állam harcosai „N” betűvel jelölték
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meg a keresztények házait. A Koránban
ugyanis naszara szóval jelölik a názáreti Jézus követőit. Az egyházi vezetők, papok, szerzetesek és híveik hajléktalanná,
földönfutóvá – belső menekültekké váltak
– fogalmazott a százados, aki kitért arra,
hogy Magyarország több területen is hozzájárult, hozzájárul az „Iszlám Állam” elleni harchoz. Ismertette: az Országgyűlés
2015-ben döntött a magyar részvételről. A
határozat értelmében magyar kontingens
települ Irak Kurdisztáni Régiójába és vesz
részt a többnemzeti kiképzés-koordináló
központ munkájában.

Az esemény nyilvános volt. Az alábbiakban közöljük a www.parokia.hu-n megjelent
publikációt, amelyben a konferencia három előadásából is részleteket olvashatnak.

Keresztyénüldözés: amiről nem tudunk eleget
Nyugat-Európában tabuként kezelik,
hogy a menekültek bántalmazzák keresztyén társaikat, eközben az otthon maradott iraki keresztyének még mindig nem
térhetnek vissza a háború sújtotta övezetbe, hogy ismét birtokba vegyék lerombolt
otthonaikat. Párbeszéd a keresztényüldözésről címmel rendezett geopolitikai konferenciát a Fővárosi Örmény Önkormányzat a közelmúltban.
Menekültekből üldözők?
A migráció biztonságpolitikai vetületeiről beszélt Sántha Hanga, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója a keresztyénüldözésről szóló konferencián Budapesten. Mint mondta, a 2015 szeptemberében létrejött intézet a migráció összetett szempontrendszerű kutatását végzi,
politológusok, közgazdász, iszlámszakértő és biztonságpolitikus közreműködésével. A migráció jelenségét terepkutatással vizsgálják, elsődleges forrásokra
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támaszkodva, vagyis háborús menekülteket és a gazdasági kilátástalanság elől menekülőket egyaránt megkérdezik. A szakember hozzátette: nehéz éles határt húzni
e fogalmak közé.
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A Migrációkutató Intézet jelenleg a közel-keleti keresztények geopolitikai helyzetét vizsgálja az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – számolt be
Sántha Hanga. „Az első fázisban Irakban,
Szíriában és Libanonban kutatjuk, milyen
személyes ösztönzők miatt maradtak odahaza az ottani keresztény kisebbségek.”
Minderre azért van szükség – mondta –,
mert a menekülés mellett döntő embereket is szeretnék biztatni ugyanerre.
A kutatás második fázisában velük foglalkoztak. Az előadó konkrét adatot nem
tudott mondani, de az intézetnél úgy vélik, minden jel arra mutat, hogy a keresztyén kisebbségek alulmaradnak a migrációban. „Nincs akkora kapcsolati és anyagi
tőkéjük, mint a muzulmánoknak” – indokolta a kutató.
A harmadik fázisban azt vizsgálják, mi
történik azokkal a keresztyén menekültekkel, akik Európába érkeznek. A kontinensre, amelyre keresztyén védőbástyaként tekintenek. A kutató elmondta: azt
sem lehet pontosan tudni, hányan vannak, hiszen a nyugat-európai bevándorlási hivatalok a menedékkérők érzékenységére hivatkozva nem kérdezik tőlük, hogy
milyen vallásúak – jóllehet, önkéntesen
vallhatnak felekezeti hovatartozásukról.
Becslések szerint a menedékkérők 97 százaléka szunnita muszlim, és mivel tartanak tőlük, a keresztyének óvatosságból
gyakran nem nyilatkoznak vallásukról.
Hogy miért érzik magukat fenyegetve? „Egyre több nyugtalanító hír röppent
fel a két legnagyobb befogadó országból, Németországból és Svédországból
arról, hogy maguk a menedékkérők bántalmazzák keresztyén társaikat, sőt, a rend
fenntartásáért fizetett, ugyancsak jobbára
muszlim biztonsági őrök is ugyanezt teszik” – számolt be Sántha Hanga.
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Hogy miért gyűrűznek be és öröklődnek
tovább az európai társadalmakban is a betelepülők közötti vallási és etnikai ellentétek, arra is keresik a választ – tette hozzá a szakember. Mint mondta, szociális és
vallási hátterük megértése kulcsfontosságú. „Bizonyos tényezők valószínűsítik,
hogy adott csoport nem fog tudni és nem
is fog akarni beilleszkedni. Fontos például, hogy ezek az emberek otthon gazdagok vagy szegények voltak-e. Ha az otthonukban marginalizálódott csoporthoz
tartoztak, valószínűleg a számukra idegen
nyelvű közegben is azok lesznek alacsony
iskolázottságuk miatt. De azzal a különbséggel is számot kell vetni, hogy míg Európában az, aki egy vita során felemeli a
hangját, gyengeségéről tesz tanúbizonyságot, addig a bevándorlók nagy része
olyan országokból érkezik, ahol elvárják
a fiatal férfiaktól, hogy legyenek agres�szívak, követelőzők, máskülönben gyengének bizonyulnak, mondván: nem képviselik eléggé saját és családjuk érdekeit.”
A szakember szerint ilyen átöröklődő
konfliktusok a török–kurd és a szerb–albán konfliktus, de Nyugat-Európában
egyre erősödik az antiszemitizmus is a
muzulmánok körében. Részben a vallási
atrocitások vezettek oda is, hogy a muzulmánok egy része úton Európába áttért a
keresztyén hitre. A legtöbben irániak, őket
főként Németország fogadta be. A Migrációkutató Intézet őket is megkérdezte áttérésük indokairól. „Azt mondták, azért tértek át, mert számukra az iszlám egyet jelent az erőszakkal. Az áttérés egyébként
muszlim szempontból hitehagyást jelent,
ami az iszlám jog szerint istenellenes bűncselekmény, amely az iszlám törvény szerint élni akaró társadalmat is veszélyezteti. Az iszlám jogi alapdokumentumok
alapján halálbüntetéssel sújtandó.”
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Az Európa felé tartó útjukon áttért keresztyének azért is vannak veszélyben,
mert Afganisztánban és Pakisztánban kimagasló arányban, a lakosság csaknem
80 százaléka gondolja úgy, hogy halált érdemelnek az áttérők. „Ezek az országok
egyben éppen a legnagyobb kibocsátó országok is, a legtöbb migráns vagy menekült tőlük érkezik. Ezért nem mindegy,
hogy az ide érkezőknek mi a véleményük
a vallásgyakorlásról és a vallásszabadságról” – fogalmazott Sántha Hanga.
Németország a betelepülők körében tapasztalható keresztyénüldözés kérdését
szőnyeg alá söpri a kutató szerint, noha
vannak a kérdéssel kiemelten foglalkozó szervezetek, például az Open Doors.
A nemzetközi keresztény szervezet minden évben közzéteszi azt a listát, amelyen
a keresztyénüldözés mértéke szerint rangsorolva szerepelnek az érintett országok.
„A szervezet munkatársai megkérdeztek
743 keresztyén bántalmazottat, főként irániakat és szíriaiakat, milyen típusú bántalmazás érte őket már Európában. Egyharmaduk halálos fenyegetésről tett említést, a többiek tettlegességről, szóbeli
vagy pszichés bántalmazásról számoltak
be. Tettlegességről négyszáznál is többen
beszéltek, azt mondták, az rendszeresen
előfordul. Az elkövetők a szunnita menedékkérő társak és a biztonsági őrök, akiket
a szunniták közül kérnek fel a hatóságok,
mert ők beszélnek arabul. Keresztyéneket, jazidikat és más vallási vagy etnikai
kisebbségeket vertek. A bántalmazottak
nagy része nem tett feljelentést, mert féltek, hogy ez befolyásolja a menedékkérelmük elbírálását, és attól is, hogy az atrocitások továbbgyűrűznek, ha szóvá teszik
azt. Olyan is előfordult, hogy a rendőrségi jegyzőkönyvvezető előtt vagy a bíró
előtt az arabul beszélő muszlim tolmács
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félretolmácsolta a sértettek bejelentéseit.”
A vallási intolerancia importálódik, és
mivel a befogadó országok nem alkalmaznak zéró toleranciát az atrocitásokkal szemben – éppen az elkövetők vallási érzékenységére hivatkozva –, a vallási és etnikai konfliktusok továbbgyűrűznek az európai társadalmakba – összegezte a kutató. Sántha Hanga szerint ez ellen csak határozott büntetőjogi szankciókkal és társadalmi elhatárolódással lehet
fellépni. „Növelnünk kell a társadalmakban a tudatosságot, érzékenyítenünk kell a
rendvédelmi szerveket és a civil szervezeteket, hogy tisztában legyenek vele, hogy
a keresztyének üldözése folytatódik a menedékkérők között is. Változás addig nem
érhető el, amíg a nemzetközi szervezetek
nem tárgyalnak erről nyíltan, és mi nem
képviseljük a vallási kisebbségeket. Fontos lenne, hogy ők ne csak a halódó gyülekezeteket és az üres templomokat lássák
az öreg kontinensen, hanem érdekeik vállalását is tapasztalják részünkről.”
A szakember elmondta: a Migrációkutató Intézet együttműködik más európai
kutatóintézetekkel, azzal a céllal, hogy a
tudományos szférában kritikus tömeget
jelentsenek Közép-Európában, egyúttal
hassanak az európai közvélemény alakulására. Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyemmel együttműködésben vizsgálják a nyugat-európai párhuzamos társadalmak dinamikáját is. A kutatás eredményeit 2018 őszén publikálják.
Üzlet, tabu, integráció
Georg Spöttle biztonságpolitikus, terrorizmus-szakértő arról beszélt, hogy a
2015-ös menekülthullám idején összeszedett eldobált telefonokon brutális képsorokat találtak arról, hogyan bántak a keresztyénekkel egyes országokban. Mint
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mondta, a felvételek tanúsága szerint egy
közel-keleti település keresztyén templomában menedéket kereső nőket a terroristák élve feldarabolták, csecsen terroristák pedig egy egész falu férfilakosságát
kivégezték, a kisfiúkkal együtt. Az erőszak hátterében vallási és gazdasági érdek
egyaránt meghúzódhat – erősítette meg a
szakértő. Hogy mennyire tudatosan propagálnák magukat a terroristák, arra példa az az eset is, amikor egy német újságírónak megengedték, hogy sértetlenül eltöltsön kilenc napot az Iszlám Állam területén. „Az újságíró beszélgethetett az
egyik fő ideológusukkal, aki tehetséges,
képzett, ígéretes, Németországban felnőtt
fiatalként radikalizálódott, és az ISIS német nyelvű szóvivője lett. Ma már nem
él. Akkor azt mondta, szerinte kibékíthetetlen ellentét húzódik a különböző vallások között, ők, szunnita radikálisok például a síitákat egyenesen ki akarják irtani.
A keresztények pedig azért voltak hasznosak számukra, mert adót fizettek, és mert
az embercsempészettel még több pénzt kisajtolhattak belőlük.”
Fanatikusak, szembemennek a Koránnal is – mondta a terroristákról Georg
Spöttle. Példaként hozta az észak-afrikai Boko Haram nevű terrorszervezetet,
amely szerinte vallási köntösbe bújtatott
modern kalózok, útonállók hordája. Ők
szintén üldözik a keresztyéneket, akik felvették az általuk megvetett nyugati világ
vallását. Honfitársaikat savval öntik le,
megkínozzák. Keresztyén iskolából tömegével raboltak el diáklányokat, akiket eladtak szexrabszolgának. Ez és a nyugati
olajmérnökök túszul ejtése szintén a vagyonszerzésről szól. A biztonságpolitikus
katasztrófának nevezte, hogy a Nyugat
semmit nem tett a keresztyének védelmében. Ő maga Szíriában volt tanúja annak,
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milyen következményekkel jár mindez.
„Egy tizennégy éves lánynak levágták a
fejét a szélsőségesek, mert Bibliát találtak nála. A szír pátriárka sírva könyörgött
Amerikának, a NATO-nak és az ENSZnek, hogy segítsenek, de hiába.”
Georg Spöttle szerint a nyugati hatóságok eltussolják azokat az atrocitásokat is,
amelyek a nyugat-európai migrációs központokban, így például Berlinben is rendszeresek. Szerinte beszédes az is, hogy
Nagy-Britanniában olyan radikális, pakisztáni származású prédikátorok agitálnak a saría bevezetése mellett, akiknek a
többsége már Nagy-Britanniában született.
A biztonságpolitikus azt mondta, hiba
napjaink migrációs hullámait az 1956-os
magyar menekülthullámmal összefüggésbe hozni. „Óriási különbség van a két történelmi helyzet között. A magyar emberek
ugyanis integrálódtak, megtanulták a befogadó ország nyelvét, a társadalom hasznos tagjai lettek, akár csak az örmény genocídium túlélői.”
Idén hat-nyolcszázezer menedékkérőre
számítanak csak Németországban. Az Európában letelepedő muszlimoknak integrálódniuk kellene, és ennek elősegítése a
legfontosabb – hangsúlyozta a szakember.
„Nyugat-Európában nem kötelezik nyelvtanulásra a migrációs hátterű gyerekeket,
pedig kellene. Úgy kerülnek be az általános iskola első osztályába, hogy egy szót
sem beszélnek németül, így már lemaradtak. A szüleik sem tudnak segíteni nekik
ebben. Német óvónők már elkezdtek törökül és arabul tanulni, hogy valamelyest
megértsék a gyerekeket. Legalább őket
kellene integrálni, hogy ne hagyják ott
az iskolát, ne keveredjenek bűnbandákba, kétes szerveződésekbe” – fogalmazott
Georg Spöttle.
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Nem mentek el, de vissza sem térhetnek
De mi a helyzet azokkal a keresztyénekkel, akik bár otthonaikat igen, de a háború sújtotta régiót nem hagyták el? Erről
Kótai Róbert százados, katolikus tábori
lelkész beszélt, aki az iraki Kurdisztánban
szolgálva testközelből ismerhette meg az
iraki keresztyének helyzetét.
Mint mondta, Irakban erős síita
iszlamizációs nyomás alatt élnek a keresztyének, vagyis nem csak a szunnita Iszlám
Állam miatt szenvednek. De tőlük is, hiszen a terrorszervezet miatt a keresztyén
családok belső menekültként élnek hazájukban, otthonaikat több mint két évvel
ezelőtt hátrahagyták, néhány négyzetméteres menekültsátrakba, konténerekbe, lakókocsikba szorulva élnek.
Miközben Irak lakossága néhány évtized alatt megtízszereződött, a keresztyéneké az ötödére csökkent. Ma 250 ezer és
450 ezer közé tehető az iraki keresztyének
létszáma, arányuk ezzel nem éri el az iraki lakosság egy százalékát. És hogy kikről is van szó? Nesztroiánus asszír keresztyénekről, a közülük katolikus hitre tért
káldokról, katolikus és ortodox szírekről,
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katolikus és ortodox örményekről, valamint más római katolikus felekezetekről.
Kótai Róbert idézte Bashar Warda káld
katolikus érseket, aki nemrégiben hazánkba látogatott. Erbil főpásztora arról számolt be, hogy miután az Iszlám Állam elfoglalta Moszult és a környező településeket az ország északi részén, a keresztyének mindenüket hátrahagyva menekültek,
de voltak, akik az életükkel fizettek azért,
mert nem voltak hajlandók áttérni az iszlámra. „A menekülők a hitüket megőrizték, és csak azt hozták magukkal. Nekünk
sincs másra szükségünk, mint hogy a hitünkben megerősödjünk” – fogalmazott.
A Törökország, Irak, Irán és Szíria határvidékén fekvő Kurdisztánon hatalmas
a nyomás, csak 2015-16 között 1,2 millió belső menekültet fogadtak be, köztük mintegy 300 ezer iraki keresztyént
is. „Kérdés, mikor és miként térhetnének
vissza otthonaikba ezek az emberek” –
mondta a százados. „Moszul és a Niniveifennsík környékének megtisztításán nagyjából túlvagyunk, de a krízist az okozza,
hogy minden, amit hátrahagytak ezek az
emberek, a múltjukkal és a történelmükkel együtt az Iszlám Állam martaléka lett.
Templomaikat megszentségtelenítették,
házaikat, kultuszhelyeiket megsemmisítették. A kár azért is nagy, mert mindös�sze néhány órájuk volt pakolni 2014 augusztusában, amikor a területet fennhatóságuk alá vonták a terroristák. Az Iszlám
állam 125 ezer keresztyént üldözött el a
térségből. Azóta az iraki keresztyének a
közösségeik 35-40 százalékát elveszítették. Warda érsek keresi a módját, hogyan segítsen azoknak a keresztyén családoknak, akik úgy határoztak, az országban maradnak. Szerinte a legnagyobb kihívás és feladat, hogy méltóságukat vis�szakapják.”
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A káld érsekség jelenleg több mint tízezer családról gondoskodik valamilyen
formában – számolt be a tábori lelkész.
„Például lakást bérelnek vagy konténereket biztosítanak nekik, mert eddig sátrakban, lakókocsikban, templomokban
húzták meg magukat. Miközben a nővérek, az atyák és a szerzetesek maguk is
belső menekültek, ők gondoskodnak társaik lelki, egészségi, élelmezési ellátásáról. Más segítségre nem is igen számíthatnak, hiszen etnikai határterületen élnek,
se Kurdisztánhoz, se Bagdadhoz nem tartoznak. Arabul beszélnek, mégis inkább
kurdok, de annak sem illenek be, mert
keresztyén vallásúak. Mivel nem beszélik a helyi nyelveket, bizalmatlanok velük szemben: nem kaptak munkát és idegen testként néztek rájuk a demokratizálódó, erős etnikai öntudattal rendelkező
Kurdisztánban is.”
A káld érsek vezette egyházi szolgálók nagy hangsúlyt fektettek a menekültek élelmezésére és az oktatás újraindítására. Még az elveszített moszuli katolikus egyetemet is újraalapították Erbilben
– számolt be Kótai Róbert. „Két egészségügyi centrumot működtetnek, hiszen
a polgárháborús helyzetben az egészségügyi szolgáltatás a legköltségesebb és a
leginkább akadozó. A kórházban havonta 2200 beteget látnak el, a krízisközpontban pedig pasztorálpszichológiai munkát
végeznek. Az otthon elvesztése, a kilátástalan jövő, a munkanélküliség, a hideg tél
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és a száraz, egyre forróbb nyár miatti viszontagságok lelkileg próbára teszik a keresztyéneket is.”
A tábori lelkész hozzátette: a befektetett,
emberfeletti energia ellenére az erbili érsekség egyre nehezebben tudja a látókörében lévőket maradásra bírni. Még elhunyt
szeretteik sírja kapcsolhatná őket az anyaföldhöz, de azokat sem találják. Az elhagyott házakba való visszatérés szintén jogviták forrása lehet. „Nehéz reményteli jövőképet mutatni. Az iraki keresztyének kevesen vannak, az elvándorlás pedig még
súlytalanabbá teszi a közösségüket, hiszen
megítélésük ott is létszámalapú. Ugyanakkor a szellemi tőke kiáramlása pótolhatatlannak látszó űrt hagy maga után, nemcsak
a régióban, de az egész Közel-Keleten.”
A százados felhívta a figyelmet arra is,
hogy ha az Iszlám Állam vereséget szenved is, a szunniták összeérnek a síita milíciákkal, és a területért folyó harc nem
áll meg. „A keresztyén kisebbségek kérése, hogy óvjuk meg őket, ne legyenek áldozatai a síita-szunnita konfliktusnak saját földjükön. Ha a front újra összezár felettük, a modern keresztes lovagok rossz
megítélése miatt őket fogják bántani.”
Majd hozzátette: „Ők tudják, hogyan kell
együtt élni a muszlimokkal, akarnak is,
és képesek is lesznek rá, ha melléjük állunk.”
Jakus Ágnes
Képek: Némedi-Varga Dávid, RKK
Megjelent: www.parokia.hu 2017. május 10.
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Programajánló – Meghívók

Czetz János emlékkonferencia
A magyar hadtörténelem jeles személyisége, az örmény-székely származású Czetz János honvédtábornok nemcsak szülőhazájában, de Európában és a távoli Argentínában is ismert. Bem táborkari főnöke a kitűnő stratéga, szervező, térképész és földmérő újrakezdésekben bővelkedő életútja példát mutat a ma emberének, fiataljainak.
Ezért a Fővárosi Örmény Önkormányzat a Magyar Hadtudományi
Társaság és a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata Emlékkonferenciát szervez, amelyre meghívjuk Önt is.
Az emlékkonferencia időpontja: 2017. május 26. 9.00-13.00 óra
Helyszíne: Bp. X. Hungária krt. 9-11. Zrínyi Miklós Laktanya, Díszterem.
Az esemény ingyenes, de szigorú regisztrációhoz kötött. A regisztrációs levélben fel
kell tüntetni: születési év, hely, személyi igazolvány szám, az abban szereplő teljes név,
kiegészítve édesanyja nevével. A levelet a szervezes@fovarosiormeny.hu címre kell
küldeni. Ennek elmulasztása esetén nem áll módjában belépni a helyszínre.
Fővárosi Örmény Klub
2017. június 15. (csütörtök) du. 17 óra – Budapest, V. ker. Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal, Nyáry Pál terem

Irodalmi est
keretében művészek olvasnak fel rövid és humoros novellákat magyarörmény jellegzetességekről: örmény városokról és emberekről, a mindennapi életről.
Az est folyamán örmény konyak kóstoló és zene is lesz.
Beszédet mond Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke.
Mindenkit szeretettel vár a rendező Fővárosi Örmény Önkormányzat.
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Világosító Szent Gergely búcsús szentmise Budapesten
2017. június 25-én (vasárnap) 11 órakor
a XI. kerület Orlay u. 6. szám alatti örmény katolikus templomban,
ezüstmisés áldással.
Világosító Szent Gergely búcsús szentmise Szamosújváron
2017. július 1-én (szombaton) 11 órakor
az örmény katolikus székesegyházban. Agapé és kulturális rendezvények,
Karácsony Ernő festőművész emlékkiállítása.
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Képes beszámolók rendezvényeinkről
Április 23-án az Örmény Genocídium emlékére tartott szentmise után megkoszorúztuk
a mártírok emlékére szentelt kereszteskövet a templom falánál. A mise után nagysikerű
Zeneagapé volt, amelyen fellépett az 5 tagú Kirkósa Család (a leendő unokával együtt). A
quartett vibrafonnal kiegészítve Haydn, Mozart, Bartók, Kodály, Aslamazyan műveit adta
elő, igen magas színvonalon. Könnyű Nekik, bármikor tudnak próbálni, gondolhatnánk.
De nagyon nehezen sikerült összehangolni az öt művész szabadidejét. Hálás köszönet érte.

Április 29-én a Farkashegyi repülőtéren rendezett közösségi találkozót a Fővárosi Örmény Önkormányzat, ahol Keszy-Harmath Zoltán és felesége beszélt az Apolló Fox típusú repülőgépükkel május elsején induló expedíciójukról. A bográcsgulyás, pacalpörkölt, valamint sütemények és megfelelő bor hozzá feledtette a hideget és szelet. Ráadásul még repülni is lehetett a kis gépeken a város felett, amelyre felnőttek és gyermekek
is örömmel jelentkeztek. A rendezvényt a Fővárosi Örmény Önkormányzat szervezte,
és az expedíciót is támogatta.

Balról Keszy-Harmath Zoltán és felesége
Nagy Máté képviselővel
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Április 30. A Reménység Szigetén (1106 Budapest, Gyógyszergyári út, volt laktanya),
az Erdélyi Gyülekezet székhelyén az egész napos rendezvénysorozat keretében A Magyarországon működő erdélyi szervezetek kiállításának megnyitójára is sor került, amelyen meghívásra részt vett az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is. A kiállítás az egyesület 20 éves fennállását és tevékenységét színes plakátokkal, fotókkal,
a tevékenységét ismertető tablókkal, az erdélyi örmény nevek feltüntetésével látványosan, színesen oldotta meg, amelyet a házigazda Zalatnay István gyülekezeti lelkész is
kiemelt. A kiállítást Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató nyitotta meg.
Április 30-én este a Bosnyák téri Páduai Szent Antal templomban Zsigmond Benedek
Örmény Genocídiumra emlékező előadása után Hegedüs Valér zongora- és orgonaművész, valamint Ötvös Csilla operaénekes hangversenyét élvezhettük. A hangversenyen
örmény liturgikus énekek, Bach, Albinoni, Liszt és Schubert művek hangzottak el. Az
estet a XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Zuglói Örmény Önkormányzat rendezte.

Balról: Ötvös Csilla, Hegedüs Valér orgonaművész, Hegedüs Annamária és Zárugné Tancsin Katalin
Alul: Zsigmond Benedek
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Az Izmael család törzse – II. rész
1.3 ág IZMAEL KÁROLY (1843 –
†1907. 03. 02.) Házasság: 1874. 07. 12.
Felesége: Szamosújvárnémeti DÁNIEL
AMÁLIA (1848 – †1927)
Szülei: Bazásfalvi Dániel Ödön és
1. IZMAEL KAJETÁN KÁROLY
Szentpétery Mária
Radnót, 1810. – ?Marosvásárhely,
Gyermekeik: 1.3.1 – 1.3.5.
1880.12.06. (kereskedő)
1.3.1. IZMAEL IRMA 1875.04.09. –
Felesége: PAPP MÁRIA Szamosújvár
†1953.09.30. Férje: Ifj.NOVÁK JÁNOS
1814.09.30. – ?1891.01.30. Marosvásár1860.10.23. – †1946.08..05.
hely
Gyermekeik: 1.3.1.1 – 1.3.1.4.
Házasságkötés: 1843.09.23. Szamosújvár
1.3.1.1. Novák János 1894.05.21
Gyermekeik:
- 1975.10.17. Felesége: Anzelma
1.1. Izmael Mihály 1836 – 1859.
Habermann 1904.04.21. - 2002.08.08.
1.2. Izmael Anna (1838 - 1917)
II. világháború után az USA-ba
Férje: Dudutz János (1828 – 1889)
mentek, a család azóta ott él.
AZ	
  IZMAEL	
  CSALÁD	
  TÖRZSE	
  
1.3. Izmael Károly (1843 – 1907)
Gyermekeik: 1.3.1.1.1 - 1.3.1.1.3.
  
Felesége: Dániel Amália
(1848
–
1927)
1.3.1.1.1.
Novák János 1931.03.20. –
IZMAEL	
  MIHÁLY  -‐  szamosújvári  kereskedő.  Felesége:  KARINGER	
  MANURAI  
1.4. IzmaelGyermekeik:        1	
  
Márton (1845
– 1930)
Novák
1933.10.19. –
.	
  KAJETÁN	
  
	
  	
  	
  	
  	
  2.	
  ANNA	
  	
  	
  	
  	
  	
  31.3.1.1.2.
.	
  ISTVÁN	
  	
  	
  	
  	
  	
  4.	
  M
ÁRTON	
  	
  	
  Zoltán
	
  	
  	
  5.	
  MIHÁLY  
  
Felesége:
Kondray Anna (1857 – 1907)
Felesége: Elizabeth Bordell 1934.06.07. –
1.  
IZMAEL	
  KAJETÁN	
  KÁROLY  Radnót,  1810.  –  ✝Marosvásárhely,  1880.12.06.  (kereskedő)  
1.5. Izmael
Ferenc (1847 – 1927)
Gyermekeik: 1.3.1.1.2.1 – 1.3.1.1.2.3.
  
Felesége:  PAPP	
  MÁRIA  Szamosújvár  1814.09.30.  –  ✝1891.01.30.  Marosvásárhely    
Felesége:
Bocsánczy
Anna (1865 – 1942)
1.3.1.1.2.1. John Novak 1959.03.02.   
Házasságkötés:  1843.09.23.  Szamosújvár  
  
Gyermekeik:      1.1.  ág    Izmael  Mihály  1836  –  1859.  
1.6. Izmael
Katalin (1849 - .) FérFelesége:
  
1.2.  ág    Izmael  Anna  (1838  -‐    1917)    Férje:  Dudutz  János  (1828  –  1889)  
je:     Szentpétery
Antal (1844
- )
Gyermekeik: 1.3.1.1.2.1.1   
1.3.  ág    Izmael  Károly  (1843  –  1907)  Felesége:  Dániel  Amália  (1848  –  1927)  
1.7. Izmael
István1.4.  ág    Izmael  Márton  (1845  –  1930)  Felesége:  Kondray  Anna  (1857  –  1907)  
1.3.1.1.2.1.3.
  
  
	
  
	
  
1.5.	
  ág	
  	
  Izmael	
  
Ferenc	
  (1847	
  –	
  1927)	
  
Felesége:	
  Bocsánczy	
  
Anna	
  
(1865	
  –	
  1
1942)	
  
1.3.1.1.2.1.1.
John
Novak
982.09.26. Felesége:
Alexa
Mária (1849
– 1878)
  
  
1.6.  ág    Izmael  Katalin  (1849  -‐  ….)  Férje:  Szentpétery  Antal  (1844  -‐  …)  
1.3.1.1.2.1.2.
Jeremy
Novak
1984.02.08.
  
  
1.7.  ág    Izmael  István     Felesége:  Alexa  Mária  (1849  –  1878)  
1.3   Izmael Károly és Dániel Amália csa1.3.1.1.2.1.3. Jason Novak 1989.08.07. –
ládfája
1.3        Izmael  Károly    és    Dániel  Amália    családfája  
IZMAEL MIHÁLY - szamosújvári kereskedő. Felesége: KARINGER MANURAI
Gyermekeik: 1. KAJETÁN 2. ANNA
3. ISTVÁN 4. MÁRTON 5. MIHÁLY

  
  
  
   Izmael Károly
  
1843 – 1907
  
  
   Izmael Irma
   1875 – 1953
   Ifj.Novák János
1860 – 1946
  
  
  

1.3  ág  

Dániel Károly

Szentpétery Ns. Anna
Szentpétery Mária
Amália

Bazásfalvi Dániel Ödön

Házasság:1874.07.12.

Szamosújvár-Németi Dániel Amália
1848 - 1927

Izmael Erzsébet

Izmael Amália

Izmael Róza

Izmael Emma

Dudutz István

Horák Adolf

Mischinger Gerő

1886 -1896

1876 -1915
1868 -1928

1878 -1967
1865 -1914

1880.01.14.

  

IZMAEL	
  KÁROLY  (1843  –  †1907.03.02.)    Házasság:  1874.07.  12.  Felesége:    
Szamosújvárnémeti  DÁNIEL	
  AMÁLIA  (1848  –  †1927)  Szülei:  Bazásfalvi  Dániel  Ödön  és  Szentpétery  Mária    

  
1.3.1.  
  
1.3.1.1.  

Gyermekeik:  1.3.1  –  1.3.5.  
IZMAEL	
  IRMA  1875.04.09.  –  †1953.09.30.    Férje:    Ifj.NOVÁK	
  JÁNOS  1860.10.23.  –  †1946.08..05.  
Gyermekeik:  1.3.1.1  –  1.3.1.4.  
Novák	
  János  1894.05.21  -‐  1975.10.17.    Felesége:  Anzelma	
  Habermann  1904.04.21.  -‐  2002.08.08.  
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1.3.1.1.2.2. Patricia Novak 1966.05.16.
Férje: Russell Durbin 1965.01.30. –
Gyermekeik: 1.3.1.1.2.2.1 –
1.3.1.1.2.2.3.
1.3.1.1.2.2.1. Kimberly Durbin
1.3.1.1.2.2.2. Brooke Durbin 1987.01.26. 1.3.1.1.2.2.3. Nicholas Durbin
1993.10.21. 1.3.1.1.2.3. Susan Novak 1969.03.16.
- Férje: John Crowder 1970.08.16. Gyermekeik: 1.3.1.1.2.3.1 1.3.1.1.2.3.2.
1.3.1.1.2.3.1. Haley Crowder
1995.06.21. 1.3.1.1.2.3.2. Meghan Crowder
1999.04.09. –
1.3.1.1.3. Novák Margit 1946.11.16.
- Férje: Égetoe Tibor 1936.08.31. –
Gyermekeik: 1.3.1.1.3.1 1.3.1.1.3.2.
1.3.1.1.3.1. Elizabeth Égetoe
1985.09.08. 1.3.1.1.3.2. Christina Stacey 1974.11.11.
- Férje: Chris Brussalis 1964.02.22. –
Gyermekeik: 1.3.1.1.3.2.1 1.3.1.1.3.2.2.
1.3.1.1.3.2.1. Katherine Rose Stancil
Brussalis 2001.05.28. –
1.3.1.1.3.2.2. Sophia Helen Brussalis
2013….
1.3.1.2. Novák Sarlota 1898.09.10. †1934.02.22.
Férje: Györke István 1882.06.21. †1967.05.19.
Gyermekeik: 1.3.1.2.1 - 1.3.1.2.7.
1.3.1.2.1. Györke Erzsébet 1918.09.03. 1976.02.10.
1.3.1.2.2. Györke Sarlota 1919.10.17 †2004.02.29. Férje: Megavorian Bedros
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1911.12.31–†1985.04.02.
Gyermeke: 1.3.1.2.2.1.
1.3.1.2.2.1. Megavorian Alicia
1958.03.17. - Férje: Istók Miklós
1957.05.04. –
Gyermekeik: 1.3.1.2.2.1.1 1.3.1.2.2.1.3.
1.3.1.2.2.1.1. Istók Attila 1982.02.04.
1.3.1.2.2.1.2. Istók Miklós 1984.03.15.
1.3.1.2.2.1.3. Istók Örs 1992.11.06.
1.3.1.2.3. Györke Ilona 1920 – †1921
1.3.1.2.4. Györke Magda 1922.02.03. –
†2008.
1.3.1.2.5. Györke Márta 1923.09.06. –
†2002.03.29
1.3.1.2.6. Györke István 1929.07.08.
- Felesége: Száva Éva 1928.08.24. †1999.03.10.
Gyermekeik: 1.3.1.2.6.1 1.3.1.2.6.2.
1.3.1.2.6.1. Györke Éva 1956.06.09. –
1.3.1.2.6.2. Györke Mária 1958.09.09 Férje: Szabó István 1955.06.25. –
Gyermekeik: 1.3.1.2.6.2.1 1.3.1.2.6.2.3.
1.3.1.2.6.2.1. Szabó-Györke Hanga
1984.11.25.
1.3.1.2.6.2.2. Szabó-Györke Zsombor
1989.02.13.
1.3.1.2.6.2.3. Szabó-Györke István
1993.11.15.
1.3.1.2.7. Györke Zoltán 1932.04.01. –
Felesége: Seres Klára 1933.06.17. –
Gyermekeik: 1.3.1.2.7.1 1.3.1.2.7.2.
1.3.1.2.7.1. Györke Zsuzsa 1962.05.12. 1.3.1.2.7.2. Györke Anna 1964.06.17. –
Gyermeke: 1.3.1.2.7.2.1.
1.3.1.2.7.2.1. Bessenyei Anna
1993.06.18.
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1.3.1.3. Novák Károly 1900.08.04. –
†1962. Recski fogság után meghalt. Felesége: Dombi Jolán
1.3.1.4. Novák Irma 1903.05.01 †1986.01.19. Férje: Cseh Ferenc
1898.12.03 - †1982 Braziliában éltek
Gyermeke: 1.3.1.4.1.
1.3.1.4.1. Cseh Ildikó 1932.06.10 .
- Férje: Dr. Kögl Károly 1920.07.08. †2008.01.24.
Gyermeke: 1.3.1.4.1.1.
1.3.1.4.1.1. Kögl Károly 1958.06.22.
Gyermekeik: 1.3.1.4.1.1.1 1.3.1.4.1.1.2.
1.3.1.4.1.1.1. Irene Kögl 1985.06.03.
1.3.1.4.1.1.2. Peter Kögl 1987.02.03
1.3.2. IZMAEL ERZSÉBET 1876 - 1915.
Férje: Dudutz István 1868 -1928.
Családjuk az 1.2. családfaágban: Izmael Anna – Dudutz János családfájában
található.
1.3.3. IZMAEL AMÁLIA 1878 -†1967
Férje: Horák Adolf 1865 -1914.
Gyermekeik: 1.3.3.1 - 1.3.3.2.
1.3.3.1. Horák Gabriella 1905 – †1989.
1.3.3.2. Horák József 1907 - †1932
1.3.4. IZMAEL RÓZA 1880.01.14. - Férje: Mischinger Gerő
Gyermeke: 1.3.4.1.
1.3.4.1. Mischinger / Marosváry János
1911.06.29 – 1988 Felesége: Liszievitz
Edit 1921.08.13 – †2008.07.29.
Gyermekeik: 1.3.4.1.1 - 1.3.4.1.2.
1.3.4.1.1. Marosváry János 1944.02.11.
Felesége: Borköles Erika 1948. –
Gyermekeik: 1.3.4.1.1.1 1.3.4.1.1.2.
1.3.4.1.1.1. Marosváry Zsolt 1974.12.14.
Felesége: Horváth Brigitta 1975.03.12.

2017. május-június
Gyermeke: 1.3.4.1.1.1.1.
1.3.4.1.1.1.1. Marosváry Zsombor
2008.06.27.
1.3.4.1.1.2. Marosváry Réka 1978.04.11.
1.3.4.1.2. Marosváry István 1949.11.29.
Felesége: Csabonyi Éva 1950.08.26.
Gyermekeik: 1.3.4.1.2.1 1.3.4.1.2.3.
1.3.4.1.2.1. Marosváry Katalin
1981.02.18. Férje: Nagy Gábor
1979.08.05.
Gyermekeik: 1.3.4.1.2.1.1 –
1.3.4.1.2.1.2.
1.3.4.1.2.1.1. Nagy-Marosváry Lilia
Anna 2011.03.28.
1.3.4.1.2.1.2. Nagy-Marosváry Dániel
2013.08.13.
1.3.4.1.2.2. Marosváry Eszter
1984.03.20. Férje: Nerpel Szabolcs
Gyermeke: 1.3.4.1.2.2.1.
1.3.4.1.2.2.1. Nerpel Elza 2014.04.04.
1.3.4.1.2.3. Marosváry Gergely
1985.12.27.
1.3.5. IZMAEL EMMA 1886 – †1896.

A muhi csata emlékhelye (Lásd a 46. oldalon)
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Dániel Amália
és Izmael Károly

Alul az Izmael lányok (balról):
Amália, Róza, Erzsébet, Irma

A Kirkósa Család zenekara április
23-án
a
Zeneagapén (Lásd
a 37. oldalon).
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Április elseje az örményeknél
Hinni kell a népi szokásoknak. Április 1. a tréfák, vidámságok, apró csínyek napja. Aki
ezen a napon gálaműsort rendez, az készüljön fel a legrosszabbra.
Már a meghívó 1000 évet
tévedett – 2017 helyett
1017 április elsejére hívta a nézőket. A nézők értik
a tréfát, hát eljöttek. Végül
is a Budavári Házasságkötő terem – palota pompával – igen vonzó helyszín
a Gálaműsor számára.
Minden menetrend szerint indult, csak kiderült,
hogy a videó-vetítésnek
nem lesz hangja. Megoldottuk: a mikrofont a laptop hangfalához illesztettük. A műsor bevezetőjéhez érkezvén, a mikrofon,
mint hervadt virág konyult A Budavári Házasságkötő teremben
le a mikrofonállványon. A műsorvezető két- köszöntjük. Fény derül örmény származáségbeesetten állít, a mikrofon újra konyul, sára is, számunkra ez mind a színészi, mind
újra állít, újra konyul. Súlypont hibán javí- az emberi nagyság nem elhanyagolható tényezője. Nemzeti Színház – Osztrovszkij
tunk, győztünk. Ez jól indul.
Kedves bevezetőt mond Judák Erdő: jó nézni a Bregyán Péter - MiháBarnabásné dr. Varga-Kovács Emese Ma- lyi Győző párost; Pétert a tragikus színészt
gyarország legszebb jegyzőasszonya, és
minden hibátlan.
Kép indul, hang nincs, nem baj –
Várady Mária a műsor szerkesztője úgyis kívülről fújja az egész anyagot, hát
zsebből idézi Darvas Ferenc zenéjét,
szövegét. A kiváló zeneszerző minden
stílusban, műfajban otthon van, Darvas
Ferenc állandó alkotó társa Szőke István
JászaiMari-díjas rendezőnek.
Aztán élő zene következik, nem lehet gikszer. Megérkezik a sztárvendég:
Bregyán Péter Jászai Mari-díjas színművészt nagy szeretettel, nagy tapssal Várady Mária
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gyönyörű
szakállával, szálfa-szép termetével. Rövid váltásokkal újabb páros a korcsolyabajnoki múlttal is
rendelkező Tímár Éva
(érdemes művész, Jászai Mari-díjas) remek
úriasszonyával, aztán
berepül a képbe Kubik
Anna szőkén, kék jelmezben (Fekete Mária munkái). Szép mint
az álom és egyben erőteljes tragika. Még néznénk, de akkor holnapig
itt leszünk.
Végszóra egymás- Schupp Gabriella színművész, Bregyán Péter színművész, Andor Edit
ra borul Anna és Pé- énekművész és Hegedüs Valér zongoraművész
ter, - mi pedig váltunk a Hervé Nebáncsvi- megmarad a NÉZŐBEN. Szőke István a
rág dalára. Denise zárdanövendék álnéven lehetetlent ostromolta minden rendezéséa színházban kuplét énekel: Jani, Juci, s a vel. Világirodalom, Shakespeare, magyar
dal értő fülekre talál.
drámák, népszínművek, adaptációk, farceMickolc: Büchner Danton halála. Jaj, ok. Nem finomkodott munkatársaival-szíaz elektronika halála is! Elmegy az áram. nészeivel, akik mindig kitartottak mellette.
A műsorvezető megoldja:…Kedves néző- Miért? Sokan érezzük a választ.
ink, fáradjanak át a kis terembe, ahol örLegendás volt a próbákon felcsattanó
mény sütemények és üdítő várja önöket!”
tapsa, ami örömöt jelzett; instrukciója, ami
Szünet.
bizarr fogalomtársítással terelte helyes
A biztosító kapcsolót megtalálják a min- útra a szerepével küzdő színészt; energiát
dent megoldó fiúk Balogh Jenő vezetésé- adott a próbán, példát mutatva!
vel, és folytathatjuk az előadást. A hanFelkészültséget és tudást követelt: A vegulat még javult is! És folyik-csordogál a lencei kalmár pécsi színrevitelekor vallásműsorfolyam, Bregyán Pétertől titkokat, ismereti kurzusra járt munkatársaival. Előháttércinkosságokat tudunk meg a profi adásáról a pécsi főrabbi, Berger István írt
színház kemény műfajáról. A Szőke István megfontolt szép kritikát. Számon tartotjegyezte előadások dinamikájáról, a hatal- ták mindenütt, ahol megfordult. Az álmas teljesítmények mögöttes küzdelmei- lóvizet felkavarta, a színházi formanyelről, - tizennégy színmű-stációban érzékel- vet megújította, új tartalmakat közvetített.
tetve a színész kálváriáját. Mert ez szak- Bregyán Péter főszerepről főszerepre tárrális áldozat. Ha nem járjuk végig a Gol- sult a lélek és sors ábrázolásában.
gotát, nem jár jutalmul a csúcs elérése. És
A Gálaműsor nagy hatású előadója Heott fönn a keresztre-feszítés élménye, ami gedűs Valér zongoraművész. Liszt Ferenc
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II. rapszódiáját bravúros könnyedséggel
adta elő. S a közönség hosszú vastapssal
köszönte meg a játékot.
Andor Edit énekművész igazgatónő
érett szép produkciót mutatott be, mindhárom áriában-dalban finom árnyalatokkal
élve. Rendkívüli tánckészsége megcsillant
a Verdi Álarcosbál Oszkárjában. Schupp
Gabriella tartalmas szerepekből építi pályáját, ami nagy jövőt sejtet. Bellini, Verdi, Hervé, Kodály, Tolcsvay dallamai ezen
az estén méltón csendültek fel.
10 éves a Budavári Örmény Színház, 10.
Örmény Nemzetiségi Napot tartottunk az
I. kerületben, ahol hangsúlyt fektettünk az
örmény származású művészek előadására. S kiderült, a színházban mindig játszottak örmény származású színészek: Flórián Antal, Bregyán Péter, Keresztes Ildikó, László Károly, Szabó Anikó, Kalamár
György, Voith Ági, Várady Mária. Nagytekintélyű, kiváló kvalitású alkotótársak
együtt a magyar színjátszás hazai templomaiban: Mikó István, Koltai Róbert, Mihályi Győző, Helyey László, Gergely Róbert, Rajhona Ádám, Szilágyi Tibor, Tolnai Miklós, Boros Zoltán, Máté Krisztián,
Kőmíves Mihály, Jónás Judit. És még sok
előadásban, sokan mások.
Meglepetés számunkra, hogy körünkben köszönthettük Ötves Erzsébetet, Mókát, aki igazán április elsején született. Ő
maga az örmény vidámság, életerő, finom
elegancia, csillogó szeretet megtestesítője.
Isten éltesse sokáig!
Végezetül Csepreghy Ferenc A piros bugyelláris népszínmű jelenetével zártunk.
Kaposvár vállalta az előadás létrehozását
Molnár Piroska és Bregyán Péter főszereplésével. Először 1976-ban hódított Csillag Pali huszárőrmester, Nyugat-Magyarországon, majd 1993-ban Sepsiszentgyörgyön Bregyán Péter megformálásában.

2017. május-június
Ma is felizzik a dal ajkán, bölcs tehetsége
áldásként hull a közönségre.
Köszönet illeti Szűcs Enikő képviselőt
az örmény ízek asztalra varázsolásáért.
Sasvári-Merza Krisztina elnökhelyettes
betegen is teljesítette feladatát.
Köszönjük a Budavári Önkormányzat
támogatását.
Örömmel hallgattuk Judák Barnabásné
dr.Varga-Kovács Emese aljegyzőasszonynak a szép köszöntőjét, akit a közönség
szívébe zárta.
Tanulság: 1. Április elsején a technika
ördöge a szokásosnál elevenebb, betartott
nekünk.
2. A magyarörmény publikum szeretete
határtalan.
3. Nem véletlen, hogy április elsején
senki nem akar házasságot kötni!!!!
Várady Mária elnök

Tarnaszentmária temploma (Cikk a köv. oldalon)
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Hegedüs Annamária

Örmény motívumokkal ismerkedtek
a „hegyvidékiek”

Hazánk néhány településén örmény motívumok láthatók a műemlékeken. Nem véletlen ez, hiszen őseink egy része a Kaukázus vidékéről érkezett a Kárpát-medencébe.
Kirándulásunk
első
állomása
a
tarnaszentmáriai templom volt, melynek
déli falát mágikus csomó díszíti. Egyéb elnevezése is van e motívumnak: szalagfonatos csomódísz, keresztcsomó, végtelen
hurkos fonatból alkotott
mágikus csomó, végtelen csomó, Ipolyi Arnold
„keleti kultikus egybefűzött betűcsomóról vagy
írásjelről” beszél, ám az
interneten matrózcsomó
és szerelmesek csomója
elnevezéssel is találkozhatunk. Szintén ez utóbbi
forrásból azt is megtudhatjuk, hogy a középkori hiedelemvilág szerint
bajelhárító hatása volt. A
felszentelt helytől távol
tudta tartani a gonoszt.
Ismerkedjünk egy kicsit a fenti, Sarlós
Boldogasszony tiszteletére szentelt templommal: Több építészettörténész a templom építésének idejét a X-XI. század fordulójára teszi. A templom építészeti sajátosságai kaukázusi építészeti hatást mutatnak, keleties díszítési mintakincse is a honfoglalás kori magyarság kaukázusi világával tart kapcsolatot. A kutatók közül Ipolyi Arnold építését a XI-XII. századra, míg
Gerevich Tibor a XII. század közepére tette, majd Csemegi József a szentély építését
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utóbbi időszakra, de a hajót korábbi, a
IX-X. században keletről jött példák nyomán épített alkotásnak tartotta. Major Jenő
egy tanulmányában felvetette annak lehetőségét, hogy Tarnaszentmárián Géza fejedelem egyik leányának volt az udvarháza. Ennek bizonyítéka azonban nem kézzelfogható. Az istenháza nemcsak régi elemeivel tűnik ki, de érdekes a XVII-XVIII.
században hozzáépített
rész kősisakja is. Az igazi meglepetés akkor ér
bennünket, ha belépünk
a templomba. A templom
egyhajós, melynek keleti
végét alkotja a patkó alakú, belül háromkaréjos,
boltozott szentélyrész,
melynek padlózata magasabban fekszik a hajóénál. A hajóból hét lépcső visz föl a szentélybe. A tarnaszentmáriai
templom nevezetessége a szentély alatt húzódó kis altemplom, melynek középső karéjában a feltárás során egy aknasírt találtak.
Erről feltételezik, hogy fejedelmi temetkezési helynek épült. A templom belső falfelületét faloszlopok díszítik, melyek felfelé keskenyednek és törzseik gazdagon tagozottak. A faloszlopoknak díszesen faragott lábazatai ugyancsak faragásokkal díszített kő padkákon állnak. Mind a hat oszlopnak más-más a díszítése: fonott mintával, levelekkel találkozunk. Az oszloptörzsek csigavonalas és lépcsőszerű díszítései
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Takács István (1901-1985) emlékmúzeumát. A gyűjteményes tárlat 11 termében több mint 200 alkotás látható:
tájképek, csodálatos portrék, munkaábrázolások, életképek, színkompozíciók; a legkisebb vázlatoktól a monumentális munkákat megidéző, 4-5
méteres kartonrajzokig.
Takács István felbecsülhetetlen,
sokszínű és rendkívül gazdag életművének legfontosabb darabjai az ország
290 templomában található falfestmények, oltár- és táblaképek, nagyböjti
leplek, stációsorozatok. Legismertebb
alkotása az egri bazilika kupolafreskója. A
művész ihletett képei emberi nagyságát,
tiszta lelkületét, hitét, alázatát, a felettünk
álló iránti tiszteletét, szeretetét sugározzák.
Nemcsak freskófestészetéről vált híressé,
hanem művészi tevékenységét a festészet
más területein is megmutatta. Matyóföld és

fafaragási ősi előzményekre, hagyományokra utalnak.
Mezőkövesden ugyan nem láttunk örmény motívumokat, a magyarörményeket
azonban a matyó művészet is érdekelte.
A Szent László-év aktuálissá tette a szentről elnevezett templom látogatását. A XIV.
században emelt templomot a XVIII. században bővítették, természetesen barokk
stílusban. Az egykori szentély ma kápolna, s a templomhajóval közös falán Takács István csodálatos freskójában gyönyörködhet az érdeklődő: az Úrnapi körmeneten résztvevők matyó népviseletben
lépdelnek. E freskó arra ösztönzött bennünket, hogy felkeressük a helyi születésű

A mezőkövesdi Szent László templom
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közössége iránti szeretete érződik a képein,
de kiemelkedő szerepet vállalt a matyó hagyományok megőrzésében is. Ezt bizonyítják egy-egy külön termet megtöltő változatos divattervei, motívum-feldolgozásai,
üvegablakokhoz készített tervei. A rendkívül gazdag gyűjteményt a lelkes, részletes
tájékoztatást nyújtó Laczkó Pető Mihály
tárlatvezetésével tekintettük meg.
Bár a Matyó Múzeumot idő hiányában kihagytuk, ennél talán még érdekesebb területre vitt utunk: a Hadas Városrészbe. Apró
telkeivel, szabálytalanul kanyargó utcákkal,
meszelt falú, nádtetős parasztházaival 150200 év távlatából idézi fel az egykori mezővárosi életformát. Napjainkban a Mezőkövesden tevékenykedő neves kézműves mesterek alkotó házainak, így az élő matyó népművészetnek autentikus színhelye.
A hadas tulajdonképpen atyafiságot jelent: az egymással rokon családokat nevezték hadaknak, akik sok esetben egy udvaron vagy közeli szomszédságban maradtak. A településrész építészetileg ezt a szerkezetet őrzi, innen kapta a nevét.
A terület szívében áll a Népi Művészetek Háza, körülötte tájházak, védett népi
épületek láthatók. Legismertebb népművészünk, Kisjankó Bori (1876-1954) otthonában emlékházat rendeztek be. Az
1850 körül épült ház máig is híven
őrzi a mezőkövesdi népi építészet
jellegzetességeit, a lakásbelső pedig
a híres „íróasszony” (hímzés mintarajzoló) tárgyait.
Az ősi városmagban lévő népi lakóházakban az egyesület tagjai műhelyeket rendeztek be, ahol mesterségüket gyakorolják, legszebb darabjaik itt készülnek. A látogatók
bepillanthatnak a különféle kézműves mesterségek fortélyaiba és ajándéktárgyakat is vásárolhatnak. A
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teljességre itt sem törekedhettünk, de felkerestük Kovács Szabolcs bútorfestő alkotóházát; a Gari Takács Margit zeneházat, ahol a
népi hangszerekkel (okarina, regőssíp, doromb, pásztorfurulya, kaval, tilinkó, koboz) ismerkedtünk. A tűzzománcos házban
Pótáné Bartók Annamária mutatta be az elkészítés fortélyait, csodás munkáit. A szövőházban pedig Laczkó Pető Mihály és felesége, Tábori Aranka fogadott, s vette elő a
szebbnél szebb viseleteket, kézimunkákat.
Házukon az egyetlen kőkeretes ablakot láthattuk. Fájó szívvel váltunk meg a népművészet remekeitől, ám még két állomásunk
is hátra volt.
A muhi csata emlékhelyét elsősorban
az örmény motívum miatt kerestük fel. A
750. évforduló alkalmából kialakított emlékhely bejáratán ugyanis a magyar királyi jogaron lévő végtelen csomóval teljesen megegyező kaukázusi mintát láttunk.
Az olvasók biztos rögtön kitalálják, miért látogattunk Feldebrőre. Az eredeti
templom a keleti, bizánci kereszténység
centrális templomainak alaprajzi elrendezését követte. Az altemplom Nyugat-európai mintára készült, ahol a halottkultusz a
XI. századi megerősödésével gyakori volt
az altemplomépítés. A feldebrői templom
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európai jelentőségét az adja, hogy a honfoglalást követő évszázad történelmi viharaiban – amikor még nem dőlt el végérvényesen, hogy a magyarság a nyugati, avagy a keleti kereszténységet választja
– olyan épület épült, amely ötvözi a keleti
és a nyugati keresztény építészet elemeit.
A 11. században épült román stílusú templom és altemplom építéséről nincsenek
írott emlékek. Az építtető királyi rangú
személyiség lehetett, bizonyára Aba Sámuel, aki uralkodása előtt építtette a templomot, majd halála után ide temették. Az
első 20x20 méter, négyzet alaprajzú templomból igen kevés maradt fenn. Az ásatások alapján ez román stílusú templom öthajós, centrális épület volt, középen toronnyal. A 12–13. század fordulóján átalakított templomot nevezik második templomnak, a korábbi öthajós
templom ekkor háromhajós,
az eredetileg centrális alaprajzú épület kereszt alakú
lett. A későbbi századok során többször átépítették, így
a XV. században is, amikor
a templom déli homlokzatán
gótikus ablakokat nyitottak.
1743-ban jelentős átépítést
hajtottak végre a templomon,
Grassalkovich Antal költségén. Ekkor falazták el az altemplomot és távolították el
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a templom közepének pillérsorát, így az
ebből adódó statikai hibák és a mennyezet megrepedezése miatt 1785-ben ismét
rekonstrukciót hajtottak végre az épületen. 1793-ban vihar tett kárt az épület tetőzetében. Az 1870-es években Henszlmann
Imre fedezte fel az altemplom középső
szakaszát, falain a páratlan falfestményekkel. 1897-ben Gerecze Péter kezdett ásatásokat, majd Lux Kálmán és Erdei Ferenc
dolgozott a helyreállításokon. Az altemplom húsz méter hosszú hajóját szokatlan tagolású, zömök, kezdetlegesen faragott, erőteljes oszlopkötegek osztják ketté.
Ezek tartják az épségben megmaradt kőboltozatot, amin a bizánci stílusú freskómaradványok láthatóak. A kelet felé eső szentélyben Krisztus látható az evangélista szimbólumok és angyalok között, a hajóban próféták és apostolok, valamint Káin és Ábel jelenete lelhető fel.
A csoport tagjai rendkívül sok ismerettel
bővítették tudásukat, s elismeréssel szóltak
Gondos Béla idegenvezetéséről, a XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezőmunkájáról. Az önkormányzat
szerény mértékben a kirándulás költségeihez is hozzájárult.
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Magyarul is olvasható az örmény kultúra alapműve
Bemutatták „A bánat könyvét”
Április 20-án mutatták be a budapesti Litea
Könyvesbolt és Teázóban Naregi Szent Gergely „A bánat könyve:
Beszélgetés a szív mélyéből Istennel” című művét, melyet a Kairosz Kiadó adott ki Szám László
fordításában.
A XXIV. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitójának napján a Litea Könyvesbolt
és Teázóban egy könyvkülönlegességet mutattak be, az örmény kultúra alapművét: Naregi (Nareki) Szent Gergely (Grigor/Krikor Naregaci/ Narekaci),
a 10. század végén élt örmény szerzetes
A bánat könyve című imádságos könyvét.
A könyvbemutatón és az azt követő pódiumbeszélgetésen többek között részt
vett Szám László fordító, Várady Mária,
a budavári örmény önkormányzat vezetője és Mezei Károly szerkesztő, a Kairosz
Kiadó munkatársa; közreműködött Kovács Olga színművésznő, az Urartu örmény színház tagja.
Naregi Szent Gergely e műve – az 5. századi Szentírás-fordítástól eltekintve – az
egyik legkorábbi és leggyakrabban kinyomtatott örmény könyv, amelyet már a középkorban is sokan másoltak és nagyra értékeltek. Azon az ókori nyelven szólalt meg,
amely mindmáig az örmény liturgia hivatalos nyelve – olvasható a könyv előszavában.
Naregi Szent Gergely művét Örményországban „Nareg-bibliának” nevezik;
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minden könyvesboltban
kapható, számtalan kiadásban megjelent, és
„minden örmény párnája alatt” ott van.
Az eredetileg gyógyszerkutató Szám László
elmesélte, hogyan kezdett az örmény katolikus
liturgia, különösen a liturgikus zene hatására az
örmény egyházi nyelvvel foglalkozni, mely a
liturgia és a Biblia nyelve egyaránt. Megemlítette, hogy már fordította a kötetet, amikor

Szám László
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megérkezett az örömhír: Ferenc pápa
egyházdoktorrá avatja Naregi Szent Gergelyt. A szentatya döntése az egész világ
figyelmét a 10. századi örmény szerzetesköltő remekművére irányította, melyet Siralmak könyve, illetve Siralmas panaszok
címen is ismerhetünk. Szerzője akkor élt
– hívta fel rá a figyelmet a fordító –, amikor Magyarországon még az Árpád-házi
fejedelmek uralkodtak; élete utolsó éveiben keresztelték meg Szent István királyt.
Gergely születésekor Örményország –
az első ország, ahol államvallássá lett a
kereszténység – már másfélezer éves államiságra tekinthetett vissza. A kolostorokban mintegy ötszáz éve írták és másolták
a kódexeket, fordították az akkori világ
legjelentősebb alkotásait. Iskolákat nyitottak, ahol tanították a népet; Nagy Szent
Nerszész már az 5. században öregeket és
fogyatékosokat gondozó intézményeket
hozott létre.
Ezután Szám László arról beszélt a
hallgatóságnak, milyen hatások vezették őt A bánat könyve magyarra átültetése felé. Megemlítette Schütz Ödön,
a hazai armenisztika legendás alakjának munkásságát, aki váratlan halála miatt A régi örmény irodalom kincsestárának (Bibliotheca Caucasica sorozat) csupán első kötetével készült el. Szám László hangsúlyozta Diós István szerepét, aki
felkérte őt az örmény témákhoz szakértőnek a Magyar katolikus lexikon munkálatai során, s aki biztatta őt, hogy minden
mást tegyen félre, csak Naregi Szent Gergely főművének fordításával foglalkozzon.
Ferenc pápa 2016-os örményországi útja során, Jerevánban mondott beszédében Naregi Szent Gergelyt idézte,
akit a „béke tanítójaként” is meg lehetne határozni. „Ezt írta abban a csodálatos
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könyvben, amelyre szívesen gondolok
úgy – mondta a szentatya –, mint »az örmény nép lelki alaptörvényére«: »Emlékezz meg, Uram, azokról, akik az emberiségben a mi ellenségeink, de javuk érdekében: bocsáss meg nekik, és légy hozzájuk irgalmas! […] Ne pusztítsd el azokat, akik belém harapnak: alakítsd át őket!
Tépd ki a bűnös földi magatartást, és gyökereztesd meg a jót bennem és bennük«
(Siralmak könyve, 83,1–2).”
Kifürkészhetetlen Magasságbeli, félelmetes hatalom,
Teremtmények Ura, mennyei Király,
Angyalok alkotója, aki megformáltad a
lelkeket és tüzes lényeket alkottál,
Lelkek jóságos vezére, oltalmazó jobb kéz,
Megfáradottak békessége, a világosság
látomása,
Tündöklő üdvösség, a boldogság útja,
Az élet oka, értelem forrása,
Gonoszságtól megtisztító megváltás, a
békesség hírének nyugalma,
Erő bástyája, oltalom védőgátja,
A nagy áldás lángból font kerítése,
engesztelékenység határa,
A siralmaknak és vallomásoknak ezzel a
könyvével kérem,
Az emberi fajból való ellenségeinkről is
jóságosan emlékezz meg,
Terjeszd ki rájuk is a megbocsátást és irgalmat.
(Részlet 83. könyörgésből)
A
továbbiakban
Szám
László
Hovhanessian Eghia életéről és műveiről
mesélt a közönségnek, ízelítőül pedig Kovács Olga színművész felolvasott néhány
bekezdést az Arménia népe című, 1934-es
könyvéből, melyben az örmény népről ad
általános jellemzést a szerző.
Hovhanessian Eghia Isztambulban született, családja az üldözések elől menekült
51

2017. május-június

Erdélyi Örmény Gyökerek

Balról Várady Mária

először Bulgáriába, majd Németországba; 1901-ben telepedett le Budapesten.
Ügyvéd végzettséggel rendelkezett, többek között a premontrei rend jogtanácsosa volt, amellett a magyarországi örménység kutatója, illetve gödöllői lokálpatriótaként a Gödöllői Hírlap felelős szerkesztője. A művéből felolvasott részletek is
arról tanúskodtak: a 20. század elején is
nagy tiszteletnek örvendett a naregi szerzetes imádságos könyve, rendszeresen olvasták, „sok házban, különösen műveltebb körökben gyakran látni az asztalon”;
a mindennapi életben pedig az örmények
gyakran hivatkoztak Naregi Szent Gergely mondásaira mint életbölcsességekre.
Naregi Szent Gergely (945/50–1003)
Örmény szerzetes, költő. A Ván-tó déli
partján, a hegyekben, a naregi kolostorban nevelkedett, majd ugyanott tanított.
Életét aszketikus szemlélődésben élte le.
Szentként tisztelték, sírja zarándokhellyé

vált. 1002-ben befejezett imakönyve, a
Voghperkuthjun (Siralmas panaszok) a
misztikus irodalom különlegessége, az örmények között közkedvelt volt, és egyszerűen Nareknek nevezték.
A legenda szerint hithűsége kivizsgálására egy papi bizottságot küldtek ki, de
Gergely céljukat megsejtve asztalhoz ültette őket. Két galambot süttetett, de a
vendégek a pénteki böjt megszegése miatt felháborodva tiltakoztak. Erre a szent a
galambokhoz fordult: „Keljetek szárnyra,
és térjetek vissza dúcotokba” – mire azok
életre keltek, és elrepültek. A küldöttek
pedig térdre borultak, és a szerzetes bocsánatát kérték.
Emléknapját az Örmény Apostoli Egyházban október 13-án, a Szent Fordítók
napján, az Örmény Katolikus Egyházban
szeptember 2-án ünneplik.
Szent II. János Pál ezt mondta A bánat
könyvéről:
„Naregi Szent Gergely megjárta az emberi reménytelenség sötét mélységeit, és
elvitte oda a kegyelem ragyogó világosságát, hogy a reménytelenségben is fényt
adjon a hívőknek. Ez a könyv bátorította
az örmény keresztényeket arra, hogy állandóan imádkozva az örmény történelem
legtragikusabb pillanataiban is erőt merítsenek belőle, és a megpróbált nép keresztény hitét megőrizve újjászülessen.”
(Megjelent: Magyar Kurír 2017. április
21. Verestói Nárcisz, Fotó: Merényi Zita.
Szerkesztett változat.)

A gyergyóditrói katolikus templom üvegablakai
Az alábbi erdélyi örmény családok támogatták az üvegablakok létrejöttét:
Kopacz, Molnár, Kristóf, Tarisnyás, Mélik, Lázár, Lukács, Kiss, Deák, Miklós, Keresztes.
Ez is bizonyítja a településen nagy számban élő erdélyi örmények jelenlétét.
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Puskás Attila börtönévei
(Megtorlás Erdélyben)

Különös hadbírósági tárgyalásra került
sor 1959. szeptember 16-án. A Kolozsvári
III. Hadtest Katonai Törvényszéke marosvásárhelyi kiszállásán a mellényszabóból
„hadbíró őrnaggyá” avanzsált Macskási
Pál vezette tanács a csíkszeredai Római
Katolikus Főgimnázium – ma Márton
Áron nevét viseli – hat tanárának és öt diákjának
perében hozott ítéletet.

tiltakozásul, amiért a szovjet csapatok leverték a magyar forradalmat. A vád szerint:
Puskás Attila 1957. március 15-én, a díszgyűlés alkalmával, „eltorzítva”, „a szocialista rendszerrel szemben állóan mutatta be
az 1848–49-es magyar forradalom kitörésének jelentőségét”. Telve nacionalista és soviniszta eszmékkel, megszerezte az 1943-ban, a Horthy-rendszer idején kiadott
Gábor Áron című színda1959. április 13-ával kezrabot, amelyet tanulmányodődően a Securitatéhoz kezásra átadott diákjainak, célrültek Sántha Attila gimnaja a színdarab bemutatása
zista rendszerellenes vervolt.
sei. Először a diákokat tarA Kolozsvári III. Hadtóztatták le, majd június 6-a
test Katonai Törvényszéke a
és augusztus 7-e között sorBtk. 209. szakasza 1. pontra kerültek a tanárok, akiket
ja és a 325. szakasz előírásai
a magyar forradalom idején
alapján az 1959. szeptember
tanúsított „ellenséges” ma16-án kihirdetett ítéletében
gatartással vádoltak. Az elPuskás Attilát 20, Palczer
sőrendű vádlott Puskás AttiKárolyt 15, Bereczk Lala volt, aki 1931. augusztus Albert Levente felvétele
jost és Kovács Gyulát 8–8,
9-én született Kolozsváron,
Lőrincz Jánost 7, Kovács
és letartóztatásának időpontjában – 1959. Dénest 6 év börtönbüntetésre ítélte. Mindmájus 12. – Csíkdánfalván természetrajzot annyian tanárok voltak. Az öt diák büntetétanított. A bűnjel, a corpus delicti, az Októ- se: Sántha Imre – későbbi neves keramikus
ber 23 című verse volt, amelyet 1956 no- – 7, Szőcs László 7, Vorzsák János 7, Zsók
vemberében Lőrincz János tanártársa eskü- László 6, János László 3 év börtön.
vőjén szavalt el. Ezután egypercnyi csend1996 szeptemberében Puskás Attilával a
del adóztak a szabadságharcban elesettek szamosújvári börtön földalatti kazamatáiemlékének. Ezért „a társadalmi rend elle- ban térdig vízben készítettem tévéfelvételt: a
ni szervezkedés” mellett „tiltott kiadvány- magánzárkákban, az úgynevezett „izolare”ok, többek között saját ellenforradalmi ver- ban az átható nedvesség csontig hatolt, átseinek terjesztésével” is vádolták. A vád- járta a rabruhát, nappalra felhúzták a falra
irat szerint Puskás Attila a magyar forra- a priccset, nem szabadott leülni, csak mindalom leverése után vádlott-társaival elha- den két napban adtak egyszer ételt. A cél:
tározta: többet nem néznek szovjet filmet, a politikai foglyok fizikai megsemmisítése.
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Goiciu Petre, a szamosújvári börtön szadista parancsnoka azzal fogadta a rabokat: innen csak borítékban fognak szabadulni! Vagyis: levélben értesítik a hozzátartozókat a
halálukról. Puskás Attila a szabadulásáig,
1964. augusztus 3-ig a szamosújvári börtönben raboskodott. Akkor az Amerikai Egyesült Államok nyomására a politikai foglyok nagy részét szabadon engedték. Fontos hangsúlyoznunk: Romániában nem volt
közkegyelem, csak a büntetés le nem töltött
részét engedték el. Még 1966 után is folytak a politikai indíttatású bebörtönzések.
Puskás Attila szabadulása után Sepsiszentgyörgyön talált menedéket. A Háromszékben folytatásokban megjelenő, családja és
saját maga „nótáztatásáról” szóló sorozata
alulírottnak igazi olvasmánycsemege. Még
akkor is, ha ismerem, áttanulmányoztam
periratát, őrzöm az Október 23 című verse
rekonstruált példányát, a család históriáját:
mint a hófehér gyolcson a vér, a megszenvedett élet hitelessége süt át minden során!
Ismerem természetrajzi munkáit. Főművének a Csáky Ernővel és dr. Rajnai Zoltánnal
közösen írt, 2012-ben Budapesten megjelent Puskás Tivadar, a nagy magyar feltaláló
című kötetét tartom. Ebben állít méltó emléket Gyergyóditróból származó nagy ősének.
A magyar forradalom leverésének 60. évfordulóján a Puskás Attila által utólag rekonstruált verstöredékét mellékeljük.
Tófalvi Zoltán

Október 23
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A népek Dávidja Góliátra támadt,
megrázta ólmos szolgaláncait,
a holt bálványra sújtott, s robajjal
zuhant hazug tekintély, hála, hit.
Akit temetnek, tudta-e sorsát?
(Az elgázolt kislány halott.)
Rejtett-e szívében – alvadt vére már –
a diák egy gyáva szólamot?
(…) De itt csak a képzelet mereng
s fegyvertelen forrt az indulat,
sóhajba oszlik vágyunk, s a tett
félúton marad,
a zsarnok gyötrelmeinken nevet.
Testvéreim, ránk tekintsetek!
Hitványabb anyag mi sem vagyunk.
Ma üdvözlet nektek, bátor magyarok!
(holnap talán már nem szólhatunk).
De most minden némuljon el,
a nem méltó ne köpje átkát.
Vackába bújjon szétrohadni,
kit most szent tűz nem hevít,
ezer évig urát szolgálja,
tűrjön, mert tűrni tud,
messzebb ne lásson, mint önmaga,
ne érdekelje, hova jut.
Forrás: Háromszék 2016. november 5..
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Olvasói levél
KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET – NAGYVÁRAD

Cum Deo pro patria et libertate
TŐKÉS LÁSZLÓ

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Dr. Issekutz Sarolta elnökasszonynak
Budapest
Kedves Elnökasszony!
A düh és a tehetetlenség érzése fogott el a magyarörmény ügyben íródott levelei olvastán. Bálint Júlia asszony jóvoltából ugyanis hozzám is eljutott megkeresése.
Noha nem tartozom a magyarságukban is kiváló közösségük körébe, hányattatott és
méltatlan helyzetüket teljes mértékben a magaménak érzem. Hihetetlen, hogy a magyar
hazában minő megpróbáltatásoknak vannak kitéve. (Mintha erdélyi magyarok volnának…) Bárcsak segíteni tudnék sorsuk rendezésében!
Megköszönve köztünk való gyakori jelenlétét és szolgálatát, önkormányzati jogaik
visszaszerzése reményében küldöm testvéri jókívánságaimat:
Brüsszel, 2017. május 10.
						

Tőkés László

Az örmény naptárból
Erre az időre esik általában Világosító Szent Gergely ünnepe, amely az ereklyéjének megtalálása. Napjainkra jóformán csak az ő kultusza maradt meg az örmény szentek közül Erdélyben és Budapesten. Budapesten és Szamosújváron ekkor van a búcsú, mely jelentős
esemény napjainkban is (jóllehet a város nagytemploma a Szentháromság tiszteletére van
szentelve!). Június 8-án és 9-én vértanúnőket ünneplünk: előbb Szent Hripszime és társnői, majd Szent Gajane és társnői. Valamikor nagyobb volt a tiszteletük, mint azt fennmaradt barokk-kori képeik bizonyítják. Annak ellenére, hogy feledésbe merültek, azért
imádkozhatunk hozzájuk, mert Ők mint nemzeti szentek, ma is örmény pártfogók.
Dr. Sasvári László
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatokezer forintban)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

120

120

1. Immateriális javak

120

120

3 249

285

14

16

3 235

269

3 369

405

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
1. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

3 367

385

1. Induló tőke/jegyzett tőke

2 388

1019

II. Tőkeváltozás/eredmény

-1 369

2 348

2 348

-2 982

2

20

2

20

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

6 242

4 193

6 242

4 193

172

154

172

154

6 070

3 706

6 070

3 706

6 242

4193

6 242

4193

3 309

6 062

3 309

6 062

135

1113

135

1113

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

450

450

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 894

7 175

3 894

7 175

2 348

-2 982

2 348

-2 982

2 348

-2 982

2 348

-2 982

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.03 14.23.05

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2017. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete teljes terjedelmében az egyesület honlapján:
www.magyarormeny.hu olvasható.
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PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

4 450

2 500

4 450

2 500

450

700

450

700

230

293

230

293

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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,IMÉP
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 242

4193

230

293

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6 012

3 900

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 894

7 175

135

1113

2 348

-2 982

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkentes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Mutató teljesítése

Erőforrás ellátottság mutatói

Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

[Xl

Ectv. 32. § (4) h) [Kl+K2>=0]

□

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

□

□

lx]
Mutató teljesítése

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

□

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

□

[x|

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

□

[Xl

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.03 14.23.05

59

f ü z e t e k

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

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 230. szám
2017. július-augusztus

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.

Az örmény naptárból
Július 2-án ünnepeljük a szent fordítókat: Szent Száhág
és Meszrop. Az utóbbi alkotta meg az örmény abc-t. A
Szentírás-fordításuk annyira jól sikerült, hogy az örmény Szentírást a bibliafordítások királynőjének is nevezik. 6-án megemlékezünk Tiridát királyról, aki végülis
megtért. 7-én említjük a szentek sorában Világosító Szent
Gergely fiait és unokáit. 9-e: Elizeus próféta, 11-én: a 12
apostol, valamint Péter és Pál. Íme újabb helyzetek és
tevékenységek. Kedvünkre választhatunk a szentek közül magunknak példaképeket s közbenjárókat. Az ember
ezt nem tudja nélkülözni: szükséges az életben: a te–mi
kapcsolat.
dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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A Magyar Hadtudományi Társaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Fővárosi Örmény Önkormányzat Czetz János emlékkonferenciát szervezett 2017. május 26-ára a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermébe. A konferenciára meghívást kapott előadóként dr. Issekutz
Sarolta is, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, a Fővárosi Örmény Önkormányzat volt elnöke is az örmény diaszpóra jelene Erdélyben és Magyarországon, Czetz János honvédtábornok a magyarörmény köztudatban témában.

Czetz János emlékkonferencia

„Szegény legény elindult a faluból és meghódította a világot”
– mutatták be Czetz
Jánost a gidófalvi hagyományőrzők a honvédtábornok születésének 195. évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencián, amely a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszéke, a Magyar Had- Jobbról Őexcellenciája Maximiliano Gabriel Gregorio-Cernadas, az
tudományi
Társa- Argentin Köztársaság nagykövete
ság Geoinformációs
Szakosztálya, valamint a Fővárosi Ör- magyar-székely-örmény származású honmény Önkormányzat közös szervezésé- védtábornok életútját, hazai és külhoni értékteremtő tevékenységét.
ben valósult meg.
„A mai konferencia egy olyan honfiCzetz János volt a 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legfiata- társunkat állít emléket, akinek életét átlabb tábornoka, Bem József altábornagy hatotta a magyarság iránti szeretet, mégtáborkari főnöke, kitűnő stratéga, Argen- is a Föld másik oldalán élt és halt meg.
tína déli határvidékének feltérképező- Magyarországon mi megőriztük az emléje és védelmének szervezője, a Buenos két és ezúton tisztelgünk az eredményei
Aires-i Katonai Akadémia első igazgató- előtt” – mondta megnyitóbeszédjében Dr.
ja. A konferencia során különböző szem- Nagy Péter alezredes, a Magyar Honvédpontokból ismertették az előadók a sza- ség Geoinformációs Szolgálat főmérnöke.
badságharc után emigráló, majd kalan- Kifejtette, hogy a honvédtábornok kitűnő
dos úton Dél-Amerikában letelepedett, katonai szakember, szervező és térképész,
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akinek élét nem törték meg a történelem
viharai, mindig képes volt az újrakezdésre. „Argentína szabadságát számos külföldi vándor háborús közreműködése szilárdította meg, ilyen volt Czetz ezredes is”
– emelte ki Őexcellenciája Maximiliano
Gabriel Gregorio-Cernadas, az Argentin Köztársaság nagykövete. Rávilágított,
hogy Argentínát a „bevándorlók országának” is szokták nevezni, hiszen sok külföldi munkásságából építkezett. „Köztük
voltak szép számmal azok a magyarok is,
akik a szabadság és a kreatív munka országát kívánták felépíteni” – mondta. A
konferenciára a latin-amerikai országból
is üzentek, a Magyar Harcosok Bajtársi
Közössége Argentínai „Czetz János” Főcsoportja tizenháromezer kilométerről üdvözölte az előadáson résztvevőket: „Czetz
János, ahogy Magyarországon sikeresen
tevékenykedett és harcolt élete fiatal éveiben, úgy felragyogott Argentínában érett
korában. Élete mérföldköveket tett le az
argentin katonai intézményekben.”
A konferencia során az előadók részletesen bemutatták a honvédtábornok hazai
és külhoni életútjának, katonai pályájának
különböző szemelvényeit. Az örmény diaszpóra magyarországi és erdélyi jelenlétéről, kultúrájáról és Czetz János emlékének őrzéséről Esztergály Zsófia Zita és
Dr. Issekutz Sarolta tartott előadást, amit
Bereczkiné Máté Judit, a Czetz család leszármazottja egészített ki személyes élményeivel. Az erdélyi katonai hagyományokat a honvédtábornok szülőfalujából származó, gidófalvi hagyományőrzők mutatták be. Czetz János katonai karrierjének
kezdetét és a kor császári-királyi hadseregének szervezetét Prof. Dr. Csikány Tamás
ezredes, a HHK egyetemi tanára ismertette. Czetz nem csak hadtudományok művelője volt, a honvédtiszti tevékenysége
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mellett előszeretettel foglalkozott földrajztudománnyal, térképészettel és nyelvműveléssel. A Magyar Hadnyelvtan elkészítésének folyamatát, Prof. Dr. Balázs Géza
az ELTE BTK egyetemi tanára mutatta be.
Dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlési Múzeum vezetője előadásában kifejtette, hogy Czetz János meghatározó szerepet töltött be az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc során, az erdélyi hadjárat és haderőszervezés egyik kulcsfigurája
volt. A szabadságharc bukásával a honvédtábornok, mint sok más katonatiszt a korban, emigrációba kényszerült. Czetz János
számos országban megfordult: az európai
tevékenységét Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum volt főigazgatója, az argentin
katonai pályafutását pedig Siposné Prof.
Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a HHK
egyetemi tanára ismertette. Végül a kor
Latin-Amerikáját, az emigrált magyarok
életét Asqui Jorge Kristóf doktorandusz
foglalta össze. Ha áttekintjük Czetz János
életét megállapíthatjuk, hogy a honvédtábornok méltán kelthet elismerést és tiszteletet az utókorban, hiszen ő a kiapadhatatlan tenni akarás és az eltántoríthatatlan újrakezdés egyik 19. századi nagy magyar
alakja.
Az emlékkonferencia alkalmával a Magyar Hadtudományi Társaság kihirdette „A
hadtudomány ifjú tudósa” című verseny
nyerteseit. A pályázat célja a honvédelem
és a hadtudomány népszerűsítésére volt a
11-12. osztályos fiatalok körében. A pályamunkát beadó diákok olyan települések nebulói, amelyek régi katonavárosok és helyőrségek voltak, ahol a Magyar Honvédség alakulatai szerves részét képezik a közösség mindennapi életének, aktívan részt
vesznek a hagyományok ápolásában.
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem honlapján
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Az örmény diaszpóra jelene
Erdélyben és Magyarországon – 1. rész
Az őshazában az „ezeregytornyú Ani”
székesfővárosból menekültek el őseink
a mongol-tatár betörés miatt 1239-ben.
Több száz éves menekülés (Kaukázus –
Krím-félsziget – Moldva) után a XVII.
század első harmadától kezdenek beszivárogni, majd I. Apafi Mihály fejedelem hívására és engedélyével csoportosan betelepülni (1672) a Kárpát-medencébe. Úgy
érezték őseink, hogy végleges hazát találtak maguknak és igyekeztek minél jobban
beilleszkedni a befogadó székelyek közé.
Már 1800-ban kérelmezik, hogy hivatalos
felterjesztéseiket a Kincsárnak magyarul
tehessék meg. Megbecsült iparosok, kereskedők voltak, akik vagyonukból nemcsak kis közösségeiket, hanem a befogadó várost, a magyar kultúrát segítették. Az
általuk tervezett és épített Szamosújvár és
Erzsébetváros szabad királyi város rangra
emelkedtek, Gyergyószentmiklóson pedig
az örmények indították meg a város polgárosodását. Csíkszépviz gazdag kereskedelméről volt híres (szarvasmarha, ló).
Az örmény katolikus közösségek ellátták az onnan kirajzott, közel, vagy távol
megtelepedett örmény katolikus polgárai
lelki gondozását is.
Erdélyben a magyar anyanyelvű örmény (magyarörmény) diaszpóra Trianon, illetve a II. világháború következtében nagyon megcsappant, tömegesen
a csonka Magyarországon telepedtek le.
A kommunista rezsimek úgy Erdélyben,
mint hazánkban a vallásokat nem ismerték el, tiltották a gyülekezéseket, a társadalmi szervezeteket megszüntették, így
az erdélyi örmény, vagy magyar-örmény
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identitás a családokba szorult vissza, a közösség tagjai csak a megtűrt vasárnapi miséken találkozhattak.
Az erdélyi örmények létszáma kb. 8
ezer főre apadt.
Magyarországon a rendszerváltás után
1993-ban megszületik a nemzetiségi törvény, valamint a civil törvény, amelyek
lehetőséget biztosította a hazánkban legalább 100 éve honos, számszerű kisebbségben élő, kultúráját, nyelvét, közösségét megőrző 13 nemzetiségnek - közöttük
az örményeknek is. Így a 350 éve honos
magyarörménység is megkezdte a kisebbségi önkormányzati szervezetei, valamint
civil szervezetei létrehozását, maguk közé
fogadva a 20. század utolsó évtizedeiben
bevándorolt örmény származásúakat is, a
harmonikus együttműködés reményében.
A XX. század végén Magyarországon
a magyarörménység létszáma kb. 15-20
ezer főre tehető (98 %), a keleti örménység létszáma kb. 200-300 fő (2%).
1994-ben alakultak meg a helyi (falusi,
városi, kerületi) örmény önkormányzatok
és 1995-ben a fővárosi- és országos önkormányzatok.
A harmonikus együttműködés 1996-ig
tartott, azóta halljuk folyamatosan, hogy
csak az etnobiznisz miatt mondjuk magunkat örménynek…, nem beszélünk örményül… Az ellenségeskedés odáig fajult, hogy meg nem engedett módon az
országos önkormányzat vezetését magukhoz ragadták és azt jogszabályellenesen működtetik a nemrég bevándorolt örmény testvérek. Az erdélyi örmény diaszpórának juttatott állami támogatásokat
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maguknak kisajátították, az őshonos magyarörménységet folyamatosan megpróbálják ellehetetleníteni, a közösséget
bomlasztani, a hazai örmény nemzetiség
történelmét meghamisítani.
Nagy feladatot vállaltam fel 1994-ben,
hogy a több évtizedig szunnyadó, erdélyi örmény identitással rendelkező népcsoport szétszéledt tagjait megkeressem
és civil közösséggé formáljam elsősorban Magyarországon, majd Erdélyben,
a szülőföldön. Ehhez erőt az erdélyi örmény- és székely származásom, öröklött örmény katolikus hitem, jogi ismeretem és a családi háttér - köztük Kiss Ernőhöz fűzött oldalági rokonságom - adta
meg. Hónapokon keresztül kutattam éjszakánként a telefonkönyvben a Szongott
Kristóf XIX. sz-i armenológus által felkutatott örmény vezetéknevek alapján a vélhetően erdélyi örmény identitású személyeket, azokkal közvetlen kapcsolatot hoztam létre, majd részükre havi
rendszerességgel örmény identitáserősítő programokat szerveztem, megalapítva
a Fővárosi Örmény Klubot a Magyarok
Világszövetsége belvárosi székházában.
A közösség - főleg távoli - tagjai számára megindítottuk Ani néven a tájékoztató kiadványunkat, amely neve 1997 márciusától Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek lett. Jelenleg a XXI. évfolyam jelenik meg 1150 példányban és kerül ingyenesen megküldésre országosan, valamint Erdélybe. A füzetek valamennyi
száma a www.magyarormeny.hu honlapunkon is olvasható. 1997-ben megalapítottam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet (EÖGYKE), melynek
5. elnöki ciklusát most kezdtem meg. Az
Egyesület felvállalta a klub és a füzetek
fenntartását és azóta is üzemelteti. A klub
a személyes kapcsolatokra épült, egyre
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nagyobb számban megmozgatva az örmény gyökerűeket, felismerve, hogy egy
helyről származunk, egy nagy család vagyunk, amely bebizonyította, hogy ténylegesen is közeli, vagy távoli rokonok vagyunk. Bizonyítékául 2010-ben kiadtuk a
Gudenus János József: Örmény eredetű
magyar nemesi családok genealógiája c.
könyvünket, amely 1000 oldalon 59 magyar nemességet szerzett erdélyi örmény
családot jelenít meg, 5500 családba terjedve szét.
A hazai magyarörmény közösség megerősödésével, a megalakult örmény nemzetiségi önkormányzatainkkal elkezdtük a kapcsolatok kiépítését az Erdélyben lévő örmény katolikus plébániákkal. Megkezdtük támogatásukat, a közös múltunkat jelentő örmény katolikus
templomaink, temetőink állagának felújítását, dokumentálását, az örmény származásúak civil alapon történő megszervezését, működésük segítését. Az egyesület megalakulása évében, 1997-ben barangolást szervezett ősei földjére: Erdélybe, az örmény nemzetiségi képviselők és
a hazai magyarörmény közösség tagjai
számára. Ennek során közösségi találkozókat rendezett Kolozsvár, Szamosújvár,
Gyergyószentmiklós, Csíkszépviz és
Csíkszereda, Erzsébetváros és Nagyvárad
helyszíneken, amelyekről az erdélyi lapok
előre tudósították a magyarörménységet,
majd utólag beszámoltak a találkozókról. Az egyesület Budapesten szeptemberben megrendezte az első konferenciát,
amelyre az erdélyi örmény katolikus egyházközségek erős egyéniségeit hívta meg,
valamint a már működő civil szervezetek
vezetőit, akikkel megállapodást kötött az
örmény identitást segítő együttműködésről, közös tárgyi- és szellemi örökségünk
megmentéséről.
5
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Az Erdélyben már működő 2 civil ma- diaszpórája, az erdélyi örménység bemugyarörmény szervezet (Szamosújvár tatkozását.
és Kolozsvár) mellé további 6 szerAz Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetekvezet létrejöttét segítette az egyesü- ben rendszeresen hírt adtunk a hazai és erlet (Erzsébetváros, Csíkszereda, Kolozs- délyi szervezetek működéséről, „tananyavár, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, got” biztosítottunk az erdélyi örmény gyöGyergyószentmiklós), több apróbb sejt kerek megismeréséhez, a kulturális értéműködését is beindította, melyekkel fel- keink, emlékhelyeink bemutatásához, híizzítottuk egész Erdély és Partium terüle- rességeink megismeréséhez, egyúttal dotén a magyarörmény kulturális identitást, kumentálva tevékenységünket a kutatók,
a közösségi életet. A találkozóinkról, ren- az utókor számára is.
dezvényeinkről, tevékenységünkről hírt
Az Egyesület kiadóként 1997-ben elindíadtak az erdélyi lapok, különösen a ko- totta az Erdélyi Örmény Múzeum könyvsolozsvári Szabadság napilap rendszeresen rozatot, eddig 23 kiadványt jelentetett meg
tájékoztatott az EÖGY füzetek tartalmá- és legalább 20 örmény témájú könyv megról. Összekapcsoltuk az addig egymást jelenését támogatta. Valamennyi könyvünnem ismerő közösségeket, határon átíve- ket és egyéb kiadványunkat adomány forlően is. Az elfeledett erdélyi örmény – ör- májában megküldtük a kiemelkedő közmény kulturális ismereteket, hagyomá- gyűjteményeknek, múzeumoknak, egyenyokat nemzetközi konferenciák szerve- temi könyvtáraknak, megyei- és megyei
zésével (Erdélyben és Magyarországon), jogú városok könyvtárainak, civil szervekulturális rendezvényekkel, vándorkiállí- zeteinknek itthon és otthon Erdélyben.
tásokkal, Örmény Kulturális Hetek szer(Folytatjuk)
vezésével (2007-2008-2009-ben), örmény
Dr. Issekutz Sarolta,
tárgyú könyvbemutatókkal és könyvek az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
adományozásával, az erdélyi szülőföld- Egyesület elnöke, a Fővárosi Örmény
re vezetett barangolásokkal sikerült való- Önkormányzat volt elnöke
ban az erdélyi örmény, a magyarörmény identitás részévé tenni, megmenteni.
Sikerült az örményországi kulturális vezetéssel is megismertetni működésünket, Jerevánban kiállítást, kulturális műsort, előadásokat, hangversenyeket rendeztünk. A magyarörmény tárgyú
könyveinket az Örmény Nemzeti Könyvtár, a Matenadaran és az
Örmény Tudományos Akadémia
részére rendszeresen megküldtük.
Örményország kulturális vezetése kijelentette, hogy már nagyon
várta Európa legrégebbi örmény Esztergály Zsófia Zita fővárosi elnök a konferencián
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A millió csillagról
2017. április 25-én a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat közössége
Ékes csillagok a tiszta égen című emlékműsorral tisztelgett az 1915-ös Örmény Genocídium áldozatai, mártírjai és vértanúi előtt
Népünk soha el nem múló traumája az 1896-ban kezdődő és az első világháború idején a mai Törökország területén elkövetett örmény Mészárlás, Metz Jegher.
Nuridsány Zoltánné Mimi, a
múló fájdalmát és egyben
XV. kerületi Örmény Nemjelen veszélyét adta át hallzetiségi Önkormányzat elgatóságának. Modern hangnöke köszöntötte az emlékevételével, szép dikciójával,
ző közösséget, jelezve, hogy
saját szerzeményének előa világon szétszóródott, a haadásával a gitár hangjainál
lál elől elmenekült örmények
megbékélést és örök emléleszármazottai minden év
kezést hirdetett Haik Viktóáprilis 24-én megemlékezria színművésznő. A színnek a XX. század első Néppadon minimál díszlet; neirtásáról, mely másfél millió
mes látványt keltő hangszeörmény áldozat halálát köverek: zongora és gitár, egy
telt, valamint egy millió ör- Nuridsány Zoltánné
karabachi rózsás terítővel lemény menekülését okozta.
terített asztal, végig égő méA Budavári Örmény Színház pódium- csesek, rózsaszirmok hullása, mely beteríműsora megrázóan szép Gevork Emin, tette a pódiumot, jelezve a milliónyi áldoAvetik Iszahakjan, Hovhannesz Tumanjan zatot, az örmény keresztények temérdek
és Lászlóffy Aladár
verseivel, Komitasz
és Haik Viktória dalaival élesztgette a felejteni nem tudó humánus
öntudatot.
Várady Mária színművésznő az örmény
saraganok fáradhatatlan népszerűsítője újra és újra visszahozza elfelejtett múltunkat. Jeges Krisztián színművész szívbemarkoló, megdöbbentő tolmácsolása a
véráldozat soha nem Várady Mária és Szilasi Alex
7
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1663-ban Magyarországon
hősi halált halt Rilke Kristóf zászlósnak, a törökök
által elkövetett szakrális
gyilkosság áldozatának állít emléket. Szilasi Alex világhírű zongoraművész és
Várady Mária színművész
érzékeny, magas színvonalú
tolmácsolását nagy tapssal
köszönte meg a közönség.
Az emlékezés agapéval ért
véget, mely lehetőséget adott
a közvetlen kötetlen beszélJobbrólHaik Viktória, Jeges Krisztián, Várady Mária színművészek getésre, a közösségépítő kapcsolattartásra. Az örmény
holttestét az Eufrátesz partjától Der el nemzetiség számára oly fontos rendezvéZor-ig, mindenütt. Az örményországi Ge- nyért köszönet illeti a Csokonai Művelődénocídium emlékmű lenyűgöző látványa si Ház vezetőjét, kiváló munkatársait.
képezte a memento hátterét.
A Budavári Örmény Színház nevében
Már 1663-ban Európa közepén dúltak a köszönöm a meghívó XV. kerületi Örkeresztények elleni harcok. A történelem mény Nemzetiségi Önkormányzat vezeismétli önmagát.
tőjének, a mindig az örményekért dolgoAz oszmán birodalom hódító hadjá- zó Miminek, hogy újabb pódiumműsorral
rata ellen összefogott egész Nyugat-Eu- gazdagodtunk és gazdagítottuk az örmény
rópa. Rainer Maria Rilke - Kasimir von és magyar közösséget.
Pászthory: Ének Rilke Kristóf zászlótarVárady Mária
tó szerelméről, haláláról című operája az
művészeti vezető







Az örmény naptárból
Az örmény egyház a pünkösd utáni 7. vasárnapon üli meg az Úrszínváltozás ünnepét (Vartavar).
De a görög egyházban szokásos szőlő- és gyümölcsszentelés Nagyboldogasszony napján
van. (E napon van az erzsébetvárosi nagytemplom búcsúja is, jóllehet védszentje: Árpádházi Szent
Erzsébet. E védszentválasztással
8

is akarták hangsúlyozni az örmények, hogy hűek Magyarországhoz!) 31-én pedig olyan szentekről emlékezünk meg, akik az örmény egyházi irodalom terén alkottak: Meszrop, Nareki Gergely
és még mások. Tehát e hónap is
szolgáltat alapot továbbgondolkodásunknak.
dr. Sasvári László
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Hegedüs Annamária

Laci, köszönjük szépen!

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat féléves szervezési munkáját
követően útnak indult egy népes csapat,
17 fő az óhazába, Örményországba. Bár
egyre többen jutnak ki e távoli országba,
az itthon maradottak biztos szívesen olvassák útinaplónkat.
1. nap:
Grúziába, Kutaisiba érkeztünk repülőgéppel, ahol várt bennünket Borbély
(Dajbukát) László idegenvezetőnk és
Armen, a gépkocsivezető. Grúzia területén ért az első élmény, Vardzia többszintes barlangvárosát tekintettük meg. A 12.
században III. György grúz király rendeletére kezdték kialakítani az Eruseti-hegy
500 méter magas sziklafalában. A törökök és perzsák elleni határvidéki erődítményt leánya, I. Tamara uralkodása alatt
fejezték be, és ekkor épült az Elszenderülés temploma is. A mélyebb barlangokat alagutak, lépcsők, teraszok, hos�szú folyosók kötötték össze. A hét emelet eredetileg 3000 barlanglakása 50 000
embernek biztosított lakhelyet. Minden
egyes lakás három helyiségből állt. 1193
és 1195 között a szeldzsuk–grúz katonai
konfliktus idején Tamara királynő és kísérete Vardziában élt. A városban működött
kincstár, templom, könyvtár. Pékségek
látták el kenyérrel a lakosságot. A fürdőmedencékbe kerámiacsöveken vezették a
vizet. 1283-ban földrengés okozott beomlásokat. Mára csak 750 helyiség maradt
meg 900 m² területen. Vardzia legfontosabb látnivalója az Elszenderülés temploma. A dongaboltozatú nagytermét színes
falfestmények, többek között III. György

és Tamara freskói díszítik. A határ átlépése után szállásunk Gyumriban volt, ahol
rövid városnéző sétát is tettünk.
2. nap:
Megalitikus emlékeket kerestünk fel:
Shamiram a II. és I. évezred fordulóján
létesült, s Kr. e. 800-ig állt fenn. Lakóházak alapjait, menhireket láttunk, melyek
feltevések szerint áldozóhelyként szolgáltak.
Keresztülhaladtunk Osakan településen, melynek templomában nyugszik
Meszrop Mastoc, az örmény és grúz ábécé megalkotója.
Metsamorban, a kis faluban a többszintes múzeum rendkívül gazdag gyűjteménye varázsolt el bennünket. A bejáratnál
két térképet találtunk: ezek szemléltetik
az Örményországban található megalitikus
helyeket. A neolitikumtól a vaskorszakig mutatják be a különféle leleteket: obszidián- és csonteszközöket, istenszobrokat, tűzhelyeket (melyeket szertartásra is
használtak), edényeket, fényképeket. Helyi idegenvezetőnktől különleges ismeretekkel is gazdagodtunk: már a bronzkorban is nagy tisztelet övezte a tűzhelyet, s
a vendégeket a „gyere a tűzhelyünkhöz”
szólással invitálták. A szvasztika a Nap, az
örökkévalóság szimbóluma – szertartások
keretében a pap a kenyérre nyomta e jelet.
Az oroszlán sörénye is a Nap jelképe volt.
E vidéken is (csakúgy, mint Magyarországon) elterjedt volt a zsugorított helyzetben
való temetkezés. A sírt kövekkel vették körül a föld alatt, a felszínen pedig kör alakban helyezték el őket. Az épület előtt néhány kőemléket állítottak fel.
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Ecsmiadzin, az örmény apostoli egyház központja volt a következő állomásunk. Leginkább a múzeum csodálatos gyűjteménye kötötte le figyelmünket,
amelyben (szép keretekben) állították ki
Noé bárkájának egy, Krisztus keresztjének három darabját és a lándzsát. A süvegeket, miseruhákat, ereklyetartókat, misekönyveket is megcsodáltuk, s közben a díszes mennyezetre is tekintettünk.
Zvartnotsban egykor, a VII. században
csodálatos háromszintes templom állt, ma
csak az alsó szint látható. Az istenháza
mellett kapott helyet a püspöki rezidencia, a szerzetesek cellája. A múzeumban
az egykori templom makettjét, az országban található kolostorok fényképeit mutatják be.
3. nap:
A Jerevánban töltött éjszaka után
Geghard felé vettük utunkat. Az egykori
pogány szentély helyén Világosító Szent
Gergely alapította a kolostort a IV. században, melynek nagy része a IX. századi arab támadás során megsemmisült. A
ma látható épületegyüttes XII. századi. A
kolostort három oldalról XII-XIII. századi falak veszik körbe; negyedik oldalról a
sziklafal védi. A főtemplomot (Katoghike)
1215-ben építette I. Tamara királynő két
hadvezére, a Zakare és Ivane testvérpár. A
kereszt alaprajzú épület a sziklafal mellett
áll, belső terét középen kupola koronázza. Dúsan faragott főkapuja a déli falon
található. A kapu timpanonját gránátalmafák és szőlőindák, valamint két galamb
domborművei díszítik; fölé bikára támadó
oroszlán szobrát helyezték, amely a herceg hatalmát szimbolizálta.
A templomhoz nyugatról csatlakozik
az 1215-1225 között épült gavit (előtér).
Kőtetejét négy masszív oszlop tartja, középen egy tetőnyílás engedi be a fényt. A
10
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helyiséget gyűlések összehívására, oktatásra, zarándokok fogadására használták.
Csodálatos élményben volt részünk, először Laci énekelt nekünk természetesen
örmény nyelven, majd egy öttagú kórus
használta ki a terem akusztikáját. A gavit
északnyugati oldalából nyílik a barlangból 1240-ben kialakított első sziklatemplom (Avazan), melynek forrását a pogány időkben is szentként tisztelték. A helyiség egyenlő szárú keresztet formáz és
egy felirat szerint Galdzak építész műve,
aki negyven éves működése során számos
sziklatemplomot készített. A Pros-család
sírboltja (zsamatun) és a belőle nyíló második sziklatemplom (Asztvacacin) 1283ban épült, feltehetően szintén Galdzak tervei alapján. A sírbolt a gavit északkeleti
belső falán lévő kapuból érhető el. Formája nagyjából négyszögletes, falai mélyen
vágott domborművekkel vannak díszítve. Különösen feltűnő az északi falon a
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kosfejhez láncolt két oroszlánt és a köztük
található, bárányt elragadó sast (feltehetően a Pros-család címere) ábrázoló dombormű. A második sziklatemplomba vezető kapu is dúsan faragott, nagy kereszttel ékesített és mellette szirénekkel (nőarcú madarakkal) díszített kis kápolnafülkét
vágtak a sziklába.
A második sziklatemplom is kereszt
alaprajzú, kőbe vágott, domborművekkel
ékesített kupola alkotja a tetejét, melynek
közepén világító nyílást vágtak a külvilágba. A falakat állatok, harcosok, virágok
és keresztek domborművei ékesítik.
Garni épületegyütteséről is sok újdonságot mesélt Laci: Garni néhány évszázadon át az örmény királyok nyári szálláshelye volt - a garni erődítmény romjai máig
megvannak. I. Tiridatész az erődítmény
területén az első évszázadban épített ión
Mithrász-templomot. (Magyarországon
is található Mithrász-szentély, Fertőrákoson.) Több mint másfél évezred háborítatlansága után 1679-ben a templom földrengés során súlyosan megsérült, majd
1966-ban rekonstruálták a talált eredeti anyaggal. Az épülethez vezető lépcsők
azért olyan magasak, hogy szinte meghajolva lehessen a szentélybe jutni. A legújabb ásatások során római kori fürdőre
bukkantak, a mozaikpadló nagyjából sértetlenül vészelte át az évezredeket. A turisztikai látványosságok közé tartozik egy
kék és fekete bazaltból épült keresztény
templom is. Laci külön felhívta a figyelmünket a 4. századi Hayrapet-templom
romjaira, valamint a nehezen faragható
kövekbe vésett gyöngyökre és ékírásra.
A délutánt Jerevánban emlékezéssel,
illetve városnézéssel töltöttük. A genocídium emlékművét kerestük fel, ahol Laci
el-elcsukló hangon mesélt a borzalmakról. A 12 befelé hajló kőtömb az egykori
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Laci énekel a Geghard kolostorban

ország tartományát jelképezi, a magas, két
részből álló oszlop pedig a hazai és a diaszpórában élő örményeket. A részletes
tájékoztató után elhelyeztük koszorúnkat,
s közben a csoport elénekelte az örmény
himnuszt – eredeti nyelven.
Városnéző sétánkat a Cascade-nál
kezdtük, az Operaház és a sétálóutca érintése után a Köztársaság téren fejeztük be.
A lelkesebb és fáradhatatlan csoporttagok
ezt az utat este is bejárták, hogy a kivilágított városban is gyönyörködhessenek.
4. nap:
A fővárost elhagyva Khor Virap felé
vettük utunkat. Útközben, a kolostor előtt
egy kilátóhelyről megmutatta magát az
Ararát (szerencsénk volt, ez ugyanis nem
látható mindig). E kolostor az örményországi kereszténység bölcsője. Az V. századtól kezdve zarándokhelyként, a VII.
századtól pedig kolostorként működött,
ma is ott bújik meg az Ararát - az örmény
11
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nemzet, államiság, és Nyugat-Örményország elvesztett területeinek szent szimbóluma - árnyékában, mely az örmények
legnagyobb bánatára 1921 óta Törökország területén fekszik. A kolostorban szeminárium működött, s itt volt a katolikosz
rezidenciája is.
A Szűzanya-templom az V. században
épült fehér mészkőből kupolával. A ma látható istenháza a XVII. századra keltezhető. A templom alatt található a Szent Gergely-kápolna, az alatt egy 6 m mély gödör,
itt raboskodott Világosító Szent Gergely. A
khor virap mély gödröt jelent. A szomszédos teremben szintén verem látható, ide temették azt az asszonyt, aki minden nap kenyeret és vizet vitt Gergelynek.
A XIII. században épült Noravank monostor lenyűgöző épületegyüttese egyike
az örmény építészet középkori gyöngyszemeinek, a Világörökség javaslati listán
is szerepel.
A Noravank monostor épületegyüttese
egy főtemplomból, és az azzal nyugatról
szomszédos gavitból és Burtel Orbelján
(Orbeli) herceg kétszintes sírtemplomából áll. Mindkettőt Momik, az Orbelján fivérek építésze tervezte, és halála évében,
1339-ben fejezte be. A Szent Astvatsatsintemplom (Isten Szent Anyja) két oldalán
egy-egy kacskár áll, a Momik-kacskár különösen jelentős. A faragott lapon nagy
kereszt van egy pajzs alakú rozetta fölött.
Oldalt függőlegesen elhelyezett, kiemelkedő nyolcágú csillagok díszítik. A tetején Deészisz jelenet látható. A Deészisz
jelenet a bizánci, később a keleti ortodox
művészet jellegzetes ikonikus ábrázolása. Középen Jézus ül, mellette Szűz Mária
és Szent János. Előfordul azonban, hogy
más szentek kapnak helyet Krisztus mellett. Hátterében indákat, leveleket látunk.
A templom felső szintjére a homlokzat elé
12
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épített két lépcsősoron haladhatunk fel.
Ez az elrendezés szinte egyedülálló. Az
alsó bejárat fölött Gábriel, Mária és Mihály arkangyal ül. A felső bejárat fölött
Jézus domborműve látható Szent Péterrel
és Pállal. A Keresztelő Szent János-templom timpanonjában szintén különlegességet észlelhetünk: Szűz Mária perzsaszőnyegen foglal helyet törökülésben. Az ablak fölötti félkörívben pedig az Atyát láthatjuk. Egyik kezében Ádám fejét tartja, a
másikkal áldást oszt.
Hegyes-völgyes, sziklás tájakon továbbrobogva jutottunk el az örmény
Stonehenge-hez, a Zorats Karerhez. Ez
a következő részekből áll: a központi kör,
az északi és a déli kar, valamint két sor
különálló kövek helyezkednek el. Összesen 223 kő látható.
A bazalt kövek magassága 0,5-3 m. Sok
törött és számozatlan kő is van. Mintegy
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80 kövön volt, illetve van kör alakú lyuk,
de nem mindegyik lyukas kő áll. Többen
állítják, hogy a köveket csillagászati megfigyelésre használták. Tizenhét kő kapcsolatban áll a napkelte vagy naplemente, a
napforduló és a napéjegyenlőség idejével,
és 14 a Hold adott időszakával. A csillagászati jelentőséget 1984-ben állította az örmény régész, Onik Khnkikyan.
5. nap:
A tatevi kolostorhoz függőkabinban
jutottunk fel. A kb. 25 perces menetidő
közben a változatos tájat figyeltük. A kolostort egy imaház helyén emelték 895ben. A kolostor mély és éles ívű szurdok
által képezett hegy oldalában bújik meg.
1931-ben egy földrengés jelentős károkat okozott az épületegyüttesben, de a
megmaradt emlékek is lehetővé teszik,
hogy az építők szakmai és művészi hozzáértését kellően értékelhessük. Mindenképpen külön is említendő a Pogos és Petrosz
(Péter és Pál) templom; ez 895 és 906 között épült. A VII. század boltíves bazilikáit idézi, de új stíluselemeket is tartalmaz.
Átmenetnek tekinthetjük az ősi kupolás és
a később elterjedt kereszthajós templomkiképzés között. Külső megjelenése puritán; harmonikus arányai csak fokozzák a
magassága által keltett benyomást.
A Selim-Pass hágó 2.410 m tengerszint
feletti magasságban található. Az úton lenyűgöző kilátásban volt részünk, meredek emelkedőkön haladtunk. A hágón karavánszeráj, az Orbelian vagy Selim karavánszeráj található.
Noratus középkori temetőjében található a legtöbb kacskár. A legrégebbi kacskár a IV-V.; a legtöbb a X. században készült. A temető hét hektáros területen fekszik, ezen közel ezer kacskár található,
mindegyik egyedi díszítéssel. Egy ismert
legenda kapcsolódik a temetőt megszálló

2017. július-augusztus
hadsereghez, illetve Timur Lenkhez. Az
egyik történet szerint a falusiak sisakot
helyeztek a kacskárok tetejére. Távolról a
kacskárok úgy néztek ki, mintha a fegyveres katonák lennének. Timur Lenk hadserege visszavonult. Laci több kacskárról
beszélt részletesebben is: az egyik tetején
az Ararát látható; a vizet bevezettető király síremlékén cső húzódik; egy földművelő síremlékén megörökítették, ahogy a
felesége ebédet visz neki; néhány kacskáron pedig az illető foglalkozására utaló tárgy kapott helyet.
6. nap:
A Szeván-tó partján lévő kemping elhagyása után Szevanavank kolostorát kerestük fel. A IX. században szigetre épült
a kolostor, ám Sztálin idejében a tó vizét
elvezették, a vízszint 20 méterrel csökkent, s félsziget keletkezett.
A legenda szerint az arabok támadása
idején egy halásztól kértek tanácsot, hiszen ő jól ismerte az időjárás helyi sajátosságait. Azt javasolta a királynak, hogy
az arabokat kora reggel támadják meg,
amikor a nap épp emelkedni kezd. A király megfogadta a tanácsot, és katonáit az arabok csónakjai felé irányította. A
nap épp az arabok szemébe sütött. Az örmények megnyerték a csatát, a tó pedig tele volt arab katonával. A holttestektől és az egyenruháktól a tó feketének látszott, ezért elnevezték a tavat Sevannak.
(A fekete örményül sev.) Más vélekedések szerint a bűnt elkövetett szerzeteseket
Szevanavankba küldték, s a kolostor a bűn
fekete színéről kapta nevét.
A Sevanavank kolostor területén két
templom áll, Surb Arakelots (Szent Apostolok) és Surb Astvatsamayr (Szent Istenanya). A két templom közel azonos; anyaguk fekete tufa, kereszt alakúak. A kolostorban 200 kézirat, 400 nyomtatott könyv,
13
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ékszerek, keresztek, és még sok más ér- Mindebből sajnos semmit sem láthattunk,
tékes tárgy volt korábban. Néhány fel- ám az ásatások során előkerült leleteket
irat a 9. századra nyúlik vissza. A Surb szemügyre vehettük az Erebuni MúzeArakelots-templom fából készült ajta- umban. A bejáratot díszítő griff-fejű szárja különösen szép; a 15. századi faragvá- nyas oroszlán is sokat sejtetett. Az értékes
nyok bizonyítják a ragyogó középkori ör- történelmi és tárgyi ismertető közben ékmény művészetet.
írásos táblák (olvasattal együtt), vízvezeA kolostor megtekintése után Jereván- tékek, edények, szerszámok, idolok, kerába robogtunk, hiszen ott a harmadik na- mia térképek, bronz sisakok, ezüst ivókürpon, hétfőn zárva voltak a múzeumok. tök sorakoztak a tárlókban.
Enélkül azonban nem hagyhattuk el az örA Matenadaránban helyi idegenvemény fővárost.
zetőre sem volt szükségünk, hiszen Laci
Jerevánt Kr. e. 780-ban alapította I. munkahelyén csodálhattuk meg az értéArgisti urartui uralkodó, amikor a jelenle- kes kéziratokat. A világ leggazdagabb
gi örmény főváros határában az Arin-Berd ókori kéziratgyűjteménye évszázadokon
dombon, kéthektárnyi területen Erebuni át Ecsmiadzinban volt, e helyen 1959
néven várral megerősített helységet épít- óta tárolják a töredéket. Egy térképről
tetett. Jereván városa nevében őrzi e régi ugyanis tájékozódhatunk az Örményorurartui település emlékét, és az ásatások szágban készített értékes kéziratok mai
során talált ékírásos kőtáblák is hitelesí- tárolási, őrzési helyéről. Nem véletlen,
tik a város ókori születését. Jereván másik hogy igen sok Törökországban található.
szögletében a Kamir-Blur (Vörös Halom) Nézzünk körül azonban itt: az első tárlómagaslaton ugyancsak állt egy hatalmas ban másolatokat állítottak ki: 986-ban, ilerőd, amelyet szintén a Kr. e. VII. század- letve a XII. században Meszrop Mastoc
ban építettek.
betűivel írt evangéliumok sorakoznak.
Erebuni régészeti feltárása alkalmával A többi tárlóban már eredeti munkákat
előkerültek a fellegvár, a nagyszerű pa- láthat a nagyérdemű: bibliafordításokat,
lota, a hajdan impozáns templomok és egyéb épületek romjai.
Az épületeket durván megmunkált terméskövekből és nyers
agyagtéglákból építették. A
mértanias jellegű épületformák,
továbbá az épületek belső falait
díszítő falfestmények nagymértékben asszír alkotásokra emlékeztetnek. Az ünnepélyes alkalmakra használt termeket freskók
borították. Ezeken istenek felvonulása, oroszlánok, bikák, leopárdok és kutyák realisztikus
ábrázolása látható. Érdekes és
vonzóan színes az ornamentika. Faragott gyöngyök (kőben) Garniban
14

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. július-augusztus

filozófiai műveket, történelmi, illetve
idegen nyelven írt könyveket. A színgazdagsággal kapcsolatban is sok ismeretet
kaptunk: elsősorban növényekből nyerték a festékanyagot. Ám a legkülönlegesebb: csak Örményországban él egy bogár, ráadásul a föld alatt bujkál. Csupán
tíz napra jön a felszínre, s e rövid idő alatt
kellett gondoskodni a piros egyik árnyalatának alapanyagáról, annak beszerzéséről. Figyelemre méltó több könyv borítója is: az egyik a VI. században készült
elefántcsont díszítéssel.
A fényképezőgépet sajnos a Történeti Múzeumban is a táskánkban tároltuk, pedig nagyon szívesen lencsevégre kaptuk volna a 2-50 ezer éves leleteket. Az anyag gazdagságát leginkább az
időtartammal tudjuk érzékeltetni: a vezetés egy órán keresztül tartott, majd néhány, a régészet iránt különösen érdeklődő a piac helyett folytatta a tárlatlátogatást. Újabb egy óra alatt csupán öt termet
sikerült alaposan megnézni. Mit is? A világ legrégebbi cipőjét (korában még nem
jutottak dűlőre a kutatók: 5-7 ezer évesnek gondolják); rengeteg idolt, szertartási



edényt, fa szekereket (4-5 ezer évesek);
arany ékszereket, kerámiaedényeket, illetve –oltárokat, Erebuni várának freskótöredékeit, ékírásos pecséteket, kőtáblákat, agyag szarkofágot, sztéléket („Hogy
nézni is tereh!”). Teremről teremre haladtunk a korban: az egyházi tárgyak, miseruhák, a polgári öltözékek már „csak” néhány száz évvel ezelőtt készültek. A XX.
század történelméből öt tragédiát emeltek
ki a muzeológusok: a genocídiumot, az I.
és II. világháborút, a szovjet uralmat és az
1989-es földrengést.
7. nap:
„Műsorváltozás” volt a Grúzia örmények lakta vidékének rendkívül rossz útjai miatt. Ismét a Szeván-tó felé vettük az
irányt. Majd Dilijanon keresztül Tbilisziben sétáltunk egy kicsit. A középkori fürdőktől indultunk, ez egyébként a muzulmán negyed alatt található. Majd a hangulatos kis utcán elhaladtunk a karavánszeráj, két kolostor, a ferdetorony előtt, s a
megbeszélt helyen visszaültünk a buszba.
Kutaisiban a búcsúvacsorán az élményeinket soroltuk, természetesen nem tudtunk
dönteni, mi is tetszett legjobban.





Ízek utcája a Millenárison
Június 10-én ismét megrendeztük az örmény ízek bemutatóját. Sergio Tabeira
idén is elvállalta, hogy bemutatja főzőtudományát a II. kerület érdeklődő látogatóinak. Idén Zulu – zöldséges-húsos örmény
étel és Örmény fantázia torta került az örmény sátor asztalára, hideg ásványvízzel. A finom ételek és a jókedvű, kedves
kiszolgálás idén is vonzotta a hosszú sorban várakozó érdeklődőket. Köszönetet

mondunk a Budapest Főváros II. kerületi
Polgármesteri Hivatalnak, hogy a II. Kerület Napja rendezvény részeként minden
évben anyagilag támogatja a kerületi nemzetiségek bemutatkozását, amelyhez mi
örmények saját forrásból is hozzáteszünk,
hogy minél több kerületi lakos ismerhesse
meg az örmény ízeket.
dr. Issekutz Sarolta
elnök
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Balogh Jenő

Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület? – 3. rész
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
… hmmm. Ügyes…

Az előző részekben foglalkoztam azzal,
hogy mi vezetett oda, hogy szakadás és
párhuzamos működés alakult ki Sarolta
és Alex vezette csoport között, valamint a
meghatározó különbségekkel.
A mai részben néhány egyedinek mondható speciális kérdéssel kezdek, majd egy
kicsit elgondolkodtam a „mi lett volna,
ha?” megválaszolhatatlan kérdésen.
Az egyházzal való kapcsolat
és a női vezetés
Amikor Sarolta elkezdte a közösségépítést, szembe találta magát két speciális
problémával.
Egyik, hogy az örmények, mint általában a keleti népek, nem ismerik el a nőt,
mint vezető embert. Nem kívánok ennek
eredetével foglalkozni, de tény, hogy mindenhol úgy néztek rá, mint valami unikumra. Számtalanszor fordult elő, hogy
az asztal egyik oldalán ült egy nő, a másik
oldalon pedig 3-5, vagy több férfi.
Az örményeknél hagyománya van annak, hogy a közösséget a pap és a körülötte kialakult egyháztanácsosok vezetik. Ők általában mind férfiak. Nem tudom, mi játszódott le a fejekben, de igen
nagy szükség volt Sarolta meggyőző, kellően magyarázó képességére, melyet még
ügyvédként szerzett meg. Ezen kívül fontos szerepet kaphatott az ő kisugárzó személyisége is ahhoz, hogy elfogadták személyét és amit elmondott. Arról nem is
16

beszélek, hogy mi történt akkor, amikor
megjelent Sarolta mellett Bálintné Kovács Julika is.
Magyarországon - az önkormányzatiságot vizsgálva - szinte minden meghatározó vezető szerepet férfiak töltöttek be.
Ezt ma már nehéz elképzelni, de ez egy
„hőskor” volt.
Különösen furcsa helyzet volt az egyház vonatkozásában. Itt a női közszerepen
túlmenően, nagy problémát okozott a fejekben Sarolta azon elmélete, miszerint az
„örménység kategóriáját ki kell terjeszteni”. E kiterjesztés nélkül az örmény közösség elhal. A papok csak azt tekintették örménynek, aki fizette az egyházi adót
és nem hagyta el az örmény közösséget.
Szigorúan gondolkodtak a vegyes házasságról, így a románokkal kötött házasságokról is. Azt elképzelni sem tudták, hogy
az örmény közösség munkájába a „civilek” is bekapcsolódhassanak, hogy civil
örmény kulturális egyesületet alapítsanak. Az egyháznak megvoltak a saját közösségei, pl. egyletei, de azok általában
halódtak, vagy már csak papíron voltak
meg, mivel a kommunizmusban tiltották
a szervezeteket. Szerencsére sikerült mindenhol meggyőzni mind a papokat, mind
az egyháztanácsosokat, hogy a fogyatkozás ellen az az egyetlen megoldás, ha az
„örmény identitás” fogalmát kiterjesztik.
Foglalkozni kell azokkal is, akik már csak
valamilyen hányadban örmények, vagy
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azokkal is, akik más vallásúakkal, más
nemzetiségűekkel kötöttek házasságot.
Az is komoly gondot okozott a kezdeti
időben, hogy mit is jelent az örmény identitás. Az erdélyi közösségekben csak úgy mondhatnánk - megélték az örménységet,
azaz vasárnap elmentek az örmény templomba, az asszonyok megfőzték a hagyományos ebédet, ünnepekkor találkoztak,
stb. Azzal egyáltalán nem foglalkoztak,
hogy az örmény identitásnak a szakrális
és gasztronómiai jellegén kívül más, pl.
kulturális, történelmi elemei is lehetnek.
A temetőt sem úgy ápolták, mint örmény
temető, hanem mint a temető, ahol őseik
nyugszanak. Saroltának igen komolyan
kellett megküzdenie az örmény tudat e kiterjesztésén. Az általa felkutatott, gyűjtött,
rendezett kiállítási anyagokat vándorkiállítás jelleggel elvitte a hazai és erdélyi közösségekhez, amelyeknek családfakutatás témája, az ősi örmény kódexművészet,
az örmény népművészet bemutatása, örmény-magyarörmény népzene, a magyarörmény irodalom, az örmény halottkultusz, magyarörmény hírességeink a múltban és jelenben, stb. megismertetése döbbentette rá a közösségeket, hogy milyen
gazdag kultúránk van, amelyet a mindennapjaink és unokáink számára is meg kell
mentenünk. E tudatos rearmenizáló (Kali
Kinga armenológus fogalom-meghatározása) szervezőmunkájának köszönhetően ismét van ma már minden közösségnek
sokak által látogatott búcsúnapja, az örmény közösségek egymást megismerték,
eljárnak egymáshoz ünnepeikre, felvállalják az örmény kultúra ápolását, kiállításokat és előadásokat szerveznek az egyházi események mellé. Ha az örmény identitás e kiterjesztése nem jön létre, akkor ma
már szinte nincsenek is Erdélyben örmény
közösségek. A feladatokat nehezítette,
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hogy mindezt a küzdelmet nőként kellett
megvívnia. Szerencsére igen sokan kapcsolódtak be e munkába, amelynek eredményeképpen gyorsan szerveződtek a közösségek, a kiállítások, a konferenciák,
stb. Az örmény közösségi lét igénye bent
volt az emberekben, csak ki kellett szabadítani.
Van egy másik, szinte megoldhatatlannak látszó probléma a nemzetiségi önkormányzatiságnál. Sokan úgy tekintenek a nemzetiségi önkormányzatra, mint
az igazi nagy önkormányzatra, amelynek
gazdasági és igazgatásrendészeti funkciói is vannak. Sarolta - a törvény szellemének megfelelően - nem tartotta és ma
sem tartja a gazdasági és igazgatásrendészeti jellegű problémák, gondok megoldását a nemzetiségi önkormányzatok feladatának. A törvény szerint a nemzetiségi önkormányzatiság a kulturális autonómia megteremtését szolgálja, amely az örmény identitás megerősítéséhez szükséges. Így pl. hiába keresték meg országos
elnökhelyettesként, fővárosi elnökként lakás, állás, fizetés, üzlethelység bérlése,
stb. egyéni problémákkal, legfeljebb ügyvédi tanácsot adott a helyzet megoldására, megmagyarázva, hogy nincs joga bármi mást megtenni. Az erdélyi örmények
között ilyen probléma nem is volt jellemző, de egészen más a helyzet a most bevándorolt örményeknél, ahol lakást, állást, igazolványokat kell szerezni és gyakran egészségügyi ellátási problémákkal
is találkozhatunk. Hogy Alex mit csinált
ezekkel a problémákkal, nem tudom. Vélelmezem, hogy e téren komoly nyomás
alá került.
Az egyesület megalapításában komoly
szerepe volt édesapjának, dr. Issekutz Jánosnak, aki halála előtt azt mondta, „lányom, ne küzdj Alexszel, alapítsál egy
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kulturális egyesületet és ott nyugodtan
dolgozhatsz az erdélyi és itthoni magyarörmény közösségért, a kultúra megmentéséért.” Sarolta ezután alapította meg
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesületet (EÖGYKE). Az egyesület felvállalta az erdélyi gyökerű magyarörmények összefogását határon átívelően,
kulturális identitása megélésének megszervezését (klub, füzetek, találkozók,
könyvek, kiállítások, örmény katolikus
hitélet, tárgyi kultúránk megmentése, genealógiai gyökerek kutatása, nemzetiségi
épviselőjelöltek választását országos szinten is, stb.) alapszabályban rögzítve. Ettől
kezdve a választásokon önállóan indított
jelölteket és ahol nyert, ott az ő képviselői
képviselték az EÖGYKE kulturális identitás vonalát.
Örménymagyar-magyarörmény
kiegyenlítődés
Működésünk komolyan visszahatott a maradék Arménia Népe Kulturális Egyesület
jelöltjeiből alakult önkormányzatok működésére is. Soha be nem vallott következmény az lett, hogy ők is kénytelenek voltak
átvenni a magyarörmény kulturális irányvonalat. Lényegében nem is tehettek mást,
hiszen pl. az V., X., XIX., stb. kerületben
is túlnyomó többségben ugyanolyan örmények élnek, mint az I, II, IX. kerületben:
magyarörmények, akik már magyarul beszélnek. Teljesen világos, hogy ott sem lehet megtanítani az örmény közösséget örményül, csak el kell játszani egy kettős játékot. A játék neve: „Ki a főnököd?” Ha
Avanesian Alex, akkor örmény vagy, de ha
dr. Issekutz Sarolta, akkor te nem vagy örmény, te csak az etnobiznisz miatt vallod
magadat örménynek.
Természetesen miután a magyarörmény
kulturális irányvonal általánossá vált az
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országban, osztódás, egyesülés, koalíció,
elhalás, új születés, kiválás, függetlenné
válás mindkét oldalon előfordult, de a történelmi háború eldőlt. Ma Magyarországon csakis magyarörmény önkormányzatok működnek, még akkor is, ha egyesek
ezt tagadják.
Ha ma valaki körbe néz az örmények által kiadott újságok között, akkor csak magyarul megjelenő újságokat talál. (kivéve
az Armeniát, amit szinte senki sem olvas
örményül) Magyarországon és Erdélyben
is. Egyáltalán nem értem miért csinálják
ezt a „te nem vagy örmény, mert nem az
örmény kultúrát képviseled, te nem tudsz
örményül”.
Határozottan kijelentem, hogy az örmény-örmény kultúra, történelem, oktatás, terjesztés területén Sarolta sokkal többet tett le az asztalra, mint a teljes Alex
csapat, leszámítva a mai napi örmény kultúrát, napi örmény politikai eseményeket.
E küzdelemnek és győzelemnek van
egy igen nagy vesztese, az általunk „örmény-örmény”, vagy „keleti örmény”
emberek közössége, a „piacos” örmények. Sajnos őket senki nem fogja össze.
Nincs olyan szervezet, amely felkarolja, támogatja őket, lézengenek, elhagyatva érzik magukat. Csapódnak ide-oda,
nem is értik teljesen mi történik itt. Pedig
igazán hiányoljuk aktív közreműködésüket. Mivel magyarul beszélő közösség vagyunk, nincs megfelelő kapcsolatunk az
óhazával. Örményül tudó vezetőink nemhogy segítenének, letagadnak bennünket,
kizárnak bennünket. Mi továbbra is büszkék vagyunk örmény gyökereinkre, erre
a sokezer éves kultúránkra. Sajnos nem
tudjuk ma sem felderíteni az örmény és
magyar kapcsolati szálakat a Kaukázusban (i.e. és i.u.), ehhez ismerni kellene az
óörmény nyelvet. E kapcsolat felderítése
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tekintetében is sokat várnánk az örményül
tudó közösségtől. Szintén megoldatlan
problémánk, az erdélyi örmény közösség
múltjának megismerése abból az időből,
amikor még örményül írtak őseink.
Jellemző, hogy Magyarországon az örmény történelem kutatói, tudósai szinte kizárólag magyarok, akik az örmény
nyelvet megtanulták (Schütz professzor,
Szalmási Pál, Krajcsír Piroska, Kovács
Bálint, Zsigmond Benedek, Nagy Kornél, stb.). Nem ismerünk olyan, az utóbbi évtizedekben Magyarországra érkező örmény személyt, aki az örmény kultúrával, történelemmel komolyan foglalkozna. Voltak próbálkozások, azonban
számunkra ismeretlen okok miatt ők kiestek a kegyekből. Nagy kár. Természetesen komoly veszteség számunkra az is,
hogy nincs örmény ének- és tánckar, bár
több próbálkozás volt már, de azok általában elhaltak. Nincs ma Budapesten egy
olyan üzlet, ahol Örményországból származó könyveket, ajándéktárgyakat, lemezeket, lehetne vásárolni, információkat lehetne kapni örményországi utazás céljából. Nincs állandó kiállítási helyszín, ahol
az örményországi művészet – antik, régi
és újkori – látható lenne.
Mindig foglalkoztatott, hogy a hazai örmény közösségnek miért nincs igazi otthona? Hogy ez sohasem sikerült, abban
igen erősen benne van Avanesián Alexnek
azon elvárása, hogy ő nemcsak vezetője, hanem tulajdonosa is legyen egy ilyen
központnak. Senkit nem engedett abba a
helyzetbe, hogy ilyen központot kialakítson az ő tulajdonlása nélkül. Emlékszem,
az Orlay utcai templom szomszédságában, a telekhatáros Bartók Béla utca 15.
szám alatt talált egy ingatlant, amely igen
jó lett volna az országos, főváros székhelyéül, egyúttal kulturális központnak is.

2017. július-augusztus
Erről megállapodás is született az országos képviselők között. Központi fekvés,
jó megközelíthetőség, nagy telek (saját
parkolási lehetőség) több mint 450 nmes építmény (tovább is bővíthető), amelyben irodák és kulturális, oktatási, kiállítási
funkciók is teljesíthetők lettek volna. Azt
mondhatnám ideális, mert az Orlay u-i örmény katolikus templommal olyan együttest alkothatott volna, amelyről mindenki
csak álmodott. Sarolta ügyvédként hos�szú, nehéz munkával jogilag megteremtette a lehetőséget a megvalósításhoz (telekkönyvi rendezés, több tulajdonossal
megállapodás, stb.), amely a szerződés
aláírása előtt hirtelen Sarolta leváltásával
(alelnök, az Állami Vagyonátadási Bizottság örmény kurátor) meghiúsult, legalább
is az örmény közösség számára. Tudomásom szerint Avanesian saját érdekeltségét jövedelmezőbbnek találta, valamilyen
más, igen zavaros, ma már kideríthetetlen
konstrukcióban szerezte meg a tulajdonosi jogokat (?) és az ingatlan azonnali birtoklását. Az utóbb derült ki, hogy közben
elindították az Orlay u-i templom lebontásának engedélyezését és a két telek egyesítését valami nemzetközi örmény központ kialakítása céljából. Szerencsére Sarolta ebben is közbe tudott lépni.
Az ügylet meghiúsult az OÖÖ és a FÖÖ
elhelyezése számára, helyette a működés
szempontjából teljesen „használhatatlan”
Boráros téri irodaház 3. emeleti irodáját
jelölte meg Avanesian az OÖÖ elhelyezésére (egyik érdekeltsége kapcsán), amelyet a 13 nemzetiség közül a legmagasabb
vételárért (!) vásároltatott meg a Magyar
Állammal, majd azt az OÖÖ tartós használatba kapta. Vagy két év múltán több
millió Ft-os rezsihátralékot hagyva, új ingatlanként a II. ker. Palatinus u. 4. alatti villa földszinti lakását és garázsrészét
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kapta meg az OÖÖ először használatba,
majd tulajdonként. Az országos székhely
és Hivatala 2014 óta zárva van, oda nem
lehet bejutni!! A Budapest Főváros Kormányhivatalához küldött sok tucat panasz
ellenére senki sem foglalkozik a problémával. Sajnos valamennyi felsorolt székhely-ügy főszereplője Avanesian Alex.
A Bartók Béla út 15. sz. alatti ingatlan
a hazai örmény közösség egészének érdekeit szolgálhatta volna, mely lehetőségtől
a kapzsiság fosztotta meg a közösséget.
Sarolta pedig sohasem jutott olyan helyzetbe, hogy az országos örmény központ
helyzetét megoldhatta volna.
…hmmm. Ügyes…
Identitás-genocídium
Az élet percről percre változik, arra sarkalt, hogy a visszaemlékezésemet kiegészítsem két igen kellemetlen, eddig elhallgatott témával.
Az Országos Örmény Önkormányzat
2017. május 23-án hozott egy 27/2017 sz.
határozatot -amelyet még a mai napon sem
lehet olvasni az OÖÖ honlapján, így a határozatra csak a Diaszpóra 21 újság 2017.
júniusi 2. számában megjelent „Tiltakozás
a közösségrombolás ellen – álörmények a
nemzetiség eltörlésével fenyegetőznek”
című cikk alapján lehet reagálni.
Az egyik téma az „örmény identitás-genocídium” szóhasználat, a másikat úgy
foglalhatnám össze, tudja-e valaki, hogy
ki is most dr. Tóth Rózsa?
A Lázár Jánosnak írott levélben használta először a magyarörmény vezetés azt
a kifejezést, hogy „örmény identitás-genocídium” zajlik a keleti örmények részéről a történelmi magyarörmények ellen. Erre reagáltak Alexék a nevezett határozatban, majd a parlamenti szószólói levélbe és most a Diaszpóra újságban.
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Reakciójukból arra következtetek, hogy
vagy nem értik, vagy egyszerűen félremagyarázzák annak értelmét. A genocídium szó eredetileg „szervezett népirtást” „egy nép teljes megsemmisítését”,
azaz szervezetten, nagy tömegű gyilkosságot, megsemmisítést jelent. Az „örmény
identitás” szó jelentése „örmény azonosságtudat”, „örmény önazonosság”. Az örmény önazonosságnak nagyon sok eleme
van. Ilyenek pl. büszkeségtudat a történelmi múltra, büszkeség az ősök hősiességére, tisztességére, a kulturális és hitéleti hagyományok továbbvitele, stb. Vizsgáljuk meg ezek után Avanesián Alexék
cselekedeteit. Céljuk, hogy egy egész közösség, 10-15 ezer ember örmény azonosságtudatát szisztematikusan kiöljék,
megsemmisítsék. Nem egy vagy két emberről, hanem egy elég nagyszámú közösségről beszélhetünk. A szándék pedig az,
hogy a Magyarországon őshonos, - több
mint 100 éve itt élő – jelentős létszámú
örmény nemzetiség jogán szerzett előnyöket, juttatásokat egy kis csoport számára,
kizárólagosan maguknak megszerezzék.
A szándék többféleképpen is minősíthető, szerintem talán az aljas szó illik rá a
legjobban. Ráadásul a csoport szó azért
is használható, mert az Országos Örmény
Önkormányzat 8 tagú „örmény-örmény”
frakciójáról van szó. Az eszközkészletük
igen széles és hasonlóság fedezhető fel a
törökök által használtakhoz (a tényleges
gyilkosságok kivételével).
Ezek az eszközök: gazdasági és vagyoni megsemmisítés, vallási identitás megszüntetése, kultúra megsemmisítése,
kiüzettetés, kiátkozás,” ha nem állsz a mi
zászlónk alá”, stb. Vegyük sorra a párhuzamokat.
A gazdasági megsemmisítés pl. azt jelenti, hogy az államtól kapott pénzek
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95%-át magukhoz ragadták. Lásd például a 2017 évi pályázati pénzek elosztása.
A vagyoni megsemmisítés pl. ott érhető tetten, hogy egyszerűen elfoglalták az
Orlay utcai templomot 1998-ban. Örökké
él bennem az a kép, amikor az Orlay utcában az udvaron áll a magyarörmény tömeg és néz felfelé a plébánia bejárati szint
felé, ahol mikro-busszal odaszállított sötét emberek (akik szerintem azt sem tudták, hová hozták őket és miért) állnak és
Avanesián Alex irányításával védik a lépcsőfeljárót a magyarörményektől, hogy
belépjenek a saját plébániájukra és a múzeumukba. Ilyen képet, ekkora aljasságot
egy életre nem felejt el az ember.
Folytonosan olyan helyzetet teremtenek és kommunikálnak minden médiában, amelynek hallatán minden tisztességes, örmény identitástudatú ember meghátrál és azt gondolja, inkább nem, én
ezek közé nem kívánok keveredni, rólam
senki ne mondja, hogy biznisz-örmény
vagyok. Inkább letagadom örmény gyökereimet is, gyermekemnek nem adom
tovább identitás-tudatomat. Így érték el,
hogy az indulásnál a bíztató kezdetek
után (az első választásoknál örmények
kapták a legtöbb szavazatot a kis nemzetiségek közül, sőt megelőztek nagy kisebbségeket is lakossági szimpátiában –
6. helyen állt az örménység) ma alig merik vállalni örmény azonosságukat az emberek, mert a magyarörmény szó szitokszóvá változott.
A legdurvább cselekedetük az, hogy az
egész örmény közösséget a rendőrségen
feljelentették, hogy álörmény és csak pénzért regisztrált. Ezek után immár harmadik éve folyik a magyarörmények egyenkénti behívása a nem éppen jó és szép
múlttal rendelkező Gyorskocsi utcai épületbe, kihallgatásra. Az idősebbeknél
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pedig becsenget a rendőrség. Ezek után ki
vállalja örmény múltját?
A törökök felajánlották az örményeknek, ha áttérnek az ő vallásukra, akkor
életben maradhatnak, ha nem, irány a sivatag. Ennek példájára, kidolgozták azt az
egyszerűen nevetséges elméletet, hogyha elismered Avanesián Alexéket főnöknek, akkor nem érdekes, hogy beszéled-e az örmény nyelvet, milyen kultúrát ápolsz, akkor örmény vagy. Ha nem
ismered el Avanesián Alexék főhatóságát, akkor énekelhetsz, szavalhatsz örményül, akkor sem vagy örmény. A dolog pikantériája, hogy Avanesián Alexék alapítottak egy örmény egyházat is, amelynek főnöke Avanesián Alex. Így talán ironikusan mondhatnám azt is, ha elismered
Avanesián Alexék „pápaságát” és „áttérsz
az ő vallásukra”, akkor örmény vagy, ha
nem, akkor irány a sivatag.
A kiűzettetés, kitörlés a fejekből, a tudatból abban is megtestesül, hogy a magyarörményeket teljesen kihagyják minden beszámolójukból, mintha nem is léteznének és semmit sem csinálnának, illetve ha csinálnak valamit, az szerintük nem része az örmény kultúrának. Ezzel megváltoztatják az utókor számára a
történelmi, kultúrtörténeti képet, kiradírozzák a magyarörményeket. Nem engedik megjelenésüket az örmény nemzetiségi TV műsorokban. Sorolhatnám még
sokáig a cselekedeteiket, de egyet mindenképpen kiemelnék. Lecserélték a hazai örmény nemzetiség kultúráját, megváltoztatták a nemzetiség kulturális identitását. Sarolta elmélete és kultúrpolitikája szerint (mint az előzőekben már írtam
róla) Magyarországon az örmény nemzetiség kultúrája a magyarörmény személyek kultúrája. Szerintük Magyarországon az örmény nemzetiség kultúrája
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kizárólag az örmény kultúra. Jól példázza a most kezdődő Nemzetközi Örmény
Diaszpóra Fesztivál programja. Tisztázni
szeretném, hogy szerintem mindenki örül
annak, hogyha Magyarországon bemutatásra kerül az örmény kultúra, de az nem
rendelkezhet kizárólagossággal, mert az
nem azonos a Magyarországon élő, számosságát tekintve több mint 95-97 %-ban
már magyarul beszélő örmény nemzetiség
kultúrájával.
Az Országos Örmény Önkormányzat
magyarörmény frakciójának
lefejezése.
A törökök is azzal kezdték a genocídiumot, hogy az örmény vezető értelmiséget
Isztambulban kivégezték. Egyszerre több
mint 700 értelmiségi vezetőt gyilkoltak le
egyetlen nap. Avanesián Alexék lefejezési akciótervük az volt, hogy olyan feltételeket kell támasztani, amelyeket az ellenzékben lévő magyarörmény frakció biztosan nem tud teljesíteni. Először is módosították a működési szabályzatot, hogy
rendkívüli testületi ülést 24 óra alatt
is össze lehet hívni. Pl. akár 2 órával az
ülés előtt elküldhetnek egy E-mailt, hogy
két óra múlva Debrecenben testületi ülés
lesz. A rendkívüli ülésen mást nem lehet tárgyalni, csak amit az elnök elhatározott. Ezt követően elhatározták, hogy
ezután minden ülés rendkívüli lesz, minden indoklás nélkül, tehát minden ülésre
érvényes a 24 órán belüli kiértesítési szabály, és ezáltal elérték, hogy az ellenzék
nem indítványozhatott semmit, nem tudott a közgyűléseken megjelenni. Hoztak
egy olyan belső határozatot, amely szerint
csak kihelyezett, távoli városokban tartandó ülés lesz és nem a budapesti székházban, mivel az ellenzéki képviselők szinte mindegyike budapesti. Következő elem
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az volt, hogy testületi ülést csak munkanapokon és fő munkaidőben tartanak,
mert szombaton egy rendes ember nem
dolgozik??
…..hmmm.. ….ügyes…..
Bevetették azt az eszközt is, hogyha az
ellenzék többségben volt, akkor az elnök
egyszerűen bezárta a közgyűlést.
Amikor az ellenzék beadott kérelmet
az elnöknek, hogy az általa javasolt napirendi pontokban tűzzön ki egy elfogadható időpontban testületi ülést, megjelölve mely időpont lenne jó, akkor az elnök
ezt figyelmen kívül hagyta, majd egy elfogadhatatlan időpontra kitűzte az ülést,
a meghívót éjfélkor adták fel interneten,
másnap délelőtt 10 órára Debrecenbe. Megjegyzem, hogy az OÖÖ minden
ilyen eljárása ellen tiltakozott a magyarörmény frakció a Fővárosi Kormányhivatalnál, de eredménytelenül. Így jutottak el oda, hogy a magyarörmény frakció
nem tudott részt venni egy éven keresztül az üléseken, ezáltal a törvény szerint
mandátumuk megszűnt. Amint a mandátum megszűnt, a Kormányhivatal azonnal észlelte, hogy törvénysértések történtek, erről azonnal értesítette az OÖÖ vezetést!!! Az EÖGY frakció elnökét pedig
arról tájékoztatta, hogy az országos törvénysértő tevékenységével kapcsolatosan
adjanak be bírósági jogorvoslati kérelmet,
megjelölve mely bíróságra kell beadni,
amely természetesen félrevezető információ volt. Úgyhogy hiába adták be jogorvoslati kérelmüket a Kormányhivatal által
megjelölt bíróságnak, közel öt hónap múlva tudták meg, hogy nem oda kellett volna a kérelmüket előterjeszteni. Bennem az
a kép alakult ki, hogy Avanesián Alexék
keze mindenhova elér és minden gazságot el tud intézni. Sajnálatos az egészben
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az, hogy a törvényes működésért felelős
Fővárosi Kormányhivatal „elnézte” a törvénytelen közgyűlés-kitűzési gyakorlatot,
majd amikor a lefejezési akció sikeresen
lezárult, megtartotta „öszödi beszédét”,
elismerve a törvénytelenségeket. Persze
semmilyen szankciót nem alkalmazott a
törvénysértő gyakorlatot elkövetők ellen.
A lényeg, hogy az OÖÖ magyarörmény
frakció 7 tagjának mandátuma egyelőre
a levegőben lóg, így az OÖÖ magyarörmény vezetése lefejezett.
Hangsúlyozni
szeretném,
hogy
Avanesián Alexék több mint 20 éve szisztematikusan hajtják végre az „örmény
identitás-genoicídiumot”, ezzel eddig elérték, hogy a potenciálisan 10-15000-re
becsült örmény közösség szinte megszűnt
és ha ez így folytatódik, pár ciklus során a
magyarörmény közösség elfogy és számszerűségében többségbe kerülnek a hazánkba néhány évtized alatt bevándorolt
örmény-örmények. Sajnálatosan észlelem, hogy mivel úgy érzik Avanesiánék,
hogy Magyarországon immár befejezték
munkájukat, áttették tevékenységük színterét Erdélybe, a hármas vezető-csapat bevonult Gyergyószentmiklósra és ott is akcióba léptek. De ez egy más téma, amelyből valójában nem hagyható ki dr. Puskás
Attila sem.
A hivatkozott Diaszpóra cikk arról beszél, hogy a magyarörmények megsértik az örmény népírtás emlékét. Mindig is megdöbbenve emlékeztem az Örmény Genocídiumra és az akkor elkövetett emberiesség elleni bűnökre, de az én
magánvéleményem az, hogy Avanesián
Alexék cselekedeteit és annak következményeit tekintve – bár nem azonosak a
1915-ös eseményekkel – én ma odahelyezem őket a törökök mellé. Amikor megállok egy-egy Genocídium emlékére állított
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kereszteskő elött és fejet hajtok, akkor
nemcsak a sok millió fizikailag is megsemmisített örményre gondolok, hanem
arra a 10-15 ezer örmény gyökerekkel
rendelkező magyarörményre is, akikből
lassan kiölték-kiölik az örmény identitástudatot és arra is gondolok, hogy a jövőben alig fognak születni olyanok, akik vállalják örménységüket. Az is eszembe jut,
hogy - mint ma már köztudott -, a Genocídiumot nem hajthatták volna végre a törökök a nagyhatalmak hallgatólagos hozzájárulása nélkül, a magyarörmény „identitásgenocídium” sem történhetett volna
meg a felelős állami szervek hallgatólagos
támogatása nélkül. Holott éppen az emberi jogok – nemzetiségi jogok – védelme
Magyarország Alaptörvényében is helyet
kapott. A „nem avatkozunk be a nemzetiség belső problémáiba” szemlélet ugyanis
sok esetben átfordult már büntető kategóriába is, és az egészen más!
Ki is dr. Tóth Rózsa?
Ismeretes az örmények között az a gróf
Teleki Sándor mondás, miszerint a 48-49es forradalomban és szabadságharcban
az örmény volt az egyetlen nemzetiség,
amelynek soraiból nem került ki áruló.
E mondás a mai időkre már nem igaz. A
magyarörménység több mint 20 éves sziszifuszi küzdelmében volt egyetlen pillanat, amikor úgy látszott sikerül az ellenfelét két-vállra fektetni. 2015-ben néhány,
korábban „arméniás” képviselőnek elege
lett a korábbi gyakorlatból és úgy döntött,
változást akar és felkérték az EÖGYKE
képviselőcsapatot, hogy együtt változtassák meg ezt a korrupt rendszert. A lehetőségekhez mérten (elnököt és elnökhelyettest leváltani nem lehet) olyan országos működési módot dolgoztak ki, amely
végre a fejéről a talpára állított volna
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mindent, és méltán sikertörténet lett volna a nemzetiségek között. Néhány elem
a javasolandó tanácsnoki rendszerből: az
elnöki hatalom korlátozása, a tényleges
irodaműködés beindítása, a pénzosztási
rendszer radikális megváltoztatása: saját
pályáztatás szakértői zsűri-rendszer alapján, belső elszámoltatás, az összes önkormányzat összefogása és munkájának koordinálása és támogatása, stb. Ismeretlen
okok miatt utóbb, „minden nyomás nélkül” ketten megváltoztatták szándékukat, lemondva (?) mandátumukról átadták
a helyüket Avanesián-elkötelezett képviselőknek. Egy többlete maradt még így
is az EÖGY csapatnak, tehát a terv megvalósítható lett volna, csak várni kellett
arra, hogy legyen egy olyan közgyűlés,
ahol az új SZMSZ javaslat beterjesztésre
és szavazásra kerülhetett volna (az elnökség ugyanis törvénytelenül csak rendkívüli közgyűlési rendszert vezetett be). Ekkor szintén „váratlanul és minden külső
nyomás nélkül, saját belső meggyőződése és megvilágosodása alapján” (?) a csapatot és a kitűzött célokat dr. Tóth Rózsa,
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szegedi képviselő – az EÖGYKE országos jelöltje – cserbe hagyta és átállt. Átállásával lehetetlenné tette a rendszer megreformálását, megjavítását, törvényes mederbe terelését. Az átállását tetőzte olyan
cselekedettel is, hogy megszavazott egy
olyan határozatot is, amely a magyarörmény közösséget kizárja az örménységből, valamint kijelenti, hogy a magyarörmény kultúra nem része az örmény kultúrának. Felteszem a kérdést ezek után dr.
Tóth Rózsának, hogy ő most kicsoda? Eddig úgy tudtam, hogy ő is magyarörmény.
Vagy mégsem? Akkor biznisz-örmény.
Szerintem egyszerűen egy áruló, méghozzá a legnagyobbak közül való, aki a történelmi magyarörménység legnagyobb
lehetőségét hiúsította meg. Azt is simán
megszavazta, hogy az OÖÖ pénzügyi beszámolóit minden valós elszámolás nélkül el kell fogadni. Elfogadó szavazatával
ellehetetlenítette az Avanesián Klán több
éves, többszáz milliós sötét működésének
felderítését. Méltán helyezem az örmény
közösség legkárosabbjai közé.
…hmmm. Ügyes…
(Folytatjuk)

Sárkányt legeltető szűz (Gyulai Líviusz grafikája)
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Finisszázs a Galériában LULU 80
És Isten jókedvében megteremté a Gyulai Líviusz nevű csodát, és adá Őt Barótnak,
Erdővidéknek, Székelyföldnek, Erdélynek, Magyarországnak, Európának, a Föld
nevű bolygónak. És Ő mindenütt otthon vala, minden időben, minden emberi és
nem emberi alakban.
Milyen utat tett meg Gyulai Líviusz a Nemzet Művésze, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja!
Akik ott voltunk május 31én a Várnegyed Galériában az
életmű-keresztmetszet kiállítás finisszázsán, ezen a rendhagyó tárlatvezetésen bepillantást nyerhettünk életébe.
Lulu beszélt. A gyermekkori rajzokról, a soproni évekről,
a főiskoláról. Budapesten, 1956
után a Duna parton álló kollégiGyulai Líviusz és házastársa, Vennes Emmy
umban hetente irtották a patkáMérhetetlen szorgalommal rajzolt -,
nyokat, úgy el voltak szaporodva. Nyomor.
A diákok olykor éhesen, mindennek elle- minden technikát kitanulva. Se jó papír,
nére tanultak. Bernáth Aurél korrigálta a se jó toll, se jó kő – csak vasakarat. Törrajzokat, és meghívta műtermébe Líviuszt vény: hibázni nem lehet.
Fanyalgó kommunista mecenatúra. És a
dolgozni, (és nem mellesleg ebédre is).
tervek jegelve, majd újra meg újra elindítva!
Líviuszt az is ismeri, aki nem ismeri. Emlékszünk az utcák, a Nyugati
pályaudvar óriás plakátjaira, ahol Az
öreg Casanova húzza imádott hölgyének kétkerekű kézikocsiját. Vagy Jónás világsikerű animációs filmjére.
De összetéveszthetetlen Psyché portréja „talpig egy szál nyakpántban”
Weöres Sándor gyönyörű könyvén.
A Carmina Burana Taverna Szálló, Pezsgőbár linóleummetszet-lány
bujálkodása közben keresem, hogy
25
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A művész 80. születésnapja
közeleg, ott áll mellette Vennes
Emmyke színésznő. Még szerencse, hogy ilyen fiatalka, bírja a
Líviusz által diktált őrült iramot.
A Finisszázs megnyugvást
adó perceit Fogolyán Kristóf
fuvolaművész-zeneszerző éteri, lélektől - lélekig szóló dallamai hozták el számunkra. Nagyon illett Gluck Orpheus zenéje. Meglepetésként Líviusz-Lulu
köszöntésére írt szerzeményét
adta elő – nagy-nagy sikerrel,
amelyet Lulu egy grafika ajánJobbról Gyulai Líviusz, Issekutz Sarolta és Várady Mária
dékozásával honorált.
hol a lány keze? Hát az udvarló férfi
A Várnegyed Galéria vezetője Incze Ilpénzes tarsolyát babrálja célirányosan!
dikó színművész bravúros közvetlenségA biliárd története XIV. Lajos korá- gel indította és zárta a három órás, gyorból, meg sok szépirodalmi mű illusztrálá- san elrepülő, élményt adó estet.
sa; minden a művész hatalmas történelmi,
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önirodalmi műveltségéről és páratlan, ma is kormányzat képviselői boldogok, hogy
gazdagodó oeuvre-jéről tanúskodik.
újra rangos rendezvénnyel gazdagították
A többit, kedves olvasó, nagy élvezet- a Várkerület és egyben Budapest minősétel olvashatod, az animációs filmeket pe- gi művészetet kínáló palettáját. Gyulai Lídig nézd meg az internetről!
viusz a mi élő Ararátunk.
Az örmény közösség nevében dr.
Várady Mária
Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyöelnök, az est háziasszonya
kerek Kulturális Egyesület elnök-asszonya köszöntötte az örmény származású művészt. Igen,
tény, hogy a felület gazdagságára, megmunkálására nagyon
nagy gondot fordít, s ez talán a
khacskar-ra, az örmény keresztes-kövek dús mintázatára hajaz.
Hol pöttyöz, vonalkázik, hol kalligrafikus hajlékony vonalhálóval
borít részeket. A folytonosság, a
mozgás igénye tereli az animációs film felé. Komplex érzelmek,
humor, pajzánság, filozófia „vagy
amit akartok”.
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Gyarmati Béla

Egy kitüntetés valódi története III. rész

1849 tavaszán az oktrojált (kierőszakolt,
az országgyűlés megkerülésével kihirdetett) alkotmány mind magyar, mind román
oldalon csalódást keltett, és ettől kezdődően Janku álláspontja közeledni kezdett
a magyarokéhoz. Augusztus elejére a magyar és a román vezetés között előrehaladott tárgyalások folytak, aminek eredményeképpen Avram Janku a csapataival együtt átállt volna a magyar sereghez.
A megkötött egyezség megvalósulására azonban már nem volt lehetőség, mert
augusztus 13.-án Világosnál megtörtént a
honvéd-sereg fegyverletétele.
A szabadságharc bukása a polgári lakosság számára abban a tekintetben megkönnyebbülést jelentett, hogy a császári hatalom azonnal nekilátott a fegyveres felkelők leszerelésének: Avram Janku
csapatainak is be kellett szolgáltatni a
fegyvereiket. Az Udvar ingadozott, hogy
Jankut fenyegetéssel, vagy jutalmazással
térítse-e maga mellé. A hatalom bizalma
- épp Jankunak a korábban a magyarokkal folytatott megegyezési tárgyalásai miatt - megingott Jankuban, így még egy rövid ideig tartó lefogásására is sor került.
A frissen trónra került I. Ferenc József már a magyarországi „lázongás” elfojtásának sikere előtt neki kezdett birodalma átszervezésének. 1849. októberében megjelent a császári pátens a
„telekadó-ideiglen”-ről, tehát a telekkönyvi viszonyok rendezéséig ideiglenesnek szánt átmeneti földadó-rendszer bevezetéséről. Ehhez Magyarországon nem
volt kellő számú szakember, ezért a felállítandó bizottságokba más tartományokból vezényeltek át kellő iskolázottságú

(érettségizett) hivatalnokokat. A rendelkezés végrehajtásaként érkezhetett 1850.
január 6.-án Gyulafehérvárra egy németül
jól beszélő csernovici születésű, 28 esztendős, lengyel nemzetiségű nőtlen hivatalnok, Józef Woyciechowski. 1850. július elsején Lukáts Róza már feleségül is
megy e Józef Woyciechowskihoz. Az esküvőt Zalatnán tartották meg (ahol Róza
szűkebb családja a szörnyű napok elmúltával is élt), de az esküvőt nem a templomban tartották, hanem a bányakapitányság épületében - mert ennek fedelét már
rendbe tették, míg a négy zalatnai templom közül még egy sem volt használható! Az esküvő egyik tanúja a már említett
Oelberg Frigyes volt, aki akkor már - a
zalatnai vérengzések során oly tragikusan elhunyt Anton Reinbold utódaként - a
zalatnai kohómester tisztét viselte. Az ifjú
pár a férj hivatalának megfelelően beköltözött Gyulafehérvárra.
A birodalmi rendcsinálás egyik fontos
eszköze a rosszak megbüntetése, ezért bizottságok küldetnek ki a kincstári vagyonban keletkezett károk felmérése és a felelősök megkeresése érdekében. Zalatnán a
Kincstár óriási vagyoni kárt szenvedett,
hiszen nem csak az ércvizsgálót dúlták fel
és a nemesfémbeváltó hivatalban található nemesfém óriási mennyisége tűnt el,
hanem minden kincstári épületet kifosztottak, feldúltak és felégettek, ezen kívül elpusztultak a bánya-berendezések, az
érczúzó művek és a kohók, mégpedig oly
mértékig, hogy a helyreállításuk csak évek
múlva fejeződött be. Zalatnára egy olyan
- végtelenül lelkiismeretes - hivatalnok érkezett, aki feletteseihez és az igazsághoz
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egyaránt igyekezett hűséges lenni. Johann
Nahlik századosnak a tényeken és eskű
alatt tett vallomásokra támaszkodó alapos
és tárgyilagos nyomozati jelentése szerencsére hozzáférhető, így igen értékes forrásul szolgál. A Nahlik-bizottság előtt a
zalatnai gyújtogatásokról vallomást tevők neve közt szerepel Wóizikofszka
Róza (azaz: Rosa Woyciechowska, született Lukáts) is. A vizsgálat 1851 nyarának
végén politikai okokból félbe szakadt, de
ekkorra Róza már egy éve boldog anyuka volt: 1851 júliusában megszületett a
Woyciechowski-család első gyermeke akit még hét követ majd!
A rosszak megbüntetése mellett fontos
a jók jutalmazása is: 1850 decemberében
az ifjú császár úgy rendelkezik, hogy a
császárhoz és a szülőföldhöz való rendíthetetlen hűséget tanúsító alattvalók elismerésére civil érdemkereszt alapíttassék,
négyféle fokozatban. (A polgári Érdemkeresztet helytelenül szokás Ferenc József-érdemkeresztnek is nevezni, ez azonban összetéveszthető a Ferenc József-rend
kitüntetésével, ami elsősorban katonai és
diplomáciai érdemek elismerésére szolgált.)
Erdélyben ekkor már zajlik az igazságos telekadó kiszabásának alapjául szánt
kataszteri felmérés, de a frissen földhöz
jutott román parasztság lázongásba kezd
és Janku vezetésével 1852-ben megtámadja a kataszteri felmérőket. Janku egyre kellemetlenebb a kormányzat számára!
Az ifjú Ferenc József 1852 nyarán a
frissen pacifikált Erdélyt körbelátogatandó július 20.-án Erdély földjére lépett. Látogatásától a románság igen sokat várt,
és mikor eredeti útitervét úgy változtatta meg, hogy az érchegységi harcok színhelyét is meglátogassa, a románságban
- és Avram Jankuban - óriási reménység
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éledt. A császár azonban elkerülte a fogadására a saját elképzelése szerint lázasan
készülődő Jankut, akit még csak nem is
engedtek a császár közelébe.
Ferenc József július 22.-én - Zalatnán
is áthaladva - Gyulafehérvárra érkezett,
hogy másnap részt vegyen a várban felállítandó Losenau-emlékoszlop alapkőletételén. (Ez a gyulafehérvári várban 1853ban befejezett neogótikus emlékoszlop a
piski csatában elesett annak a Ludwig von
Losenau császári ezredesnek az emlékére
készült, akit Nagyenyed megtámadtatásakor hiába kértek, hogy reguláris hadsereggel siessen a város segítségére…) Az esemény fényét emelendő és az uralkodó, valamint nemzete közti megbékélést erősítendő, az ünnepélyes alapkő-letétel alkalmából majd’ félszáz arra érdemesnek ítélt
személy részesült az uralkodó által átadott
kitüntetésben. A civil érdemkereszt különböző fokozatait ezúttal nem a forradalom
és szabadságharc leverésében közreműködők, hanem a civilek védelmezői és a
megbékélést elősegítők kapták.
Egy ilyen uralkodói jutalmazásnál a
megjutalmazandók kiválasztásához több
hivatali személyiség egyetértését kellett
elnyerni a végülis listán maradt 49 személynek. A bécsi Staats und Hofarchivban
fennmaradt a Csíkszeredán június 29.-én
véglegesített előterjesztés anyaga. Valószínű, hogy a kitüntetendők névsorát a korábban végzett hatósági vizsgálatok alapján állították össze, mert több olyan nevet
is találunk köztük, akik kiemelten szerepeltek a Nahlik-jelentésben. A listán külön csoportokban szerepelnek azok, akiknek a Ferenc József rend lovagkeresztjét szánták, aztán az Érdemkereszt koronás arany, arany, koronás ezüst és végül
a „sima” ezüst fokozatát szánták. Sok közöttük a polgármester, a pap/lelkész/pópa,
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de szép számmal szerepelnek más foglalkozások képviselői is (földész, nyergész,
azaz paraszt, illetve nyeregkészítő). Mind
civil, csak kettejük volt katona. Többségük nyilvánvalóan német (szász), néhány
németesen írott nevű román, és magyar
nevű csupán három fordul elő (bár egyikük lengyeles „álnéven”).
A kitüntetettek közt egyetlen nő szerepel, a mi Lukáts Rózánk! Az ő neve
lengyelesen szerepel, mivel ekkor már
Woyciechowskiné volt, azaz Rosa
Woyciechowska. (Bár a felterjesztők a neveket általában németesen írták, de Róza
férje után viselt új asszonynevét lengyelesen jegyezték le, ami két dolgot jelez: ő
ekkor ezt a névalakot használta és a jegyzőkönyv pontosan örökítette meg.)
A névsorban Erdély különféle vidékéről származó jutalmazottak szerepelnek, de minket a zalatnai és környékbeli személyek érdekelhetnek. Koronás arany érdemkeresztben részesült
Oelberg Frigyes (a kincstári javak megmentésére tett hősies erőfeszítésének jutalmául, aki Frigyes 1852-ben a zalatnai
Kohó és Aranybeváltó Hivatal igazgatója
lett). Arany érdemkereszttel jutalmazták
Rosa Wojciechowskát, azaz Lukáts Rózát
a - több ember életének megmentéséért,
a hivatalos Nahlik jelentés szerint: „különösen Marillai Ignác ellenőr neki köszönheti életét”. Zalatnához kapcsolódóan jutalmaztatott meg Urzsa János (Juon
Ursu) metesdi görög nem-egyesült (ortodox) lelkészt, aki a preszákai mészárlás
száznál több túlélőjének menekülésében
tevőlegesen segített, valamint „az ezüst
érdemkeresztet kapta: …Lukács György
sárdi földész”, aki a Juon Ursu pópa által kerített szekereken a zalatnai menekülteket szerencsésen eljuttatta Gyulafehérvárra.
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Az uralkodói látogatás nem vonzotta a
város, vagy a környék magyar lakosságát,
így legalább remélhető volt a zavartalan
lefolyás. Miután az uralkodó incidens nélkül eltávozott Gyulafehérvárról, Jankut
sürgősen „kezelésbe vették”. Augusztus
17-én letartóztatták, vasba verve Gyulafehérvárra cipelték, ahol gorombán megvallatták és agyba-főbe verték. Ugyan hamarosan szélnek eresztették, de ettől kezdve
rendőri felügyelet vigyázta lépteit - már
elég értelmetlenül, mert Janku agya ekkorra elborult és ettől kezdve haláláig teljesen ártalmatlanul kóborolt.
A bécsi udvari levéltárban máig fellehető dokumenumok szerint tehát
Lukáts Róza valóban magas kitüntetést kapott Ferenc Józseftől, de nem
a kiegyezés táján, hanem 1852. július 23.-án, nem Schönbrunnban, hanem
Gyulafehérvárott), és nem kizárt, hogy az
uralkodó valóban enkezüleg méltóztatott
a kitüntetést a honleányi kebelre feltűzni.
(A Woyciechowsky-házaspár amúgy járhatott Schönbrunnban, hiszen Róza as�szony egyik fivére a schönbrunni kastélybeli császári patikában volt „Hoflieferant”
[udvari szállító] patikus, de az nem a kitüntetés alkalma volt.] A gyémántos bross
adományozása azonban igen szinte kizárt. A felterjesztésben a kitüntetettek közül ugyanis négynek a neve mellé odaírták (mintegy kiegészítőleg, feltehetőleg
az uralkodó enkezével), hogy „és 100 frt”,
valamint az uralkodó ráírta az előterjesztésre, hogy ezen száz forintok kifizetéséről a pénzügyminiszter intézkedjen! Róza
neve mellett azonban ilyen 100 ft-os bejegyzés nincs, gyémántos brossról szóló meg különösen nincs! A fantáziaszülte
bross hiányát később a családi emlékezet azzal próbálta magyarázni, hogy azt
„később vissza kellett adni”. Ez azonban
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a kitüntetésre vonatkozó előírás félreértelmezése: a kitüntetéseket - a kitüntetett
halála után! - valóban vissza kellett volna szolgáltatni, de az uralkodó személyes
jóindulatának jeléül adományozott dolgokat (brossot, láncot stb.) sosem! Lukáts



Róza örökösei azonban a kitüntetés vis�szaszolgáltatását mulasztották el - szerencsére, mert így maradhatott meg az arany
érdemkereszt mindmáig, erzsébetvárosi
Lukáts Róza negyvennél több ma élő leszármazottjának örömére.





Bálintné Kovács Júlia

Kolozsváros olyan város, ahol dal született a
híres-neves, nevezetes örmény mészárosról...

Egy közös barangolásunkon bizonyítani is próbáltam, hogy a közismert dalban
megénekelt „hős” örmény volt, és most itt
a Füzetek olvasóinak is bizonygatni fogom. Íme a dalszöveg:
Kolozsváros olyan város,
A kapuja kilenc záros.
Abban lakik egy mészáros,
Kinek neve Virág János.
Kordován csizma lábára,
Sárga sarkantyú van rajta,
Összeveri legény módra,
Hull a csukros szegfű róla.
Kapum előtt összeveri,
Víg szívemet keseríti,
Kapum előtt ne veregesd,
Víg szívemet ne kesergesd.
Meghót Jánosnak az apja,
Rámaradt a gazdagsága:
Hat ökörnek a kötele,
Három vasvillának nyele.
1. Az örmények egyik fő foglalkozása annakidején a mészárosság volt.
30

(Örmény dédnagyapám is azt művelte.)
És a húsokat különleges fűszerekkel tették ízletessé.
2.A tímár mesterségen belül a kordovány
elkészítésének módját csak ők ismerték.
3. A Virág név szerepel az örmény családnevek között.
Ráadásul a Kolozsvár közvetlen közelében levő Gyalu községből az 1930-ban
Szamosújváron megtartott templomszentelési ünnepségre adakoztak:
Gilau - Gyalu
Ázbej Viktor, Id. Betegh Márton,
Bocsánczy Anna, Özv. Kovács Gy.-né,
Virágh Kristóf, Virágh Márton
A bizonyítást befejeztem. Aki nem hiszi, járjon utána.!!!
(Szerkesztői megjegyzés: Szongott
Kristóf A magyarhoni örmény családok genealógiája… könyvéből: Virág, a
Cshicshágián család magyar neve. Lucas
Virág (Florja). Szamosújvári Házassági anyakönyv III.kötet 63.l., 1851 jan. 16.
Lásd: Csicshágián, Flora, Gulin, Vártán,
Várteresz, Zachariás.)
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Hogyan találtam rá az erdélyi
magyarörmények híres zenész családjára?
(3. befejező rész)

Az idei csíksomlyói búcsún újra volt szerencsém hallani az
előénekes Petres Zoltán Tamást, aki egy évvel ezelőtt kíváncsivá tett, terítsem ki, nincsenek-e örmény gyökerei? Azóta Petres
Csaba úgy tájékoztatott, hogy az előénekes nem családjuk tagja, de számomra ez nem zárhatja ki az esetleges örmény gyökereket. Egyelőre azt „tallóztam”, illetve találtam a világhálón,
hogy ez a kellemes külsejú fiatalember Petres László magyartanár (Lujzikalagor).

Virtuózok-középdöntő: továbbjut-e a csíkmadarasi 14 éves zongoraművész?
Petres Lajos Tamás, csíkmadarasi zongoravirtuóznak
drukkolhatunk péntek este a hazai idő szerint este fél tízkor kezdődő és a Duna TV által közvetített Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorban.
A péntek esti első középdöntőn a tinik korcsoportja méretkezik meg, innen hárman jutnak tovább a korcsoport döntőjébe.
Az első megmérettetésen a Tinik csoportjából kilenc versenyző jutott tovább a korcsoportos középdöntőbe, köztük
Petres Lajos Tamás csíkmadarasi jelentkező, őt ma este kamarazenekar várja egy közös muzsikálásra.
A 14 éves Petres Lajos Tamás Csíkszeredában tanul a Nagy
Petres Lajos Tamás (Fotó: István Művészeti Középiskolában. Hét éve játszik zongorán,
mediaklikk.hu)
a zene iránti szeretetét kántor nagyapjától örökölte. „Biztos
büszke lenne rám most a nagypapám” – mondta a versenyen
való bemutatkozásán a székely versenyző, akit Siklódi Réka zongoraoktató készített fel
a megméretkezésre.
Forrás: Maszol.ro 2016. május 6.

Olvasói levél (részlet)

Kedves Bálint Júlia!
Kovács Judit vagyok Csíkszeredából, lapjuk olvasója. Nagy szeretettel és érdeklődéssel olvasom értékes lapjukat. Köszönöm.
Nagymama, Waitsuk József és Török Mária leánya örmény fakereskedők gyermeke Gyergyótölgyesen lakott. A tölgyesi rom. katolikus templomot ők építették. (...)
Tisztelettel Kovács Judit
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Meghívó

Fővárosi Örmény Klub

Kedves Nagyszülők, Szülők és Gyermekek!
Az augusztusi klubbal elsősorban a gyerekeknek kívánunk örömet szerezni, s a tanév
előtt szellemi táplálékot adni. A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat idén
a Kovász Egyesületet is támogatja. Az egyesület szervezésében épp ebben az időpontban csángó gyerekek táboroznak az anyaországban, s nekik is kedveskedni szeretnénk
e rendezvénnyel.
A Béres Ferenc népdalénekes nevét viselő

Béres Művészeti Együttes

az örmény származású Kacsóh

Pongrác: János vitéz

című daljátékát adja elő. Az előadást betanította „Szabi bá”, azaz Szabolcs tanár úr. A
koreográfiát készítette és a táncokat betanította Szalai Nándor.
			
Főszereplők:
			
Iluska
Domsits Donatella
			
János vitéz
Németh Tamás
			
Bagó 		
Kiss Krisztián
			
Boszorkány
Jankus Boróka
			
Király 		
Szitás Balázs
Az előadást négytagú zenekar és tánckar teszi színesebbé.
Időpont: 2017. augusztus 17. (csütörtök) 17 óra.
Helyszín: Budapest, V. ker. Akadémia utca 1. I. emeleti színházterme.
Regisztráció: ormeny12@freemail.hu, 30/222-74-37.
Kérjük, szíveskedjenek süteményt és vizet, esetleg dobozos üdítőt hozni.
A rendezvényt a Fővárosi Örmény Önkormányzat támogatja.
„A magyar irodalomnak vannak sokkal nagyobb szabású alkotásai, mint a János vitéz. De a János vitéz az, amit az ember szeretne odaajándékozni külföldi ismerőseinek,
hogy megérezzék a magyar népjelleg melegségét, humorát, semmihez sem fogható báját, hogy megérezzék a magyar szív verését. Ebben a műben csodálatosan együtt van a
magyar föld valósága és a magyar lélek álma. Ilyesmi, mint a János vitéz, a legnagyobbaknak is csak egyszer sikerül.”					
Szerb Antal
„Ez az alkotás bármely irodalomnak díszére válna.”		
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Ispánki Katalin

Örmények lábnyomán Kassán és Vizsolyban

Annak ellenére, hogy az örmények magyarországi megtelepedésének fő színtere Erdélyország volt, az örmények nyomát egész Nagy-Magyarországon feltalálhatjuk. Issekutz Sarolta elnök asszony
sokszor idézett mondását („Kétféle ember él a Kárpát-medencében: az egyik
tudja magáról, hogy örmény gyökerű, a
másik még nem tudja magáról, hogy örmény gyökerű”) önkényesen tovább fejlesztve: vannak Nagy-Magyarországon
olyan helyek, melyeknek konkrétan ismerjük az örményekhez való kapcsolatát és vannak olyan helyek, melyek esetében még a „nemtudás” állapotában vagyunk! Nos, éppen egy ilyen „nemtudás”
állapotot eliminált Kassa és Vizsoly tekintetében a Fővárosi Örmény Önkormányzat által szervezett csoportos kirándulás (
június 17-én). Ennek következtében itt és
most nem e két település történelmi, építészeti és irodalmi emlékeit mutatjuk be,
hanem ezen vidék – ha nem is túl hangsúlyos - örmény kapcsolatait tárjuk fel.
Egy: Kassa és az
örmény borkereskedők
Nagy Kornél: Örmény kereskedők Tokaj–
Hegyalján c. cikkében (Rubikon, 2016. 8.
sz.) bukkantunk rá Kassa és az örmények
első találkozási pontjára.
Mint ismeretes az Aniból elmenekülő
és századokon át nyugat felé vándorló örmények egy része Lengyelországban (akkoriban Podolia), ott is elsősorban városokban telepedtek meg és mint a legtöbb
helyen, ott is kereskedésből tartották fent
életüket, aminek következtében befolyásos örmény kereskedő klánok jöttek létre.

Ilyen híres kereskedő klán volt Lengyelországban a lengyelesített nevű Abgarowicz,
Bernatowicz, Isakowicz, Mardirosowicz,
Nersessowicz,
Nowak,
Ohanowicz,
Petrowicz, Romaszkan, Stefanowicz,
Torosowicz, Symonowicz, Teodorowicz
és a Tumanowicz család. Ezek a kereskedő klánok a 15. század óta Magyarországra jártak borokat vásárolni, és általában Bártfa, Eperjes, Kassa, Késmárk
vagy Lőcse városokban, majd később
Tokaj-Hegyalján jutottak magyar borokhoz. A 17. század közepéig a lengyelországi örmények a Rákóczi-családdal és
más – a már említett települések - magyar
főúri, köznemesi és kisnemesi szőlőbirtokos családjaival álltak szoros üzleti kapcsolatban.
Kettő: A Vizsolyi Biblia és az örmény
borkereskedők
Nagyon érdekes, ámde nem logikátlan kapcsolat alakult ki a lengyelországi örmény
borkereskedők és a Vizsolyi (Károli) Biblia között. No nem ám azért, mert - mint a
források írják - a 16. században a galíciai

A vizsolyi református templom
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városok örmény templomaiban a liturgia (surb patarag)
alkalmával hegyaljai borral
áldoztak, hanem, mert a lengyel származású Mantskovits
Bálint nyomdász a Károli
Gáspár által fordított első
teljes magyar nyelvű Biblia
nyomtatásához (1590) a papírt Lengyelországból hozatta. Ebből már sejthetjük a továbbiakat: az
örmény kereskedők boros-szekerükkel éppen a vizsolyi templom erődítésként szolgáló kerítőfala alatt fordultak keletnek a
bortermelő hegyek irányába, eközben volt
alkalmuk lepakolni a templomkertben álló
nyomda részére a lengyelhoni papírt a
Biblia nyomtatáshoz.
Három: II. Rákóczi Ferenc bujdosótársai és a rodostói örmény házak
A magyarok és örmények egy nagyon érdekes – bár véletlenszerű és periférikus kapcsolatára világít rá Pintér Tamás építész egy megjelent könyvében.
Mint ismeretes, II. Rákóczi Ferenc
(1676-1735.) a róla elnevezett szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem hamvait
1906. október 29-én Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban helyezték végső
nyugalomra.
Az is köztudott, hogy a vesztes szabadságharc után Rákóczi - lengyelországi, angliai, majd franciaországi rövid tartózkodás után - 1717-től Törökországban talált végső menedéket bujdosótársaival együtt. A török szultán - megtagadva
a bujdosók kiadatását - a fővárostól kissé távolabb fekvő Rodostóba telepítette le
őket. A fejedelem ebben a Márvány-tenger melletti városban rendezte be új otthonát 1720-tól (itt is halt meg). A körülötte kialakult magyar bujdosó-kolónia
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A Vizsolyi (Károli) Biblia

tagjainak a török szultán Rodostó nyugati szélén, az akkori örmény negyedben 24
házat biztosított lakhatásul. (Sajnos e rodostói házak ma már nem láthatók.)
További érdekesség, hogy azok a Rákóczi kíséretében itt élő magyar emigránsok, akik nem kötöttek házasságot az ottani görögökkel, vagy Magyarországról hozott családjuk volt, haláluk után (valószínűleg keresztény voltuk miatt) az örmény
temetőbe lettek eltemetve.

II Rákóczi Ferenc síremlékénél Esztergály Zsófia
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(Megjegyzés: Rákóczi fejedelem rodostói házának hasonmása a fejedelem tárgyi emlékeivel – mint Rákóczi emlékhely
– többszöri nekibuzdulás után 1991-ben
nyílt meg a nagyközönség számára Kassa városában, melyet természetesen mi is
megtekintettünk.)
Négy: Lázár Vilmos – szabadságharc
– Kassa
Bona Gábor történészt idézem: „Szkárosi
LÁZÁR VILMOS-[ra] …április elején
a Zempléni hadmegye parancsnokságát bízták rá… a Bereg–Ugocsa–Ung és
Zemplén megyék területén állomásozó
mintegy 2000 főnyi katonaság élén neki
kellett e terület védelmét – egy Galícia
felőli támadás esetére – megszervezni. E
dandárnyi erővel még a hónap folyamán
Kassára vonult, ahol egy hadtest alakult
Felső-Magyarország keleti felének védelmére. A hadtestben Lázár egy hadosztály
vezetését vette át. Május folyamán a hadtest a Kárpátok hágói közelében nyomult
előre.
A cári csapatok június közepén Galícia
felől meginduló támadása lehetetlen helyzetbe hozta a magyar sereget. A támadók
több mint tízszeres túlereje megállításukat
nem, legfeljebb előnyomulásuk lassítását
tette lehetővé. A magyar csapatok elkeseredett utóvédharcok közepette Eperjes
körzetéből Kassán és Miskolcon át július közepére Ceglédig vonultak vissza…”
Öt: Mártonffy Márton
országgyűlési képviselő
Végül Mártonffy Márton (1848–1917) országgyűlési képviselő életrajzában találtunk Kassai vonatkozásokat. Róla még
tudni lehet, hogy az iparoktatás országos főigazgatója és a Lipót-rend lovagja
volt. Szilágyrécsén született, középiskolai

A kassai rodostói ház

tanulmányait Szamosújváron és Kolozsváron végezte. Papi pályájának megszakítása utána Pesten folytatta tanulmányait, majd tanári és tanfelügyelői tevékenységet folytatott Kassán és Temes megyében. Számos szépirodalmi, politikai és
pedagógiai tanulmánya jelent különböző
szaklapokban, kiváló magyar nyelvtankönyvet szerkesztett. A továbbiakban az
EÖGYKE Füzetek 2010. áprilisi számából idéznék (a teljes élet és pályarajzot ld.
az említett cikkben):
„1872-ben a kassai állami főreáliskolához lett helyettes tanárrá kinevezve. 1873ban Kassa város szervezvén a községi polgári fiú- és leányiskolát, ennél volt mint
rendes tanár alkalmazva. 1875-ben már
igazgatója lett az általa teremtett és csakhamar virágzásnak indult intézetnek.
Ezen minőségben tizenhét és fél évet
töltött és részt vett Kassa város minden
kulturmozgalmaiban. Már 1873-ban szerkesztette a Haladás czimű lapot, majd a
35

2017. július-augusztus

Erdélyi Örmény Gyökerek

Sárosmegyei Közlönyt, utóbb éveken át az
Abaúj-Kassai Közlönyt. Tagja volt hosszú
éveken a városi törvény-hatósági és közigazgatási bizottságnak; részt vett a felsőmagyarországi múzeum megteremtésében
s annak egy ideig titkára is volt. 1884-ben
szervezte a városi ipariskolát s ennek mintaszerűsége az egész országra hatást gyakorolt…. Hatást gyakorolt írással és szóval az egész fölvidék kulturmozgalmaira.
Czikkeit szívesen olvasták, szónoklatait örömest hallgatták…..1889-ben Csáky
Albin miniszter és Berzeviczy államtitkár
… temes megyei tanügy vezetésére állította…. Hogy Kassán mily becsben részesült



s hogy mily veszteségnek tartotta a város
az ő távozását, erről ékesen tanúskodik az
a meleghangú átirat, melylyel a város nevében a tanács elbúcsúzik tőle”.
Felhasznált irodalom:
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/
ormeny_kereskedok_tokaj_hegyaljan/
http://www.magyarormeny.hu/uploads/
file/fuzetekfileok/eogyke_2010apr_1-48_
VEGSO.pdf
h t t p : / / m u l t - k o r. h u / 2 0 1 0 0 2 1 2 _ a _
rodostoi_ _hazak_utolso_pillanatai
BONA GÁBOR: Az 1848/49-es szabadságharc örmény hősei Bp. 1995. OÖÖ.





Karácsony Ernő emlékkiállítás

Szamosújváron az örmény kulturális központban, 2017. július 1.-én

Benedek Katalin
művészettörténész

Hölgyeim és Uraim!
Öröm és hiány ez a ma nyíló tárlat. Hiány, mert Karácsony Ernő már nincs
közöttünk. Hiány még akkor is, ha a halál számára talán megváltást jelentett.
De többet az örömről: 30 évnyi alkotói tevékenység, mintegy 50 hazai és külföldi kiállítás vallanak e termékeny művészpályáról. Zárójelben jegyzem meg
Benedek Katalin
azt a sejtésemet, hogy a korán elhaló, sokat alkotó művészek szinte kezdettől fogva nagyvonalakban bepillanthassunk a Karáérzik, hogy sietniük kell. Ezen alkalommal csony Ernőt foglalkoztató témákba, rálelegy kamara jellegű emlékkiállításon villan jünk sajátos stílusára, alkalmazott technikáföl Karácsony Ernő alkotói arcképe. Egy ira. Természetesen a művek egyben önvalkényszerűen lezárult életmű darabjaival ta- lomások is. Hol beszédesebbek, hol szűklálkozunk. A Tarisnyás Csilla gondozásában szavúbbak. Ilyen értelemben is lehet sokatmegvalósult kiállítás alkalmat kínál, hogy mondó egy csendélet vagy egy tájkép.
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Immáron hatodik alkalommal állhatok a festő képei elé.
Hirtelen felidéződik bennem
például az Operaház Vörös
Szalonjában tartott megnyitó előtt néhány perc, az eseményre összegyűlt és a képeket nézegető emberek csoportja, miközben Karácsony
Ernő kissé szorongva, félrehúzódva és elgondolkodva várja az ilyenkor szokásos
vernisszázs-ceremóniát.
Az emlékkiállítás főszereplője erdélyi magyarörmény származású székely képzőművész, a müncheni, majd nagybányai iskola mesterének,
Hollósy Simonnak fajtájából való. Közelebbről, a Nagybányához kötődő festődinasztiából származott. Szinte genetikusan, zsigereiben érezte a közvetlen természetélményt. Apai nagybátyja Karácsony
János festőművész. Érzékeny akvarelljeit a Magyar Nemzeti Galéria is őrzi. Karácsony Ernő Hollósy szellemi örökségét
vitte magával. Erről a szemléletről Hollósy
Simon szavait említem:”Ilyen iskola minden embert egyenként, egyénileg fejleszt,
nemcsak kivitelben, de nézni-látni tanít a
szó legszorosabb értelmében szellemileg
is.” A székelyudvarhelyi születésű festő azonban nem volt Nagybánya-epigon.
Ő egy más kor gyermeke. Nyugtalanságára, mozgalmas életére ráfelelnek megfestett tájai. Elsősorban fái tolmácsolják lelkiállapotát, mely nem derűs. („Depres�sziós térségek festőjeként, annyi kínt, tehetetlenséget átélve, lehetnék-e más? A
derű festője egy derűsebb történelemmel
lehetnék.”-nyilatkozta 1997-ben.) Ezek a
teremtmények - olykor feszületben végződve - büszkén törnek az ég felé, megtörnek, hajladoznak. Akárcsak alkotójuk.

2017. július-augusztus

Ahogyan a vihar tépi őket, ahogy a nap rájuk süt. Összemosódnak egymással, fölfelé felhők, párák, ködök, baljóslatú gomolygásában folytatódik a látvány. Nincs
éles határ ég és föld között, a valóság és
az álom között sem. A természet fájdalomtól vonagló arcot ölt, szél süvít a kínban
tekergő formákban. De néha, pillanatokra becsillan a fény, ettől elviselhető. Fenyők adják elő drámájukat. Velük azonosul a fenyő-lelkű művész. A tájfestő a természetből átértelmezett, szinte végtelenített formákkal jeleníti meg az álmot, az
ébredést, erdei sziréneket. A táj- és hangulatélmény a szent Hargita erdeinek,

Tarisnyás Csilla, a Pro Amenia Alapítvány elnöke
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tisztásainak megörökítésekor a legőszintébb. Ilyenkor szinte gyengédséggel övezi a szigorú és fenséges hegyeket, a hajnali és őszi vidéket. A Gyilkos-tó fatörzsei
képtelenek kiszakítani magukat a táj lidérces fogságából. A dinamikus ecsetvonásokkal felvitt izgatott sárgák, lilák, izzó vörösek jól visszaadják alkotójuk vibrálását,
belső háborúját. A néhol alkalmazott józan
fehér kereten futó színes vonal is utal a belül dúló háborgásra. Ez az apró utalás ötletes megoldást kínál a valóság és a látomás elválasztásához. A drámaiság megjelenítése és érzékeltetése mellett virágos és
aktos csendéletein az érzékiség hagy nyomot, egyfajta ösztönvilág férkőzik a képekbe. Másutt meg ráérezünk, hogy az

László Zita színművész

átírt, az absztrakció felé elmozduló stílusban fogant művek tulajdonképpen lelkiállapot kivetítések. Intenzív színei magukkal
rántanak, feszültséget keltenek.
Nem a jelen bemutató feladata, hogy
Karácsony Ernő művészi fejlődését illusztrálja. Annyit azért elmondok, hogy
2005 körül palettája további színekkel
gazdagodott, térépítése határozottabbá
vált, összegzőbb, sűrítettebb kompozíciói születtek.
Sok érdekes példát találhatunk arra,
hogy Karácsony Ernőt művészi útja milyen ígéretes kifejlődés felé vezetett volna. Életműve így, töredékesen is egész.
Köszönöm a figyelmüket.

Hencz József és Hencz Márk zeneművészek

Karácsony Ernő – Lélekdarabkák
A kiállítás megnyitását követően Lélekdarabkák c. pódiumműsorral emlékeztünk a festőművészre, amelyet László Zita
szatmárnémeti színművész, Hencz József
(zongora) és Hencz Márk (fuvola) zeneművészek adtak elő. László Zita a művész életét, vívódásait személyes élményei, vers idézetek, énekek összefűzésével igen nagy átéléssel mutatta be, amely
a közönséget a füllesztő hőség ellenére is
38

teljesen lenyűgözte. A szöveg - zene váltakozása nagyszerűen érzékeltette Karácsony Ernő hangulati váltásait, különösen
a képei díszletszerű hátterével. A zsúfolásig megtelt teremben a közel egy óra hos�szat tartó előadás során egy pisszenés sem
hallatszott, majd véget nem érő tapssal jutalmazta a közönség a művészeket. Felejthetetlen előadás volt.
M
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Karácsony Ernő Lélekdarabkák – a kiállítás meghívóján, Karácsony Ernő festménye

Bogdán Kálmán







Megtörtént…

Bátyám, Bogdán László 1941-ben érettségizett a Ciszterci Rend egri Szent Bernát Gimnáziumában, Erdélyi Guidó tanár úr volt az osztályfőnöke. Ezt követően az Egri Érseki Jogakadémia hallgatója lett, de tanulmányait a háborús idők derékba törték. 1943-ban önként vonult be
katonának és teljesített szolgálatot Rozsnyón a 13. gyalogezrednél. A kiképzések után 1944 áprilisában vitték ki az ezredet a frontra és augusztustól már állandó harcban álltak az Erdélyben levő Vörös Hadsereg egységeivel.
Így került sor az ún. Tordai csatára
1944. szeptember 13. és 22. között. Ebben
az ádáz harcban több mint 2500 magyar

katona esett el, köztük bátyám is szeptember 17-én. Ő Magyarpeterdnél kapott egy
sorozat mell-lövést és halt bele a sérülésébe. Majd a többi halottal együtt az ottani lakosok temették el őket Tordatúron. A
háborúnak ebben a szakaszában a magyar
katonai vezetés már szétesett és így hivatalos értesítést a családunk nem is kapott
a bátyám haláláról csak a kósza hírekből
értesültünk, hogy hősi halált halt. A háború után édesanyám, mint tanítónő Egerben
tanított, és az egyik óráján a háború borzalmairól beszélt a gyerekeknek (édesapám is katona volt, ő 1944. januárjában
halt meg). Ezt követően eltelt egy pár hónap, és – mit tesz a Jóisten – az egyik kis
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tanuló jelentkezett, hogy az ő nagyszülei
Erdélyben Tordatúron élnek és az erdész
nagyapja írta: Bogdán László ott van eltemetve a tordatúri temetőben. Az akkori
politikai helyzet nem tette lehetővé, hogy
elutazzunk bátyám sírjához. Csak az 1950es évek végén jutottunk el, amikorra valamelyest már enyhült a merevség a magyarokkal szemben. A faluba érve megkerestük édesanyám tanítványának nagyszüleit elmondva jövetelünk célját. Ők rögtön
azzal kezdték komoly hangsúllyal, hogy
ne menjünk ki a temetőbe. De hát miért?
– mi ezért jöttünk. De hát ne és ne! – Természetesen nem fogadtunk szót, és velük
együtt megkerestük a temetőt. Útközben
mondták el, hogy a háború után, a ’40-es
években még iskolás gyerekek gondozták
a magyar katonák sírjait, majd jött egy utasítás a román kormánytól, és ennek végrehajtásaként végül is dózerrel eltörölték az
elesettek sírjait. A látványt és ennek hatását, azt hiszem, nem kell ecsetelni. Sok év
telt el egészen napjainkig, amikor a Duna
TVben volt egy röpke riport, hogy Tordán
megalakult a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság és az ő munkájuk első eredményeként már fel is állították az emlékoszlopot a Tordai csatában elesett honvédek tiszteletére. Elhatároztuk a feleségemmel, hogy elutazunk Tordára, és megkeressük ezt az emlékhelyet, és mi is leróhatjuk végső tiszteletünket. Autóval mentünk,
Torda előtt egy kis kitérővel ismét bementünk Tordatúrra az ottani róm. kat. temetőbe. Látogatásunk ismét eredménytelen
volt. Több magyar családot is fölkerestünk, beszéltünk magyarokkal, de ők sem
tudtak semmiféle felvilágosítást adni (beszédükből úgy éreztük, nem is mernek).
Ezek után mentünk Tordára egy számunkra ismeretlen, ma már 60–70 ezer lakosú
városba. A TV riporton kívül semmit sem
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tudtunk. Jártuk autóval a várost, mígnem
megpillantottunk egy teret közepén emlékoszloppal. Megálltunk, kiszálltam, hogy
megnézzem, kinek, minek az emlékműve, – (Szűz Mária obeliszk volt). Kiszállt
a feleségem is és megszólított egy idősebb
asszonyt, elmondván, mit keresünk. – (És
mit tesz a Jóisten) – Sehova ne menjenek,
mondja, jöjjenek be ebbe a házba, mert itt
mindent tudnak, amit önök tudni akarnak.
– Úgy is volt. A házban (korábban a ferencesek rendháza volt) bevitt egy szobába,
ahol egy férfi – Gergely Márton, az ottani Caritas szervezet vezetője – dolgozott.
Bemutatott bennünket, mi elmondtuk jövetelünk célját. Felvette a telefont, tárcsázott, majd közölte velünk, hogy ½12-kor a
ref. templom előtt fog várni bennünket egy
úr, neve Pataki József, aki a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottságnak a vezetője, és ő minden kérdésünkre választ tud
adni. De addig van még másfél óra, menjünk ki a tordai temetőbe és keressük fel az
adományokból felépített honvéd sírkertet.
Ki is mentünk és a domboldalon levő hatalmas nagy temetőben végül is megtaláltuk, amit kerestünk. Meghatódva álltunk a
látvány előtt, mert egy nagyon szép rendezett sírkertet találtunk. A közepén egy
székely kopjafa, négy oldalán, márványtáblákra felírva az elesett katonák nevei,
akiket ők több évtizedes kutatásaik során – leginkább a települések plébániáin – fel tudtak deríteni. Az emlékoszlop
mellett pedig hosszú katonás sorban az
elesett honvédek sírkeresztjei. Elhelyeztük piros-fehér-zöld díszítésű koszorúnkat, és könnyes szemmel vettünk búcsút
az emlékhelytől, sietve megbeszélt találkozónkra Pataki Józseffel. Ő jött is pontosan, bemutatkozásunk után beszélgetésünk olyan volt, mintha gyermekkorunk
óta ismernénk egymást. Elővette iratait
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és felolvasta bátyám adatait – név, anyja
neve, születési ideje, helye, szolgálati helye, hol esett el a harcban, milyen lövéseket kapott, valamint hol temették el a falu
lakosai a csata után. Ez az ott töltött pár
óra mély nyomokat hagyott bennünk, valószínű életünk végéig hatással lesz ránk.
– (Azóta fel vettük a kapcsolatot a hazánkban levő szervezet vezetőjével, dr. Cech
Vilmossal felajánlva segítségünket.) Mindent megköszönve elbúcsúztunk, de még


Bálintné Kovács Júlia

ma is fülünkbe cseng, amit Pataki József
Tordán mondott: addig tegyünk meg mindent, amit csak lehet az emlékek megmaradása érdekében, amíg élünk, mert az idő
elmossa a dolgokat, és utódaink ezek nélkül már nem fognak emlékezni semmire.
Forrás− EGRI FEHÉR/FEKETE a
Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának
lapja a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola hírei 2004.





EMKE-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1992 óta adja
át az erdélyi Oscarként is emlegetett EMKE Díjakat, amelyekkel a kiemelkedő teljesítményeket jutalmazzák.
Az idei rendezvényt 2017.
április 8-án, szombaton tartották a kolozsvári Bánffy-palota
Tonitza termében, és őszinte
örömünkre jó barátunk, az örmény gyökerekkel többszörösen „megáldott” Essig József is
a díjazottak között volt.
Essig József fotóművész,
szerkesztő-operatőr, a kultúra és civil kezdeményezések területén nyújtott
szerteágazó tevékenységéért vehette át a
Janovics Jenő-díjat, amelyet dr. Széman
Péter, az EMKE elnöke adott át.
(Janovics Jenő-díj: az audiovizuális
tömegkommunikáció, valamint az online
média képviselői, filmes szakemberek és
fotóművészek kaphatják. Janovics Jenő
(1872 – 1945), színész, színházigazgató,
filmrendező, forgatókönyvíró a magyar

Fotó. Horváth László

filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály
és Korda Sándor felfedezője volt.)
A díjat alkotó szobrok Venczel Árpád
szobrászművész, restaurátor Parasztmadonna című alkotásának kisebbített másolatai, az okleveleket pedig Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti Imecs László festő-grafikus
(1915–2009) tervei alapján.
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Csíkszépvíz 2017

Szakács Endre és Gál Hunor

Budapestről a népes küldöttség vett részt
a csíkszépvizi zarándokúton, valamint a
XXI. Örmény családi találkozón június
8-12. között, amelyet a Csíkszépvizi Örmény-katolikus Plébánia és a Szentháromság Alapítvány rendezett. Csíkszépvizen a
Zakariás Panzió fogadta küldöttségünket.
A Polgármesteri Hivatal pincetermében június 9-én Fancsali János (Budaörs)
videovetítéses előadását hallhattuk Viski
János, Kodály Zoltán magyarörmény tanítványa – emlékezés a Kodály-évforduló
alkalmával – címmel, majd Nagy Gyöngyvér (Csíkszereda) Ükanyámtól Petőfiig –
családtörténeti gondolatok Mezei János
42

festőművészről tartott előadást vetített képekel.
Június 10-én, szombaton a zsúfolásig megtelt, eredeti állapotára
restaurált örmény katolikus templomban ünnepi szentmisén voltunk
együtt, amelyet Szakács Endre vikárius celebrált a Vörösköpönyegesek
és nagyszámú ministráns közreműködésével. A misét követően
a templomkertben (cinteremben)
Bodurián János, Magardici (1881.
június 7. Bardizag (Anatólia, Török-

ország) – 1959. december 8. Ecsmiadzin,
Szent Gajane templom kertjében, Örményország) örmény katolikus pap, író,
tanár, lapszerkesztő, nyomdatulajdonos,
az utolsó csíkszépvizi örmény katolikus
szertartású plébános (1929-1959) emlékére emléktábla avatáson vettünk részt. Ő
volt az első örmény enciklopédia megalkotója, aki Csíkszépvizen saját nyomdát működtetett. Az Örmény Genocídium éveiben
100 árva gyermeket segített a túlélésben.
Az emléktáblát Bodurián János, Aram és
Ágota (Székelyudvarhely) állíttatta.
Az Örmény Kaszinóban megtekintettük a helyi örménység családjainak
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fotókiállítását, valamint
Simó Júlia különlegesen
szép örmény viselet bemutatóját, amelyeket a
magyarörmények viselhettek, illetve boldogan
viselnének manapság is.
A XXI. örmény családok találkozóján kb. 250
vendég vett részt, akik a
sportcsarnokban kis műsor, tombola közben fogyaszthatták el az örmény konyha remekeit a
közös ebéden.
Másnap a Gyimesekbe,
az ezeréves határhoz zarándokoltunk, majd közös vacsorán búcsúztunk el az otthonmaradottaktól.



is támogatta.



Közben volt módunk a
99 éves Zakariás Péter
bácsival is találkoznunk,
aki egyetlenként beszéli még az örmény nyelv
nyugati nyelvjárását Erdélyben. Mielőbbi felépülést és jó egészséget
kívánunk Neki.
A zarándokutat és rendezvényt a Zuglói Örmény Önkormányzat,
Hargita Megye Tanácsa, a Csíkszépvizi Polgármesteri Hivatal, valamint a Bp. Főv. II. ker.
Örmény Önkormányzat
M.



Főzőverseny

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Ön- A Hegyvidék újságban cikk jelent meg
kormányzat részt vett a Hegyvidék Ön- Antal Ildikó tollából, ebből közlünk részkormányzat által június 11-én szervezett letet:
A versenyt az Örmény Bogrács nyerfőzőversenyen. 13 csapat indult. KeszyHarmath Enikőt kértük fel főszakácsnak, te meg, amelynek tagjai nem egyetlen
étel elkészítéaki már otthon
sére összponelhatározta,
tosítottak, hahogy megnyenem komplett
ri a versenyt.
örmény menüNagyon szésort állítottak
pen köszönössze.
jük Enikő se–
Kizárt,
gítségét.
Az
hogy
eláruÖrmény boglom a receprács nevű csatet – mondta
pat tagjai: Béaz örmény ízek
res László Attila és Kiss Máté Jobbról Keszi Harmath Enikő, Kiss Máté Gábor, Béres mestere, KeszyLászló Attila
H a r m a t h
Gábor volt.
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Péterné Enikő –, de kóstolót örömmel
adok belőle.
S már tálalta is az ínycsiklandó illatú padlizsános borjúragut, ám az igen ízlésesen szervírozott ételt sajnos – idő híján – nem volt módom megkóstolni. Ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy a
menü részeként előételnek kínált, csípős
zakuszkával megsimogatott, grillezett
padlizsánkarika – mazsolás spenótfelfújttal – mesésen finom volt.
A legtöbb dicséretet persze a győztes
kapta. A helyi örmény nemzetiségi önkormányzat által főzött és saját készítésű



zöldségszobrokkal is dekorált komplett
örmény menü egyértelmű sikert aratott.
Fotók: Sárközy György





Pál János festőművész kiállítás megnyitója július 12-én
A kiállítás augusztus 21-ig tekinthető meg a
Magyar Természettudományi Múzeumban.
Ahogy beléptem a hatalmas kiállító térbe, rögtön szembe tűnt a többszáz gyönyörű lepke festménye, amelyek rajzolata - közelről megtekintve – különösen lenyűgöző.
Hihetetlen aprólékossággal kidolgozva láthatjuk élővilágunk gyönyörű teremtményeit, melyeket közelről talán nem is veszünk
észre. Állatképek. tájképek teszik változa-

tossá a kiállítást. A kiállítást Dr. Matskási
István címzetes főigazgató nyitotta meg,
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méltatva a festőművész 40 évnyi munkásságát a múzeumban.
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Fővárosi Örmény Klub 2017. június 15.
Irodalmi est a Fővárosi Örmény Önkormányzat rendezésében
Jó hangulatú irodalmi műsort állítottak össze a rendezők az Örmények – Magyar írók az örmény városokról, az örmény emberekről c.
kötetből (Noran Kiadó Kft. 2008).
Bányai Elemér, Törös Tivadar,
Petelei István, Pálffy Gyula művei hangzottak el Pagonyi Judit és
Várady Mária színművészek tolmácsolásában. A verseket és prózát gitármuzsika váltotta. Igazi
kikapcsolódást jelentett mindenki számára az est az örmény irodalom és örmény konyak-kóstolás Balról Esztergály Zsófia, Pagonyi Judit, Várady Mária,
Juhász György, alul Bress Bálint gitározik
kíséretében.







Június 25-én
Világosító szent Gergely búcsús szentmise volt Budapesten az örmény katolikus
templomban, ezüstmisés áldással.
A Szentmisét Fülöp Ákos atya celebrálta, ministránsként Dávid Krisztián működött
közre.
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Világosító szent Gergely búcsús mise Szamosújváron
Július 1-én örmény katolikus székesegyházban az ünnepi szentmisét Szakács
Endre vikárius celebrálta, Dr. Jakubinyi
György apostoli kormányzó és Gál Hunor
gyergyószentmiklósi plébános közreműködésével. Nagyszámú ministráns, az egyházi kórus és Kirkósa Júlia operaénekes tette
emlékezetessé az ünnepet.
A búcsús szentmise után a plébánia kertjében Pál Emese művészettörténész mutatta
be és dedikálta új kötetét: Örmény katolikus
templomi berendezések Erdélyben. A plébánián és a pincében kellemes társaságban
fogyasztottuk el a hagyományos örmény
falatokat. Jó volt ismét együtt lenni erdélyi
közösségeink tagjaival. Délután Karácsony

Szakács Endre vikárius és Gál Hunor plébános

Ernő festőművész kiállításmegnyitóján vettünk részt, amelyet dr. Benedek Katalin művészettörténész nyitott meg. Utána a mű-

Dr. Jakubinyi György örmény apostoli
kormányzó

Kirkósa Júlia operaénekes
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vészre a Lélekdarabkák pódiumműsor emlékezett László Zita színművész és családja közreműködésével. Este Adrian-Irinel
Aciobanitei (Bákó) orgonaművész koncertjét élvezhettük a székesegyházban, aki először egyházi, majd örmény népzenei feldolgozásokat, végül klasszikus orgonamuzsikát adott elő.
M.
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Vákár István, az RMDSZ Kolozs megyei alelnöke bemutatja
dr. Issekutz Saroltát Hamlet Gasparian – Örményország romániai nagykövetének

Dr. Jakubinyi György és Szakács Endre

Esztegár János és Pál Emese

Szeretetvendégség a pince-étteremben
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Ferenczy L. Tibor (és B.K.J.)

Örmény önkéntes üdvözlés

Ismeretlenül címzem írásomat Zhenya Ohanyannak, annak az örmény lánynak,
aki eljött Kézdivásárhelyre, hogy a kultúra önkénteseként a Zöld Nap Egyesületnél közöttünk tölthessen közel egy évet. Hálával és tisztelettel tartozunk neki, hogy
távozásakor, hazatérésekor magával viszi az erdélyi, a székelyföldi magyarság jó
hírét-nevét, és elmeséli hazája mind a tíz tartományában – köztük Armavirban is,
ahol édesapám hadifogoly volt 1946–47-ben –, hogy hová, mely égtájra szólította önként vállalt sorsa 2016-ban. Mert mi, erdélyi magyarok és székelyek mindig
is számontartottuk az örmény elődök történelmi múltját, azok tragédiáját, akik a
Kárpát-medencén belül kerestek és leltek új hazára.
Erdélyben az örmények a 17. században
telepedtek le nagyobb számban. (...). Általában is a városiasodás előmozdítói voltak. Gazdasági tevékenységüknek köszönhetően élvezték a központi hatalom
támogatását, közösségeik önigazgatását
pedig privilégiumok biztosították. Főként
a távolsági kereskedelemben töltöttek be
jelentős szerepet. A 18. században ők monopolizálták Erdély szarvasmarha-kivitelét, de híresek voltak az örmény tímárok is.
Gyors integrálásukat a vallási unió is elősegítette, s bár származástudatukat a mai
napig őrzik, a 19. század végére teljesen
elmagyarosodtak. (...)
Számontartunk mi titeket, kedves húgom, Zhenya Ohanyan! Hogy csak az Örmény népszokások és nemzeti eledelek
címmel megjelent interjúdra utaljak: hagyományos étkeitek közül a gata nevű kerek formájú süteményben – amelyet általában újévkor készítenek el – rejlő érmének
misztikus jelentőséget tulajdonítanak; lepényszerű, hagyományos örmény kenyeretek, a lavas pedig két éve az UNESCO világörökségi listáján tündököl.(...)
Terndez, Isten veled Zhenya! Remélem,
nem fogod megbánni a Székelyföldön töltött hónapjaidat.
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Forrás: Háromszék, 2017. április 21.
Hozzászólások: László- Zoltán Bakk- Dávid :
Zhenyát meghívtuk egyszer a bemutató után ebédre. Érdekes, az örményországiak nem ismerik sem a churutot, sem a
dalauzit és gondolom még sok erdélyi örmény étket sem. Ennek magyarázata az,
hogy az erdélyi örmények zöme Krímből
menekültek először Moldvába és majd
onnan Erdélybe! A churut meg a dalauzi
és még több erdélyi örmény konyha remeke, inkább kipcsák- török eredtű! A töltelékkel készített örmény ételek gyűjtőneve
tolma, amit az erdélyiek dolmának mondanak.
Szabolcs Szent-Királyi Környezetvédelmi
felügyelőség
Ha pedig erdélyi örményekről szól az
emlékezés, megemlítem, hogy az aradi
tizenhármak között is voltak örmények.
Kiss Ernő, Lázár Vilmos.
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Tófalvi Zoltán

Imponáló kötet a gyergyószentmiklósi és csíkszépvízi
magyarörményekről, és annak sóvidéki vonzata

Magam is foglalkoztam az erdélyi örmények történetével, kötetben napvilágot látott tanulmányt is közöltem. Az 1672 óta
Erdélyben egymást követő örmény nemzedékek helytállásának aranyfedezetével
állíthatjuk: a magyarság egészének, az erdélyi magyarságnak és a székelyeknek
egyetlen népcsoporttal sem volt annyira
felhőtlen, már-már eszményi a kapcsolata,
mint az örményekkel! Ez a kapcsolat nem
kapott végzetes léket sem a trianoni békeszerződés aláírása, sem az 1944 után ránk
telepedő, bennünket fojtogató kommunista diktatúra éveiben sem. Az erdélyi örmények ugyanúgy osztoztak a kisebbségi lét
minden megpróbáltatásában, mint sors- és
nemzettársaik: az erdélyi magyarok.
Mielőtt rátérnék dr. Száva Tibor-Sándor barátom nagy-nagy szakmai hozzáértéssel és erudícióval megírt imponáló kötetének bemutatására, tartozom egy
vallomással: a fazekasok világhírű falujában, Korondon láttam meg a napvilágot, közvetlen szomszédaink között magyarörmények is voltak. A Piactéren az
egyik Szenkovitsnak – Jánosnak – vegyes kereskedése, mészárszéke, kuglipályája, a másiknak – Antalnak – üzlete
és kocsmája is volt. 1956. október 23-án
Szenkovits Jánosnak (Janikának) rádióján csüggött a félfalu. (Nem elhanyagolható szociológiai adat: az akkor is tehetős falunak számító Korondon alig volt
rádió! A legáhítottabb luxuscikkek közé
tartozott!) Előbb örömkönnyeket hullatva, majd keservesen zokogva tárgyalták,
mi történik Magyarországon, Budapesten.
A frontot, hadifogságot megjárt férfiak a

fonóban arról vitatkoztak: hogyan lehetne átszökni a román-magyar határon, akár
fegyverrel is segíteni a forradalmárokat?
A Nyárádmagyaróson 1908-ban született,
Korondon letelepedett, ott kulákká nyilvánított, kilakoltatott, és emiatt 1952-ben
hirtelen elhunyt idős Szenkovits Jánosnak
a székely hagyományokhoz híven a keresztségben ugyancsak János nevet kapó
fia – később a korondi fogyasztási szövetkezet elnöke – az édesapjához hasonló szívélyességgel fogadta az egész nap,
néha egész éjszaka ott tébláboló rádióhallgatókat. A most hetvenhárom éves ifjabb
Szenkovits János jelenleg is Korondon él,
és a világ semmilyen kincséért nem hagyná el a fazekasok és taplóművesek faluját. A húga, Szenkovits Anna, Bukarestben született – a két világháború között a
családnak két üzlete is volt a román fővárosban –, ott ment férjhez, és egy mérnök
fia van. Újabb kiegészítésekkel, lám, így
épül tovább a dr. Száva Tibor által több
ezer adatból emelt magyarörmény katedrális. Különösen akkor, ha azt is hozzáfűzöm: a Korondon született Szenkovits Antal (1889–1960) egyik őse volt az ugyancsak örmény származású aradi vértanú tábornok, Kiss Ernő.
(részlet, kiemelte B.K.J.)
Forrás: Székelyföld.
Kulturális folyóirat. 2010 - Március.
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Szomorújelentés
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a sokak által jól ismert és szeretett

Vicelár Mária – Mariska

2017. május 9-én, 88 éves korában, hosszú betegség után elhunyt.
Erzsébetvárosban az örmény katolikus temetőben nyugszik a családi sírkertben.
Felejthetetlen kedves személyét, a Nagyboldogasszony-napi búcsú megrendezésében évtizedek óta betöltött pótolhatatlan szerepét mindig hiányolni fogjuk.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
„Egészséges bizalmatlansággal fogadott. Éveken át kincset őrzött, így nem volt véletlen a fenntartása az idegenekkel szemben. Ősei messziről érkeztek, évszázadokkal ezelőtt. Ő maga
sosem járt „Otthon”, mégis büszke volt származására.
Aztán ahogy megismert, fiává fogadott. A gödröcskés szép
fia voltam Maris néninek.
Minden évben nagy szeretettel készült a Mária búcsúra, szépnek kellett lennie a templomnak, várta Érsek urat, mert nélküle nem lehetett volna ünnep az ünnep. Nem vihette akárki körbe a városka főterén a Szűzanya szobrát, az megtiszteltetés kellett, hogy legyen a fiatal lányoknak. Ő pedig ment mellette. Vigyázott Máriára, ahogy Mária vigyázott rá és örmény családjára.
Erzsébetváros egykori fénye csillant fel ilyenkor. Erdély és az anyaország örményei
gyűltek össze, egyre fogyatkozó számban.
Templom nem lehet futószőnyeg nélkül – mondta egyszer. Talán Szebenbe ment a
szőnyeggyárba az egyházközség összekuporgatott pénzével. Igazgató úr! Ilyen hosszú
szőnyeg kell, ennyi lejért – mesélte. Az nem fog kijönni – jött a válasz. Számolja csak
újra – vágta rá – mert a templom hajója ilyen hosszú, és oda végig kell! – És addig-addig
számolgattatta a gyárigazgatóval, amíg elegendő lett a pénz a kívánt hosszra.
Kemény vagy inkább határozott asszony volt, de meleg szívével gondoskodott a rábízottakról, szűkebb családjáról és népes nemzetéről. Őrizte az ebesi örmény világot.
Biztos vagyok bennne, hogy most is vigyáz rájuk, az örök Hazából.”
Horváth Gábor
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület hálája és elismerése jeléül
Szongott Kristóf-díjat adományozott 2005 december 15-én

Vicelár Mária Úrasszonynak,

az erdélyi, Erzsébetvárosi Örmény Katolikus Egyháztanács tagjának,
aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az erzsébetvárosi örmény közösség
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összetartásában, a hosszú évek óta megrendezett Nagyboldogasszony-napi búcsú megszervezésében és lebonyolításában – amely a résztvevő örménység számára felejthetetlen élményt jelent -,az erzsébetvárosi örmény katolikus templom gondozásában, állagának feljavításában és felügyeletében, az örmény katolikus temető
felújításában és megóvásában.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület







Örök nyugalomba helyezték Lányi Zsoltot

„Örök nyugalomba helyezték Lányi Zsoltot, a Független Kisgazda Párt egykori
képviselőjét és az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának volt elnökét július 17-én, hétfőn, Budapesten, az
óbudai temetőben. A gyászszertartáson dr.
Simicskó István honvédelmi miniszter azt
mondta, az elhunytról példát vehetnek a
mai kor politikusai is.
A tárcavezető a gyászolók előtt úgy fogalmazott: Lányi Zsolt azon kevesek közé
tartozott, akik nehéz helyzetekben is képesek voltak emberségesen és tisztességesen viselkedni. „Mindig tisztelte és szerette a katonákat, illetve szerette és tisztelte a
hazáját” – hangsúlyozta a miniszter.
Dr. Simicskó István méltatta az elhunyt
bátorságát és kiállását, megjegyezve, hogy
soha nem félt senkitől és semmitől, csak
a saját lelkiismeretétől, ezért mindig kimondta a saját igazát, és vállalta annak következményeit. A tárcavezető úgy látta, az,
ahogyan Lányi Zsolt élte az életét, mindenkinek iránymutatást adhat, például a mai
kor politikusai is példát vehetnek róla.
Lányi Zsolt július 2-án éjjel hunyt el,
88 évesen, otthonában, éppen a születésnapján. A politikus 1929. július 2-án született Székelyudvarhelyen. 1937-ben családját kiutasították Erdélyből, ami mindvégig fájó emlék maradt számára. Lányi
Zsolt 1945-ben lépett be a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártba.

Később, 1956-ban újjáalakította az FKGP
újpesti szervezetét. 1988-ban felújította FKGP-tagságát, ám egy évvel később
kizárták a pártból, mert nem értett egyet
az akkori vezetőkkel és a párt irányvonalával. Később, 1992-ben visszavették az
FKGP-be, majd két évre rá a budapesti területi lista vezetőjeként lett országgyűlési képviselő. Az aktív politizálástól 2002ben vonult vissza.„
(Forrás: internet)
Magyarörmény származásúként 20022006-ig az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület képviselőjeként vállalta az örmény nemzetiség képviseletét.
Keményen kiállt az erdélyi magyarörmények érdekeiért, harcolt a média és a keleti
örménység nemtelen támadása ellen. Emléke mindig közöttünk marad. (EÖGYKE)
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 231. szám
2017. szeptember-október

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.

Az örmény naptárból
8-án Kisboldogasszony, 1701-ben ezen a napon kapott a Mechitarista rend megerősítést Rómából. Azóta
a legkedvesebb Mária-ünnep a rendben. A hónap folyamán (közepén) a legfontosabbak a Szent Keresztről való
megemlékezések. Többnapos ünnep (s vannak az év folyamán más ünnepei is a Szent Keresztnek!). Az ünnep
másnapja a halottak emlékezete. (Minden nagy ünnepé!)
A Nagyboldogasszony utáni vasárnapok sora megszakad
s helyébe lép a keresztfelmagasztalás utáni vasárnapok
sora. A kereszt nagyon nagy tiszteletnek örvend az örmény egyházban, hisz az örmény történelem valóságot
keresztút!
dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Szentpétery Katalin

Máramarostól Bukovinán át
a csodás erdélyi hegyvonulatok felé
EÖGYKE barangolás 2017-ben

Ismét útra kelt immár sokadszor az örmények kis csapata a galériásokkal együtt Erdélyország már megismert és eddig ismeretlen tájainak felkutatására. Évek óta vezetőnk a hosszú léptű, örök ifjú dr. Szarka György (Gyuri bácsi) geológus volt,
aki idén ünnepelte ebbéli tevékenységének 25. évfordulóját.
Utunk kezdetén a kölcsönös bemutatkozások után a kirándulás célja is meghatározásra került „mindenki érezze jól magát,
mindenkinek egyéni élményei legyenek”.
Gyuri bácsi ennek érdekében programjába
becsempészett irodalmi szemelvényeket,
építészeti ismertetőket, néprajzi bemutatókat, zenei szemelvényeket, „falukázást”,
természetjárást (nyaktörő hegyi utakat) és
természetesen sok-sok látnivalót.
A csengersimai határátkelés után Nagyváradon áthaladva szent Lászlóra emlékeztünk Arany János költeménye által
felidézve alakját. Ugyanis az idei évet az
egyház Szent László Évnek nyilvánította.
Első megállóhelyünk Szatmárnémeti volt. Szilágyi Domokos és Dsida Jenő
(költő 1907-1938) szülővárosa. Püspöki székhely, a szatmári békekötés (1711)
színhelye, amely a Vécsei házban történt.
A régi városháza (ma szálloda) felújítás
alatti épületét Zsolnay tetőcserepek fedik.
Utunkat Vámfalu felé folytattuk. Miután
„lezúdultunk” az autóbuszról megtekintettük Istvánfi Géza fazekas műhelyét. Még
ki is próbálhattuk korongozási képességeinket. A szép kerámiai műremekek mellett a népművész számos használati tárgyat
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is készít. Emlékezzünk tavalyi utunkon a
sztánai „szíveslátás” terítékére! Műhelyében sok szép kerámia mellett régi paraszti
használati tárgyakat is fellelhettünk.
Az autóbusz a Huta hágón keresztül, a Tisza és az Iza találkozásánál fekvő Máramarosszigetre vitt bennünket,

Vámfalu – Istvánfi Géza fazekasmester

Hollóssy Simon (festő 1857-1918) és
Jakobinyi érsek szülőhelyére. A festő szülőházának szépmívű kovácsoltvas erkélye
különösen figyelemreméltó, kár, hogy a
ház restaurálása még várat magára.
Fontos közlekedési csomópont, a vasútvonal innen indul ki nyugat (keskenyvágány)
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és kelet (szélesvágány) felé. A város lakossága többnyire román, A
börtönmúzeum közelében hatalmas holokauszt (1944) emlékmű
látható.
A börtön építését 1897-ben fejezték be. Elsőként főleg köztörvényes, majd a II. Világháború
után politikai foglyok, római és
görög katolikus papok sínylődtek
itt. Márton Áron 4 évet raboskodott e helyütt. 1997 óta múzeum.
Az egykori cellákban tematikus
kiállítás emlékezik egy-egy eseményre, így az 1956-os magyaror- Máramarossziget – Hollósy szülőházánál

Maramarossziget – Emléktábla a börtön falán

szági forradalomra is. Megrázó volt a foglyok faragta feszületek és egyéb tárgyak
látványa.
A református templom (XI. sz.) kertjében a nőnevelés egyik úttörőjének, Lövey
Klára (1821-1897) szobra és az 1849-es
szabadságharc két hősének Asztalos Sándor és Móricz Samu emlékoszlopa látható.
Első napunk végén Felsővisón a Gabriella szállodában fogyasztottuk el estebédünket. Vacsora után a környék

A börtönmúzeumban az egyházi méltóságok
emlékfala (felül középen) Márton Áron püspök)

becserkészése során a felhők játékában
gyönyörködtünk.
Másnap reggel a Visó és a Borsa folyó mentén indult utunk. A Borsa - hágó
stratégiai út volt a történelem folyamán
már a tatárok és később más hadak számára is (ún. Mackensen hadiút). Az út
egyik oldalán a Radnai és másik oldalán
a Máramarosi havasok vonulataiban gyönyörködhettünk, sőt a Kelemen havasok
3
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Pihenő Borsafürdőn

Erdélyi Örmény Gyökerek
Jézus mennybemenetele tiszteletére szentelték. A templomkertből ún. máramarosi kapun keresztül távoztunk, amelyen a kapudíszek eltérnek a
székelykapun faragottaktól. A
kapufélfán a fonat az életet, a
nőt és férfit szimbolizálja, míg
a szőlő a gazdagságot.
Visszatérve Felsővisóra ki-ki
élvezte a szálloda adta welness
lehetőséget vagy a közeli fürdőben a strandolást.
Harmadnap reggelén autóbuszunk a Bora völgye felé

legmagasabb csúcsát, a Pietrosz (2305
m) hófoltokkal tarkított zugait is megpillanthattuk.
Borsafürdőn felvonó 1450 m-re vitt
fel bennünket a hegyre, ahonnan egy
nagyon szép, de helyenként nyaktörő gyalogtúrát tettünk a Lóhavasi vízeséshez. 80 m magasról zúdul le a víz
páratlan szép környezetben. Útközben a magas hegyi növényzet fajgazdagságát csodálhattuk meg, esetenként a kakukkfűtől illatos gyepszőnyegen lépkedhettünk, áfonyával olBorsafürdő – fatemplom
tottuk szomjunkat, szemünk a hegyvonulatok változatos vonulatait követték, vette útját, majd az Iza mentén kanyaramelyek felett varázslatos formákat öltöt- gott. Több, az 1400-as ill. 1700-as évektek a felhők.
ben épült fatemplomot láthattunk sajBorsafürdőn egy újonnan (1970-es nos csak a buszból. A Radnai havasok és
években), de hagyományos stílusban épült Cibles között a Szecser hágón (818 m)
ortodox fatemplomot tekintettünk meg. folytattuk utunkat Beszterce megyébe. A
Megismerhettük az ezen építményekre Szalóca patak völgyében román falvakon
jellemző háromosztatú elrendezést: elő- haladunk át. A román lakosságot még Mátér, templombelső és az ikonosztáz mö- ria Terézia telepítette ide. A paraszti porgött, csak a papok részére látogatható ták körül különböző formájú szénabogszentélyt. Az ikonosztázon mindig meg- lyákat figyelhettünk meg: az ú.n. erdélyi
jelenítik szent Miklós, Jézus és az Isten- boglya (kúpos), osztrák boglya (kerítésre
szülő (Szűz Mária) ikonja. A templomot terített széna), ill. lábas boglya tarkította
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a vidéket. A Nagy-Szamos völgyébe érve
Naszód román határőrezred állomáshelye
magán viseli az 1700-as évek osztrák építészeti stílust.
A Borgói hágót elhagyva a Moldva völgyébe értünk. Dornavatrán rövid vásárlásra megálltunk. A helység határőr falu
volt. Fejlődése ugrásszerűen megnőtt
1845 után, mivel az 1810-ben fölfedezett
gyógyhatású forrás mellett fürdőtelepet

Moldovica – kolostortemplom

létesítettek, ahol a gyógyszállókban a
beutaltak orvosi felügyelet mellett fürdő- és ivókúrákat vesznek. Különösen
az idegbetegségben, szívbetegségekben és a mozgásszervi bántalmakban
szenvedők keresnek az itteni kúrákkal
gyógyulást bajukra. Itt palackozzák a
kereskedelemben kapható „Dorna” ásványvizet.
Dorna patak völgyére inkább a dombok a jellemzők, a Szeret patak a hegyek között kanyarog és már Bukovinában vagyunk, ahol örmények is letelepedtek egykor. Bukovina ortodox kolostorairól nevezetes. Ezen a vidéken már a XIV.
századtól számos remete élt, akik maguknak fából szerény templomot építettek.
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A remeteközösségek számának növekedése kőtemplomok építését tette szükségessé. Mi a Moldovica kolostort látogattuk meg, amelyet 1532-ben Petru Rares
emeltetett egy régebbi templom helyén.
A XIV. században épített fatemplomot
Alexandru cel Bun fejedelem lebontatta,
és egy kőfallal körülvett kőtemplomot építetett valószínűleg 1402-ben. Az az épület feltehetőleg földcsuszamlás következtében tönkrement. Ezután emelte a
Kisboldogasszonynak szentelt erődtemplomot Petru Rares, amely a legjelentősebb régi román műemlékek
közé sorolható. Építészeti szempontból szokatlan megoldással tűnik ki,
mivel a templomhajó meg van hos�szabbítva, így a cinterem későgótikus
stílusú ablakai és az ajtókeretek a párkány alatt egészen szimmetrikusan
helyezkednek el. Erdélyi, besztercei
mesterek munkái. A kolostor várfala
5 m magas és 1,2 m vastag. A lőrések arra utalnak, hogy a kolostor haj-

Hargitafürdői pihenő

dan katonai célokat is szolgált. A fallal körülkerített tér sarkain ma három őrtorony
még látható, sőt a főbejárat is egy kétemeletes őrtorony. A bejárat boltív díszítései,
5
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kőfaragásai a XVII. század elejéről (1609- Jézus képe - a művészettörténészek sze1614) származnak, amikor a kolostort res- rint – a középkori festészetünkben legértaurálták. A délkeleti saroktorony harang- zékletesebben fejezi ki az anyaságot. Ortoronyként is szolgált.
todox kalendárium (365 ikon), Jézus és a
A kolostortemplom külső falát teljesen Boldogasszony élete is megjelenítésre kebeborítják az 1537-ben készült freskók. rült a falakon. A megfeszítést ábrázoló kép
A keresztény szellemiség szempontjából kivételes esztétikai értéke kitűnik a sorból.
nagy értéke van az Isai nemzetségfáját ill.
Ma apácakolostorként működő tempKisboldogasszony ünnepének himnuszát lom mellett az ún. kincsesház múzeumi érábrázolónak, valamint Konstantinápoly tékeket őriz főként a régmúlt időkből. Ezt
ostromát megjelenítőnek. A moldovicai az épületet 1610 és 1612 között építették.
mester az ostromjeleneteket aprólékosan Fejedelmi, ill. püspöki lakóhelyül szolkidolgozta, az ostromló perzsákat XVI. gált, az 1955 és 1957 között végzett resszázadi török ruházatban és fegyverzet- taurálási munkák után alakították múzeben ábrázolja.
ummá. Régi kódexek, kárpitok, miseruA nyitott előcsarnok oszlopain több hák között a legértékesebb kiállított tárgy
szent portréja (pl. szent Demeter,
szent György, szent Mercurie) látható. Az előcsarnok belső falán „Az
utolsó ítélet” c. freskó drámai ereje
tartja fogva a néző szemét. Külön érdekessége ennek a freskónak, hogy
a kárhozatra szánt lelkek között ott
láthatjuk Kajafást, Mohamedet, a
katolikus és pogány császárokat, továbbá pápákat.
A belső freskók közül kiemelendő
a nyugati falon található kép, amely
az alapító családját ábrázolja. Itt látható a legsikeresebb portré Petru
Rares-ről, és megfigyelhető, hogy a
fejedelmi család minden tagja egye- Tolvajos-tető
di karakterisztikus arcú. Az Egek Urának Petru Rares fejedelmi karosszéke. A gyötrónja mellett jobbra a Szűzanya arcának nyörűen faragott széket igen szép keleti és
vonásai sok közös fizionómiai vonást mu- moldvai motívumok díszítik. Itt őrzik az
tatnak a helyi asszonyokéval. A cinterem „Aranyalma”díjat, amit a világörökségboltívének mesteri kidolgozása, valamint a ként nyilvántartott kolostorkomplexum a
Szűzanya másik két ikonja is a festő szé- „Vue Touristique” laptól (F.I.J.E.T. gondoleskörű képzőművészeti kifejezési módjá- zásában jeleníti meg az UNESCO) kapott.
ról tanúskodik, valamint arról, hogy a műTerveztük a Voronec (1488-ban építetvész ismeri a keleti és nyugati művészeti ték) kolostor megtekintését is, de útlezáirányzatok elemeit is. A hajó bejárati ajtajá- rás és az esőfelhők gyors gyülekezése minak boltívére festett Szűzanya és a Kisded att elmaradt.
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Elhagyván a hegyeket a mezőség felé –
„Etelköz” – vettük urunkat. Míg a megváltozott tájban gyönyörködtünk Kóka
Rozália történeteiből hallgattuk „ A fösvény legény házasodik” címűt, majd a
Csík Zenekar muzsikája szórakoztatott
bennünket.
Az Aranyos Beszterce völgyében folytatva utunk az ezeréves határt
Gyergyótölgyesnél hagytuk el, és megérkeztünk Hargita megyébe. A Tölgyesi hágón áthaladva a Gyergyói medencében átautóbuszozunk Gyerdóditrón. Itt született
Puskás Tivadar (telefonközpontnak és a
telefonhírmondónak – a rádió elődjének –
a feltalálója, 1844-1893). A helység templomát Roth Miksa üvegablakai díszítik,
amire a pénzt a falu népe adta össze, így az
örmény lakosság is. Gyergyószárhegyet
érintve Gyergyóalfaluról megtudjuk,
hogy a medence hidegpontja (nem ritka
a -20 vagy -30 °C hőmérséklet télen), a
szomszédos Gyergyóújfalu pedig bórvízben gazdag. Már sötétedik, amikor Székelyvarságra érkezünk. Ez egy zsákfalu
kb. 1500 színmagyar lakossággal. „Behajózás” után a „szíveslátás nusikummal”
(Nusika almapálinkája) kezdődött. A
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A Kossuth-sziklán

falusi vendéglátó családok nagy szeretettel fogadtak bennünket. Miután mindenki megtalálta házigazdáját, hazakísértek
és fölséges vacsorával vendégeltek meg.
Negyedik nap Máréfalva felé indulunk,
ahol különösen szép székelykapukat látunk. Ősi napkorongos motívumú is akad
köztük. Hargitafürdőn és Szentegyházán (gyemekkaráról híres) áthaladva a Tolvajos-tetőre érkezünk, ahol
a hármas fakereszt Márton Áronra,
a csíksomlyói győzedelmes csatára
(1442) és a honfoglalásra (896-996)
emlékeztet bennünket.
A Varjas patak mentén autóbuszozva
felfigyeltünk a vasoxidtól vörösre festett víz színére. Ezen a vidéken kaolinbányák is vannak, ahol korábban Böjte
Csaba ferences testvér is dolgozott.
Az út mentén többször láttunk egy
nagyon dekoratív sárga virágot, a
Telekia spetiosa var. Baumgarten-t,
7
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ami Erdélyben őshonos, Magyarországon
védett növény.
Hargitafürdőre visszatérve felmentünk
a Kossuth-sziklához (kb. 1500 m), ahonnan Csíkszereda és Csíksomlyó is jól látható. A szikla elnevezése 1891-ben történt
Kossuth Lajos iránti tiszteletből. A sziklánál meghallgattuk Áprily Lajos: Tetőn,
valamaint Kányádi Sándor: Előhang c.
versét.
Hargitafürdőn kipróbáltuk a
mofettát (vulkáni utóműködés
eredményeként egy száraz széndioxidos gázfürdő), majd a bórvízforrásnál megtöltöttük kulacsainkat. A kissé esősre fordult
időben felkerestük a pálos templomot. A boldog Özséb által alapított pálos szerzetesrend az
egyedüli magyar alapítású rend.
Csíksomlyó volt a következő
állomás. A ferencesek kezelésében lévő templom (1802-ben
épült) a csodatevő Szűz Mária kegyszobráról nevezetes.
Mi is fohászkodtunk Nagyas�- Csíkszereda
szonyunkhoz, hogy megtartson
bennünket őseink hitében, és tudjuk életünkben megvalósítani a bölcs mondást.
„Ki kell szeretni az emberekből a jót!”
A festett üvegablakok magyar szentjei között Kapisztrán szent János is

Erdélyi Örmény Gyökerek
megtalálható magyar zászlóval a kezében.
Csíkszeredán még megtekintettük a Márton Áron szobor-csoportot, Sárpátki Zoltán alkotását, amelyet 2016-ban állítottak
fel. A következő felírat olvasható a szoborcsoport talpazatán: „Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában”.
Ezután visszaindultunk Székelyvarságra. A délutáni ill. vacsora utáni szabad

programban ki-ki a hordó fürdést próbálta ki, ill. medve lesre ment a vadászokkal.
Nagy élmény volt a boccsal érkező barnamedvét a természetben látni.
Folytatjuk

Az örmény naptárból

8-án Pantaleon orvost, Hermolasz papot, Euproxia szüzet ünnepeljük. 13-án megemlékezünk Pál apostol munkatársairól és a 12 tanítómesterről. Tanulságos felsorolni
őket: Aeropagita Dénes, Hreteász, Szilveszter, Atanáz, Jeruzsálemi Cirill (ezek között
görög egyházatyák), Efrém diakónus énekszerző volt, Cezáreai Özséb, Nazianzi Gergely, Nisszai Gergely, Ciprusi Epifán (+403), aki az örmény liturgiában mondott hitvallást megfogalmazta, Aranyszájú János, akinek több imája is megtalálható az örmény liturgiában, Alexandriai Cirill. Mily sokszínűsége a szentek sokaságának!
dr. Sasvári László
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Kerek évforduló
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Füzetek alkotóközössége
sok szeretettel köszönti Bálint Tiborné Kovács Júliát, az „Armenia” Örménymagyar
Baráti Társaság elnökét, az EÖGYKE és közössége, (itthon és otthon Erdélyben) állandó munkatársát születésének 80. évfordulója alkalmából. Kívánunk jó egészséget, jókedvet és boldogságot, munkabírást az elkövetkezendő évtizedekre. Isten éltesse sokáig!

Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia

Kolozsváron született 1937. október 27- 1960-ban múzeográfusként kapott kién. Szülei Magyarláposról Kolozsvár- nevezést az újrainduló Erdélyi Múzeum
ra költözött iparosemberek voltak: vi- Egyesületben, amit rövidesen megszüntéz Kovács Márton - erős örmény gyö- tettek, majd 1990-ben sikerült újraindíkereket örökölt apai nagyszüleitől, a tani.1961-1964 között gyakornok, kabiGyergyószentmiklósról elszármazott Ko- netfőnök a most már Babes-Bolyai Tudovács Márton mészárostól és feleségétől mányegyetem Filológia Karának Magyar
Mányó Anikótól. Édesanyjának (Kézdi) Nyelvészeti Tanszékén. 1965-től 1995-ig,
Vásárhelyi Kerekes Juliannának szintén vannak örmény
gyökerei, de főleg református tanítókat, papokat, jegyzőket, iparosokat találunk a család történetében. A II. világháború utolsó hónapjait a család
Szamosújváron vészelte át a rokonoknál. Az édesapát az oroszok elhurcolták, majd hazakerült. A szülők mindent elkövettek, hogy mindkét gyermekük
(Árpád és Júlia) tanulhasson.
Szilárd meggyőződésük szerint
az erdélyi magyarságnak elhivatott, népéért cselekedni tudó
és akaró értelmiségi rétegre van Julika és Vencel augusztus 14-én a lugasban
szüksége, akik által a „néma tömeg” a sza- nyugdíjazásáig könyvtáros a Kolozsvári
Egyetemi Könyvtárban. Könyvtárosi munvát hallathatja.
Kovács Júlia elemi, közép és felsőfo- kája mellett részt vett a Romániai Magyar
kú tanulmányait is Kolozsváron végezte. Irodalmi Lexikon első két kötete anyagá1959-ben diplomázott a Bolyai Egyetem nak összegyűjtésében.
1962-ben kötött házasságot Bálint Tibor
Történelem-Filológia (Bölcsészet) Karán a magyar nyelv és irodalom szakon. íróval, aki az egyetemes magyar irodalom
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Krúdy, Déri, József Attila és Márai díjasa. Itt születtek meg a közös programok, ma2001-ben Kossuth díjra is felterjesztették, gyarörmény konferenciák-Szamosújváron,
de 2002 januárjában eltávozott e földi vi- Kolozsváron és Székelyudvarhelyen -,
lágból.
kiállítások, könyvbemutatók gondolaHázasságukból két gyermek szüle- ta, szervezése, az erdélyi örmény múlt és
tett: 1965-ben Nóra, aki 1991-ben fiú- kultúra megismertetésére, megmentésére.
val - Tasnádi Gergely - ajándékozta meg Számtalan civil szervezet által rendezett
a családot. 1967-ben született Ágnes-Júlia, konferencián vett részt és adott elő az erdéaki Moszkovits Péter-Bence és Moszkovits lyi örménység történelméből választott téAlma Anna édesanyja.
mákban, régiók örmény családjainak kutaBálint Júlia az Erdélyi Szépmíves tási eredményeiből, majd publikált kutatáCéh és az EME alapító tagja. 1998-ban si anyagaiból nemcsak az Erdélyi Örmény
Marosszentgyörgyön - édesapja jogán - vi- Gyökerek füzetek hasábjain, de helyi latézzé avatták.
pokban és sugárzó
Ígérd meg magadnak!
1990-től szervezi
médiumokban is.
Keresztes Zoltánnal Ígérd meg magadnak, hogy sose feledkezel
Nemcsak előad, haegyütt az „Armenia” meg arról, hogy milyen kivételes személyinem felszólal, hozÖrménymagyar Ba- ség vagy. - Ígérd meg magadnak, hogy kitarzászól az elhangráti
Társaságot, tasz álmaid mellett, s kinyúlsz az égre csillazottakhoz, és minamely
Egyesület gaid után. – Ígérd meg magadnak, hogy boldo- den fórumot meg1991. március 18-án gan éled az életed a sorjázó évek és mérföldek ragad, hogy az erbejegyzésre került. során haladva. – Ígérd meg magadnak, hogy
délyi örménységKezdettől vezető- emlékszel „arra még…”, s mindig „várod a jö- ről ismereteket adségi tagja, 1997-től vőt…”. – Ígérd meg magadnak, hogy megtejon tovább, felkeltse
a székhely saját la- szed mindazt, amire egész életedben vágytál.
az emberekben ezen
kása lesz. Keresztes – Ígérd meg magadnak, hogy gyengéden táplá- ősi kultúra és az erZoltán halálával el- lod álmaidat, akárha kincset őriznél.
délyi örmény diasznöknek választják. – Ígérd meg magadnak, hogy nap mint nap lé- póra megismerésé1997-ben együttmű- pésről lépésre élvezed életed minden napját. – nek vágyát. Rendködési megállapo- Ígérd meg magadnak, hogy szeretetben és bol- szeresen részt vesz
dást köt az év ele- dogságban éled le életed, s minden álmod va- egyházi és világi örjén alakult Erdélyi lóra váltod.
mény találkozókon.
Ollin McCurty
Örmény Gyökerek
1999-2000, 2001,
Kulturális Egyesü2002 évi egyhálettel, az Apáczai Csere János Baráti Tár- zi és világi konferenciák megrendezésésasággal, a Piarista és Marianumista Öreg- ben hol rendezőként, hol társrendezőként
diákok Baráti Körével, valamint az Erdé- vesz részt s a konferenciakötetek létrejötlyi Kárpát Egyesülettel. Lakása rendszeres téhez hol társszerkesztői, hol társlektovezetőségi ülések, találkozók színhelye, az ri munkájával járul hozzá. 2003 évtől elerdélyi magyar értelmiség, s kiemelten az vállalja az Erdélyi Örmény Gyökerek füerdélyi magyarörmény közösség felelősen zetek erdélyi tudósítását, valamint az ergondolkodó tagjainak biztos bázisa, ahol délyi közösségekkel, olvasókkal való kapmindig és mindenkinek rendelkezésére áll. csolattartás nehéz feladatát, nem beszélve
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a füzetek rendszeres erdélyi postázásáról.
Lelkiismeretes munkájának köszönhetően
lapunk rendszeresen tudósít az erdélyi eseményekről, az erdélyi olvasók visszajelzéseiről az Olvasói levelek útján, s nem utolsó sorban erdélyi örmény olvasói bázisunk
is egyre bővült kiterjedt levelezésével.
2006-ban Julikát az EÖGYKE Szongott
Kristóf díjjal jutalmazta felbecsülhetetlen
szolgálataiért: az erdélyi magyarörmény
közösség, a magyar-örmény múlt és kultúra ápolásáért, továbbörökítéséért.

Balogh Jenő



Mára elmondhatjuk: Bálint Júlia, a mi
Julikánk, fogalommá vált, egyszemélyes
intézménnyé nőtte ki magát. Aki itthon
szeretne Erdélyben valamit megtudni, valakit megkeresni, az Julikán keresztül elérheti célját, és ugyanígy működik Erdélyből
visszafelé is. Igazi összekötő kapcsot jelent
a hazai és erdélyi örmény közösségek között, mely mára pótolhatatlanná tette személyét. Isten éltesse sokáig és tartsa meg
jó egészségben az egész közösség számára.
Dr. Issekutz Sarolta





Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület? – 4. rész
Egy „kulturális fegyverhordozó” férj emlékei
…hmmm. Ügyes…

Kedves Olvasó!
Az előző részekben foglalkoztam az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
megalakulásának és működésének problémáival egy belsőnek is mondható külső megfigyelő szemüvegén keresztül. A záró folytatásban néhány összegző gondolatomat kívánom megosztani, majd egy tanmesével zárom visszaemlékezésemet.
Alexék oldaláról sokfelé elhangzik a vád,
hogy Saroltával nem lehetett megállapodni, bár a közösséghez tartozó több ember
is ezt kívánja. Nos én, aki a több mint 20
évet végig asszisztáltam fegyverhordozóként, kijelenthetem, hogy valóban nem
történt megállapodás Alexékkel, de ennek
nem a Sarolta az oka. Volt egy időszak, talán még sokan emlékeznek arra, hogy milyen szép közös Aradi Vértanuk ünnepség
volt a Városháza dísztermében, vagy közös
Genocídium megemlékezés a Duna parton,
majd ünnepi előadás a várban az Akadémia
épületében, azaz volt egy önkormányzati

ciklus, amikor az EÖGYKE csoport és a
keleti örmények egy csoportja közösen vezette az Országos Örmény Önkormányzatot Aján Gergely elnök, Szongoth Gábor és
Szarkiszján Ádám alelnökök vezetésével.
Arra talán már senki nem emlékszik, hogy
e megállapodásnak volt egy pontja, amely
úgy szólt: ….kivéve Avanesián Alex és
családja …, azaz az együttműködés csak
úgy jöhetett létre, hogy az Avanesián család kizárva. E megállapodásnak volt egy
igen fontos másik mondata is:…többet szó
sem essék arról, hogy ti nem vagytok örmények, mert nem beszélitek az örmény
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2017. szeptember-október
nyelvet, valamint arról sem, hogy ti nem
vagytok kisebbség csak bevándorlók,
mert csak most jöttetek az országba….
Ma már a feledés homályába vész, hogy
volt ilyen, mondhatnám történelmi jelentőségű megállapodás a magyar-örmények és
örmény-örmények között, csak mint utaltam rá .. kivéve….Avanesián család. Történelmi tény, hogy a Saroltával lehetett
megállapodást kötni, Avanesián Alexékkal
nem.
Arra is emlékszem, hogy az idők folyamán a választások környékén volt több
egyeztetési kísérlet. A részünkről az utolsó írásbeli ajánlatot az együttműködésre a
2014-es alakuló ülésen adtuk át, amit egyszerűen kinevettek.
A magam részéről személyesen is részt
vettem egyezkedési kezdeményezéseken, hol ezzel, hol azzal a személlyel, az
örményörmény közösség oldaláról. Azt
azonban kijelenthetem, hogy az ő részükről az ajánlat lényege mindig csak addig
terjedt, hogy „kaptok x millió forintot és
attól kezdve csendben vagytok, hagyunk
benneteket élni, de mi szabadon csináljuk
a magunk dolgát”. Arról hallani sem akartak, hogy az egyezség nem csak a pár millióról, hanem a magyarörmény közösség
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valódi elismeréséről, a médiában való
egyenlő megjelenésről, stb. kell szóljon,
amely nem helyettesíthető pár millióval,
amit pl. a Füzetek kiadása jelentene. Sarolta soha nem hagyta magát lefizetni pár
millióval, ő mindig csak a teljes körű megállapodást szorgalmazta, amelytől úgy féltek, mint a tűztől. Tudomásom van róla,
hogy zajlottak megkeresések és tárgyalások Saroltán kívül a közösségünk más tagjaival is, de mint arról a tárgyalók beszámoltak, e tárgyalásokon elhangzott ajánlatokat általában úgy összegezhetném, hogy
lényegében meg kívántak vásárolni egy
vagy néhány képviselőt a saját tevékenységük támogatottságához, cserébe felajánlottak néhány százalékot, amely esetenként elérte az 5-7 milliót is. Komplett, átfogó megállapodási ajánlat nem hangzott
el. Tehát Alexék soha nem is akartak megállapodni Saroltával, csak azt a látszatot keltették, hogy ők vétlenek a korrekt
együttműködés kialakulásában.
…hmmm. Ügyes…
Talán nem árt, ha itt ismételten leírásra kerül, mit is értettünk mi megállapodási ajánlatnak, amelyet szabályszerűen kinevettek:

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület tájékoztató felhívása a nemzetiségi
választásokat követő együttműködésről
Az EÖGYKE kizárólag a tisztességes együttműködés híve, ezért elutasít (egyesületi szinten akár vele és más alanyi személyekkel szemben is) mindenfajta kirekesztést és illegitim álláspontot. Az együttműködés célja, hogy a Magyarországon élő örménység kulturális identitását, 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 választásokon
mandátumokat szerzett örmény nemzetiségi önkormányzatokat, azok képviselőit
együttműködésre hívja fel a következő célok megvalósítása érdekében:
12
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• A 2015-ös Örmény Genocídium emlékév méltó, közös megünneplésére. Közös erőfe-

szítéssel küzdjünk a 100 évvel ezelőtti sajnálatos események állami szintű elismertetése és a teljes magyar nemzet által való méltó befogadás érdekében.
• Az örmény nemzetiség korábbi jó hírének, társadalmi elismertségének, elfogadottságának és megbecsültségének visszaszerzéséért a kultúrában, a politikában, a közigazgatásban éppúgy, mint a hitéletben 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 integrációs folyamatok ellenére. Sőt vállalja a „rearmenizációs” („újraörményesítési”) folyamatokat, a már részben elfelejtett örmény szokások, hagyományok újraélesztése,
adott esetben újratanulása árán.
• Tárjuk fel közösen az elfelejtett örmény történelmet, kultúrát, tárgyi emlékeket és
mentsük meg, de legalábbis dokumentáljuk a jelenlegi állapotot.
• El kell érni a közösség működésének 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 megtalálása 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 sikeresen folytatott genealógiai kutatásokat.
• Legyenek meghirdetett örmény közösségi ünnep- és emléknapok, amelyek méltók az
adott eseményhez.
• Legyen végre az örménységnek egy olyan kulturális centruma, amely jól megközelíthető közforgalommal, reprezentatív, ahol kiállítások és rendezvények is szervezhetőek. Szűnjön meg az az elhagyatott, drága, holt iroda, amely az éves néhány testületi
ülésen kívül semmire sem használható.
• Változtatni kell azon, hogy a magyarországi 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 jövőt, 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 megfelelő 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 kétévente) 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 elfogadott nemzetiség közé” szemlélet. A most
bevándorolt és Magyarországon hazát talált örményeket fogadjuk úgy, mint vérfrissítés az örmény kultúra ápolásában, mint segítséget a nyelvét vesztett magyarörmény
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közösség múltjának kutatásában (régi örményül íródott dokumentumok fordítása). A
mostani örmények 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 beilleszkedjenek. E beilleszkedésbe az itt élők segítséget nyújtanak. E segítséggel nem szabad visszaélni. Tudomásul kell venni, hogy
Magyarországon a nemzetiségi autonómia csak kulturális autonómia és nem gazdasági. A gazdasági beilleszkedéshez a közösség csak keveset tud tenni, a nemzetiségi önkormányzati források nem arra valók.
• Meg kell fogni azokat a nem örmény gyökerű fiatalokat, akik a méltán híres örmény kultúra iránt érdeklődnek. Segítenünk kell őket a kultúra megismerésében, adott esetben az
örmény nyelv megismerésében, hogy e kutató kíváncsiságukat ki tudják elégíteni. Az
elmúlt időszakban nem kevés „nem-örmény” fiatal kiváló eredményt ért el az örmény
nyelv és kultúra ápolásában. Őket meg kell becsülni, sőt számukat gyarapítani kell.
• Az újonnan alakuló Országos Örmény Önkormányzatnak feladata e munkák koordinálása és a lehetséges erőforrások (szellemi és anyagi) megszerzése, ésszerű hasznosítása. A célok megvalósítása érdekében az országos önkormányzatnak reális tervet
(rövid és középtávú) kell készítenie, hogy az egyes területi és települési 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
Az egyezségi ajánlatot most, több év
után ismét elolvasva, ismét megdobogott a
szívem és büszke vagyok arra, hogy ilyen
ajánlatott tett az EÖGYKE frakció és igen
elszomorodom a kinevetésen. Jusson ez az
együttműködési ajánlat bármely bekezdése mindenkinek az eszébe, amint ócsárolni hallja Saroltát vagy közösségét Alexék
által.
(Ui: Sajnos az egyik aláíró, dr. Tóth Rózsa azóta kiírta magát a közösség soraiból
és eladta lelkét egy tál lencséért.)
Összefoglalva az a véleményem, hogy
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület soha nem jött volna létre Avanesián Alex megsemmisítő szándéka nélkül. A magyarörmény kulturális
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irányvonal általános elterjedését és kivirágzását a tiltás, az elnyomás éltette és működtette. Ha nem történnek Alexék részéről kizárások, ha nem hangzanak el kirekesztő kijelentések, templomfoglalás,
pénzelvonás stb. akkor talán nem is éled
fel a magyarörmény közösség, hanem szép
csendben elalszik a magyarörmény lángocska. A dac éltette és csiholta folyamatosan a tüzet és így éledt fel e kulturális és
identitási igény. Avanesián Alexet nevezhetném az örmény nemzetiség felemelőjének és egyúttal gyilkosának is, mert mindkettő állítás igaz. Felemelte a szinte semmiből, de megpróbálta azonnal elfojtani,
amint az kezdett számára kezelhetetlenné
válni. Hogy mi lesz a jövő, azt nem tudja
senki megmondani, az viszont biztos, hogy
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ma már az EÖGYKE-n kívül több mint 15
magyarörmény, örmény szervezet van bejegyezve a hivatalos nyilvántartás szerint.
Az EÖGYKE elnyomása igen hatékony
volt olyan szempontból, hogy igen sok új
hajtás alakult ki az ország minden pontján.
Sajnos ez nem jó hír Alexéknek, mert en�nyi szervezet kezelése nem kis feladat.
…hmmm. Ügyes…
Végezetül néhány kérdés kavarog a fejemben, amely kérdéseket általában nem
is lehetne feltenni, mert nincs értelme. Mi
lett volna ha? Megpróbálom tárgyilagosan
előrevetíteni a magyarörmény jövőt. Az
örmény bevándorlókról nincs tisztem elmélkedni.
Mi lett volna, ha nincs Avanesián
Alex? (az örmény közösségben)
A magyarörményekből ma már szinte semmi sem lenne, ma már csak néhány
beszélgető – nosztalgiázó társaság lenne,
akik időnként egy kerti partin beszélgetnek őseikről. A mai fiatal generáció már
alig tudna az örmény múltról, a következő generáció pedig már mindent elfelejtene. Az Orlay utcát a Mechitaristák belakták volna, annak műkincseit Bécsbe szállították volna a Mechitarista múzeumba.
Amint a Mechitarista papok lassan fogyatkoznak, az épületet talán eladják ismét lakásnak (lásd ma már Bécsben is alig maradtak).
Mi lett volna, ha nincs dr. Issekutz Sarolta? (az örmény közösségben)
Kétfelé kell választani a választ. Ha
Alex lenne, vagy ha Alex nem lenne.
Ha Alex nem lett volna és csak Sarolta
lenne, akkor a helyzet az előzővel azonos,
mert Saroltától az „örménykedés” nem indult volna el. Sarolta ma egy ügyvéd, egy
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politikus, egy üzletasszony lenne és az örményekkel nem is foglalkozna.
Ha van Alex és nincs Sarolta, akkor Alex
beül az Orlayba a Mechitaristákkal, beengedi az ortodox örmény papokat, és a keleti örmények bázisát építi ki, minden magyarörmény nagy ívben elkerüli az Orlay
utcát. Volt Alexnek egy másik verziója, lebontatja az Orlay utcai épületet és a Bartók Béla 15. telekkel egyesítve felépítteti az Örmények Európai Kulturális Centrumát, vagy valami hasonlót. Van néhány
hozzá lojális helyi önkormányzat és az Országos elnökeként, fényes trónuson ülve,
diplomata autóval utazgatva irányítaná az
örmény látványkultúrát, 3-4 évenként egyegy örmény film elkészülne 2-300 millióból, évenként 1-2 örmény együttes (Franciaországból, vagy Amerikából, esetleg
Jerevánból) szerepelne a Nemzeti Színházban. Ezek az ötletek, csak illusztrációk, arra, hogy egyeduralkodóként minden
pénz kezelőjeként nagy látványos projekteket tervezne, amelyben egy csöpp magyarörmény sem férne el. Ebbe az álomba
tenyerelt bele Sarolta.
Mi lett volna, ha ők együtt tudtak volna dolgozni?
Ez kizárt, két annyira ellenkező ember,
hogy ez sohasem fordulhatna elő. Saroltát ismerve annyira elkötelezett lett a magyarörménységért, hogy soha sem adta
volna meg a lehetőséget annak az iránynak, amelyet Alex követ. A pénz megosztása is problémás lenne, mert Sarolta a létszámarányos megosztás elvét tartotta igazságosnak, Alex pedig elképzelni sem tudná, hogy akár csak 10 %-ot is kiadna a kezéből. Emlékeztetni szeretném az olvasót,
hogy volt egy ciklus, amely a legsikeresebb együttműködés volt keleti és magyarörmény közösség között, ennek az volt a
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feltétele, hogy „Avanesián Alex és családja kizárva”. Ezen kívül az örmény férfiakra
jellemzően nem tudja elviselni a női vezetést, még megosztva sem, nőkkel szemben
csak az alárendelt viszonyt ismeri. Olyan
ajánlat elhangzott Alex szájából, dolgozz
az én felügyeletem és irányításom alatt.
Saroltának viszont még életében soha nem
volt főnöke (igaz beosztottja sem), mindig
a maga ura volt, így ez a variáció teljesen
kizárt. A pénzkezelés és törvénytiszteletbeli különbségekről már írtam, ez is kizáró tényező. .
Mit csinálnánk ma másképpen?
Azt hiszem, e két emberrel csak a párhuzamos működés az elképzelhető, amely
valójában lezajlott. E párhuzamos működést kellene csak finomítani. Tény, hogy
Saroltának elsősorban az erdélyi vonal
fekszik, gyökerei és nyelvi korlátok miatt.
Lényegében nem tud sokat kezdeni a mai
örményekkel az örményországi helyzettel,
a protokollon kívül. A nyelvet nem ismeri, többször próbálkozott a tanulással de sikertelenül, anélkül pedig a kapcsolat esetlen és nehézkes. Mindemellett a keleti emberek kezelése egyébként is nehézkes, ott
sok minden másképpen működik a fejekben. Jó lett volna megállapodni Alexékkal,
hogy ők vegyék át a keleti vonalat és ne
keverjenek bele Erdélybe, és a magyarörmény vonalba. E megállapodásnak az vetett gátat, hogy Alex mindenképpen az Országos Elnöki posztjára és vezetésre törekedett, azt viszont nem tehette meg anélkül, hogy a magyarörmény területre nem
lép át és ott nem szerez választókat. Igaz
ezzel bezavarta magát abba az ellentmondásba, amelyből ma sem tud kilépni, ócsárolni kell a magyarörményeket, ugyanakkor onnan kell szerezni szavazatokat. Ezzel lejáratja ugyan magát, de a pénz és a
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tisztség kárpótolja a lelkiismeretét.
Visszatekintve, a problémák ellenére a
párhuzamos működés addig szinte sikeres volt, amíg nem jelenik meg a színen
dr. Serkisián Szeván, illetve ha ő nem vált
színt. A kezdetben Szeván kezelhető volt.
Nehéz erről beszélni, de őszintén el kell
mondani, hogy volt olyan időszak, amikor
Sarolta úgy nézett Szevánra, mint az utódjára, aki majd átveszi a magyarörmények
vezetését (az örmény katolikus templomunk visszaszerzésében is részt vett). Értelmes, ambíciózus fiatal jogász volt. Dolgozott a Sarolta alatt a Fővárosi Örmény
Önkormányzatban is. Valami miatt azonban jellemében megváltozott, kezelhetetlenné vált. Úgy látom, hogy ő az oka annak, hogy a párhuzamos működés megszűnt. Alexxel ellentétben, akivel lehetett
némi kerítés akciók mellet működni, vele
nem lehet. Ö ugyanis Alexet is ki akarja túrni, és neki nem Sarolta a fő ellensége, hanem Alex. Beindult köztük egy belső rivalizáció, ki tud többet rabolni a magyarörményektől. Mivel most már többen
próbálnak rabolni a magyarörményektől,
ezért nincs más lehetőségük, mint mindent
el kell vinni (eszkimók és fókák esete). A
másik ok talán az, hogy lényegesen nőtt az
Országos Örmény Önkormányzat pénzbeli juttatása. A korábbi néhány tízmilliós évi
apanázs ma már 80 millióra nőt és még további növekedés várható, a pénzéhség növeli a harcikedvet.
Lényeges szempont, hogy míg az egyes
kerületi és helyi önkormányzatok jogi és
pénzügyi felügyelete megoldott, az országosé nem működik, ezért szabadrablási területnek tekintik.
A pénzkérdés értelemszerűen a Saroltánál is megjelenik, de lényegesen kisebb szinten. Sarolta mindig sokkal kisebb
pénzből sokkal jobban gazdálkodott, így

Erdélyi Örmény Gyökerek
olyan helyzeteket is áthidalt, amikor nem
volt Fővárosi Örmény elnök, mert megalakította a Budapesti Örmény Kisebbségi
Társaságot (BÖKÖT), koncentrálva a hozzá tartozó kerületek erejét és eredményekben megelőzve az Országos eredményeit.
Többen elégedetlenek is voltak, mert a Fővárostól nem kaptak pénzt, hanem be kellett fizetni a pénz felét, de a Füzetek folyamatosan megjelent, a konferenciák zajlottak, a klub működött, könyveket adott ki
az Egyesület, illetve a BÖKÖT.
…hmmm. Ügyes…
További kérdések is felmerültek bennem, pl.:
• Lehet-e győztesről, vesztesről beszélni?
• Kinek van igaza, van-e egyáltalán igazság az ilyen kérdésekben?
• Vajon elítélhető-e az az ember, aki úgy
gondolja, hogy becsület, tisztesség. törvényszerűség ide vagy oda, ha ott több
pénz kapok, akkor inkább oda állok.
• Szabad-e felejteni? Elfelejteni, nem törődni a múlttal, a sok galádsággal, amit
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ellenünk tettek? Behunyni a szemünket
és befogni a fülünket, a múlt törvénytelenségeit a szőnyeg alá söpörni, mert kapunk érte néhány milliót?
E kérdések talán már túlmennek az örmény közösség problémakörén, hiszen a
válaszokat olyan magasságokban illetve
mélységekben kell keresni, amely a nagy
politika mezejére vezet. Mert bizony itt is
történnek olyanok, hogy lapáttal dobálják
egymásra a sarat, majd, ha a pillanatnyi érdekük úgy kívánja, letörlik arcukról a sarat,
majd széles mosollyal kezet fognak és ös�szeállnak a közös érdekük mellett a korábbi
barátjuk ellen, talán éppen egy rövid időre.
A gondolataimat erről most nem osztom
meg a tisztelt olvasóval, hogy ezzel másokat is elgondolkozásra inspiráljak.
A Sarolta álláspontja és hozzáállása e témakörben inkább az 50% székely vonalból, mint az 50% örményből ered…
…hmmm. Ügyes…

Tanmese az örmény virágról.
Régi magyarörmény népmeséből magyarra fordította: Balogh Jenő
Volt egy ország, amelyet úgy hívtak Soknemzetiségek Országa, mert ebbe az országba sokfelől különféle népség telepedett le és élt békésen egymás mellett. A király elhatározta, hogy kijelöl egy területet, amelyet elnevezett „a nemzetek kertjének” . Parancsba
adta, hogy minden nemzetiség ültessen olyan virágot, amely az ő nemzetiségét bemutatja, szimbolizálja. Azt akarta, hogy lássa minden ország, mily sokszínű is ez az ország és
milyen harmóniában élnek. Alexanjan, az örmény nemzetiség fővezére azt gondolta, mivel az örmény nemzetiség igen különleges, ezért egy igen különleges, egy csodálatos Örmény virággal kellene kitűnni. Gondolta egyenesen Jerevánból hozatna egy csokor Örmény virágot, amelyik különleges színeivel és illatával elkápráztat majd mindenkit, sőt
kiemelkedik a többi közül. Megkereste Saroltanjan kertészt, és megkérte, hogy elő kellene készíteni az örmény kertet. Szépen el kellene egyengetni, szerezni kell egy vázát, azt
elásni a középre, vízzel feltölteni és várni a csodálatos virágcsokrot, amelyet Moldovjan
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kertész hoz majd Jerevánból. A vázát annyira el kell süllyeszteni, hogy messziről úgy nézzen ki, mintha nem is vázába lenne a virág, hanem ott nőtt volna a nemzetek kertjében.
Saroltanján kertész előkészítette a terepet, szerzett egy kerámiavázát, azt elásta, megtöltötte vízzel, a környéket szépen elrendezte, kis örmény zászlókat is tűzdelt a mezőre.
Moldovjan kertész megérkezett Jerevánból a csokor virággal, azt a vázába tették és másnaptól mindenki csodálhatta az örmények virágoskertjét.
Sajnos az örmény virág hetenként lehullatta szirmait és így mindig új csokrot kellett hozatni Jerevánból. A virág pótlása nagyon sokba került, még úgy is, hogy a biztos utánpótlásra és szállításra egy magyar-örmény kereskedőházat alapítottak.
Saroltanján kertész nézegette a hetenként ellankadó virágot és a fejéhez kapott. Meg kellene próbálni nem a vázába, hanem a földbe ültetni, hátha ott gyökeret ereszt. Hozzáfogott,
hogy a virág földjét előkészítse, hogy a földet felássa. Ahogy az ásót a földbe eresztette, észrevette a föld tele van gyökérrel. Az ágyásban ugyanis korábban már voltak virágok, köztük örmény virágok is, melyeket az előző király idejében megtéptek, nem locsoltak, a száruk elszáradt, már semmilyen virágot nem hoztak. De a föld telve volt alvó gyökérrel, melyek egymásba kapaszkodtak, egymásba nőttek. Megismerte, a gyökerek között vannak a
magyarörmény virág gyökerei is, melyek kicsit más virágot hoztak ugyan mint az örmény
virág, de ezek is szépek voltak és illatosak. Ráadásul neki ezek a virágok jobban tetszettek.
Eszébe jutott azon virágok színe és illata, amelyeket Erdélyben látott, amikor a nagymamánál a szünidőt töltötte. Gondolta megpróbálja életre kelteni ezeket a gyökereket. A felszínt
megtisztította a dudvától, hozott trágyát, rászórta, hozott vizet, meglocsolta és várt. Alig telt
el egy-két hónap látta, hogy új hajtások dugták ki fejüket a földből és emelkedtek az ég felé.
Odahívta Alexanján fővezért és örömmel mutatta meg neki a sok szép magyarörmény
hajtást. Alexanján fővezér először ránézett a magyarörmény virágokra majd odanézett
az örmény virágra. Alexanján fővezér dühösen mondta, de hiszen ez nem is olyan virág
és az illata is más.
Ezután Saroltanján kertész azt javasolta, próbálják meg az Örményországból hozott örményvirággal szemezzenek be néhány magyarörmény virágtövet, így az élő gyökérből
táplálkozva az örmény virág talán tartósan, szépen virágzik.
Alexanján fővezér nem fogadta meg a tanácsot, továbbra is Jerevánból hozatott csokrokat.
Saroltanján főkertész közben csendesen gondozta a gyökerekből kinőtt magyarörmény virágokat, amelyek a következő években egyre magasabbak, virágosabbak lettek.
Lassan elérték a vázába csúsztatott örmény virág nagyságát, sőt meghaladták azt. Lassan messziről már nem is látszott az örmény virág. Ez nagyon zavarta Alexanján fővezért, és szörnyű haragra gerjedt. Szereltetett egy lakatot a vízcsapra, amelynek kulcsát
zsebrevágta, így csak az ő engedélyével lehetett locsolni. Kinevezte Szevanjant főcsővezetőnek, megparancsolta, hogy csak a vázát szabad locsolni. Saroltanján kertészi megbízatását megvonta és nem engedélyezte neki a locsolást. Új főkertészeket nevezett ki
Kinganjant és Artinjant és rájuk bízta a hazai és nemzetközi mezőkön a virágok gondozását, de megparancsolta, hogy a jövőben úgy nyírják a virágokat, ahogyan a Nagyvezér iránymutatása szól. Hogy nehezítse Saroltanján dolgát, még kerítést is húzott az örmény kerten belül, gondosan elkülönítve Saroltanján területét és nagy táblára kiíratta:
Ezek nem örmény virágok. A Jóisten azonban Saroltanjánnal volt, megsegítette, mindig
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talált összegyűlt harmatcseppeket, árokban rekedt esővizet, amivel a virágokat locsolni
tudta. A magyarörmény virágok pedig egyre csak növekedtek, újabb és újabb gyökerekből lett hajtás, majd virág.
Alexanjan fővezér dúlt-fúlt magában és egyre törte a fejét, mit tegyen. Haragjában igen
gonosz ötlete támadt. Megkereste az útépítő vállalatnál dolgozó úthenger kezelőjét, hogy
éjjel menjen a kertbe és menjen végig a magyarörmény virágokon. Jó pénzt ígért az úthenger vezetőjének, aki ezt megtette. Éjjel beosont a kertbe és végigment a magyarörmény virágokon. Másnap reggel Alexanjan fővezér örömmel konstatálta, hogy a magyarörmény
virágok a földön fekszenek. Nagy volt az öröme. De jaj, észrevette, hogy az úthenger vezetője végigment az örmény virágon is. A sötétben nem vette észre, így a földbe süllyesztett vázára is ráhajtott. A váza eltörött, a víz elszivárgott, az örmény virág is elpusztult.
A gyökeres magyarörmény virágok következő nap reggelén életre keltek és azóta is
megtöltik a mezőt, egész a kerítésig, még azon túl is.
Alexanjan fővezér látva, hogy a magyarörmény virág virít a teljes mezőn, még a kerítésen túl is (Erdélyben), hozatott egy hatalmas táblát, amelyre azt írta örményül és magyarul

Ez mind örmény virág

Fővezér : Alexanjan
Főcsővezető: Szevanjan
Főkertészek: Kinganjan és Artinjan
Saroltanjan kertészt nem ismerünk, nálunk senki ne is keresse!
…hmmm. Ügyes…
Itt a vége, fuss el véle?
És mi ebből a tanulság? És valóban ez a vége?
Balogh Jenő, akit a háttérbeszélgetéseken gyakran Issekutz úrnak neveztek

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közleménye

Az Országos Örmény Önkormányzat az Erdélyi Örmény Gyökerek Frakció tagjai
mandátuma megszűnését határozatban állapította meg. A határozatok ellen perenkívüli
és peres eljárásban bírósági felülvizsgálatot kérelmeztünk. Ezen kérelmünket a Fővárosi Törvényszék – a tényállás vizsgálata nélkül, amely bizonyítja az örmény-örmény
frakció folyamatos, szisztematikusan kidolgozott törvénytelen eljárását – elutasította
kérelmünket a mandátumok helyreállítása ügyében. A frakció tagjai az alkotmányos
jogai lábbal tiprása és a mandátumok visszaállítása érdekében az Alkotmánybírósághoz fordul. A hazai magyarörménység (erdélyi örmények) nemzetiségi jogai súlyos sérelme miatt hazánk vezetőinek figyelmét is felhívtuk és kértük segítségüket a magyarörmény identitásunk, kultúránk és örmény katolikus hitéletünk megmentése érdekében. A hazai, évszázadokkal ezelőtt érkezett magyarörménység nélkül ugyanis nincs
legális örmény nemzetiségi önkormányzatiság hazánkban.
dr. Issekutz Sarolta – elnök
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Dr. Száva Tibor-Sándor

Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban
Epilógus

Ma 100 év tavlatából, arra a történelmi
időszakra tekintünk, amikor befejeződött az I. Világháború, amely a „bellum
omnium contra omnes” jelszóval indult,
azaz mindenki háborúja, mindenki ellen
s ami Benes szerint Európa demokratizálásáért folyt, George Loyd pedig a nemzetiségek
háborújának nevezte. A háború legnagyobb vesztese pedig az erdélyi magyarság volt. A háborúban számtalan örmény
származású magyar is
részt vett, de őket se
akkor sem később, senki nem minősítette magyaroktól eltérő nációnak. Őket is, mind bárki más erdélyi magyart
a mozgósításkor vonultattak be a különböző
ezredekbe. Soha nem
is tevődött fel a kérdés
származásukra, mert
ők magyarok voltak és
a harcokban is becsülettel vállalták a magyar sorsközösséget s tüntették ki magukat a frontharcosok soraiban. A Trianont követően éppen azért, mert nem tudták az idegen fennhatóságot elviselni, nagyon sokan közülök M.o.-ra telepedtek át.
Nem megfutamodás volt ez, hanem egy
olyan fontos döntés, ami számukra biztosította a magyar nemzethez való tartozást.
Most a 100-ik évforduló kapcsán adódott
az az alkalom, hogy egy monográfiában
20

tárjuk fel azoknak az erdélyi magyarörményeknek a kilétét, akik részt vettek
egy olyan értelmetlen háborúban, ahol
megközelitőleg csak az erdélyi országrészről 360 ezer katona került orosz fogságba és közel 300 ezer életét vesztette a
fronton. Az 2018-as év
végéig lesz elkészítve
az a pontos felmérés a
Monarchia katonáinak
létszámáról, de ezen
belül külön ki-mutatva
az elesettek, a sebesültek s fogságba kerültek
létszámait. Az erdélyi magyarörmény családok majdnem mindenikéből részt vettek a háborús küzdelmekben. Az itt összegyűjtött 638 frontharcos adatait csak a bécsi
katonai levéltár anyagai alapján lehetett beazonosítani (ez a szabad kutathatóság 2014
tavasztól indúlt kötetlenül). Ennek gyakorlati megvalósítása
nem is olyan egyszerű, hiszen az I. Világháborús dokumentumok összesen 21 ezer
levéltári dobozban találhatók. Ezt a munkát azonban nagyban elősegítette a katonai dokumentumok nagyrészének digitalizált formában való elérhetősége. Ennek
ellenére vannak akik most is kimaradtak a
kötetből. Ennek okait azzal lehet magyarázni, hogy sok esetben az elhúnytak ill.
eltüntek névsora megsemmisült a harcok
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idején, de a harctérről postázott veszteségi feljegyzések egy része is megsemmisülhetett a zavaros időkben. Nem sok
sikerrel, de a családi szájhagyományokból is sikerült pótolni néhány személyt,
azonban a probálkozás nem volt dokumentálható és eredményes sem. Reméljük, hogy a harcokban résztvevők méltatásával olyan ismereteket sikerült megosztani, ami növeli a családok történelmi

Várady Mária



önazonulását, önismeretét. Ezzel a kötettel emlékezzünk mindazon hős katonákra,
akik valójában egy értelmetlen, véres háború áldozatai voltak. Ők lelkiismeretesen
küzdöttek és önzetlenül feláldozták életüket, azonban igazából nem is tudták, hogy
miért és kikért!?
(Szerk. megjegyzés: ALUTUS Kiadó,
Csíkszereda, 2017. A könyv az EÖGYKEnél megvásárolható.)





Este az örményeknél – Bartók Béla után, szabadon

majonézes krumplisalátának is össze kell
Az Este csak a nap gondos fáradalmai
érnie, adagja két tál!, díszítése vidám kokután érkezik.
Végy a Bosnyák téri piacon sokféle aszalt télparadicsom! Nélkülözhetetlen az édesgyümölcsöt, nyolc darab padlizsánt, nyolc és a petrezselymes-piláf.
Ó, az a különleges sárgarépa-diószép sárgarépát, diót, mazsolát, pergő
rizst; a hentesnél sertéskaraj legjavát, de fokhagyma-mazsola-tejfölös-majonézes
saláta!
a marhahúsról se feledkezz el.
A padlizsánból muszaka készült – reMindet egy hatezer éves kultúra gasztronómiájával az örményre jellemző rafi- ceptje hétpecsétes titok! Ilyet még nem
nériával készítsd el. De tudd, hogy virá- kóstoltál.
Az ARARÁT konyak Sztálin kedvengon-vendégen nem szabad spórolni!
Ha előző nap már eleget fáradoztál az ce volt, kár volt érte Örményországot
étkek előkészítésében, nyugodtan hajtha- leigázni, de hát - a stílus maga az emtod le a fejed, mert az Ünnep, a Vendéglá- ber-: ilyen volt a stílusa. „Hogy kerül a
tás napján idejében el fog készülni
minden. Már a hűtőszekrényben
pihen a Tiramisu, amelyet Zita, a
Földet körülkerékpározó lányod
nagy gyakorlattal készített, vagyis
remekelt; várakozik a darált sertés
és marha lepirítva, szitán sunnyog
a csíkosra hámozott és olajban kisütött padlizsán.
Reggel jókor kelj fel, mert az
idő rohan!
Szeleteld a csodásra sült karajt, Balról Zárug Kati, Várady Mária, Hegedüs Annamária,
szépítsd a tálat töltött tojással. A Issekutz Sarolta, Esztergály Zsófia és Nuridsány Mimi
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csizma az asztalra?” Nem a csizma, hanem az örményországi Ararát konyak került az asztalra, melynek kortyolgatására valamennyien ellenállhatatlan vágyat
éreztünk.
Vendéglátónk egyszer réges-régen járt
Otthon, Örményországban. Dús ízű, ös�szetett zamatú, fűszeres illatú, vér színű
nedűt hozott őseink földjéről. Egy szőlőfürt alakú díszüvegben a nemes borok koronáját megízlelhettük, közkinccsé tette.
Utoljára az 1237-es évjáratból ittunk ilyen
bort. Nagyon elszoktunk tőle. Elgondolkodtató!
A hosszú vándorlás kulturális sallangjai – akár az út pora –, beleptek minket.
ANI fővárosunk üzent. Szongott Kristóf tanít: „…az örmény munkás és takarékos, józan és rendszerető…, életrevaló és értelmes, családias és vallásos, mint
a zsidó, szapora és szívós, terjeszkedő és



gyarapodó mint az oláh, tiszta fejű és furfangos, mint a cigány; és mondhatnám
műveltebb, sőt magyarabb, mint a magyar.” … egyszóval „a legpéldásabb hazai népelem az örmény”.
Csendben ülünk a pislákoló mécsesek
mellett. A Jövő felelőssége a választott
képviselők arcán. Az örmény tudatot erősíteni kell.
Drága Bartók Tanár Úr! Köszönjük,
hogy a bucsonyi cigány hegedűstől meghallgatta Zadig Zadig dalunkat, megőrizte, és az erdélyi Román népi táncokban világhírűvé tette.
Az Est Háziasszonya, Zárug Kati elnök-asszony a sok elismerő kedves szóra
ennyit mond: „Ezt én szeretem csinálni!”
Muszáj hozzátennem: nemcsak szereti,
tudja is. Akárcsak ahogyan hosszú-hosszú
évek óta a zuglói, fővárosi, de Kárpát-medencei örmények szolgálatát teljesíti.





Ünnep hétköznap
A XII. kerületi Örmény
Nemzetiségi Önkormányzat augusztus 17-én, csütörtökön az Akadémia utca
1. szám alatt, az első emeleti nagyteremben színházi előadást rendezett, amelyet a Fővárosi Örmény Önkormányzat is támogatott.
Nemcsak meghívott vendégeinknek, a Kovász Egyesület szervezésében épp ebben
az időpontban Magyarországon táborozó csángó gyerekeknek szerzett örömet az
örmény származású Kacsóh
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Pongrác daljátéka, a János Vitéz. Teltház
előtt láttuk a Béres Ferenc népdalénekes
nevét viselő Béres Művészeti Együttes előadását, amelyet „Szabi bá”, azaz Hegedüs
Szabolcs tanár úr rendezett, a koreográfiát készítette és a táncokat Szalai Nándor
tanította be. Németh Tamás (János Vitéz),
Domsits Donatella (Iluska), Kiss Krisztián (Bagó), Jankus Boróka (Boszorkány),
Szitás Balázs (Király) szép éneklése, nagy



Középen Hegedüs Szabolcs tanár úr

átéléssel előadott színpadi játéka megérdemelt tapsot aratott. A daljátékot négytagú
zenekar és tánckar is emlékezetessé tette.
Köszönjük a Fővárosi Örmény Klub
augusztusi rendezvényére süteményeket,
üdítőket hozott vendégeinknek is, akik
adományaikkal hozzájárultak, hogy ez a
hétköznap ünnep legyen a magyarörmény
közösség számára.
(Béres)





Ispánki Katalin

A film, amit nem fognak bemutatni
Törökországban – Filmajánló

Amikor múlt év szeptemberében hírt
kaptam arról, hogy a torontói Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatták az Ígéret
c. filmet, nem is reméltem, hogy a magyar filmszínházak ilyen hamar műsorra
is tűzik. Augusztus 2-án a magyarországi
forgalmazó (Vertigo) premier előtti vetítésen mutatta be az Oscar-díjas, ír származású rendező és producer Terry George 2015-ben forgatott és spanyol-amerikai koprodukcióban készült filmjét.

Igazából nem annyira a rendező vagy
az egyébként neves színészek keltették
fel a figyelmemet, hanem a film témája,
ugyanis az előzetes szerint: „A történelmi dráma az Oszmán Birodalom végnapjaiban, az örmény genocidium kezdetén
játszódik”.
Az ezt követő részletesebb ismertetés
alapján gyanú ébredt bennem…„A történet egy szerelmi háromszög egy örmény
orvostanhallgató, egy amerikai újságíró
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és egy Franciaországban nevelkedett örmény származású nő között az örmény
népirtás kezdetén az Oszmán Birodalom
végnapjaiban.” … „Michael az oszmán
török birodalom keleti részében, egy kis
örmény faluban él … gazdag felesége vagyona révén Konstantinápolyban jár orvosi egyetemre … itt találkozik egy amerikai újságíróval ... és Anával, a Párizsban nevelkedett örmény származású fiatal lánnyal ... Michael beleszeret Anába
… Az Oszmán Birodalomban elkezdődik
az örmények üldözése … Michael lágerbe
kerül, de megszökik és falujába megy …
az üldöztetések elől felhúzodnak egy környékbeli hegy tetejére … de felesége nehéz terhessége miatt visszamennek falujukba … Michael – megtudva, hogy Ana
és az újságíró egy közeli Vöröskereszt táborban vannak - elmegy hozzájuk segítséget kérni családja számára … Mialatt
távol van falujától a törökök lemészárolják az egész falut … Michael és Ana
a környékbeli megmaradt örmény lakossággal felmenekülnek újra a hegyre, egy
ideig sikerrel védik meg magukat az oszmán sereggel szemben, majd a hegy tengerre néző meredek oldalán leereszkedve
a francia haditengerészet segítségével elmenekülnek”.
Ugye ismerős a történet? Napjaink szóhasználatával „kissé hajaz” Franz Werfel
„Musza Dagh negyven napja” című regényére illetve annak korábbi filmes feldolgozására. Ezek után gondolom, senkinek sincs semmi kétsége a történet eredetéről, bár – saját gyanúmtól eltekintve
– erre vonatkozóan sehol semmi utalást
nem találtam. Ez persze még nem lenne
nagy baj, hiszen tudjuk, hogy egy-egy témát a filmrendezők újra és újra feldolgoznak, ezt filmes nyelven „remake”-nek
nevezik, de most tekintsünk is el ennek
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boncolgatásától, hiszen számunkra nem a
filmszakmai értelmezések a fontosak.
Mint tudjuk, az 20. század elején történt, az örmények kiirtását célzó török
politika sajnos történelmi tény, és ennek
egyik epizódjaként a Musza Dagh hegyére felvonult örmények története is. Az
örmény nép ellen elkövetett népírtásban
minden egyes családnak, ennek következtében minden egyes embernek megvolt a maga egyéni tragikus története,
ezért szinte mindegy, hogy az eseményről szóló mű főszereplője orvostanhallgató, ügyvéd, kereskedő, nő vagy férfi
volt-e?
A célt tekintve - miszerint az örmény
genocídium témáját nem lehet elégszer
feldolgozni ahhoz, hogy életben tartsa az örmény nép 20. sz. eleji tragédiáját – nem is baj a téma újragondolása filmes szemmel már csak azért is, mert az
1982-ben készült a Musza Dagh negyven
napja c., amerikai film már a maga idejében is eléggé „lelombozó” volt különösen a Sandokán című filmsorozat utáni
időben. (Mindkét film főszereplője Kabir
Bedi volt.)
Kérdezhetnénk, hogy mi indított egy ír
származású amerikai rendezőt ennek a filmek az elkészítésére? Tudnunk kell, hogy
Terry George nem először nyúlt forró témához. A 2004-es amerikai–olasz–brit–
dél-afrikai rendezésű Hotel Ruanda középpontjában az emberiség történetének
egyik legszörnyűbb népirtása, az 1994es ruandai mészárlás áll. Vagy 1996ban például a szülőföldjén, Észak-Írországban elszabaduló erőszakról rendezte meg az Őt is anya szülte című filmet.
Így nem meglepő, hogy az örmény népirtás 100. évfordulójára elkészítette ezt
a filmet. Mint a torontói bemutató alkalmával mondta: „Az alkotók szeretnének
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hozzájárulni ahhoz, hogy soha többé ne
ismétlődhessen meg mindaz, amiről a
film szól”. Nem véletlen, hogy a törökök
részéről hatalmas lejárató kampány folyt
ill. folyik a film ellen!
Ez a film egy felkavaró és tragikus történet nagyszabású kivitelezésben (helyszínek, díszletek, felvételek stb.) Az



„ítészek” biztos fanyalogni fognak (várjuk a kritikákat!) de mi, akik – bármely
mértékben is örmény gyökerűeknek valljuk magunkat – köszönjük meg a rendezőnek azzal, hogy megnézzük !
A filmet augusztus 17-től láthatja a
nagyközönség!





Kiállítással és könyvbemutatóval ünnepelték
szülővárosában Hollósy Simon festőművészt
A Nagybánya Tájképfestő Telep kiállításával és a Hollósy Simon 1857-1918 című
könyv bemutatójával ünnepelte a máramarosszigeti magyarság Hollósy festőművész születésének 160. évfordulóját.
A tárlaton 22 festményt láthatott a közönség, azért éppen ennyit, mert idén szervezi 22-ik nemzetközi alkotótáborát a nagybányai művésztelep centenáriumi évfordulójára megalakult Nagybánya Tájképfestő Telep. Az ünnepségen ugyanakkor megkoszorúzták Hollósy Simon műemléksírját a római katolikus temetőben, valamint a
szülőházán lévő, 27 éve fölállított háromnyelvű táblát.
A Sas Péter művelődéstörténész által
szerkesztett kiadvány Hollósy Simonról
szóló tanulmányokat és műveinek teljes
jegyzékét tartalmazza, ugyanakkor egy
olyan levél is olvasható benne, amelyet
eddig csak részlegesen publikáltak. A kiállítás megnyitóján a szervezők elmondták, hogy örvendetes volna, ha gyarapodnának a Hollósy emlékek a szülővárosban, és hamarosan Máramarossziget is
büszkélkedhet majd egy Hollósy Simon
utcával valamint egy szoborral is. Az ünnepségen jelen volt Erdőháti Melinda, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Kapcsolattartási Főosztályának Erdélyi Főreferense, aki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üzenetét tolmácsolta. A beszédben elhangzott,

hogy 160 évvel ezelőtt, a Tisza és Iza
közti Máramarossziget egy pezsgő iskola- és kultúrközpont volt, amikor a szórványlét még ismeretlen volt. Egyik tanítványa, Cselényi Walleshausen Zsigmond
szerint Hollósy Simon szomorú szívű magyar volt, lelke mélyén tele nosztalgiával
a magyar rög után.
„Vajon azoknak, akik ma itt élnek tele
van-e a lelkük nosztalgiával a magyar
rög után? Való igaz, hogy a szórványban
élőket jobban sújtotta a diktatúra, ezekben a közösségekben jobban érvényesülnek a rendszerváltozás utáni évtizedek
nemzetsorvasztó tendenciái, az asszimiláció és az elvándorlás. Ha a szórványmagyarság helyzetéről ejtünk szót, mindig
hangsúlyozzuk e nemzetrésznek az állam
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és a többségi társadalom erősebb szorítáBéres Ildikó alpolgármester felszólalásából fakadó kiszolgáltatott helyzetét.
sában reményét fejezte ki, hogy jövőre,
Ezért is nagy öröm számomra, hogy itt Hollósy halálának századik évfordulóján
I. királyunk, Szent István tiszteletére kul- a festőművész eredeti képeit bemutató kiturális napokat rendeznek, ami azt mutat- állítást láthat majd vendégül a város.
ja, hogy a szórványközösségek életképteApjok Norbert Máramaros megyei
lenségéről szóló jóslatok nem bizonyul- RMDSZ-es parlamenti képviselő beszétak igaznak, hogy a máramarosszigeti ma- dében kiemelte, hogy sosem volt korszegyar közösség képes a megújulásra, tag- rűbb Hollósy Simon életét példaként kijai kitartóan őrzik hitüket és nemzetisé- emelni, mint manapság. „Ha kitekintünk
güket” – összegzett Erdőháti Melinda, aki a világpolitika mai napokra jellemző zaPotápi Árpád Jávaros tengerére, látnos államtitkár köhatjuk, hogy csak
szönetét fejezte ki,
azoknak a népekegyben támogatánek van jövőjük,
sáról biztosította a
amelyek ki tudják
máramarosszigeti
követelni a tiszteközösséget. A főletet kultúrájuk, köreferens hozzátetzösségük számáte, amíg templom
ra. Úgy érzem, mi
és iskola van, admagyarok ilyenek
dig a közösség is
vagyunk,
bárhol
él. Ezek mellett a
is volnánk a világHollósy Simon Műban, meg kell őrizvelődési Egylet és a
nünk keresztyénséSimonchicz Incze Emléktábla a szülőház falán
günket, kultúránKulturális Egyesükat, identitásunkat.
let pedig hónapról hónapra rendezvények- Bárhol járjunk a világban, szívünk úgyis
kel és kulturális programokkal biztosítja, mindig szülőföldünkre vágyik, és ott köhogy a helyi magyar közösség tagjai rajta tünk ki, ahol boldogságunkat, megnyugtarthassák ujjukat a kultúra ütőerén.
vásunkat meg tudjuk találni. Nem volt ez
A rendezvényen jelen volt Horia Scubli másképp Hollósy Simonnál sem, hiszen a
polgármester is, aki elmondta, hogy a ró- budapesti iskolai évek után Münchenben
mai katolikus templomot és a Hollósy Si- indította el iskoláját, találta meg a megélmon szülőházát összekötő rövid utcából hetést és a sikert. Hollósy Simon végül a
kitiltják majd a forgalmat, térkövesítik, és külföldön megszerzett tapasztalattal szüaz viseli majd a Hollósy Simon tér nevet. lőföldjén teremtett értéket, időtálló alkoAz elöljáró ugyan nem ígért Hollósy Si- tásaival, világhírű festőiskolájával. Olyan
mon szobrot, viszont azt kijelentette, hogy értéket teremtett, amely miatt méltán lehet
talán jövő ilyenkor a tér közepén annak a büszke a máramarosi magyar közösség híSzűz Mária szobornak a hasonmása fog res szülöttére, Hollósy Simonra. Ezért is
állni, amely egykor Máramarossziget fő- életének alakulása példaértékű kell, hogy
terét díszítette.
legyen számunkra. Legyünk bárhol is a
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világban, szülőföldünk visszavár, hogy
itthon teremtsünk értéket” – összegzett a
képviselő.
Béres István területi és helyi RMDSZ
elnök a márciusban is megünnepelt évfordulóra utalt felszólalásának elején, amikor az örmények és románok együtt emlékeztek meg Hollósy születésének 160.
évfordulójáról Máramarosszigeten. Az
elnök sajnálatát fejezte ki, hogy Hollósy
Simont, aki túlnőtte nemzetét, nem voltak képesek együtt megünnepelni a magyarok, örmények és románok. Elmondta,
hogy Hollósy Simon nemzetközi értékű
festőként mindenkié, nem lehet csak a magyaroké, a románoké vagy az örményeké.
„Azon kell dolgoznunk, hogy el tudja fogadni minden együtt élő nemzet, hogy mikor értékekről beszélünk, hatalmasságokról, mint Hollósy Simon, városunk szülötte, lehessen mindenkié, ő viszont eldönti, és eldöntötte, hogy hova tartozik. Senki nem kérdőjelezte meg örmény származását, viszont a család magyarnak vallotta
magát” – fogalmazott az elnök.
Hollósy Simon munkásságát Urbán
Ágnes magyarországi művészettörténész
méltatta, akiről elmondta, hogy a magyar
festészet egyik legnagyobb hatású megújítója volt. „Tanítványai csodálták, szerették, rajongtak érte. A természet végtelen változatosságát, a hangulat és az érzés princípiumainak, a művészi alkotásban való elsődlegességét hirdette apostoli hévvel tanítványainak. Lenyűgöző
személyiségét a festőtárs, Mednyánszky
László így jellemezte: Bármily sokan
is vannak valahol Hollósyval egy társaságban, ott egyedül csak ő látszik (....)
A fényképein és csodálatos Önarcképén
egy lángoló tekintetű, rendkívül szuggesztív férfit látok. Ha semmit nem olvastam volna róla, akkor is érezném nem
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mindennapi egyéniségét, dinamikus, lángoló személyiségét. 1890 utáni festményeit nézve is nyilvánvaló, hogy egy
nagy lélek festette őket. Túl azon, hogy
iskolateremtő, a magyar festészetet új
utakra segítő tevékenységével örökre beírta magát a magyar művészet történetébe, a festőt is szükséges lenne újra és újra
méltatnunk. Kevés olyan alkotót ismerünk, aki szavakban is deklarálja és életével, munkásságával bizonyítja, hogy nem
ecsettel, hanem lélekkel kell festenünk”
– zárta előadását Urbán Ágnes művészettörténész.
Véső Ágoston, a Nagybánya Tájképestő
Telep vezetője elmondta, Hollósy festőiskolája mintaként szolgált egyéb művésztelepek létrehozásában. „Ezért is özönlöttek Európa szinte minden országából Nagybányára, volt, amikor 200 tanítvány is volt, és először fordult elő, hogy
nem mi mentünk Nyugatra tanulni, hanem
Nyugat jött ide, ami azóta se ismétlődött
meg. Igen tanulságos, hogy e sokszínű
közösségben soha nem volt etnikai konfliktus. Úgy tudjuk elismerésünket és hálánkat kifejezni, ha mi az utódok folytatjuk a mester elképzeléseit. Ezért alapítottuk meg 1996-ban a tájképfestő telepünket, hogy nagy elődeink emlékének őrzésére, a művészeti hagyományokat kortárs
eszközökkel fejlesszük tovább” – hangsúlyozta a Munkácsy-díjas festőművész,
aki elmondta, a most kiállított képek tizenegy festőtől származnak, akik között
máramarosszigetiek is vannak.
A Hollósy ünnepséget a magyar kormány támogatta, és azt a IV.
Máramarosszigeti Szent István Napok keretében tartották.
Zahoránszki Brigitta
(Forrás: Máramarosi Hírmondó, 2017.
Augusztus 18.)
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Orosz Krisztofer Levente

Restaurálták a máramarosszigeti
örmény oltárképet

Régi helyére került a máramarosszigeti római katolikus templomban a Szatmári
Római Katolikus Püspökség restaurátor műhelyében restaurált oltárfestmény. Az
örmény oltárképként ismert műalkotás, az örmények keresztény hitre térítőjét, Világosító Szt. Gergelyt ábrázolja, miként megkereszteli III. Trdat örmény királyt.
Puskás Éva restaurátor elmondása szerint a
kép szerzője ismeretlen,
de nem kizárt, hogy a bécsi barokk nagymestere,
Frantz Anton Maulbertsch
(1724 – 1796) alkotása.
Keltezése a 18. század második felére tehető, ekkor
ugyanis jelentős számú örmény család telepedett le
Szigetre.
Az 1778-ban Esterházy
Károly egri püspök által tett kánoni látogatáskor készült jegyzőkönyv a
Kalazanci Szt. József mellékoltár mellett, említést
tesz Világosító Szt. Gergely oltáráról is.
Az örmény oltárkép az elmúlt időkben át lett alakítva. „Az eredetileg barokk
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stílusban kiképzett oltárkép, feltehetően a
mellékoltárok egyesítésekor, félköríves kinézetet kapván, át lett szabva és ekkor meg lett nagyobbítva. Ez alkalommal a kép vászon széleit
megcsonkították, majd a
kép méretének megnagyobbítását körkörösen
6-10 cm széles fa deszkákkal alakították ki” –
állítja Puskás Éva.
Az oltárképen 16 medalion található, az alsó
részén örmény és latin
nyelvű felirattal, mely
egyben a kép témája és a címe is lehet. (Örmény szöveg: Szent Gergelynek az örmények megvilágosítójának megkínzatása, Latin szöveg: Szent Gergely első örmény pátriárka mártíromsága és csodái).
Az oltárkép ikonográfiai előképének
Franz Karl Heissig augsburgi mester
1770 körül készült rézmetszetét tartják.
A restaurált oltárkép ünnepélyes keretek között történő megáldása az idei
Máramarosszigeti Szent István Napok keretén belül fog történni.
(Forrás: Máramarosi Hírmondó,
2017. Július 28.)
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Programajánló
Meghívó

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szeretettel várja a magyarörmény
közösségünk tagjait, kicsiket és nagyokat
2017. szeptember 24-én
az örmény katolikus templomunk Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsújára és a
köré szervezett Tarka nap rendezvényére (1114 Budapest, Orlay u. 6.)..

A nap programja:
9 órától várjuk a kisgyermekes családokat gyermekfoglalkozásra (rajzolás, festés,
kézműveskedés, kicsiknek meseolvasás)
11 órától örmény katolikus búcsús misét celebrál Fülöp Ákos atya
kb. 12, 30 órakor flekkenezés a templomkertben (esős nap esetén a plébánia fogadóterében) kényelmes sörpadokon (disznó- és baromfihúsból, salátával, szósszal, kenyérrel)
az ebéd alatt Mártonffy Miklós hangulatos szalonzenét szolgáltat
Kávézás Szongoth János kitűnő kávéiból
Gyermek és ifjúsági produkciók (talán Tarján Lőrinc Hovhannes
ifjú és tehetséges bűvészünk is fellép!)
felnőtt, komoly témák megbeszélése egymás között
egy kis humoros vers és próza szabadon választva – bárki felléphet
szabadon elvihető ajándék könyvek és füzetek
Kérjük a háziasszonyokat, hogy süssenek valami tésztát a délutáni programhoz.
Aki a tavalyi nyitó programon ott volt, az biztosan nagyon jól érezte magát. Szeretnénk, ha a Tarka nap rendezvény most már hagyományossá válna.
Mindenkit szeretettel várunk egy felemelő és kellemes napra.
A rendezvényt támogatja:
Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Bp. Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat, XII. ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Zuglói Örmény Önkormányzat.
Szervező: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület – dr. Issekutz Sarolta

Koszorúzás Csíkszredában,
Márton Áron püspök szobránál
(Cikk: 2–8. oldalon)
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Programajánló
Meghívó

Az 1848/49 es szabadságharc hőseire, köztük a magyarörmény hősökre,
az Aradi Vértanúkra emlékezünk
2017. október 4-én, szerdán délután 17 órakor

a Budapest V. ker. Akadémia u. 1. I. emeleti színházteremben
(Magyar Tudományos Akadémiával szemben).
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Vendéget. Emlékezzünk együtt!
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület,
Fővárosi Örmény Önkormányzat – rendezők
dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia elnökök

Program
Az estet megnyitják: dr. Issekutz Sarolta és Esztergály Zsófia, elnökök
Emlékbeszédet tart Dr. Kedves Gyula hadtörténész
FŐHAJTÁS
irodalmi - zenés megemlékezés

Közreműködik
László Zita színművésznő és Hencz József zeneszerző (Szatmárnémeti)
Koszorúzás az Aradi Vértanúk kopjafájánál (helyszínen)
Fogadás – erdélyi örmény ízek
Könyvvásár és ingyenes könyvek, füzetek

A rendezvényt támogatja: Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat







Hegedüs Anita a XII. kerületiek örmény utazásáról tartott előadásán a Zuglói Nemzetiségek Házában
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Fővárosi Örmény Klub

2017. október 19. csütörtök, 17 óra,
Pest Megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terem ( Bp. V. Városház u. 7.)
Örményeink, magyarul
Nagy művek, nagy fordítók
  
Vendégek: Fábián László író és Szám László fordító
Közreműködnek: Haik Viktória, Jeges Krisztián és Várady Mária színművészek
Az est rendezői: Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,
Zuglói Örmény Önkormányzat
Támogatók: EÖGYKE , Fővárosi Örmény Önkormányzat

Közlemény

A Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar-örmény Szentháromság
Alapítvány október 28-án rendezi meg a
II. Kárpát-medencei Székely, Csángó és Magyarörmény Fesztivált.
Az eseményt, hagyományteremtő jelleggel, minden évben megtartjuk, tavaly az ezeréves határnál, az erdélyi Gyimesbükkön szerveztük meg. A rendezvény a Kárpát-medencei összetartozást szimbolizálja, és az aktív korúakat szólítja meg elsősorban, közösségpolitikai és területfejlesztési, kultúrtörténeti, iparművészeti és egyéb kulturális előadások, filmvetítés, koncert és táncház segítségével, hazai és erdélyi előadók és művészek tolmácsolásában. A rendezvényen a részvétel ingyenes.
A programokról és a pontos helyszínről bővebbet rövidesen
a www.fovarosiormeny.hu weboldalon olvashatnak.

Meghívó

Bp. Fővárosi II. kerületi Örmény Önkormányzat szeretettel hív mindenkit a
Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület
és örmény önkormányzatai c. fotókiállítására
a Budapest, II. ker. Marczibányi Téri Művelődési Központ Galériájára
Megnyitó: 2017. november 3., péntek 17.30 óra
Kulturális műsor, ingyen könyvek és füzetek, fogadás várja az érdeklődőket.
A kiállítás megtekinthető: november 3–12.
dr. Issekutz Sarolta
elnök
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Gyarmati Béla

Balánbánya és őseim kapcsolata

Kisgyermekként mindig nyomasztott
egy a sötét képecske, ami szeretett nagyanyámnál függött a falon. Nem ábrázolt
semmit, csupán megbarnult fűszálakat
és faleveleket tartalmazott, de amíg lehetett volna, sose kérdeztem rá, miért érdemes a falon való megőrzésre, hiszen dísznek aligha lett volna mondható? Sok évvel később, amikor a rokonságnál fellelhető megmaradt családi emlékeket fényképezgettem, kézbe vettem és megfordítottam. A kép hátoldalán kézírással, egyebek közt az alábbiak olvashatók: „édes
anyám és nagy-anyám Balánból”.

A baláni sír füvei

Hamar
kiderült,
hogy
amikor
Woyciechowski Vilmos dédapám Erdélyből Budapestre tervezett áttelepülni, 1885.
februárjában ellátogatott Balánba, az ottani temetőbe, ahol emlékül pár fűszálat
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szakított arról a sírhantról, amely alatt
édesanyja – Lukács Róza – és nagymamája – Viktoria Jessenszka nyugodtak. Kedves gesztus, amit a lánya – nagyanyám –
és utódai máig is méltányoltak. (Sőt, a hagyományt folytatták is, további nyolc sírhantról való fűszálakkal tett kiegészítésekkel.) De hát mit keresett Lukács Róza
ükanyám oly messze születése helyétől,
Zalatnától, vagy boldog házasságának helyétől, Gyulafehérvártól? Balánról annyit
tudtam, hogy oda a szocialista iparosítás
alatt sok-sok román proletárt telepítettek,
hogy a rézműben ércet bányásszanak és
finomítsanak, növelve ezzel a szocialista
Románia ráfizetését (a réz baláni előállítása ugyanis a modern korban már ráfizetéses volt), és, hogy napjainkra Balánbánya
rettenetes szegénységbe süllyedt. Utóbb
aztán az is kiderült, hogy a baláni rézbánya számtalan szálon kapcsolódik az erdélyi örményekhez, és saját felmenőimhez.
Balán magas hegyek közt az Olt völgyében, Csikszentdomokos központjától
nagyjából tíz kilométerre fekszik, ma közigazgatásilag annak része. (A számunkra fontos időszakban Balánbánya utolsó
postája volt Csikszentdomokos.) Nem bocsátkozom Balánbánya teljes történetébe,
csak a „családilag” érdekes dolgokat említem.
Históriánkat (Záchno) Zakariás családdal kezdem (dédanyám dédanyja Zakariás
lány volt). A gazdag Zakariások az 1700–
1800-as évek fordulóján már hatalmas havasokat béreltek nagyban, ahol nem csak
a legelőket hasznosították bérlegeltetésre (marha és juh), hanem az erdőket is
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fagazdálkodásra. 1816-ban bérbe vették
a Guberniumtól az addig kevés haszonnal
működtetett rézércbányát. A kezdeményező Zakariás István (1777–1859) „Simon
Tódor zalatnai bányafelügyelővel közösen” kezdte a vállalkozást.
Ez a Simon Tódor valójában Lukács Simon Tódor (1791–1848) volt, a Zalatnán
élt erzsébetvárosi Lukácsok egyike, aki
Lukács Béla édesapja volt s akit ’48-ban
Ompolygyepünél meggyilkoltak…) A bányafelügyelői cím olyan szakmai iskolázottságot tételez fel, amiről Simon úr esetében nem tudunk – bár elvileg nem kizárt – ugyanakkor, Zalatnán a Lu-kácsok
kierjedt famíliájának több ága is élt, melyek mindegyikében többen voltak
bányarészbirtokosok. Ez akkoriban a tőkeigényes bányaművelés bevett módja volt: némely családokról tudjuk, hogy
6—8 tagjuk is részbirtokos volt, sokan
tőbb bányát illetően is. A bányatársaság
vezetésére, képviseletére igazgató, azaz,
felügyelő tanácsot választottak: akinek
vagy nagyobb részaránya, vagy jelentősebb tapasztalata, esetleg nagyobb tekintélye volt, azt választották meg az igazgató tanács, avagy felügyelő bizottság igazgatójává. Valószínű, hogy Lukács Simon
egy ilyen bányatársulati felügyelő-bizottság tagja, esetleg elnöke lehetett, akinek
a tapasztalatát szívesen fogadták az újjászervezett baláni rézbányánál. (Egy korabeli leírás szerint Simonnak „a bányászatban nem csekély jártassága, s hozzá dicséretes szorgalma” volt.)
A bányát a bérlők 1825-ben 5000 forintért meg is vásárolták és évekig nyereségesen működtették, majd 1838-ban
átkerült István unokaöccsének, Zakariás Antalnak a kezébe. (A baláni ipartelep
1848—’49-ben több mint 8 tonna jó minőségű rézzel járult hozzá a szabadságharc
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ágyúöntéséhez, amiért büntetésből 1849.
decemberétől az osztrák bányakincstár
vette át Balánbánya vezetését, de 1851 júniusában visszaadta tulajdonosának és a
bánya meg a hozzá tartozó kohómű újra
feléledt.)
A jövedelmező üzem felkeltette bizonyos tőkés körök érdeklődését, akik hos�szas és meglehetősen erőszakos küzdelem után 1858-ban megszerezték Antaltól
a bányát. (Ezt a folyamatot írta meg csodálatosan átköltve Jókai a „Fekete gyémántok”-ban.) A sok pénzt igénylő hatalmas beruházások hatására megindult fellendülést azonban derékba törte az Amerikából egyre nagyobb mennyiségben Európába áramló réz olcsósága: hiába volt
gyengébb a minősége, mégis az fogyott
inkább. A külföldi tőkések kezén a bánya 1871-re csődbe ment, árverésre kellett meghirdetni.
Az árverés hírére néhány gazdag nagyszebeni kereskedő összeállt, hogy megszerezze a bányát és újraindítsa a rézkitermelést. A műszaki részt Nendwich Vilmos szász vas-nagykereskedő gondozta,
a pénzügyi vezetést az örmény Kabdebo
Péter bankár intézte, míg a tőke kiegészítését csendestársként a szintén nagyszebeni dúsgazdag örmény Nuridsán Antal nagykereskedő vállalta. „A bányabíróságilag elrendelt árverezésre 1871. október 23-án került sor. Nendtwich Pál és
Kábdebó P. J. nagyszebeni vállalkozók
vették meg Balánbányát — mint a legtöbbet ígérők — 222 000 forinton” (Budapesti Hírlap). A részvénytársaság hivatalos neve: „Réz-bánya- és kohóművek az
erdélyi rézmű részvénytársaság tulajdona,
Balánbányán” lett.
A
csendestársként
közreműködő Nuridsán Antalról (1826—1899)
itt csak annyit, hogy Nuridsán Bogdán
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erzsébetvárosi tanácsnok fiaként született.
(Ő lett később anyai nagyanyám anyai
nagyapja.) Három másik fiútestvére volt,
József, Rafael és János. Egy ideig mind a
négy Nuridsán fiú „rőfös és divatczikk”kereskedéssel foglalkozott, hol egymással társulva, hogy önállóan. Nagyszeben a
szabadságharc bukása után a császári közigazgatás erdélyi központja volt, és átlagon felüli polgárosultságát a kiegyezés
után is megőrizte, így Nagyszebenben divatárúval kereskedni sokáig igen jövedelmező volt.
Érdemes áttekinteni az tulajdonosokkal újraindított rézbánya és kohómű üzem főbb vezető tisztviselőinek
névsorát: „gondnok: Patrubán Lukács
András; műszaki vezető: Flechner Dezső bánya és kohóműigazgató; számvivő: Woyciechowsky József; bányaintéző: Wenzel Károly; kohóintéző: Klutsch
Ede; erdőintéző: Markovits József; főfelvigyázó: Gajzágó Gyula; ideiglenes műorvos: dr. Zakariás István.” Nyolcból három színörmény, és Woyciechowskinak
a felesége is az. De hogy került ide Józef
Woyciechowski?
A zalatnai örmény származású Lukács
Róza 1850-ben feleségül ment a Galíciából áttelepült fiatal tisztviselőhöz, Józef
Woyciechowskihoz, aki aztán hosszú évekig a földesurakat a jobbágyfelszabadítás
folyományaként megillető kárpótlás adminisztrációjában dolgozott. Az úgynevezett földtehermentési bizottmány adminisztratív székhelye természetes módon Nagyszeben volt, ahol Józef – munkájánál fogva – rendszeresen megfordult. Woyciechowskiék nagyobb gyermekei is Nagyszebenben jártak iskolába. Nem csoda, hogy amikor az új üzemet szervező nagyszebeni bányaigazgatóságnak számvitelben jártas emberre volt
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szüksége, az évtizedes tapasztalattal rendelkező Józef merült fel: így történt, hogy
az 1872-től meginduló baláni rézbánya és
ércfeldogozó mű számvivőjéül (főkönyvelőnek) ükapámat, Woyciechowski Józsefet választották.

Józef Woyciechowski és Lukács Róza, 1852ben, Róza kitüntetése után

Woyciechowskiék ekkor a még otthon
élő kisebb gyerekeikkel Balánbányára
költöztek. Velük élt Józef özvegy édesanyja, Jassinszka Viktória is. A gyártelep szépen fejlődött: a növekvő munkáslétszám egészségét orvos vigyázta (ismét
egy Zakariás!), de volt iskola, üzlet, templom és temető is – hely hiányában a meredek hegyoldalon.
Nagyszebenben Nuridsán Antal a felesége halála óta nevelte három gyermekét.
(Temesvári Liza 1871-ben, a harmadik
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gyermek születésekor gyermekágyi lázban meghalt.) Nuridsán
papa közelebbről is megismerte a
Woyciechowskiakat – hiszen József
főkönyvelőként a cégvezetés bizalmi, belső körébe tartozott –, és nagyon élvezte a sokgyerekes család
légkörét. Nuridsán Antal legidősebb
lánya, Mari, nagyon értelmes, dolgos
háziasszonyként igyekezett helytállni, de gyerek lévén még az apácákhoz járt tanulni: ugyanúgy a nagyszebeni orsolyiták leányinternátusába járt, mint Woyciechowskiék Adélkája. (A két leány közt alig két év kü- Lukács Rózának és anyósának közös gyászjelentése
lönbség volt.)
1877 februárjában Woyciechowski Jó- Tónika halt meg, 11 esztendősen. Atyzsefet szörnyű csapás sújtotta: ugyanazon ja elgondolkodott azon, hogy ha élt voléjszakán meghalt idős édesanyja (Viktoria na a fia édesanyja, esetleg nem lett volJessenszka), és egyáltalán nem idős fele- na nagyobb esély megmenteni az életét?
sége (Lukács Róza, aki alig 47 évet élt)! Valójában azonban más is munkált benne:
Mindkét drága halottat a baláni temetőben Nuridsán Antal 56 éves korában beleszehelyezték nyugalomba.
retett a 18 esztendős Woyciechowski AdélAz özvegy József ezután Nagyszeben- ba, az ő leányának, Nuridsán Mariskának
be, gyermekeihez költözött.
az iskolatársnőjébe. Adél atyja ugyan nem
1881-ben a nagyszebeni Nuridsán csa- ellenezné a házasságot, de Adélkát kicsit
ládban történt gyászeset: a „trónörökös” még fiatalnak tartja.
Amikor 1882-ben Bécsben váratlanul meghalt
Voyciechowski József legidősebb fia, Viktor, a papát
lesújtja a csapás, és ezért,
vagy másért, de 1882-ben
ő is elhunyt. Halála után
Nuridsán Antal a társaságilag elfogadható legrövidebb időn belül feleségül
vette a megárvult Adélkát.
Ebben
az
időben
Woyciechowski
József
egyik fia, Vilmos, első munkahelyén Triesztben volt
Balán látképe 1864-ben
banktisztviselő,
ahonnét
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kapcsolatba került! Ha elkezdünk
töprengeni azon, hogy a férj húga
a feleség mostohaanyja, elég érdekes eredményekre juthatunk. Szerencsére, Vilmos felesége, Mari
(dédmamám), és a kettő évvel idősebb mostohamama (Nuridsánné
Woyciechowski) Adél továbbra is
jó barátnők maradtak.
Ezzel azonban Balánbánya története még szorosan vett családi viszonylatban sem ért véget! A
bányával az új vezetés sem tudott
csodát művelni: reze jó minőségének dacára sem tudott nyereséget termelni. A bánya és rézmű hanyatlásának olyan külső okai voltak, amikről az üzemeltetők nem
tehettek és amiket nem tudtak befolyásolni. A társulat pénzügyi vezetése azonban kétes manipulációkkal próbálta meg betömni a gazdálkodás lyukait, és persze, a számítások „nem jöttek be”. A pénzNuridsán Antal és családja 1882-ben balról jobbra: ügyi összeomlás részleteibe kár
a lányai, Nuridsán Teri, Mari, és 2. felesége, született lenne belemenni, elég annyi, hogy
1893-ban már csődhullám söpör
Woyciechowski Adél
végig Nagyszebenen, sorozatban
rendszeresen hazalátogatva nem csak szo- válnak fizetésképtelenné olyan cégek, merosan vett családjával találkozott, de elke- lyeknek eddig korlátlan hitele volt.
rülhetetlenül találkozott a Nuridsán csaAmikor a pénzügyi nehézséget megoldláddal is. Vilmos is szerelmes lett, mégpe- hatatlanná tornyosultak: „a Kabdebo P. J.
dig Nuridsán Mariba. Az ifjak vonzalma bankház maga kérte maga ellen a csődöt…
kölcsönös volt, így Vilmos felmondta tri- a hiányt 1 és fél, sőt két millióra teszik, a
eszti állását, és Budapesten, a Magyar Le- meglevő vagyont ennek hatod- vagy ötödszámítoló és Pénzváltó Banknál helyezke- részére. Kabdebót követte a csődben másdett el. Felelősségteljes munkakört kapott: nap a Nendwich-féle vaskereskedés, mely
ő kezelte a számlafőkönyvet – írja Pest- váltóadósságban, illetve kezesképpen 364
ről még Erdélyben lévő menyasszonyá- 000 forinttal van érdekelve. Ezt követnak. Mihelyst Woyciechowski Vilmosnak te a Nuridsán- és Nedelkovics-féle divatstabil egzisztenciája lett, feleségül vet- kereskedés meg a Markovicz-féle fűszete Nuridsán Marit. A Woyciechowski és a res bolt. Tehát eddig összesen öt csőd,
Nuridsán család tehát másodjára is rokoni mégpedig valamennyi régi üzlet; így a
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Nendwich-féle már 1796-ban ugyanabban a helyiségben volt, a melyben ma…
Alig van ugyanis építő, lakatos vagy kovács, a ki a Nendwich-csődnél szenvedőlegesen érdekelve ne volna és így rögtöni készpénzfizetést teljesíteni tartozik; ellenkező esetben szintén csődöt mondani
kénytelen. Alig van továbbá polgári vagy
tisztviselő család, a ki az egyik vagy másik vagyonbukott divatáru-kereskedésben
„betáblázva“ nem volna. Hát annak a sok

A históriában említett személyek rokoni kapcsolatai

kisebb-nagyobb tisztviselőnek ki tudná
megmondani számát, akinek kézi váltója
ott van a Kabdebo-csődtömeg holmija között? És ez a nagy, nagyszámú adós most
egyszerre készpénzben fizetni tartozik. De
honnan, miből?” (Budapesti Hírlap, 1893.
december 13.)
Abban a világban, amiben egy kereskedő cég sok ügyfelének hitelbe árult, a fizetésképtelenség teljesen ártatlan cégeket is a mélybe ragadhatott, így valószínű, hogy Nuridsán Antal vétlen volt. (Ha
Woyciechowski főkönyvelője még élt volna, vajon tudott volna időben jelezni?)
Az eseményekről egy – a Budapesti Hírlapban 1895-től – folytatásokban megjelent regényt is írtak (Lászlóffy Lajos:
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Balánbánya). A regényben – egyebek közt –
megjelenik a nagylányát magányosan nevelő vagyonos örmény apa, „Nuricsán” (nem
túl rokonszenves figuraként). A valóság és a
regény közti a kapcsolat könnyen visszafejthető, még ha a vezetési gondok helyett a regény szerelmi történetről szól is. (Mennyivel gyöngébb a feldolgozás, mint Jókaié!)
A ’93-as csőd kapcsán felmerült a bankár Kabdebo Péter bankár hűtlen kezelésének lehetősége, ezért hosszan elhúzódó
nyomozás kezdődött. A felelősség netáni
megállapítása azonban nem pótolhatta a
Nuridsánok vagyonvesztését! Nem tudjuk,
az idősödő Antalt mennyire rázta meg hírnevének besározódása és vagyonának súlyos csorbulása, de 1899 tavaszán, még a
vizsgálatok lezárulta előtt meghalt.
Őt is azon nagyszebeni temetők egyikébe temették el, amiket a román szocializmus építésének előrehaladott fokán megsemmisítettek. (Ma közparkok vannak a
helyükön…)
Kabdebo Pétert a bíróság bűnösnek találta és három év magánzárkában letöltendő büntetésre ítélte.
A baláni sír történetének megismerése után nekiindultam Balánba megkeresni
a sírt. Kudarcba fulladt keresgélésem után
segítséget kértem a hely plébánostól, aki
nagyon segítőkész volt. Elmesélte, hogy a
szocialista iparosítás korában minden régi
sírhelyet sürgősen újrahasznosítottak, mivel az 1870-es évekbeli mintegy 800 fős lakosság helyett a „fénykorban” volt, hogy
nyolcezret is meghaladta a helyi lakosok
száma. Amikor a plébános úr átvette a parókiát, nem talált temetői nyilvántartást,
ezért a sekrestyéssel végigjárta az egész temetőt, a sírokat egyenként fehér olajfestékkel megsorszámozta és egy füzetbe a sorszám mellé beírta azt, ami a síron olvasható volt. Azoknál a síroknál, ahol nem volt
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már felirat (fémgyűjtők, sírkő-újrahasznosítók), vagy ahol az teljesen olvashatatlan
volt – ott a füzetben a rovat üres. A „hiteles füzetet” hiába böngésztük oda-vissza, a
számomra kedves neveket annak ellenére
nem találtuk, hogy a halottak anyakönyvében mindkettőjükre ráleltünk.
Hát ennyi minden bomlott ki a baláni
sírról szedett fűszálak bekeretezett



képecskéjéből. Mint korábban említettem,
a baláni emlék-fűszálak után még nyolc
sírról szedtek levelet-fűszálat az emlékező utódok. A megőrzött emlékű sírok közül mára az összes erdélyi sír nyomtalanul
elpusztult. Ha az elején említett kép nem
lenne, akkor Lukács Róza és Jessenszka
Viktória emléke holt betű lenne, így pedig
élő emlék.





dr. Issekutz Sarolta

Czetz János emlékének őrzése
a magyarországi és erdélyi közösségben

Működésünk legelején már fontosnak tartottam az 1848-49-es szabadságharc magyarörmény hőseinek bemutatását, akiknek életpályája, önfeláldozása példaértékű, a közösség identitásának erősítését
szolgálja és példaképül szolgál a fiatalság számára is. Felelevenítettük a 13 aradi vértanú szerepét a szabadság-harcban,
köztük Kiss Ernő tábornok, Lázár Vilmos
ezredes, valamint Czetz János - a szabadságharc legifjabb tábornoka személyét. A
szabadságharcban további közel 70 magyarörmény honvédtiszt vett részt a nagyszámú honvédség mellett, az erdélyi örménység összlétszámát felülreprezentálva. Gr. Teleki Sándor nemhiába jelentette ki, hogy az erdélyi örmények „magyarabbak a magyarnál”. Czetz János tábornok személyiségét és életpályáját átfogóan először Dr. Petri Edit Czetz János c.
tanulmányából ismertettem meg, melyből részleteket publikáltunk a füzetek hasábjain. 1848-as rendezvényeinket mindhárom hősünk arcképével díszített meghívókkal, plakátokkal hirdettük meg, hogy
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nemes arcvonásukat is megőrizzük emlékezetünkben.
Több kiadványt is megjelentettünk e témakörben:
1. Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc örmény hősei (1995, Bp.)
2. Bona Gábor: Az 1848-49-es szabadságharc örmény hősei (1995, Bp.) angolul
és örményül
3. Dr. Kedves Gyula: Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka (1996,
Bp.)
4. Czetz János: Emlékezéseim (2001, Budaörs)
5. Dinyés László: Ismeretlen 1848/49-es
dokumentumok (2004, Bp.)
6. Délvidéki örmény nemesek – Elemér –
Écska – Nagybecskerek (2010, Bp.)
7. ARMENIA magyar-örmény havi szemle 1887-1907 (Szongott Kristóf kiadó, Szamosújvár) DVD kiadvány (Bp.
2011)
A Fővárosi Örmény Önkormányzat
1995-ben határozatot hozott, amelyben az

Erdélyi Örmény Gyökerek
Aradi Vértanúk Napját (október 6.) ünnepnapnak nyilvánította az erdélyi magyarörmények számára. Megünnepléséhez kopjafát rendelt Erdélyből, Zetelakáról. Ezen
hordozható kopjafán az aradi vértanúink
neve szerepel, akik tiszteletére lett felszentelve és amelynek megkoszorúzása
éves ünnepi megemlékezéseink záró akkordja volt a Városháza Dísztermében harangzúgás kíséretében.
Az Egyesület éves barangolásokat rendezett Erdélybe, őseink földjére, felkeres-

Koszorúzás Czetz János emléktáblájánál (III.
ker.) szeptember 6-án: Eszergály Zsófia és dr.
Issekutz Sarolta

ve Czetz János szülőhelyét, Gidófalvát
(koszorúzás a templomkertben, a Polgármesteri Hivatal falánál a márvány emléktáblánál, Czetz János domborművénél).
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Aradon rendszeresen koszorúztunk a 13
aradi vértanú emlékművénél, valamint a
Szabadságszobornál, amelynek újraállításához jelentős pénz-adományt juttattunk
el és könyvbemutatót (5.) rendeztünk a
felállítás napján a szabadságharc hősei
emlékére.
Elkészíttettük Domonkos Béla érdi
szobrászművésszel az aradi vértanúink és
Czetz János tábornok domborművét, kiállításainkon és megemlékezéseinken kiállításra kerülnek.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület szervezésében1998. május
30-án katonai tiszteletadás mellett megkoszorúztuk Czetz János emléktábláját a
szabadságharc kitörésének 150. évfordulója alkalmából a Bp. III. ker. Czetz János u. 2. számú ház falánál. Az ünnepségen jelen volt Horatio Antranik Chalian
argentín nagykövet úr (aki apai-anyai
ágon örmény gyökerű volt) és a Magyarok Világszövetsége képviselője is. Emlékbeszédek és a közeli általános iskola
diákjainak műsora emlékezett a székelyörmény-argentin hősre. A rendezvényről hírt adtunk a füzetek hasábjain. Több
éven keresztül tartottunk megemlékezést
a helyszínen az argentin nagykövetséggel.
1999-ben felvettük a kapcsolatot a budapesti Czetz János rokonságon keresztül (Dr. Sasi Nagy István) vitéz Ladányi Domonkos ny. katonatiszttel, a Buenos Aires-i magyar közösség egyik vezetőjével, aki részt vett a gidófalvai barangolásunkon is és megszervezte, hogy egy
ezüst, 3 részes szelencében 3 marék föld
kerüljön adományozásra a Buenos Aires-i
Katonai Akadémia részére Czetz János
szülőháza kertjéből, a piski csatamezőről és a nagyszebeni csata helyszínéről. A
szelence az Akadémia Múzeumban került
elhelyezésre. Tudósított arról is, hogy a
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fővárostól 550 km-re Santa Fé városában
Czetz Jánosról elnevezett katonai alakulat, egy műszaki ezred létezik, amelynek díszöltözete Czetz Jánosnak köszönhetően a 48-49-es korabeli magyar honvéd egyenruhával megegyező. A Katonai Akadémia vezetése egy ünnepségükre
meghívta a budapesti leszármazottat Argentínába, aki családi adományként elvitte Czetz János bronz domborművét a Katonai Akadémia számára.
Az argentinai magyarokkal kapcsolatunk élő, Czetz János egyik húgának leszármazottja Buenos Airesből tudósítja
a füzeteket a Czetz Jánossal kapcsolatos
rendezvényekről, így a 2015. májusában
dr. Kövér László parlamenti elnök úr látogatásáról is az El Palomar Katonai Akadémián. Beszámolt arról, hogy valamen�nyi előadó ismertette a tábornok magyarörmény származását, 48-as sikereit és Argentínában a sokrétű sikeres munkálkodását. Három nemzet hőse volt, magyar,
örmény és argentin. Még ma is a tisztek
kiképzése Czetz János saját kezűleg leírt

Erdélyi Örmény Gyökerek
spanyol nyelvű rendeletei, ajánlásai, szabályai alapján történik. Emlékét emléktáblák, mellszobra és egy székelykapuba
faragott portréja is ébren tartja.
Czetz János tábornok emlékét évente felelevenítettük Budai Merza Pál brassói rokon visszaemlékezéseivel a Füzetek
hasábjain. Tőle tudtuk meg, hogy amikor
Mészáros Lázár, későbbi hadügyminiszter
és akadémikus, tudomására jutott, hogy
1844-ben megjelent Czetz János Magyar
hadnyelvtan c. műve Pesten, megkereste
a szerzőt, akivel haláláig tartó baráti kapcsolatot ápolt. Czetz János a betegágyánál is látogatta Angliában, az emigrációban is segítették egymást. 1858-ban Mészáros Lázár temetését és emlékiratainak
kiadását is Czetz János intézte.
Érdemes tudni, hogy1849-ben Kalotaszegen, amikor Bem tábornok megérkezett Erdélybe és átvette a sereg irányítását Czetz János őrnagytól Csucsán, ennek
emlékére 1999. októberében a református
templomban Petrás Mária kerámia-művész Bem József tábornok és Czetz János

Koszorúzással emlékeztek Czetz
János honvédtábornok halálának évfordulóján, szeptember
6-án a róla elnevezett utca sarkán (III. kerület). Az emlékezés
virágait a Magyar Hadtudományi Társaság, az Argentin Köztársaság Nagykövetsége, a Fővárosi Örmény Önkormányzat,
az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képviseletében Theisz
Bálint kabinetvezető és Borbély
Rita főtanácsadó helyezte el.
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tábornok közös kerámia domborművét
avatta fel a Magyarok Világszövetsége, a
Pro Kalotaszeg és a Kalotaszegi Nőszövetség.
Szamosújváron a Czetz János tábornokról elnevezett cserkészcsapat tartotta ébren a fiatalságban a tábornok szabadságharcban tanúsított kimagasló eredményeit, majd az argentinai
szakmai helytállását. A
hős emléktábláját minden évben rendezvény keretében koszorúzták meg.
A cserkészcsapat működését az EÖGYKE támogatta.
Gyergyószentmiklóson
az örmény katolikus
templom kertjében az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület által vagy 10 éve ajándékba adott Czetz János emlékplakett (Gergely István
kolozsvári szobrászművész alkotása, gipsz, ezüstözve) szolgált a
közösség megemlékezésein.
Az Egyesület 2015-2016-ben országos
középiskolai tanulmányi versenyt rendezett 19 tanintézmény közreműködésével
magyar világi- és egyházi tanintézetek diákjai számára, amelynek egyik célja a magyar kultúrába és történelembe beágyazódott magyarörmény kultúra és történelem
személyiségeinek megismertetése volt. A
1848-49-es szabadság-harc örmény hőseiről szóló kiadványaink is tananyagok voltak, a verseny során sikeresen számoltak
be Czetz János tábornok katonai és polgári tevékenységéről, az aradi vértanúkról.
A szabadságharc bukása után a méltatlanul elfeledett Czetz János tábornok emlékét Szongott Kristóf szamosújvári tanár
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elevenítette fel, aki az 1800-as évek végén
levelezést folytatott a szabadságharc hősével és buzdította haza-térésre, majd sikertelensége miatt az emlékiratai megírására ösztönözte. Czetz tábornok válaszleveleit az ARMENIA magyar-örmény havi
szemlében publikálta. Szongott Kristóf
halálát követő 100 év múlva sikerült az
ARMENIA 1887-1907ig tartó 21 évfolyamát az
EÖGYKE-nek megszereznie és digitalizált formában a közösség és a
közgyűjtemények számára elérhetővé tennie.
Budapesten a magyarörmény közösség az örmény katolikus templom
(1114 Bp. Orlay u. 6.) falán elhelyezett márványtáblánál, magyarörmény
hőseink domborműveinél
is koszorúz minden évben a forradalom és szabadságharc emléknapján.
Az EÖGYKE tette ezt mindmáig minimális állami támogatással, az Országos
Örmény Önkormányzat támogatása nélkül. Ugyanis mindezen tevékenységünket a XX. sz. utolsó évtizedeiben beköltöző örmények által vezetett országos önkormányzat nem tartotta örmény kulturális tevékenységnek, ezért nem támogatta,
sőt megakadályozta az egyéb nemzetiségi
támogatások megszerzését is.
(Elhangzott 2017. május 26-án a Fővárosi Örmény Önkományzat, a Magyar
Hadtudományi Társaság és a Magyar
Honvédség Geoinformációs Szolgálata
által szervezett, a Zrínyi Miklós Laktanya
Dísztermében tartott Czetz János emlékkonferencián)
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Dr.Wotsch Gyula

Egy 1880-ban készült
örmény esküvői kép margójára...

A fényképfelvétel 1880. május 18.-án készült Gyergyótölgyesen 4o évvel a fényképészet feltalálása után. A felvétel eredeti nagysága 23 X 16 cm. Számomra ez
a felvétel azért értékes, mert az esküvőjüket ünneplő fiatal pár a későbbi nagyszüleim, az örömapa és az édesanyák
dédnagyszüleim.
A felvétel LÁZÁR JAKAB (1818-1888)
(3) gyergyótölgyesi kereskedő és feleségének Kopacz Máriának (4) az 1859-ben született leányuknak Lázár Klárának lakodalma alkalmából készült. A fényképfelvétel
margójára - Lázár Klára (2) a mennyasszony
az esküvőn résztvevő rokonok nevét számozással felírta. Ennek alapján a személyek
könnyen azonosíthatók. Amikor az alábbiakban róluk írok, neveik mellé írom zárójelben a felvételen látható számokat. A lakodalom résztvevői mind a gyergyószentmiklósi
Lázár, Kopacz, Bocsánszy, Csiky és
Kabdebó örmény családok tagjai. Házasságok révén egy nagy örmény családot alkottak. Nem örmények a felvételen a vőlegény
Wotsch Ferenc brassói gyógyszerész (1) és
édesanyja, Friederika Wotsch ( 5 ), valamint két leánytestvére Loujze és Chrisztina
Wotsch (12 és 32 ). Utóbbi férje Korpos
Sándor (28) szintén örmény fakereskedő
volt Gyergyótölgyesen.
Wotsch Ferencné Lázár Klára (2), a
mennyasszony naplójában erről a napról
a következőket jegyezte fel: „Jó szüleim
és 6 testvérem mind jelen voltak. Másnapra nagy hó esett. Lefényképeztek. Olyan
hideg volt, hogy minden gyümölcs lefagyott, még az egres és ribizli is.”
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Lázár Klára 6 testvére névszerint: dr.
Lázár János főszolgabíró (14), Lázár István (19) bankigazgató, Lázár Móni (30)
kereskedő, Lázár Irma (7), Lázár Tekla (25), és Lázár Anna-Nina (29). Ők
Gyergyótölgyesen laktak a 153 szám alatti családi házukban. Házukról és kertjükről Dr. Cseh Károly borszéki fürdőorvos
1885-ben kiadott egyik könyvében a következő képen emlékezik: „ - ebéd után
felkerekedtünk s hogy hogyan,egyszerre
csak a Lázár Jakab jól gondozott gyönyörű kertjében vagyunk. A házi kisasszonyok vezetése alatt megjártuk az egész kertet. A halastónál gyönyörködtünk a halak
etetésében. Eljövet pedig egy félkocsi virágot cipeltünk el gyönyörű csokrokban.
Hát meg hány bokornyi ribizkét ágastól.
Hogy is ne, midőn oly kacéran integettek
felénk az ízletes, piros, dús fürtök”.
A Bocsánszy család és a Lázár család
rokoni kapcsolata azáltal jött létre, hogy
Bocsánszy Kristófné sz. Kopacz Anna (23)
és Lázár Jakabné - született Kopacz Mária
testvérek voltak. Az esküvőn résztvevő:
Bocsánszy István (31), Bocsánszy Jolán
(18) és Bocsánszy Irma (15) unokatestvérek a Lázár Jakab gyermekeivel. Utóbbiakkal unokatestvér apai ágon a képen látható
Lázár Gyula (11) gyergyószentmiklósi kereskedő, kinek felesége Bocsánszy Anna a
Bocsánszy testvérekkel testvér,de az esküvői képen nincsen jelen. Bocsánszy Jolán és
Bocsánszy Irmáról a gyergyószentmiklósi
plébánia História Domusában említés történik olyan értelemben, hogy az 1916-os
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román megszállás idején,
mint örmények szabadon
mozoghattak a városban és
sokat segítettek a bajbajutottakon (dr Garda Dezső
közlése alapján, szerk. megjegyzése). A Bocsánszy család, de általában az örmények vallásosságára jellemző, hogy a Bocsánszy család 1849-ben a csiksomlyói
kegytemplomba Nepomuki
Szt. János tiszteletére oltárt
adományoz.
Gyergyószentmiklóson
az egykori Bocsánszy család háza (épült 1733-ban) és
a Kopacz család háza (épült
az 1800-as évek elején) a
mai Gábor Áron utca l0 és 12
szám alatt barokk műemlék
házakká vannak nyilvánítva..
A felvételen megörökített
gyergyószentmiklósi ügyvéd és botanikus Csiky Dénes (1843-1930) (8) azáltal
került rokoni kapcsolatba a
Lázár családdal, hogy Lázár Jakab leányát, Lázár Teklát
(25) vette feleségül. Ez a kapcsolat megduplázódott akkor, amikor Csiky Dénes feleségének halála után annak
testvérével, Lázár Ninával
(Anna) (29) kötött második
házasságot. Botanikusi hírnevét azzal alapozta meg,
hogy Gyergyószentmiklós
észak-keleti részében 2o
hektáros területet vásárolt
és azon arborétumot és gyümölcsöst létesített. 185 féle
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egzotikus és őshonos fát és cserjét telepített oda. Az ő kezdeményezése alapján kezdtek az emberek Gyergyóban gyümölcsfákat ültetni Az arborétum területét a városnak adományozta és az jelenleg 16 hektáron CSIKY KERT néven védett parkja és kedvelt kiránduló helye
Gyergyószentmiklós lakóinak. Az esküvőn jelen voltak testvérei Csiky Kámán
(27) és Csiky Emília (24) is.
A felvételen a l0 és 20 -as szám alatti
személyek a pap és segédje.
A gyergyótölgyesi római katolikus plébánia anyakönyvében lelkészként Vetési
Imre (20 ?) plébános van megnevezve. Az
esküvői tanúk dr. Csiky Dénes ügyvéd (8)
és Lázár Gyula (11) kereskedő voltak.
A Kabdebó család részéről Kabdebó
Vidor (6) szintén a mennyasszony unokatestvére. Felesége Kabdebó Vidorné,
Kopacz Aranka (17) és leányuk Kabdebó
Anna (24) volt jelen az esküvőn.
A Lázár család alábbi két személyisége
a közéletben jelentős szerepet vállalt:
LÁZÁR MENYHÉRT (1816-1904)
(22) Lázár Jakab testvére a szabadelvű
párt országgyűlési képviselője volt haláláig. Társaságban közkedvelt, kellemes, jó
megjelenésű, nagytudású emberként tisztelték.. Az Erdélyi Kárpát Egysület (EKE)
elnöke tisztségét és a havasi javak igazgatóságának elnöki tisztségét is betöltötte.
A gyergyószentmiklósi kórház építésének
kezdeményezője.
Dr. LÁZÁR JÁNOS (1854-1917) (14)
Lázár Jakab és Kopacz Mária fia. Jogi tanulmányainak elvégzése után rövid ideig a Királyi Kúriához kapta a kinevezést. 1876-ban Gyergyótölgyes főszolgabírójává választják. Ezt a tisztséget 18
éven át töltötte be. Nagybátyának, Lázár
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Menyhértnek 1904-ben bekövetkezett halála után a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselő jelöltje volt, majd továbbra is
a járás főszolgabírója. Talán ez a közéletben betöltött szerepe hozzájárult a család
szomorú sorsához, amikor 1916 augusztus
27.-én az addig semleges Románia hadserege betört Erdély földjére és elfoglalta a
határmenti területeket. A kezdeti sikerek
után négy héttel a német-osztrák-magyar
hadsereg a bevonulásnál sokkal gyorsabb
visszavonulásra kényszerítette a gyakorlatilag megsemmisített román sereg maradványait. A visszavonuláskor a románok az
elrabolt anyagi javak mellett a székely megyékből 17 ezer embert is magukkal hurcoltak és ezekből csak 3000 ember térhetett haza. A Romániába való deportálás
volt a gyergyótölgyesi Lázár családnak is
a sorsa. A visszavonuló román hadsereg
magával vitte a 90 éves Lázár Jakabnét és
Gyergyótölgyesen élő gyermekeit: Lázár Irmát, dr. Lázár Jánost, Lázár Istvánt és
Lázár Mónit Piatra Neamti-ba, Moldovába.
Ott halt meg néhány hónap elteltével 1917
március 17.-én a 90 éves Lázár Jakabné és
1917 november 18.-án fia dr. Lázár János.
Lázár Istvánt és Lázár Mónit fogolytáborba szállították észak Moldovába, a Sipotei
táborba. Élve csak leánytestvérük Lázár
Irma jött haza. Ő hozta magával édesanyja
imakönyvét és mondta el édesanyjának és
testvéreinek szomorú sorsát.
U.I. LÁZÁR JAKAB családjának Romániába való elhurcolásáról megemlékezik dr. Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-,
Kászonszék (Csíkvármegye) története
1918-ig című könyvében a 420. oldalon.
A Brassóban megjelenő Brassói Lapok
egyik 1918 februári száma szintén részletes beszámolót közölt a család tragikus
sorsáról.
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Fabók Bíborka, a Murádin család unokája

Csillagok születnek

Wass Albert szerint Isten igencsak megfeledkezett Erdélyről. Szerintem azonban ez
nem igaz.
1938-at írtunk, mikor a magas égboltról két csillag lehullott Erdélybe. Ráadásul a Jóisten úgy akarta, hogy mind a kettő Kolozsvárra essék. Az Élet nagykönyvében pedig úgy volt megírva, hogy az
56-os évben a két csillag egymásra találjon. Az írás pedig beteljesült.
De ki is volt valójában ez a két csillag?
Egyikük az örmény csillag volt. Ő testesítette meg a földi élet furfangját, ravaszságát, agyafúrtságát, találékonyságát. Egy
dolog volt, melyhez gyakran ragaszkodott: a spóroláshoz. Természetesen ezt
nem zsugoriságból tette. Nem. Erről szó
sincs. Azért szeretett spórolni, mert ha egy
dologról tudta, hogy mi a legegyszerűbb
módja a beszerzésének, nem akart másik,
„drágább és nehezebb” utat bejárni. De ez
így volt rendjén. Egy szó, mint száz, igencsak csavaros eszű egy csillag volt. Szeretete s jólelkűsége pedig nem ismert határokat.
Ehhez a csillaghoz rendelte hozzá a
sors a becsület és az igazság csillagát. Ez
a csillag volt, az előzővel egyetemben, a
legértékesebb valamennyi csillag közül. A
becsület, a kitartás, a jóság és az igazság
jellemezte. Gondolkodásmódja szerint az
ember akkor lesz boldog és tiszta lelkű, ha
az igazság és a becsület útját járja. „Hos�szú távon úgyis mindig a jó győz!” - mondogatta mindig. És sok buta földi halandó hitetlenkedő megjegyzésének ellenére ez a mondás igazolódott be, mikor valamennyien befejezték földi feladatukat.

De minden becsület és kitartás mellett ez
a csillag is ugyanolyan jólelkű és ugyanolyan szeretetteljes volt, mint az örmény
csillag.
Itt volt hát két, szinte minden tulajdonságában különböző csillag, de hogy a
mondás és az írás beteljesüljék, a két „ellentét” egymásra talált végül mégis. Ha
pedig a Földön két csillag egymásra talál,
akkor az emberiség, bár nem tud róla, biztonságban van.
Az idő multával e két csillagnak született két kis csillaga. Tudták, hogy ez a két
kiscsillag marad csak utánuk, miután nekik is befejeződik földi feladatuk. Ezért
mindketten a legnagyobb odafigyeléssel,
gonddal és szeretettel nevelték fel csillagjaikat, átadva nekik minden jó erényüket.
Így és az Úristen jóvoltából a kiscsillagok egészségesek, okosak és ügyesek, végül pedig becsületes felnőttek lettek. A két
csillagszülő pedig örvendett, hogy mindkét gyermekükből sikerült kiváló csillagot faragniuk.
A csillagszülők ezek után úgy gondolták, hogy földi feladatuk elvégeztetett, s
már csak a pihenés maradt hátra. Azonban tévedtek. Ugyanis csillagaik párokra
találtak, s néhány év múlva nekik is születtek csillagaik. Így az örmény és az igazság csillaga újabb feladatot, pontosabban újabb betöltendő állást kapott az Élet
nagykönyvétől: ez az állás pedig a csillagnagyszülőség volt. S ez a rang volt a
legmegtisztelőbb egy csillag életében az
anyaság és apaság után, így a két csillag
boldogan vállalta a feladatot.
Ez a csillagcsalád még napjainkban is
él, boldogok és vidámak. Gondoljunk
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csak bele: ha a Jóisten megfeledkezett
volna Erdélyről, miért küldött volna le
két csillagot Kolozsvárra? Mert ha ez a
két csillag nem Kolozsvárra hullott volna,

Nagy-Hintós Diana



soha nem találkozhatott volna és nem is,
létezne a mai napig se ez a boldog, összetartó csillagcsalád.
2016. december 31.





Elballagott a szamosújvári magyar líceum
első végzős évfolyama

Negyvenhét maturandus búcsúzott el Erdély legfiatalabb iskolájától
Két osztálynyi, pontosabban 47 maturandus vett búcsút Erdély legfiatalabb Alma
Materétől, a 2016 szeptemberében beindított Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumtól. Az ünnepi hangulatot fokozta a gyönyörű széki népviseletbe öltözött diákok látványa. A beszédekben többször elhangzott, a mostani végzősök az első
ballagó nemzedékként maradnak majd meg a krónikákban, illetve Erdély egyik legkorszerűbb iskolája bocsátotta útra első maturandusait. Míg Timsa Ildikó igazgató azt hangsúlyozta, hogy a szamosújvári magyar iskola az összefogás jelképe, Balázs-Bécsi Attila, a Téka Alapítvány elnöke, a tanintézmény megálmodója és létrehozója egyrészt megemlítette az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, másrészt pedig céltudatosságra és munkára ösztönözte a fiatalokat.
„Egy évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy
ilyen hamar elérkezik ez a pillanat. A
közös emlékek azonban tovább élnek
mindannyiunkban. Legyetek vidámak és
derűlátók, éljetek meg minden pillanatot” – buzdította a maturandusokat Csatári Karolina 11. osztályos tanuló.
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Kulcsár Melinda, a 11. osztályfőnöke
arra biztatta a diákokat: ha emlékeiket szívükbe zárják, tíz év múlva elővehetik azokat, és akkor újra 18 éveseknek gondolhatják magukat.
„A ballagás az emlékezés, a számadás
és az új iránti kíváncsiság ünnepe. Ne feledjétek, a sikerért mindig meg kell
dolgozni. Mindannyiunk közös felelőssége, hogy milyen életük lesz
gyermekeinknek” – vélekedett Török Zoltán, Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes.
„Szabadok vagytok, tanuljatok
tovább, majd jöjjetek vissza ebbe
a közösségbe. Legyetek büszkék
arra, hogy Erdély egyik legmodernebb iskolájának első végzősei
vagytok. A hidat, amelyen nemrég
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átmentetek az udvaron, azt is nektek építettük. Hidaljatok át ti is
minden utatokba kerülő akadályt”
– hangoztatta Pap Attila, a 12. A
osztályfőnöke.
„Iskolánk küldetése a híd, ami
összeköt és kapcsolatot teremt.
Történelmi pillanatot élünk meg:
Erdély egyik legkorszerűbb iskolájának első nemzedéke ballagott el.
Remélem, nemcsak ismereteket,
hanem emberi értékrendet is adtunk, és megismertettük veletek az Balázs-Bécsi Attila
együttműködés szabályait” – közölte Timsa Ildikó, az iskola igazgatója.
mondták: lehetetlen, hogy az iskola beinSzamosújvár polgármestere, Neselean duljon. Ti láthatjátok: mindent lehet, csak
Ioan arra figyelmeztetett: „az elkövetke- akarni kell. Kívánom, hogy mérjétek fel
ző időszak tele lesz felelősségvállalással.” jól céljaitokat, és dolgozzatok. Ne azt néz„Feladatotok felvállalni az újat, sze- zétek, hogyan nem lehet, hanem keressémélyiségetek által eredetiséget adni a vi- tek az utakat a megvalósuláshoz, lelkelágnak. Ne feledjétek el: korszerű intéz- tek pedig maradjon fiatal” – buzdított a
ményben, minőségi, anyanyelvű oktatás- szamosújvári Téka Alapítvány igazgatója.
ban részesültetek” – mondta Csoma BoIgeolvasásakor Vajda Dániel reformátond, az RMDSZ Kolozs megyei szerve- tus lelkipásztor arra figyelmeztette a fiatazetének elnöke, parlamenti képviselő.
lokat: a segítség Istentől jön.
(Forrás: Szabadság – Erdélyi közéleti
Balázs-Bécsi Attila emlékeztett, hogy a napilap.)
diákok egy évig tanultak ebben az intézetben.
„Ez kevés, de egy év
után is büszkék lehettek,
mert a krónikákban úgy
maradtok meg, mind az
első végzős generáció.
Számunkra nagy elégtétel, hogy itt lehetünk az
első ballagáson. Egy évvel ezelőtt kétségek között voltunk. Vajon sikerül befejezni az építkezést, létrejön ez az iskola? De sikerült. Tíz évvel ezelőtt sokan azt
47

2017. szeptember-október

Erdélyi Örmény Gyökerek

(Szerkesztőség: Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület a kezdetektől fogva
támogatója volt a TÉKA
és vezetése elkötelezett munkájának. Erejéhez képest könyvekkel, kiadványokkal (Füzetek), használt számítógépekkel, pénzzel segítette működésüket, fejlődésüket, iskolaépítési tervüket. Ugyanakkor a TÉKA – együttműködési megállapodással
segítette az EÖGYKE-t
a helyi örmény közösség összetartása,
az örmény kultúra bemutatása céljából
rendezett, az EÖGYKE által szervezett



kiállítások, konferenciák befogadásával.
Ez a barátsággá fejlődött több évtizedes
együttműködés törhetetlen!)





Erzsébetváros – Nagyboldogasszony-napi búcsú
1.
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2.

3.

4.

5.

1. Balról Dr. Jakubinyi György örmény apostoli kormányzó, Babota Tibor, Szakács Endre, Gál
Hunor plébánosok 2. Zarándokok a templomban 3. A mise 4. Vörösköpönyegesek 5. Szeretetvendégség 6. Vicelár Mária, Mariska néni sírjánál emlékezünk

6.
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A gyimesbükki Rákóczi vár
– Zarándokhely a végeken

Budapesttől légvonalban hétszáz, országúton nyolcszázhúsz kilométerre,
a történelmi Magyarország határán, a
Tatros völgyében fekszik Gyimesbükk.
A 17. század közepétől betelepülő három
nagyobb település: Gyimesközéplok,
Gyimesfelsőlok és Gyimesbükk fűzérszerűen követi a völgyet átszelő Tatros
folyót, mely a Rákóczi vár tövében hagyja el Erdélyt, és lép át Moldvába. Az itt
élők számára a megélhetést a havasi ál-

lattartás, a pásztorkodás, a kereskedelem
és a háziipar jelentette és jelenti ma is.
A gyimesi csángók sokáig nem rendelkeztek a föld tulajdonjogával, haszonbérbe vették, zsellérként dolgoztak a csíkiak földjén. A történelmi ellentét, a gazdasági különbség és a földrajzi elzártság
okozta, hogy a gyimesiek a székelyektől
eltérő kultúrát hoztak létre.
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A három gyimesvölgyi község az egykori Csík vármegyéhez, majd Hargita
megyéhez tartozott, míg Gyimesbükköt
1950-ben Bákó megyéhez csatolták anélkül, hogy bárkit is megkérdeztek volna
az akkori lakosság hetven százalékát kitevő magyaroktól. A helyiek által kis Trianonként emlegetett hatalmi döntés célja a románosítás felgyorsítása volt, szétválasztani a csángó magyarokat, akik három évtized alatt erős társadalmi, kulturális és felekezeti közösséggé forrtak össze.
1963-ban megszűntették
a magyar nyelvű oktatást
is Gyimesbükkön.
A gyimesi csángók két
nagy kultúra – a római
katolikus vallás és az ortodoxia - határán élnek.
Végvári népcsoport, melyet az ide-oda csatolásokkal elbizonytalanítottak, megfélemlítettek,
kettős identitás alakult ki
bennük. Nagy lelkierővel és elkötelezettséggel
kell rendelkeznie annak a
szolgáló értelmiséginek, aki megpróbálja
összefogni, talpra állítani ezt a népcsoportot. A tanítói családból származó, maga is
tanári diplomával rendelkező, hetven esztendeje itt élő Deáky András ilyen végvári harcos. Minden tette tudatos cselekedet,
szolgálni a magyarságot, a szülőföldet,
szemben az árral. Magyar órákat tartott
a diktatúra idején az Erdélytől elszakított

Erdélyi Örmény Gyökerek
gyimesi községben, a rendszerváltozást
követően pedig, legyőzve az akadályokat
visszaállította a magyar nyelvű oktatást,
úttörő lett a Deáky Panzió létrehozásában, a gyimesi turizmus szervezésében. Ösztönzésére évről évre új dolgok születtek: emlékművek, keresztek, emléktáblák. Régi álma a
Rákóczi vár rekonstrukciója.
A Gyimesbükki Rákóczi vár
Gyimesbükk és Palánka között, a Tatros völgyében, a történelmi magyar országhatár- Deáky András
nál áll.
Korábbi alapokon feltehetően Bethlen
Gábor építette 1626 körül. Fő szerepe a
völgyben futó kereskedelmi út és a határ
ellenőrzése, a forgalmazott áru vámolása volt, védelmi szempontból nem volt jelentős, az osztrákok Blockhausnak, őrtoronynak nevezték. A 18. század elején II.
Rákóczi Ferenc megerősítette, ekkor kapta mai nevét. 1897-ben Magyarország és
Románia között új vasútvonal épült, ekkor vámhivatali épületek és határkapuk
kerültek köréje. A vár tövében épült a Magyar Állami Királyi Vasutak legkeletibb
őrháza. A trianoni békeszerződés után a
határátkelőhely megszűnt, csak a második
bécsi döntés után került vissza a magyar
határ, a világháború 1945 végéig.
– Hét éve küszködöm ezért. Hat év
után, mikor lemondtam arról, hogy valaha is lesz valami, tavaly Pünkösdkor megkaptuk az építkezési engedélyt, csakhogy
jött a hosszadalmas közbeszerzési folyamat, végül egy helyi vállalkozót, Fekete
Pál Pétert sikerült meggyőzni, hogy vállalja el. Mellénk állt a polgármesteri hivatal is, Görbe Vilmos polgármesterrel az
élen. Idén júliusban nekifogtunk a munkálatoknak, a hegygerinc oldalába vágtunk
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egy széles utat, az építkezési anyagok felszállítására – mondja Deáky.
A vár rekonstrukcióját a csíkszeredai Esztány Győző építészmérnök és csapata végzi, aki
köz- és lakóépületek tervezése mellett a pusztuló csűrök
újrahasznosításával is foglalkozik.
– A rekonstrukcióban sokat segítettek Bilibok Ágoston
és Bíró Gábor gyűjteményei
– vallja Esztány. – Az eredeti állapotot bemutató régi képeslapokat, a bécsi katonai levéltárból kikért tervrajzokat kaptam tőlük.
A várból csak az alapok maradtak, de így
is visszaállítjuk az eredeti Monarchia-kori állapotába. Kétrétegű visszafalazást alkalmazunk, a belső réteg téglából, a külső kőből állna, természetesen az eredeti
technológiát, építőanyagokat használjuk.
A földszinten kiállító terem lesz, lőrésszerű ablakokkal, az emeleten kávézót rendezünk be. A vár tetejét előbb üveggel szerettük volna befedni, végül minőségi fémlemez mellett döntöttünk. Visszafaragjuk
a kilencvenhat régi lépcsőt is. Előzetes
számításaink szerint az újjáépítés kétszázezer euróba kerül.
– Miért van szükség egy rom restaurálására, mikor annyi mindenre nem jut pénz
a Gyimesekben?
– Elsősorban azért – mondja Deáky
András –, mert példa értékű lehet a világ magyarsága számára, hogy ilyen nehéz körülmények és ellenkezések közepette is tudunk a Gyimesekben eredményeket elérni.
Másodsorban jelzés lehet a románság
felé, hogy nézzétek, ezek a magyarok
még a romjaikat sem hagyják, utolsó percben mentik, amit lehet, mert meg akarnak
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maradni szülőföldjükön annak, amik az
őseik voltak. Itt mi vagyunk itthon, és óvjuk emlékeinket az utókornak. A nemzet
nemcsak nyelvében, hanem szimbólumaiban is él: a felújítandó Rákóczi vár a Magyar Királyi Állami Vasutak helyreállított
30-as őrháza, a történelmi Magyarország
szimbóluma itt a Gyimesekben.
– Mikorra tervezik a felavatását?
– Ha Isten is megsegít, 2018 Pünkösd
vasárnapjára. Természetesen felajánlásokkal, a világ magyarságának ös�szefogásával valósul meg az újjáépítés,



folyószámlát nyitottunk, de csak itt, két
hónap alatt három millió forintot gyűjtöttem össze a helybéliektől. Az elmúlt tíz
esztendőben nagyon sok szép dolgot megvalósítottunk, de ez nem egyetlen ember munkája. Sok tisztességes, becsületes
csángó magyar ember felsorakozott a hátam mögött, benne van a szívük, lelkük,
pénzecskéjük is. A Rákóczi vár rekonstrukciója eddigi munkánk megkoronázására lenne – össznemzeti zarándokhely a világ magyarsága számára.
Deáky András





Csak emlékeztetőül!
Szongoth Gábor

Rondó

Vita: Ki tartozik az örmény közösséghez?
2006. szeptember 28-án a Rondó adásában több kisebbségnek volt alkalma véleményt nyilvánítani a regisztrációról és a közeli választásokról. A hazai örménységet a médiában magas posztot betöltő Avanesian Alex, az Armenia Népe Kulturális
Egyesület vezetője képviselte, aki azonnal leütötte Dzsotján Dávid műsorvezető által feladott magas labdát.
Dzsotján Dávid: Szeptemberi magazinunkat egy rövid választás előtti körképpel kezdjük. Stúdiónk vendége Paulik Antal, a NEKH főosztályvezetője, aki röviden reagál majd a látottakra. A 2001-es
KSH felmérések és az idei július 15-ig regisztrált adatok több helyen is ellentmondóak. Az örmény kisebbségnél például
2001-ben 836-an vallották, hogy kötődnek a nemzetiségi kulturális értékekhez és
hagyományokhoz. Ehhez képest ebben az
évben 2365-en regisztráltatták magukat.
Arménia Népe Kulturális Egyesület részéről Avanesian Alex: - Ez irdatlan nagy
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szám, hiszen az örmények létszáma, még
ha a betelepüléseket is vesszük a XX. század elején a török népirtás elől menekülők és Magyarországra betelepülők, illetve átvonultak tekintetében, ez stagnáló létszám volt mindig. Ha megnézzük az egyházi adatokat, a születések számát, a század
eleji könyveket, ahol szokás volt, hogy valamely felekezethez tartozók befizették az
egyházi adót, akkor mindig megállapítható,
hogy a magyarországi örmények létszáma
3-500 fő körül kell mozogjon, ennyi van a
listánkon közel száz éve, s ehhez csatlakoznak természetesen a szimpatizánsok.
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Tehát Avanesian Alex (A.A) szerint
csak 3-500 örmény él Magyarországon,
pedig még a nagyon rosszul feltett népszavazási kérdések kapcsán is 836-an vallották azt, hogy kötődnek az örménységhez. Ha tényleg csak ennyi örmény él Magyarországon, A. A miért nem jelentette ki
a kisebbségi törvény alkotásakor, hogy az
örménység nem nemzetalkotó kisebbség,
hisz a törvény minimumként 1000, legalább száz éve Magyarországhoz kötődő
örmény származású személyt említ?
De ez még semmi, kiderül, kik is az igazi örmények:
A. A.: - A 2001-es adat, amelyik 600 valahány főről szól, tulajdonképpen ezt is
ketté kell bontanunk, hiszen vannak az
anyanyelvűek, akik tartoznak igaziból a
közösséghez, hiszen az anyaországukat is
Örményországnak vallják, beszélik anyanyelvüket, ápolják kultúrájukat, és nagyon helyes és nagyon pártolandó az a
tény, hogy vannak olyan szimpatizánsok
is, akik ezt a kultúrát támogatják. Szomorú ez a tény, hogy az újbóli törvénymódosítás kapcsán ennyire felhígult megint az
örmény közösség.
Tehát a 836 már csak 600 valahány lett,
és annak is csak egy része az igazi, a többi
szimpatizáns. Ezek lehetünk mi, az erdélyi örmény családokból származó magyarörmények, akik Örményországot őshazának, Erdélyt (Szamosújvárt, Gyergyót,
Erzsébetvárost, Csíkszépvízet, stb.) pedig anyaországnak tartjuk. Aniból majd
800 éve menekültek el őseink, és Erdélybe 330 éve telepedtek le, onnan apránként
kerültek a mai Magyarország területére.
Csak azt nem értem, miért tetszeleg A.
A minden évben Szamosújvárott a Szent
Gergely napi búcsú alkalmából az ottani
- örményül nem tudó -„szimpatizánsok”nál. Vagy ettől még ők örmények, csak aki
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Magyarországra került, az nem? Mi csak
„hígításnak” vagyunk jók az igazi örmények közösségében?
A. A: - Én azt látom, hogy a törvénynek
hibái vannak, változatlanul hibái vannak,
nem kötelez senkit semmire sem, szabadon átjárhatók a nemzetiségek. Én lehetek
most örmény, de négy év múlva indulhatok akár román képviselőként, vagy bármilyen nemzetiségi színben. Ez rettenetesen hibás.
Ilyen képviselő tényleg volt, de ezt a
hölgyet az ANKE indította örményként,
aztán román színekben lett a Rádió Kuratóriumának tagja.
A A.: - ... és az is nagyon hibás, hogy
a jelölt állítási papíron ugyan olvasható
egy kérdés: - Beszéli-e az anyanyelvét, illetve hová tartozik, de ez tulajdonképpen
teljesen mindegy, be is x-elheti, meg nem
is, felelősségre nem vonható. A bejegyzett örmény szervezeteknek kell jelölteket állítani, mint ahogy most. Egy kritérium legyen: a nyelv. Aki beszéli anyanyelvét, csak az tudja kultúráját ápolni, az
tud oktatni, az tud az anyaországával kapcsolatot teremteni, ő képviselni tudja saját
nemzetiségét széles körben az egész világon.
Tehát ismét a nyelv legyen az egyetlen kritérium. Ezzel sikerült A. A-nek
10 éve szétrombolnia az örmény közösséget, mert így csak kisszámú - talán
2-300 főre tehető - nyelvet beszélő legitim örmény maradna. Ezzel sikerült elérni a NEKH Kuratóriumánál, hogy csak
az örmény anyanyelvű pályázatoknak legyen nyerési esélye. Nem mi veszítettük el a nyelvünket, hanem elődeink, már
több mint 100 éve, 30 generáció alatt.
Akkor Agárdy Gábor és Pongrátz Gergely is csak szimpatizáns volt, vagy Ők
kivételek? Nekik szabad volt nem tudni
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örményül? Kétségtelenül nehezebb az
örmény kultúrát ápolni örmény nyelvtudás nélkül, de azért lehet. Ez legyen a
mi problémánk. Sok-sok példa van rá az
utóbbi években... Lehet kiadni háromnyelvű naptárt a Genocídium évfordulójára, támogatni Pilinszky verseinek örmény fordítását, örmény zene rádió felvételét, lehet vinni 150 örmény tematikájú könyvet Örményországi könyvtárakba,
kiállításokat rendezni örményországi fotókból és kódexekből. Ha készítünk egy
könyvet a szamosújvári örmény temetőről, az milyen kultúra ápolásának számít? Miközben a szerzők egyike sem beszél már örményül? Ha támogatunk fiatal armenológust kutatásaiban és örmény
nyelviskolát indítunk, az minek számít?
Ilyenkor melyik kultúrát támogatjuk?
A. A.: - Egy nagyon egyszerű példa, nagyon furcsa lenne, ha a határon túli magyar szervezetek képviselői nem beszélnének magyarul, hanem tolmácson keresztül tárgyalnának a magyar kormán�nyal. Ugye ez elképzelhetetlen?

Erdélyi Örmény Gyökerek
Igen ez elképzelhetetlen, de már fogadott a magyar kormány nagy örömmel néhány másod, harmad-generációs „amerikás” magyar tudóst, művészt, politikust,
sportolót vagy üzletembert, akik egy szót
sem tudtak magyarul. Pedig Ők még nem
harmincadik generációs magyarok. Képzeljük, milyen örömmel fogadják majd
„Őket”, ha 700 év múlva is magyar származásúnak vallják magukat. Bár lehet,
hogy A. A. valamelyik utóda majd számon kéri rajtuk a magyar nyelvtudást.
Ha valaki elolvassa a többi kisebbségi vezető nyilatkozatát (www.mtv.hu/
rondo), mindegyikük védi saját kisebbségét, míg A. A. kifelé lejáratja és befelé megosztja azt. Az erdélyi örményeknek
még a létét is megkérdőjelezi, képzeljük
el, hogyan lehet így együttműködni a következő Országos Önkormányzatban...
A szerző az Országos Örmény Önkormányzat elnökhelyettese
(Megjelent: Erdélyi Örmény Gyökerek
füzetek 2006. novemberi számban)

Erdélyben, festői környezetben a barangoló csapat (2017)
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Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház Zsora Harutunjan Ajakrúzs N°4
című komédiájának magyarországi ősbemutatóján, 2017. szeptember 15-én

A színművészek: Bregyán Péter, Keller Linda, Kaprelián Alexa, Krizsik Alfonz, Koncz Eszter
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„Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék...”
(Vörösmarty Mihály)

az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kulturális Egyesület
kéthavonta megjelenő kiadványa
XXI. évfolyam 232. szám
2017. november-december

Tiszelt Olvasóink!
2015-től az EÖGY füzetek minden páratlan hónapban jelenik meg.
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén lesz Fővárosi Örmény Klub, amelynek új helyszíne: Örmény Katolikus Plébánia közösségi terme, 1114 Budapest, Orlay
u. 6. szám alatt. Megközelíthető a Gellért tértől a Móricz Zsigmond tér irányában,
jobboldalon a 2. utcában. Mindenkit szeretettel várunk.

Az örmény naptárból
Tudjuk, hogy felsorolásunk csak ízelítő. Főként az 1998-ban megjelent (Örmény) Egyházi Hírlevél számaira támaszkodtunk. November havának ünnepeiből kiemelném 21-t,
Mária templomba vezetése. (Kissé párhuzam vonható a február 2-i ünneppel.) Apokrif evangéliumban maradt fenn az a történet, hogy a 3 éves Máriát szülei bevezették a
jeruzsálemi templomba, s ott a főpap gondjaira bízták. Mária a templomhoz kapcsolódóan nevelkedett más lányokkal együtt. A hagyományban is fennmaradt ez az esemény.
A görög és örmény egyház átvette, az utóbbiban régen jelentősebb volt. Hadd említsük,
a római katolikus európai területeken Magyarországon ünnepelték először – mint az a
Pray-kódexben fennmaradt – Boldván, Borsod megyében, s a szomszédos Heves megyében vannak örmény jelleget mutató templomok (Feldebrő, Tarnaszentmária). Középkori emlékeink is ihlessenek bennünket!
dr. Sasvári László
Lapunk az interneten: www.magyarormeny.hu honlapon is olvasható.
Elektronikus levélcímünk (e-mail): magyar.ormeny@t-online.hu
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Szentpétery Katalin

Máramarostól Bukovinán át
a csodás erdélyi hegyvonulatok felé
EÖGYKE barangolás 2017-ben (2. rész)

Csíksomlyóhoz – Szűz Márivolt a tolvajostetői (nagyerdei)
ához gondolatban visszatérgyőztes csata, aminek emlékét
ve:
is ünneplik, amikor a csíki és
a Boldogságos Szűz Mária
a gyergyói katolikusság elhárítisztelete egykorú a ferencetotta szülőföldjétől az erőszasek Csíksomlyón való letelekos hittérítés veszélyét. (Ez a
pedésével (1440-es évektől).
probléma a XXI. sz.-ban is akKezdettől fogva szokássá vált
tuális. Ezért a 2017 évi búcsú
az évközi Mária-ünnepeken a
jelmondata „Tarts meg minket
Szűzanya köszöntése, amelyőseink szent hitében!” volt.)
re a hívek a szomszédos helyMi is fohászkodtunk Nagységekből is jöttek. 1444-ben
asszonyunkhoz, hogy megDr. Szarka György
IV. Jenő pápa már megállapítartson bennünket őseink hitétotta „igen sok nép jár Somlyóra Szűz Má- ben, és tudjuk életünkben megvalósítani a
riát tisztelni”. 1567. pünkösd szombatján bölcs mondást. „Ki kell szeretni az embeis összegyűltek a székelyek Csíksomlyón, rekből a jót!”
hogy segítséget kérjenek hitükben való
A festett üvegablakok magyar szentjei
megmaradásukhoz, és hálát adni Isten- között Kapisztrán szent János is megtanek és a Szűzanyának a segítségért. Ekkor lálható magyar zászlóval a kezében.

Nagygalambfalva, a református templom
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„Porból lettünk, fából
élünk” – mondják az emberek Zetelakán, ahol
a deszka megmunkálásnak és zsindelykészítésnek nagy hagyománya
van. Sajnos már kevesen űzik ezt a mesterséget! Zetelakán áthaladva
Székelyudvarhelyre vitt
utunk, ahol az Emlékezés
parkját tekintettük meg
(Orbán Viktor ajándéka a
városnak). Történelmünk
13 jelentős egyéniségét

Erdélyi Örmény Gyökerek

Vendégvárók Gyuri bácsi portáján
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hogy a költő kérdésére mit válaszolt az egyszeri székely gyerek: - „Mi a vers?”
- A vers az, amit meg kell
írni.”
Nagygalambfalva híres XIII.
sz.-ban épült református templomáról. A falu testvérvárosa
Mikepércs. 2017-ben, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a mikepércsi lelkész
500 km-t futott pénzt gyűjtvén
a nagygalambfalvai templom

magyarországi szobrászok formázták: Csaba királyfi, Szent László,
Hunyadi János, Fráter György, Báthory István, Bethlen Gábor, Bethlen István, II. Rákóczi Ferenc, Wesselényi Miklós, Bem apó, Kós Károly, Nyírő József és akit nem lehetett megnevezni a „vándor székely
hazatalál” (Wass Albert) mellszobra
látható az emlékparkban.
Kányádon, Bögözön áthaladva
Nagygalambfalvát is érintettük,
ami Kányádi Sándor (*1929. május
10.) szülővárosa. Itt megtudhattuk, Szent Ábrahám, a gyógynövényes csodakertben
restaurálására és a hitéletet
serkentő közösségi ház létrehozására. Jelentős összeget
sikerült összegyűjteni.
Az unitárius Székelykeresztúron átbuszozva hallhattunk a Gyárfás kúriáról, ahol
Petőfi Sándor utolsó éjszakáját töltötte. „Egy gondolat
bánt engemet” kezdetű versét
a költő itt szavalta el egy körtefa alatt, amit Kányádi Sándor is megörökített írásában.
Ma fogyatékos gyerekek fogSzékelyvarság határában
lalkoztatója a ház.
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Piknik a Csorgókő-vízesésnél

Kissomlyosra érkezvén Szarka Gyuri bácsi portáján volt a „szíveslátás”. Előtte még megnéztük az unitárius templomot,
mely felújítás alatt áll. Az 1798-ban épült
templomot és a falut a polgármester mutatta be. A település 1318-as évek óta ismert.
Gyuri bácsi portájára érkezvén meghallgattuk Reményik Sándor „Ne hagyjátok
a templomot és az iskolát” versét, aminek
mondanivalója örökérvényű.
Csörögével, szilvóriummal,
miccsel, sajttal és sok szeretettel fogadtak bennünket. A
lányok, asszonyok, urak díszes népi ruhába öltöztek.
Jubileumi ünnepséget is ültünk itt, mivel a Gyuri bácsi
vezette „Erdélyjárók” mozgalom idén lett 25 éves. Az
1992-től Gyuri bácsi vezette
kirándulások mindenkinek
lelki, testi felüdülést jelentenek, bővíti kulturális, földrajzi tudásunkat.
Utunk következő célpontja Szentábrahám volt, Zsindelykészítés
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ahol a gyógynövényes csodakertet ismerhettük meg.
Csíki Emese, a kert gazdasszonya mutatta be a családi vállalkozásban vezetett gazdaságot. Egy 300
éves kúria körül alakította ki a gyógynövény ültetvényt. Izsóp-teával kínált
bennünket, ami az asztma
ellenszere, vörös húsoknál
fűszerként szolgál, és valamikor a táltosok füve volt.
Áldozat bemutatásoknál a
tűzre dobták az izsópot, és
ekkor révületi állapotba kerültek, azaz az izsóp lélektisztító hatással volt rájuk. A Bibliában az
L. zsoltár is megemlíti a növény lélektisztító hatását:

„Moss egészen tisztára (Uram) vétkemtől,
bűnömtől tisztíts meg engem! .....
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!”

Sokféle, kb. 60 gyógynövény faj díszíti
az 50 hektáron elterülő kertet, a legtöbbje

Erdélyi Örmény Gyökerek
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évelő. Többek között megtudhattuk, hogy láthattunk alkotást. Örömmel állapítota zsálya a felső légúti és más gyulladásos tuk meg, hogy a kapufaragás hagyománya
folyamatok csökkenését szolgálja, a lánd- nem alszik ki Székelyvarságon.
zsás útifű kiváló a köhögés ellen, a bíbor
Utolsó előtti napon ismét túracipőt húzkasvirág (Echinaceae sp.) immunerősítő tunk és a Tifán háztól indulva Csorgókő
hatású.
felé vettük utunkat. Közben láttunk egy
Lehetőség volt különféle teakeverékek, „ványoló”-t, ami a helyi szőnyegmosó altinktúrák vásárlására, ami értékes vásárfi- kalmatosság. A patak vizét összegyűjtik
ának bizonyult az otthonmaradt szerette- egy faeresztékbe, amire a szőnyeget ráheink részére.
lyezik, és a víz ereje megtisztítja azt.
Szállásunkra hazaindulván megálltunk Székelyvarság
határában
felállított székely- kapunál, ami 2011-ben készült, és rovásírással is
díszített.
Délután Grippert László túratársunk, restaurátor vetítettképes előadást
tartott igen érdekes munkájáról. A régi és modern
műtárgyak
értékmegóvását, az idők során kapott sebek gyógyításának
problematikáját mutatta
be. Bepillantást nyerhettünk a nagyméretű fest- Tifán Csaba vendéglátónk – Székelyvarság
mények szállítási nehézségeibe is.
Menetközben közelről láthattuk ErdélyAz este másik eseménye egy helyi szo- országban sokfelé, de Magyarországon
kás megismerésére adott alkalmat: a ritkán előforduló (védett) Telekia speciosa
templomban a falu közössége ünnepélyes Compositae családba,Tubuliflorae alcsahálaadó szentmisét tartott az 50 évesekért ládba tartozó attraktív megjelenésű, nedés más jubilálókért. A szentmise után a ves élőhelyet kedvelő évelő növényt.
családtagok köszöntötték egymást szíves Baumgarten határozta meg és Teleki Pál
szóval, finom süteményekkel, apró aján- iránti tiszteletből adta a nevet.
dékokkal. Megható volt a színes népviseEgy „zavarás”-on is átkeltünk, mely tuletbe öltözött családtagok bensőséges ün- lajdonképpen egy fakerítés, ahol az állanepét látni!
tok nem tudnak áthaladni, de az ember
A templomtól szálláshelyünkre men- ügyeskedve igen. Ekkor egy nagy, szép
vén megismerhettük a legtöbb portát ékí- mezei virágokkal tarkított igazi hegyi réttő székely-kaput, melyek legtöbbje a XX. re értünk, ahonnan szép visszapillantást
sz. - ban készült, de a 2000-es évekből is nyerhettünk Varságra. Itt meghallgattuk
5
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Erdélyi József: Borívók c. versét. Pazar szép napsütéses időben, gyönyörködve a természet adta szépségekben nemsokára elértük a tálasbérci kilátót, ahová felmászva a környező táj változatosságát szemlélhettük meg. Utunkat a csorgókői vízeséshez folytattuk, ahol a
vízformálta andezitsziklák csodálatos alakzatait láthattuk. A
vízeséshez közel lévő réten, a
helyiek kedvelt kirándulóhelyén
egy kis pikniken vettünk részt,
ahol nagy élvezettel fogyasztottunk sajtot, ordát és iszogattuk a pálinkát.
Hazafelé indulván még betértünk a
„Parlament” kiskocsmába, ahol sörrel öblítettük le az utolsó falatokat.
Lehetőségünk volt Tamás Antal portáján a zsindelykészítést is ellesni. A fenyőfából készített zsindely mesterfogásait
még nagyapjától tanulta a mester.
Székelyvarságra hazaérvén Tifán Csaba és családja búcsúvacsorával vártak
bennünket. A finom töltött-káposzta elfogyasztása után dalra fakadt a kirándulócsapat a helyi együttes kíséretével (hegedű, bőgő és „mellzongora”, azaz tangóharmonika), majd táncra perdültünk a háziakkal, akik népviseleti ruhát öltöttek az
est tiszteletére. A férfiak „karmantyú”-ját
a nemzetiszínek díszítették.
A sötét beálltakor meggyújtották a
máglyát, és késő estéig énekeltünk vendéglátóinkkal finom borocska iszogatása közben.
Elérkezett az utolsó nap. A helyiek kedves énekes búcsúztatója után, elhagyva
a görgényi „lázon” (vulkáni fennsík) elterülő Varságot, Székelykeresztúron át
Farkaslakára indult a busz. Tompa László: Lófürösztés c. versének meghallgatása
6
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A vendéglátók énekkel búcsúztattak

irodalmi ismereteink bővítését szolgálta. Farkaslakán Tamási Áron (1897-1966)
szülőfalujában az író emlékének sírjánál
adóztunk, aki
„Törzsében székely volt,
Fia Hunniának,
Hűséges szolgája
Bomlott századának”
Az emlékművet a helyszínen faragta ki
7 tonnás hargitai vulkánkőből Szervátiusz
Jenő és Tibor, amit 1972-ben avattak fel.
A sírt két oldalt egy-egy csertölgy övezi.
Nem messze a sírkőtől a három éve felállított Trianon emlékmű körül bazaltkockákból Nagy-Magyarország térképe látható, a 13 kopjafa pedig az aradi vértanukra emlékeztet.
Az út mentén kézműves kirakodóvásárban a népi hímzéseket, a színes korondi
kerámiákat, fafaragású használati edényeket csodálhattuk.
Ezután Korondon áthaladva a sóvidék
felé, Parajdra vitt utunk. Erdély egyik legnagyobb sóbányája található itt, valamint
a legtöbb sós forrás ezen a környéken fakad. A sóhegyek évente 3 mm-rel növekednek.
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Áttérve Maros megyébe Szováta fürdőváros mellett haladunk el. Beomlott sóbányákból kialakult sós tavak közül a legnevezetesebb a Medve tó, aminek nagyon
magas sótartalma miatt alig lehet úszni
benne, csupán lebeg az ember a víz felszínén. A tó vízhőmérséklete bizonyos mélységekben az 50-70 °C-ot is eléri.
Vármezőn finom pisztráng ebédre álltunk meg. A helyben lévő pisztrángost a
Nyárád folyó táplálja. A puliszkával körített
pisztráng elfogyasztása után Marosradnót
felé vitt utunk. Régi vára helyén Rákóczi
György várkastélyt épített, amelyben több
erdélyi országgyűlést is tartottak. A XVII.
sz.-ban átépítették, és abban a formában
áll napjainkban is a négyszögletes alaprajzú, négy bástyával díszített várkastély. Viszonylag jó állapotát csak egy mielőbbi felújítás után tarthatja meg.
A Maros völgyét elhagyva Aranyosgerendnél áttértünk az Aranyos völgyébe. Ez a település már a bronzkorban lakott volt, a rómaiak erődépítményt építettek útjaik védelmére, 1529-ben Zápolya

Farkaslaka, koszorúzás Tamási Áron sírjánál
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János országgyűlést tartott itt. A történelmileg jelentős község temploma 1290ben épült, amit később lebontottak, de újraépítették az eredeti templom köveiből a
XV. sz.-ban.
Ezután már a tavalyi utunk során megismert városokon áthaladva egyre közeledtünk Magyarország felé: Gyalu, Kalotaszeg – itt egy óriási eső ért utol bennünket, szinte az orrunkig se láttunk az esőfüggöny miatt, Körösfő, Bánffyhunyad,
Csucsa – Ady Endre verseit hallgattuk.
Csucsán vette át Bem apó Czetz Jánostól
(1822. június 8. Gidófalva - 1904. szeptember 6. Buenos Aires) az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc örmény-magyar honvédtábornokától a hadsereg vezetését. A tábornok a kivégzés elől Argentínába menekült, ahol az argentin hadsereg
kiemelkedő szervezője és Argentína első
nemzeti katonai akadémiájának alapítója,
25 éven keresztül igazgatója volt. Katonai
egyenruhát is tervezett a hadseregnek. A
csucsai templomban Petrás Mária kerámia domborművét láthatja a betérő Czetz
Jánosról és Bem apóról.
A Királyhágón át Nagyvárad felé haladtunk, és
rövid időn belül már a hazai utakon kanyargott buszunk.
„A közös hazában egymás
megbecsülésének
egyik legfontosabb támpontja, egymás kölcsönös megismerése…” –
írta Czetz János Emlékezéseim c. könyvében. Mi
is ezt tettük idei utunk során is Bukovinában és
Székelyföldön.
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20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület és a képviselőiből alakult II. kerületi
Örmény Önkormányzat – Fotókiállítás
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá- napjainkig tartott a gazdag tevékenység
lis Egyesület 20 évvel ezelőtt, 1997-ben ismertetésével, amelyek a címmel ellátott
alakult meg és ettől kezdve indította önál- tablókon elevenednek meg. Utalt rá, hogy
lóan képviselőjelöltjeit az örmény ön- az egyesület messze meghaladta azt a célkormányzati választásokon. A Budapest II. ker.
Marczibányi Téri Művelődési Központban e kerek évforduló alkalmából
kiállítást szervezett a Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat, amelyet 2017. november 3.-án dr. Issekutz Sarolta elnök-asszony nyitott meg. A kiállítás megnyitót megtisztelte a kerület parlamenti képviselője,
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr is.
Jobbról Issekutz Sarolta, Szollár Péter János, Varga Mihály miAz elnök bevezetőjében
niszter, és Kabdebó János
beszélt azokról az okokkitűzést, hogy jelölő szerveról, amelyek az egyesület
zetként képviselőjelölteket álmegalakítását sugalmazlítson, élő és hatékonyan műták, s amely okok lényeködő kulturális egyesületté
gében ma is fennállnak: az
vált. Ennek egy jó összefogutóbbi évtizedekben halalását az egyik tablón olvaszánkba bevándorolt kehatjuk.
leti örménység kirekeszA kiállítási tablók címei,
tő magatartása a 350 éve a
az életben is bizonyított fonKárpát-medencébe menetossági sorrendben: Klukült történelmi örményekbok, Erdélyi Örmény Gyökel, a magyarörményekkerek Füzetek, Kiállítások,
kel szemben.
Könyvkiadások, KözösségA tárlatvezetés az Egyeépítés, Konferenciák, Örsület alapító okiratában
mény Kultúra Hetek, Aradi
szereplő célkitűzésektől
8
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Az EÖGYKE a 20 év alatt:
36 tematikus kiállítást rendeztünk 112 helyszínen (Mo., Erdély, Délvidék, Örményo.)
Erdélyi Örmény Múzeum könyvsorozat 25 kötete és 36 könyv kiadását támogattuk
94.000 km-t barangoltunk, koszorúztunk, búcsúba utaztunk
Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 231+4 különszáma jelent meg
Fővárosi Örmény Klub 234 napon üzemelt különböző programokkal
Három Örmény Kultúra Hete alatt 24 napra
való programot állítottunk össze
Rendezvényeinken legalább 200.000 db szendvics fogyott, a pogácsa már kiszámíthatatlan
Erdélyi temetőink felújítását támogattuk: Erzsébetváros, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós
Erdélyi templomaink állagának felújítását támogattuk: Erzsébetvárosban,
Szamosújváron, Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvizen,
Eleméren, Budapesten
Megszámlálhatatlan szobor felállítását és emlékhely kialakítását támogattuk,
Kb. 70 közgyűjtemény számára ajándékoztuk
kiadott könyveinket, évkönyveinket, füzeteket
Kiadtuk egyedülálló módon az Örmény eredetű
magyar nemesi családok genealógiáját (2000
és 2010-ben) 1600 oldalon, 66 színes címerrel
Megrendeztük az első országos Tanulmányi
versenyt az örmény – erdélyi örmény kultúra
bemutatására 19 egyházi és világi középiskola 95 diák, 19 pedagógus részvételével, ezáltal a 114 résztvevő családjai, barátai, iskolatársai gazdagodtak az örmény kultúra megismerésével, azaz többezer ember, miután a 19
iskolai könyvtár is megkapta örmény szakkönyveinket ajándékba.
Vértanúk, Koszorúzások, Barangolások,
Kapcsolatok erdélyi szervezetekkel, Egyházi kapcsolatok, Hírességeink, Tanulmányi verseny, Kapcsolat az óhazával,

Önkormányzataink, Díjak, Bp.
Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat.
A megnyitón Fogolyán Kristóf fuvolaművész játékával elvarázsolta a hallgatóságot, hogy

Fogolyán Kristóf

aztán Alexa Károly irodalomtörténész könyvbemutatójára koncentrálhasson. Az EÖGYKE Erdélyi Örmény Múzeum sorozat
24. kötetét mutatta be Lázár István: A vörös számum címmel.
A könyv szöveghű kiadása a
Légrády testvérek 1920-ban kiadott könyvének, amelyet a Bp.
Főv. II. kerületi Örmény Önkormányzat és a Ferencvárosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatott.
Alexa Károly rendkívül érdekfeszítő előadást tartott a korról és
irodalmáról, az íróról, a meghamisított történelmünkről, amelyet fiatalkori iskolai tanulmányainkban „dicsőséges Tanácsköztársaság” címszóval tanultuk.
9
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Alexa Károly irodalomtörténész

Részlet Alexa Károly - a könyv előszavának tekinthető - „A Kommün mint irodalom” c. tanulmányából:
„…és végül tegyük fel azt
az alapkérdést, ami ezt a történelmi-irodalomtörténeti vázlatot mintegy „kiprovokálta”: hol a helye ebben
a politikai és szellemi térben Lázár István 1920-ban
megjelent A vörös számum
című regényének? És egyáltalán: ki is ez a Lázár István? Ez utóbbira könnyebb
a válasz: egy elfelejtett magyar író a két világháború
közötti évtizedekből. Olyannyira nem létezővé vált
(l936-ban
bekövetkezett
halála után), hogy a hatvanas évektől egy
jelentősnek éppen nem mondható (rendszerpárti) szociográfus-publicista fesztelenül használhatta ezt a nevet. Nem tartozott a századelőn ama néhány legendássá
híresült, a civil mindennapokból és normák közül kivonuló „ködlovagok” közé
– ami keveset tudunk róla, annak alapján
10
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egy polgári életvitelű, azaz hivatalt is viselő szolid íróembert rajzol fel a képzelet.
Akinek műve és működése mégis telis-tele van meglepő tényekkel. Az irodalmi
lexikonok pár sorban meg-megemlékeznek róla, az irodalomtörténeti összefoglalásokban nyoma sincs: a XX. század elejének kánonját a Nyugat határozta meg, és
ő ebben a lapban soha sem szerepelt. Az
egyetlen kivétel Várkonyi Nándor 1942es szintézisének szabatos – bár szelíd közhelyektől sem mentes – ötsoros kisportréja: „Romantikus történeti regényei többnyire a Székelyföldön játszódnak, de szívesen megy távoli, exotikus tájakra is.
Élénk képzelettel költi mozgalmas történeteit: a magyar élet rajzában nincs híjával a jellemző készségnek sem. Bibliai tárgyú regényei közt a Krisztus címűben vállalkozott a
legmerészebb feladatra.”
Gyergyószentmiklósi születésű (1881), magyarörmény származású volt, jogot végzett, hallatlanul sokat publikált, lapot szerkesztett (Magyar Világ),
amely kora legjelesebbjeit is foglalkoztatta, írt verset, filmszcenáriókat (pl. a
Gyimesi vadvirágét), egy
darabig államrendőrségi
alkalmazott volt. Erős jelenléte tapasztalható a Trianon után megerősödő „turáni” mozgalmakban. Halála után érdemben először a 2014-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület által kiadott Távol az Araráttól… című, a
magyarörmény irodalmat bemutató antológia foglalkozott munkásságával. Ám
volt nevének-könyvének még egy hangsúlyos említése: ott láthatjuk az 1945-ben
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frissiben összeállított A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzékében, amely listába vett
műveknek a megsemmisítését maguk a szovjet hatóságok ellenőrizték, „az
orosz-magyar fegyverszüneti egyezmény 16. pontjának értelmében…” (Remek emlékeztető arról,
hogy miféle szellemiség
és politikai indulat vette
át a hatalmat Magyarországon a háborús vereséggel.) Magánmegjegyzésnek szánva: Lázár István életének és életművének kutatása remek doktori disszertációs téma lehet(ne) – forrásként kínálkozva a magyar filmtörténet éppen úgy,
mint a Napkelte, a Pesti Hírlap és a Magyar Világ évfolyamai, a Turul Szövetségre csakúgy, mint a Petőfi Társaságra vonatkozó feljegyzések, írt róla Szentkuthy
és Nagy Lajos stb.; leánya, a verseket
is publikáló Kazatsay Emilné Lázár Jolán, a Madách Színház segédszínésznője, 1975-ben halt meg, az író esetleges



hagyatéka talán ezen a szálon is megközelíthető. Egyelőre még arcképét sem
bírjuk. Mindenesetre úgy vélem, hogy az
alapos, kíváncsi és politikailag elfogulatlan műelemzés Lázár „napkeleti történeteit” is odaperelhetné, ahová valók: a századelő magyar szecessziójába, mondjuk,
Lechner épülettervei, Csontváry cédrusai
és Herczeg Ferenc Pogányok című regénye közelébe. Sírja a Kerepesi Temetőben
található – ha még: 36-1-40….”
B.J.





Az örmény naptárból

Karácsony ünnepi előkészülete is böjttel van összekapcsolva. (Ez november 15-én kezdődik, mint a görög egyházban). Az örmény egyházban 24-én van az előesti liturgia. Erdélyben e napon este 5-8 óra között végezték. Vannak saját énekei a 25-i liturgiának, s
26-án Szent István első vértanúnak. Ezévi sorozatunk végén hadd idézzünk Szent István
liturgiájának bevonulási énekéből*:
„Ezért te, aki jobban felmagasztaltattál a dicsőségbe, mint valamennyi szent, kérd
számunkra is a mennyi adományozótól az örök élet ajándékait és nagy irgalmasságát.”
dr. Sasvári László
* Szent Liturgia örmény katolikus szertartás szerint. Budapest 2006, 101. oldal
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Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk
Október 4-én az Erdélyi Örmény Gyö- elnök köszöntőjében megerősítette a hakerek Kulturális Egyesület rendezésé- gyomány folytatását.
ben emlékeztünk meg a vértanúkról,
Dr Kedves Gyula hadtörténész, aki az
különösen az örmény származású Kiss első megemlékezések, kiállítások óta hűen
Ernő honvéd altábornagyról, Lázár Vil- vállalja a szabadságharc történelmi hátterémos honvéd ezredesről, valamint
Czetz János – a szabadságharc
legfiatalabb – tábornokáról, akinek sebesülten sikerült elmenekülnie, majd Argentínában dicsőséget szereznie a Katonai Akadémia megalapításával, a Térképészeti Intézet beindításával, működésével.
Az estet a Himnusz eléneklése után dr. Issekutz Sarolta nyitotta meg, emlékeztetve az 1995-ben
hozott Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat határozatára,
amely a hazai magyarörmények
legfontosabb ünnepeként az Ara- A mikrofonnál Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta
di Vértanúk napját, október 6-át jelölte nek, lefolyásának, szereplőinek – különömeg. A volt fővárosi elnök felelevenítet- sen az örmény gyökerűeknek – bemutatáte a mindig zsúfolásig megtelt Városhá- sát a közösségünk számára, most a hősöza dísztermében tartott megemlékezések ket, mint embereket mutatta be közvetlen
változatosságát, a közös ünneplés feleme- modorában. Szatmárnémetiről László Zita
lő hatását. Esztergály Zsófia Zita jelenlegi színművésznő és Hencz József zeneszerző

László Zita
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zongorán Főhajtás című irodalmi, zenés megemlékezést adtak elő, versek, prózák, dokumentumok felhasználásával. A
műsor szép íve, tartalma, az átélés hatása a szűnni nem akaró
tapsban összegződött. Harangzúgás mellett koszorúztunk a
hősök kopjafájánál. Fogadás,
erdélyi örmény ízekkel zárta
a rendezvényt, amelyet a Bp.
Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és a Fővárosi Örmény
Önkormányzat támogatott.
M

Aradi Vértanúkra emlékeztek
a XV. kerületi örmények október 6-án

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön- elmondták az Úr imádságát. Várady Mákormányzat híven ápolja az örmény szár- ria színművész közreműködésével örmény
mazású Kiss Ernő altábornagy, aradi vér- nyelven elhangzott az Örmény Himnusz, a
tanú emlékét. Az általuk állított bronzpla- Miatyánk és a Darumadár. A Hartyán Áltakettel díszített emléktáblánál a XV. kerüle- lános iskola két tanulója verset mondott. Koti Kiss Ernő utcában, minden évben októ- szorúzás után elénekelték a Szózatot és baber 6-án és márc. 15-én emlékünnepséggel ráti beszélgetésekkel zárult a tiszteletadás,
tisztelegnek és róják le kegyeletüket.
amely hosszú ideig emlékezetes marad.
2017-ben az emléktábla felavatásának
Dr. Cs.G.
15. évfordulóján jelentős ünnepséget tartottak, Nuridsány
Zoltánné elnök vezetésével a
szép számmal megjelenő, jórészt ismert érdeklődő közönség előtt. Az emléktábla jobb és baloldalán a Vitézi Rend sorfala állt. Dr. Horváth Zsolt történész, a Nemzeti Emlékezeti Bizottság Hivatalának kabinetvezetője elmondta megrendítő gyásznapi
beszédét. Nyomban utána az
emlékező közönséggel együtt, Középen dr. Horváth Zsolt
13
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Az örmény Fülemile, Arany János és az
egyházdoktor Naregi Szent Gergely
Fájdalmas gyertyagyújtás indította októberi összejövetelünket. Tarján Tamás
Arakhel irodalomtörténész, egyetemi docens, dramaturg és színházkritikus halála
megrendítő számunkra. Dr. Issekutz Sarolta idézte önvallomását, egy perces néma
csenddel és ősi saragannal búcsúzott közösségünk Hovhannesian Arakhel Tamástól.
Arany János születésének 200. évfordulóján nem tudunk nem reflektálni a magyar költészet tudós csillagára. Általa ismertük meg a világirodalom nagy műveit oly zengő nyelven, hogy az eredeti alkotás károsodás nélkül ragyogta értékeit.
Az örmények szintén megbecsülik fordítóikat, az év két napját nekik szentelik. A
Fővárosi Örmény Klubot október 19-én
Örményeink, magyarul / Nagy művek,
nagy fordítók a Szent Fordítók Napjának jegyében tartottuk. Vendégeink voltak: Fábián László író és Dr. Szám László fordító.
„Endre királyunk … egy oklevele tanúskodik arról, hogy a királyi dalnokok

Haik Viktória és Jeges Krisztián
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tartására fekvő jószágok voltak rendelve.
Ily énekes egyik-másik fejedelmünk udvarában nem elszigetelt jelenség volt…, költők egész raja, osztálya létezett,
mely az énekszerzést szakmányul
űzte… Gabriel ille hungarus
Mátyás korában élt, s gyönyörű
dalokat, verseket szerzett anyai
nyelvén, honfitársa örömére, oly
szerencsével, hogy azokban Mátyás, a pannonok tudós királya is
kedvét találná” – írja Arany János a magyar dalnokok sorát kutatva. Ilosvai Selymes Péter, Tinódi Lantos Sebestyén ékes magyar nyelven beszélik el történelmünket, Toldi Miklós általuk
maradt ránk.
Örmény-földön
asughok,
guszánok tanulták és adták
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tovább a népi líra gyönyörű
sorait, a hajreneket. Ők terjesztették a szerelmi költészetet, de egyben mély gondolatiságukkal, példabeszédeikkel a nép tanítói is voltak. Mind közül „kiemelkedik Szajat Nova, akit az
asughok fejének, legnagyobb asughnak tartottak,
míg Kucsag Nahabed a „fülemile” nevet kapta. Nahabed
Kucsag a XIV. században élt,
néhányszáz verse maradt hátra, leginkább négysoros rövid versek, szerelmi tárgyúak. Szerelme nem boldogta-Várady Mária és Dr. Szám László
lan, nem reménytelen. Lépten nyomon ta- után az író kérdésünkre elmondta: senlálkozik verseiben szerelmesével. Színe- ki sem kérte, csak úgy, a maga örömére
sen írja le kedvesét, ki a világ legszebb te- és tegyük hozzá a mi gyönyörűségünkre,
remtése…” – idézem Dr. Hovhannesian születtek ezek a fordítások.
Eghia tanulmányából, mely1942-ben jeHaik Viktória, Jeges Krisztián és Várady
lent meg. A költő „Fülemile” megszólal- Mária örömzenélésben lubickoltak. Igen,
tatása Fábián László remeke. Picit archa- zenei anyag ez a javából, a magyar nyelv
ikus, gyönyörű költői, érzéki, metaforikus zenéje; érzelmi színei, frazeológiai egynyelv. A Versek három hangra előadása ségei, váltásai, karakterei és szenvedélye
mind megcsillantak ezekben a versekben. Az élet
nagy kérdései, születés, halál, párválasztás, titkokkal
teli szerelem, háború, hontalanság, mind-mind felvillannak és az örmény lélekre jellemző választ adnak.
Fábián László mély meggyőződéssel állította, hogy
ezek a középkori örmény
énekek valóságos gyöngyszemei az egységes világirodalomnak.
Várady Mária és Fábián László

Régi adósságunkat törlesztette Dr. Szám László,
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aki heroikus következetességgel dolgozott az örmények legnépszerűbb imádságos könyvének fordításán. „Naregi
Gergelynek ezt a munkáját is az örmények egyszerűen Naregnek nevezik, ami
a Szentírással egyenlő helyet foglal el az
örmény házakban…. majdnem minden
írástudó házban az asztalon találjuk azt
és naponta olvasnak belőle egy-egy fejezetet… Néhai Kucsagian Torgom patriarcha budapesti látogatása alkalmával az
itt tartózkodó, kevésszámú örményhez intézett első kérdése az volt, hogy olvassák-e néha Naregot?” - így vezeti be Dr.
Hovhannesian Eghia a Bánat könyve ismertetését.
Már régóta ismerjük Weöres Sándor
fordításában Beszélgetés a szív mélyéből Istennel szökőárként feltörő sorait.
Sejtésünk beigazolódott: a keleti szakrális irodalom egyedülálló csúcsa ez az Imakönyv. Dr. Szám László fordító a Sors kifürkészhetetlen akaratából kezdett el örmény nyelvből fordítani. Szerencsére
hallgatott az Őrangyalára, aki így szólt:
hagyjál mindent és foglalkozz ezzel!
Most kezünkben tarthatjuk az óörmény
nyelven írott ezeréves elmélkedéseket,
könyörgéseket MAGYARUL, melyek az
örmény nép nagy szentjének és egyben a
római katolikus egyház doktorának műve!
Dr. Szám László járható utat létesített az
örmény liturgikus egyházi irodalom és a
magyar anyanyelvű örmények között.
Haik Viktória, Jeges Krisztián és
Várady Mária a gondolatok, sugallatok
fenséges szintjét gyönyörű művészi mélységgel társították. Igazi nagy pillanatok,
nívós műsor, megérdemelt nagy siker volt
részünk ezen az októberi Klubdélutánon.
Az Ani - Budavári Örmény Színház megújulást mutató alkotói bravúros gyorsasággal váltottak a témák és stílusok közt.
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Fabók Bíborka elszavalta Tompa Mihály egy
versét, a szerző születésének 200. évfordulóján

Az emlékezéstől a riportig és szertartásig
minden hang hitelesen szólalt meg.
A fordító a sorban álló közönség kérésére örömmel dedikálta Naregi Szent Gergely A bánat könyve hiánypóló kötetét.
Köszönet illeti a tartalmas rendezvényért
Zárugné Tancsin Katalin elnök-asszonyt,
és Heim Pál, Szongott Gábor képviselőket.
A Budavári Önkormányzat ismét tanúságot tett arról, hogy támogatja a kultúrát,
mert próbatermet biztosított a Kapisztrán
téri székházban. Köszönjük! Külön köszönet jár Szűcs Enikő képviselőnek, aki
lábadozása után áldozatos munkájával segítette az est sikerét.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület ezzel a tettével újra és újra
gyarapítja a Kárpát-medencei ősi diaszpóra identitás tudatát. Mi mindent lehetne tenni, ha a minket megillető támogatásban is részünk lenne…..Egy biztos:
Naregi Szent Gergely Bánat könyve helyet kap otthonaink asztalán.
Várady Mária
a Budavári Örmény Önkormányzat elnöke
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Kerek évfordulók
385 évvel ezelőtt született I. Apafi Mihály

Apanagyfalvi I. Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632. november 3. – Fogaras, 1690.
április 15.) erdélyi fejedelem (1661-től haláláig).
Almakeréken temették el,
majd 1942. november 23án hamvait – fiával együtt
– a kolozsvári Farkas utcai
református templomban helyezték végső nyugalomra.
Felesége Bornemissza Anna
volt, aki tizennégy gyermeket szült neki, de csak egy
fiú, a későbbi II. Apafi Mihály fejedelem élte meg a
felnőttkort.
I. Apafi Mihály fejedelemnek köszönhető a Kárpát-medencei örmény diaszpóra

létrejötte. A fejedelem befogadta a Moldvából menekülő örményeket Erdélyországba és engedélyezte
letelepülésüket,
kereskedő- és iparos tevékenységüket, vallásuk
gyakorlását, kiváltságokat adva nekik. A hazát
talált örménység meghálálta a segítséget és fellendítette Erdély gazdaságát, polgárosodását, kultúráját. A közel 350 éves
magyarörmény diaszpóra ma is hálás szívvel emlékezik meg I. Apafi Mihály fejedelemről, akinek megmaradásunkat köszönhetjük.			
M

170 évvel ezelőtt született Czárán Gyula (1847 – 1906),
a Bihar hegység apostola, író, turista, barlangász…
Felbukkant
Czárán
Gyula dédszüleinek,
Czárán
Emánuelnek és Ulián Arankának az esketési anyakönyvi bejegyzése a
gyergyószentmiklósi
örmény katolikus anyakönyvekből, 1764. február 19-én
Gyergyószentmiklóson egészen 1841ig, Szamosújváron pedig 1843-ig örmény ábécével íródtak az örmény katolikus anyakönyvek. Igazi rejtvény a kutatóknak!
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Pagonyi Judit

Elsöprő siker a Kárpát-medencei Székely
és Magyarörmény Fesztivál

Az, hogy a trianoni trauma után az ország viszonylag hamar újra talpra állt, nem
egyetlen személynek, hanem az egész magyar társadalomnak köszönhető – mondta Prof. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója a II. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztiválon, Budapesten.
A Fővárosi Örmény
Önkormányzat október
28-án tartotta meg a már
hagyománynak számító
fesztivált, amelynek első
helyszíne tavaly Gyimes
volt. A rendezvényt kerekasztal-beszélgetések,
filmvetítések,
kiállítások, humoristák, élő koncertek, argentintangó-bemutató, valamint székely
ételek, balatoni borok
színesítették, illetve első
ízben itt adták át a Fővárosi Örmény Önkor- Kabdebó János, Lázár Imola, Szőcs Géza, Esztergály Zsófia
Esztergály Zsófia a Fővárosi Örmény Önmányzat által alapított Czetz János-díjat is.
kormányzat elnöke és az
esemény szervezője elmondta: A program ös�szeállításánál két fő témát
igyekeztem megjeleníteni, olyan közösségformáló személyiségekkel, akik
vagy örmény gyökerűek,
vagy emblematikus és értékes képviselői egy-egy,
az összmagyar társadalmat
érintő kérdésnek: a Kárpát-medencei magyarság,
azon belül a székelység és
örménység helyzete, vagy
18

Erdélyi Örmény Gyökerek

2017. november-december

esszenciális bemutatása. A
tartalmas programokat kön�nyed és fesztelen hangulatban jelenítettük meg. Ennek
sikere mindannyiunk számára öröm és felüdülés volt. Az
események összeállítása változatos elemeket tükröz, hiszen legalább akkora népszerűségnek örvendett a Magyarörmény és székely karaktereket figurázó improvizációs játék, mint Herczku Ági és
a Banda, vagy a varázslatos
kaukázusi dallamokat játszó Dr. Szakács Ferenc Sándor, Dr. Szakály Sándor, Szabolcs Attila, Józsa Judit, és Pesty László
Group Duduk koncert Kali Kinga armenológus
je, vagy pedig a komolyabb hangvételű tárlaművészetben megjelenő szakralitás
tok és filmek.
mindannyiunk számára fontos és
máig tiszteletre méltó – hangsúlyozSzakralitás
ta Szőcs Géza.
a művészetben
Lázár Imola alkotásairól elmondta: a
Látható volt Lázár Imomunkájához alapul vett örmény Bibliát
la tűzzománcművész:
eredetileg ó-örmény írásokkal ellátva,
Az
Örmény
Bibmarhabőrre készítették. Ennek első palia képekben, valapírnyomatát Velencében készítették el
mint Kabdebó János
a XVI. század végén. A művész felkéfotóművész:
Örmérésre készített el először 18 képet, majd
nyek című tárlata. A kiállításokat Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar
költő és politikus méltatta. Köszöntőjében kiemelte: a különböző nemzetiségek összefogása és találkozása meghatározó a magyar történelemben. Az
örmények tekintetében például egyértelmű, hogy milyen fontos volt számukra magyarrá lenni
és bizonyítani: ezt meg is tették!
Azonban kulturálisan is adóztak
a magyarságnak, hiszen ahogy
az örmény, úgy a magyarörmény Szituációs játék, humoristákkal
19
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végül összesen 50-et.
A sorozatból egy darab Ecsmiadzinban
az Örmény Vallási Múzeumban, egy
másik pedig a Vatikánban található –
tudtuk meg Imolától.
A tárlatok mellett, a Ioszifovics
Paradzsanov
által
rendezett: A gránátalma színe című filmen
Zsonda Márk
keresztül engedtünk Dr. Szakács Ferenc Sándor
bepillantást az örmény művészetbe. Mivel példáján keresztül mutatta be azt a maa Paradzsanov által elképzelt film a szovjet- radék örmény világot, amely Erdélyben
hatalom ellenőrzésén nem ment át, ezért az mind a mai napig fellelhető, és amelyről az
eredeti kópiát Szergej Jutkevics saját ízlé- összmagyar társadalom keveset tud.
se szerint megvágta, az eredeti Szajat-Nova
címet pedig A gránátalma színére cserélMagyar Kollégium I.: Utat kell
te. Ez jelenhetett meg 1969-ben, ez a vercsinálni, megerősíteni a magyar
zió volt látható a fesztiválon is – tájékoztaérdekeket minden szinten
tott Esztergály Zsófia. A szervező hozzátet- Kiemelt érdeklődésre tarthatott számot a
te: ezt követte Kali Kinga író, antropológus Magyar Kollégium, amelynek keretében
Hájr Méhr című hiánypótló dokumentum- előadások, valamint kerekasztal-beszélgefilmje. A beszélgetéssel egybekötött vetítés tések sorakoztak. Pesty László, a Pesty Fea gyergyószentmiklósi magyarörmények kete Doboz vezetője moderálásával az elsőn
a határon túli magyarság,
illetve a magyar diaszpórák felkutatása a világban
volt téma. Esztergály Zsófia ezzel kapcsolatban elmondta: az örményekhez
kicsit hasonlóan, a magyarság is szétszóródott a
világban. A rendszerváltozás után a jelenlegi kormány elsőként az, amely
nagy hangsúlyt fektet a
diaszpórák felkutatására
és azok identitásának erősítésére. Ebben nagyszerű
és izgalmas eredmények
20
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mutathatók fel, ezért ezeket
megjelenítettük a fesztiválon, elsősorban Argentínán
keresztül.
Szabolcs Attila, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagja arról beszélt: a magyar
kormány az elmúlt években jelentős összegeket invesztált a magyarság megtartására. A többi között ismertette: ezért hozták létre a Kőrösi Csoma Programot, amelynek lényege, hogy felkutassák a külföldre szakadt magyarokat - akik közül ugyan kevesen beszélnek magyarul,
de büszkén vállalják nemzetiségüket - vagy a Petőfi-programot, amely segítségével támogatják a határon túl élőket. A szempont
mindenhol ugyanaz: segíteni a magyarságot identitásának
megőrzésében Zakariás Botond

– tájékoztatott a parlamenti képviselő.
Azzal kapcsolatban, hogy Trianon mennyiben változtatta meg
a magyarok sorsát és egymáshoz
való viszonyát, Prof. Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató
Intézet főigazgatója úgy fogalmazott: ez a magyar társadalom máig
fel nem dolgozott traumája, meghatározta az egész 20-dik és 21dik századi Magyarország történetét. Hogy mi a határon túli oktatás
szerepe például az erdélyi magyarság identitásának megtartásában, arról Dr. Szakács Ferenc Sándor, az Institutio Pro
Educationem Transilvaniensis
Egyesület operatív igazgatójaként kijelentette: a román
rendszer egy Bukarestből irányított formális oktatás, amelyet az informális felé szükséges eltolni. Ebben hatalmas
szerepe van az egyháznak és
a családnak, és azoknak a feldr. Lezsák Gabriella, Gáll Ervin, Somfai Kara Dávid, Maximiliano nőttképzési intézményeknek,
Gregorio Cernadas, a mongol nagykövet, Esztergály Zsófia és amelyek a magyarság megPesty László
tartása érdekében a jelenlegi
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Herczku Ági és a Banda

geopolitikai helyzetben kihasználnak minden lehetőséget arra, hogy a magyart magyar emberként szocializálják - mert az az
identitásának és lelki egészségének egy fontos tényezője.
Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar
Kultúra lovagja arról beszélt, hogy az identitás megtartása és a művészet közötti kapocs ősi időkre tekint vissza, úgy kellene
gondolkodni, hogy minden határon túl élő
magyar a testvérünk: sokkal szebb lesz ezzel a hazánk, a világ, az ország.
Kőrösi Csoma Sándor emlékének
ápolása
Zakariás Botond a Csoma’s Room
Alapítvány tagjának bemutatójából kiderült, hogyan élnek az emberek Észak-Nyugat Indiában a
tibeti buddhizmus egyik utolsó
mentsvárában. A 3900 méter tengerszint feletti magasságon elhelyezkedő Zangla faluban két évig
élt Kőrösi Csoma Sándor. Ma ezen
a helyen tevékenykedik immár
10 éve a Csoma’s Room. Zakariás Botond a magyarországi alapítvány koordinálásával épített napiskolát a helyi gyerekek számára.
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Group Duduk

Misszió Argentína elfeledett
magyarjai közt
Chaco-i expedíciójáról beszélt Zsonda
Márk, a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasa. Magyarok a világban címmel: a
néprajzkutató beszámolt arról, hogy terepmunkája során hogyan fedezett fel egy
magyar kolóniát. Az Argentínában élő és
legalább 100 éve minden hazai kapcsolattól elszigetelt honfitársaknak magyar táncokat és éneket tanított. Lenyűgöző teljesítmény, érdekfeszítő előadás volt a fesztiválon.
(A tudósítást a következő számban
folytatjuk.)
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Első ízben adták át a Czetz János-díjat
A Fővárosi Örmény Önkormányzat az örmény-székely származású Czetz János, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb honvédtábornoka, az argentin hadsereg ezredese előtti tisztelgés, emlékének méltó megőrzése érdekében a honvédtábornokról elnevezett díjat alapított. A kitüntetést a legeredményesebb magyar
honvédtiszt-jelöltnek, Mozsár Gergelynek ítélték oda.
A kitüntetéssel járó, Czetz Jánost ábrázoló bronz emlékérmet a II. Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztivál keretében adta át
Maximiliano Gregorio Cernadas, Argentína magyarországi nagykövete és
Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán tanulmányait folytató Mozsár Gergelynek, a Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóalj IV. évfolyamos katonai vezetői szakos honvédtiszt-jelöltjének.
A díjazottat Sári Szabolcs ezredes, a
Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka és Dr. Pohl Árpád ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja javaslata alapján tüntették ki. Mozsár Gergelyt a díjátadón Siposné prof. dr.
Kecskeméthy Klára ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi tanára méltatta.
Mint elmondta, a honvédtiszt-jelölt
fiatalember 2014 augusztusa óta teljesít szolgálatot a Magyar Honvéd- Esztergály Zsófia Zita, Maximiliano
ség Ludovika Zászlóalj nagykövet és Mozsár Gergely

1. század állományában.
Már motivációs levelében
is nagyfokú elkötelezettségről tett tanúbizonyságot a katonai hivatás iránt.
Tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai vezetői szakán folytatja. Tanulmányi átlaga az előző

Gregorio Cernadas argentin
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félévben 5-ös, az azt megelőző félévben 4,6 volt. Feladatait, legyen szó tanulmányokról,
zászlóalj-feladatokról vagy
sportról, példamutatóan és
lelkiismeretesen látja el. Ő készíti fel a közelharc-bemutatókra fiatalabb társait, hiszen
évek óta aktív küzdősportoló. A NATO Többnemzeti
Összhaderőnemi
Kiképző
Központjában, a németországi
Hohensfeldi nemzetközi gyakorlaton parancsnokként, vezetőként bizonyította képesSiposné prof. dr. Kecskeméthy Klára, Dr. Pohl Árpád, Esztergály
ségeit.
Esztergály Zsófia, a Fővá- Zsófia, Mozsár Gergely, Maximiliano Gregorio Cernadas és
rosi Örmény Önkormány- Sári Szabolcs
Czetz János honvédtábornok, Juan
zat elnöke ünnepi beszédében tájékoztatott arról, hogy az emlékérem mel- Fernando Czetz az argentin hadsereg ezlé egy Gidófalván, Czetz János szülő- redeseként szolgált. A Colegio Militar de
falujában, Kövér György fafaragó által la Nación alapítója és első parancsnoka,
gidófalvi tölgyből készített falidíszt is át- az első műszaki zászlóalj alapítója, a Toadnak a honvédtiszt-jelöltnek. Az értékes pográfiai Intézet parancsnoka, a pampák
mécsestartón jellegzetes honvédségi jel- térképezője volt. Második hazájában, Arkép, valamint magyarörmény és székely gentínában megbecsülés és tisztelet övedíszítőelemek sorakoznak. Az elnök el- zi a személyét, tevékenységét és életútmondta: az önkormányzat 2017-től min- ját. Czetz János életútja példát mutat a ma
den évben átadja majd az elismerést an- emberének, a fiataloknak.
Siposné prof. Dr. Kecskeméthy Klára/
nak a honvédtiszt-jelöltnek, aki kimagasló
Pagonyi Judit
képességeiről tesz tanúbizonyságot.

Szongott Kristóf 110

2017. szeptember 12.-én Szongoth Gábor előadást tartott Kolozsvárott az Erdélyi Etnográfiai Múzeumban a Romániai Örmény Szövetség Kolozsvári Szervezete meghívására.
A meghívás Szongott Kristóf halálának „kerek” 110 éves évfordulójára szólt.
Szongoth Gábor előadásában ismertette a Szongodt, Szongod, Szongott, Szongoth
név eredetét. Ismertette Szongott Kristóf munkássága méltatását a különböző évfordulókon, bemutatta Szongott Kristóf kiadványait, a Szongott-Szongoth családfákat,
a szamosújvári Szongott emlékeket és Szongott Kristóf Vetti leányának történetét.
Szongott Kristóf Karátsonyi grófhoz írott levelét levelét Sebesi Karen Attila olvasta fel.
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Balázs Katalin

Örményországból jött Székelyföldre kutatni

A gyergyószentmiklósi örmény katolikus bizonyítékai az örmények ittlétének. A
plébánia vendége volt két hétig Lusine kéziratok mutatják meg számunkra az
Sargsyan örmény doktorandusz. A külön- itt élt örmények életét, hogy kik voltak,
leges vendéggel Magyari Sáska Zsolt tol- miért jöttek ide, Romániába, mit csinálmács segítségével beszélgettünk.
Egyből egy hármas kérdés: ki Ön, honnan érkezett,
és mit csinál itt, Szentmiklóson? – Lusine Sargsyannak
hívnak, művészettörténész
vagyok, most végzem a
doktori tanulmányaimat a
Jereváni Állami Egyetemen,
és az örmény művészetek
tanszéken oktatok. Örményországból jöttem Romániába
tanulmányozni az örmény
kézzel írt örökséget.
2013-tól
kezdődően Gál Hunor plébánosnak is meglepő, mi minden található az örkezdtem érdekelődni a mény nyelvű könyvtárban. (Fotó: Balázs Katalin)
romániai kézzel írt örmény örökség iránt, tak itt az évszázadok alatt. Itt, a gyeramikor elnyertem a New Europe College gyószentmiklósi örmény könyvtárban
ösztöndíját. Abban az évben öt hónapot találtam olyan régi könyveket is, amevoltam Romániában, tanulmányoztam lyeket még 1850 előtt nyomtattak. Naa bukaresti és kolozsvári kéziratokat. gyon meglepődtem, amikor megláttam itt a
Most ismét itt vagyok, ugyanannak az legrégebb nyomtatott örmény Bibliát, ameintézetnek az ösztöndíjasaként, és Gyer- lyet 1666-ban adtak ki Amszterdamban.
Ez a plébániai könyvtár valóban mingyószentmiklóson folytatom a kutatást.
Valójában itt már befejeztem a munkám, denki számára nyitott múzeum lehet,
holnap Szépvízre megyek, hogy folytas- nemcsak a gyergyószentmiklósiak számásam a kutatást ott, utána utazom Ploiești- ra, de egész Romániának, illetve a turisre, és így tovább, hiszen örmény öröksé- ták számára is.
– A templomi kelyheken is talált olyan
get mindenhol fel lehet lelni Romániában,
akárcsak örményeket, akik erre a földre feliratokat, amelyek érdekesek?
– Igen, a plébános megmutatta, valóban
jöttek a középkortól kezdődően. – Mi az,
vannak örmény feliratok, amelyek arról tanúsamit Gyergyószentmiklóson talált?
– Számomra a legérdekesebbek a kézi- kodnak, hogy a közösségből kik adományozratok, mert ezek a legkézzelfoghatóbb ták azokat a gyergyószentmiklósi örmény
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templom számára. Lengyel származásra
vonatkozó felirat is van egyiken, a Stanislav
névre emlékszem. A kéziratok kolofonjaiban szintén találunk információkat arra
vonatkozóan, hogy hol írták őket: Lengyelországban, Ukrajnában a Krímben, a késő
középkori Moldvában. Ezek a bejegyzések
megmutatják az útját az örmények vándorlásának, hogy honnan érkeztek Gyergyószentmiklósra.
– Ittléte alatt dokumentálta, rendezte az
örmény könyveket?
– Igen, természetesen. Első fázisban az
itteni leltározásom alapján megcsinálom
a régi nyomtatott könyvek katalógusát,
amely után az interneten könnyen megtalálható lesz a könyv története, mert ezek
nem egyedi példányok. A kéziratok katalogizálása hosszabb folyamat lesz. Rövid
leltári leírásuk már megvan, de a pontos
katalogizálás elkészülésére, amely részleteiben leírja a kéziratokat, még várni kell.
– Mennyire tartja negatívnak, vagy természetesnek, hogy az itteni örmények elhagyták az örmény nyelvet?
– Szerettem volna olyan személyeket találni itt, akik örmény gyökerekkel rendelkeznek, és tudnak örményül beszélni, de
nem sikerült. Azt hiszen, ez a helyzet szokványos, a több mint 300 év, amióta betelepedtek, már történelem. Nincsenek örmény iskolák itt. Honnan tanulhatnák meg az örmény nyelvet, még
ha szeretnék is? Hasonló helyzet van
Szamosújváron, ahol tudjuk, hogy volt
örmény iskola a 18–19. században, de
most senki sem beszél örményül. Azt
hiszem, ez természetes helyzet.
– Tud-e Nyugat-Európában olyan
régi örmény közösséget, amely nem
így élte meg az új hazába költözést?
– Nyugat-Európában más a helyzet. Ott vannak armenológiai tanszékek
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különböző egyetemeken, vannak örmény
iskolák. A velencei mechitaristák 48 örmény iskolát alapítottak egész Európában
és Dél-Amerikában, Argentínában, Brazíliában a 18. század végétől kezdődően és
a 19. században. Tehát Nyugat-Európában
jobb a helyzet, de hogy azok, akiknek ősei
a 19. században érkeztek oda, tudnak-e
örményül beszélni, nehéz megmondani,
nem hiszem. Azok, akiknek ősei a népirtás idején érkeztek Nyugat-Európába, tehát akik harmadik generációs örmények,
ők beszélnek örményül.
– Mi könnyen meg tudjuk különböztetni az örményeket a székelyektől. Ön megérzi-e, látja-e, hogy ki az örmény?
– Nem, nem tudom megmondani. Azt
hiszem, hogy a levegő, a víz, a klíma befolyásolja még az emberek arcvonásait is.
– Mikorra várjuk vissza?
– Remélem, hogy következő alkalommal a könyvemmel jövök már vissza, de
őszintén megmondva ez néhány évbe beletelik. Szükségem van még néhány rövid tanulmányi útra Erdélybe, Kolozsvárra, Szamosújvárra. Körülbelül 300 kéziratot kell tanulmányoznom, az időbe telik.
https://szekelyhon.ro/aktualis/ 2017. 06. 10.

Az aradi örmény vértanúk kopjafájánál
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Egy kutatás összegzése
(Ágyú- és lőporgyártás a Székelyföldön)
Székelyföldön elsőként Bodor Ferenc
gyártott ágyút, hangzott el a Mentor
Könyvek Kiadó gondozásában megjelent
Ágyúcső és puskapor című tanulmánykötet csütörtök esti bemutatóján, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban.

hosszas búvárkodással sikerült megvalósítani. Az így megszerzett ismeretanyag
birtokában pedig kénytelenek kijelenteni, hogy Székelyföldön elsőként Bodor
Ferenc öntött ágyúkat Bodvajban, és Gá-

A három szerző – Komán János pedagógus, költő,
újságíró és helytörténet-kutató, dr. Pál-Antal Sándor történész, nyugalmazott levéltáros, a Magyar Tudományos
Akadémia külső tagja, valamint dr. Süli Attila budapesti
hadtörténész – közül az utóbbi kettő volt jelen az eseményen.
A házigazda intézmény nevében Demeter Lajos helytörténész köszöntötte a ven- Gálfalvi Ágnes szerkesztő, dr. Pál-Antal Sándor történész és dr.
dégeket és a hallgatóságot, a Süli Attila hadtörténész a könyvbemutatón
kiadó képviseletében pedig
Gálfalvi Ágnes méltatta tömören a szerző- bor Áron is ott sajátította el tőle ezt a mesket és az általuk e témában elvégzett ku- terséget – szegezte le már felszólalásának
elején Pál-Antal Sándor.
tatómunkát.
Süli Attila elmondta, hogy Bodor FeEnnek kezdeményezője Komán János,
valamint a csíkmadarasi polgármester rencről, valamint az 1848–49-es magyar
volt, akik a méltatlanul mellőzött és fele- forradalom és szabadságharcban játszott
désbe merült Bodor Ferenc munkásságá- székelyföldi szerepéről Bözödi György
ról szerették volna az igazságot kideríte- (1913–1989) író, szociográfus, történész
ni. Ezt végül a csíkszeredai, marosvásár- már az 1960-as években le szerette volhelyi, nagybányai, budapesti és kassai ál- na rántani a feledés fátylát. Ennek érdelami levéltárakban, a kolozsvári, gyulafe- kében össze is gyűjtötte a tevékenységéhérvári és szamosújvári egyházi gyűjtőle- re vonatkozó elfekvő iratokat és irattörevéltárakban, valamint több hazai és kül- dékeket, azonban nem összegezte és nyilföldi dokumentációs könyvtárban végzett vánosságra sem hozta ezeket. Így rá hárult
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ez a feladat, melynek Bözödi nagy tisztelőjeként örömmel tett eleget, és az ekképp
nyert anyag szolgált forrásként a Bodor
tevékenységéről beszámoló tanulmány
megírásához.
Végezetül megtudhattuk, hogy Bodor
Ferenc a felvidéki Lucska faluban született
Krausz néven, melyet 1844 körül magyarosíttatott. Végzetségére vonatkozóan nem
kerültek elő okiratok, azonban a korabeli
sajtóban róla megjelent cikkek mérnökként
emlegetik, és az általa betöltött tisztségek is
erre utalnak. A balánbányai rézércfejtéshez,
feltételezések szerint 1843-ban alkalmazta
Zakariás Antal bányatulajdonos, ellenőr és
bányaművezetőként, 1846-ban pedig a bánya igazgatója lett.
A forradalom kitörése és az agyagfalvi székely nagygyűlés megtartása után a
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bodvaji vashámorba ment a szaktudását
kamatoztatni. Itt az irányításával és Gábor
Áron közreműködésével ugyanis már 1848
novemberében megöntötték vasból az első
három székelyföldi ágyút, de nekifogtak az
ágyúgolyógyártásnak is. Az általa tervezett
és vezetett csíkmadarasi lőporgyár 1849.
május 1-én már elkezdett termelni. Az ő
lelkes támogatásának és közbenjárásának
köszönhetően látták el a kézdivásárhelyi
ágyúöntödét balánbányai rézzel.
A forradalmi kormány szolgálatában
végzett tevékenysége miatt a világosi
fegyverletételt követően Marosvásárhelyen vizsgálati fogságba helyezték, majd
börtönbe vetették, ahol kis híján két esztendőt raboskodott.
Bedő Zoltán
Székely Hírmondó, 2017. október 17.

Gaál György

Műemlékvédelemből jeles (részletek)

Az utóbbi napokban a Szabadság (kolozsvári napilap) műemlékvédelemből jelesre
vizsgázott. Hiszen a műemlékvédelem alapvető feladata a jó példákat bemutatni,
népszerűsíteni, s ugyanakkor rámutatni a rossz példákra, felhívni rájuk a hatóságok figyelmét. A Bogdánffy-ház.
A restaurálásokkor mindig rettegve várjuk, hogy a védőháló alol mi fog előtünni.
Már évek óta dolgoztak a Petőfi utca és
Majális utca sarkán lévő (ma Avram Iancu
u. 1.) egykori Bogdánffy-házon. A néhai örmény kereskedő, Bogdánffy Antal 1811-ben
árverésen a várostól vette meg a sarokbástya előtti telket a várárokkal együtt. Ezután
a bástyát is Bogdánffy-bástyaként emlegették, mert rendre feledésbe merült, hogy évszázadokon át a vargák céhe gondozta. A reformkor idején emelték az az emeletes sarokházat, melyben a nagypolgárság számos
mulatságon gon vehetett részt.
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1857-től hat éven át városi tébolydaként
szolgált, utóbb bérház lett.
Forrás: Szabadság, 2016. május 6.
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Czetz János lovas szobor
úgy gondoltuk, hogy a
Szeptember 26-án az Argenszobor olyan mementin Nagykövetségen különtó, mely a betűknél
leges eseményre került sor
erősebben fejezi ki az
ünnepélyes keretek között.
utókor nagyrabecsüA 195 évvel ezelőtt született
lését… Azt hiszem, ez
Czetz János 1848-49-es szaa kis szobor Czetz tábadságharc hőséről, magyarbornok hősies helytálörmény tábornokról Nagy
lásán túl az ArgentínáBenedek
szobrászművész
hoz fűződő kapcsolakészített kisméretű bronz
tok szorosabbá tételét
lovasszobrot, melyet Óbuis kifejezi…”
M
da-Békásmegyer
Önkormányzata az Argentin KözNagy Benedek szobtársaság Nagykövetségének
rászművész: 1961-63:
adományozott.
Magyar KépzőművéRészlet Bús Balázs polgármester beszédéből: …” A székely, magyar szeti Főiskola, mestere Szabó Iván. 1995:
és örmény felmenőkkel is rendelkező Czetz Mór, Pro Urbe díj. Kisplasztikákat, érmeJános, a szabadságharc legfiatalabb hon- ket, emlékműveket, emlékszobrokat, portvéd tábornoka igencsak kacskaingós élet- rékat, domborműveket készít. Megmunkál
utat járt be hosszú élete során. A Habsburg fémet, követ és fát. Alapvetően figuratív
birodalom abszolutizmusa elől menekül- szobrászata expresszív hangoltságú. Műve számos európai országban megfordult, s vészetében visszatérő motívum a lovas-ábnoha Svájcban, Németországban, Francia- rázolás.
országban és Spanyolországban is rövidebb-hosszabb
időt töltött, végül Argentínában találta meg a számítását. Felvette a Juan Fernando
Czetz nevet, s nem csupán a
katonai-műszaki életben, de
a térképészet és a vasútépítés terén is sokat tett Argentínáért. Nem véletlen tehát,
hogy neve máig fennmaradt
emlékezetünkben. Ezt szeretnénk a magunk eszközeivel
a jövő nemzedékek számára
is továbbadni…Noha az országban egyedüliként Óbu- Jobbról Pesty László, Issekutz Sarolta, Maximiliano Gregorio
dán emléktáblája is van, mi Cernadas, Esztergály Zsófia és Ravasz Balázs
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Programajánló
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület Közleménye
2018. januártól minden hónap 3. csütörtökén lesz Fővárosi Örmény Klub. A helyszín
megváltozik, ezentúl a Budapesti Örmény Katolikus Plébánia közösségi termében lesz
az összejövetel az 1114 Budapest, Orlay u. 6. szám alatt.
Megközelíthető a Gellért tértől a Móricz Zsigmond tér irányában, jobboldalon a 2. utca.
A klubdélutánokat változatlanul a Fővárosi- és a kerületi örmény önkormányzataink
fogják rendezni. Mindenkit szeretettel várunk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek változatlanul kéthavonta, mindig a páratlan
hónapban jelenik meg. A lapzárta változatlanul a páratlan hónap első hétfője.
A XV. kerületben 2017. december 2. délután 17 órától Nemzetiségi Karácsonyi műsor lesz, amelyben dr. Szuper Géza és Vikol Kálmán örmény, magyarörmény és magyar népdalfeldolgozásokkal szerepel. (Helyszín: Újpalota, Közösségi Ház, (Főtér)
Zsókavár utca 15.)
Jön a Mikulás!!?
Mikulásváró a Kispárna Együttessel 2017. december 4-én, hétfőn 17 órakor
Kicsiknek és nagyoknak!!!!
Helyszín: Örmény Katolikus Plébánia, Bp. XI. ker. Orlay utca 6. szám
2017. december 5-én 17 órakor a XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
tartja a karácsonyi műsorát a közmeghallgatással együtt. A rendezvény helyszíne: Budapest XII., Böszörményi út 23-25. (Megközelíthető a Széll Kálmán térről az 59-es
villamossal, a Kiss János Altábornagy utcánál kell leszállni.)
Kérjük előzetes jelentkezését: 30/222-74-37, ormeny12@freemail.hu
Meghívó
A Fővárosi Örmény Önkormányzat, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, valamint a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a
2017. évi közmeghallgatásra, valamint az utána következő
karácsonyi ünnepi műsorra
Helyszín
1052 Városház utca 7. Pest Megyei Kormányhivatal, Nyáry Pál terem
Időpont
2016. december 21., csütörtök 16.00 óra
PROGRAM
Közmeghallgatás
16.00 Nuridsány Zoltánné XV. kerületi elnök beszámolója
a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017 évi működéséről;
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16.30 Esztergály Zsófia Zita elnök beszámolója
a Fővárosi Örmény Önkormányzat 2017. évi működéséről.
A Fővárosi Örmény Klub Karácsonyi ünnepi műsora
17.00 óra
Dr. Issekutz Sarolta elnök köszöntője, beszámolója
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2017. évi működéséről
a SZONGOTH KRISTÓF-díj átadása
Esztergály Zsófia, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökének köszöntője
az ANI TRIDAT-díj átadása
Csúz Lívia és Bor László színművészek vidám improvizációja
Az előadás után
Ajándékozás, könyv- és ajándékvásár, fogadás
Rendezi: Fővárosi Örmény Önkormányzat,
Házigazda: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület.
A rendezvény támogatója a XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Mindenkit szeretettel várunk!
Karácsonyi Zeneagapé
2017. december 17-én – a 11 órakor kezdődő szentmise után – a hagyományos
karácsonyi műsoron Pomázi Zoltán, a Bojtorján Együttes alapítója, énekese, gitárosa,
dalszerzője, személyesen élőben fog csodálatos karácsonyi dalokat előadni
közösségünk számára. Mindenkit szeretettel várunk.
Szongoth Gábor szervező
Fővárosi Örmény Klub
2018. január 18-án a XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat rendezi a
klubdélutánt az Örmény Katolikus Lelkészségen (1114 Budapest, Orlay u. 6.).
Műsor: Seremetyeff-Papp János: Mária-tisztelet kialakulása és örmény vonatkozása.
Fővárosi Örmény Klub
2018. február 15-én a Zuglói Örmény Önkormányzat rendezésében Szongoth Gábor
tart vetítettképes előadást a 110 éve elhunyt Szongott Kristóf középiskolai tanár,
armenológus felbecsülhetetlen értékű munkásságáról, értékmentéséről.
A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat örményországi utazást hirdet
várhatóan 2018. május 25-i indulással. A hét teljes napon félpanziós ellátás lesz, az ár
tartalmazza a múzeumi belépőket is. Várható költség a repülőjeggyel együtt 230 ezer Ft.
A 2017. december 5-i karácsonyi műsoron részletes tájékoztatás lesz.
Érdeklődni lehet: 30/222-74-37, ormeny12@freemail.hu
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Fogolyánok emlékezete
Túlzás lenne történelmi igazságtételnek nevezni, de mindenképp szükséges cselekedet a kormányhivatalnak otthont adó Fogolyán-ház emléktáblával való megjelölése.
Hiszen a Fogolyán család, kiemelten annak két orvos tagja, dr. Fogolyán Kristóf és
dr. Fogolyán Miklós nem csupán a gyógyításban, az életmentésben, hanem a sepsiszentgyörgyi közéletben is kiemelt szerepet vállalt.
A Fogolyán család három
jeles képviselőjének, Fogolyán Kristóf kereskedőnek,
dr. Fogolyán Kristóf orvosnak és szintén orvos fiának,
dr. Fogolyán Miklósnak állít emléket az a nagy méretű emléktábla, melyet tegnap délután avatott fel a két
unoka, Nagy Réka színművész és Szotyori-Nagy Áron
mérnök. Az ünnepségen beszédet mondó Sebastian
Cucu prefektus mindenekelőtt az egy nappal koráb- Két leszármazott, Szotyori-Nagy Áron és Nagy Réka leleplezi az
bi holokauszt emléknapra emléktáblát. Albert Levente felvétele
utalva néma főhajtást kért
az összegyűltektől a több millió áldozat ünnepségen, üzenetét Okos Márton tolmácsolta. Rövid levelében Kelemen Huemlékére.
Elmondta, mikor az épület résztulaj- nor felidézte, az RMDSZ mindig is fondonosa, Szotyori-Nagy Áron megkereste tosnak tartotta a többség–kisebbség viaz emlékállítás ötletével, azonnal pártol- szonyát holtpontról kimozdító követenta, hiszen a Fogolyán család meghatározó dő példák felmutatását, az emléktáblával
szerepet töltött be Sepsiszentgyörgy életé- megjelölt személyiségek pedig épp az erben, olyan emberek voltak, akik hozzájá- délyi értékek tudatosítására vállalkoztak
rultak a közösség fejlődéséhez, hűek vol- 1920 után. Nem kívántak ők sem többet,
tak közösségükhöz és az államhoz, ezért mint mi ma: olyan Erdélyt, amelyben nem
kiérdemlik ezt a megtiszteltetést. A pre- veszély-, hanem értékforrásként tekintefektus úgy vélte, a Fogolyán-ház építte- nek ránk – írta Kelemen Hunor.
A zsidó közösség nevében Rosner
tői büszkék lehetnének arra, hogy egykori lakóházukban ma egy olyan zászlóvivő Herman fejezte ki mélységes elismerését
intézmény működik, amely a közösséget azért a humanitárius munkáért, melyet dr.
Fogolyán Miklós végzett a második világszolgálja.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a ren- háborúban, több munkaszolgálatos életét
dezvény fővédnöke, nem lehetett jelen az mentve meg, és emlékeztetett, ezért Izrael
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állam hivatalos elismerésben részesítette,
a Yad Vashem Emlékmúzeum elismerő levélben köszönte meg erkölcsi, emberközpontú magatartását.
A Fogolyán család örmény származású, az örmény közösség nevében felszólaló Kalamár György kiemelte, a tegnap felavatott emléktábla várostörténeti igazságtétel, hiszen ezek az emberek tettek értünk,
közösségünkért – mindhármójukra illik
dr. Fogolyán Kristóf jelmondata: semper
bonis artibus, azaz mindig jót cselekedni.
Az emléktáblát megáldó főtiszteletű
Berszán Lajos atyát személyes kapcsolat
is fűzi dr. Fogolyán Kristófhoz: édesanyja
nagybeteg lévén, azt kérte a fehér angyalnak becézett főorvostól, szabadítsa meg
kínjától. Dr. Fogolyán Kristóf ellenben azt
mondta, ha bizonyos lenne abban, hogy



hasában a gyerek halott, azonnal megszabadítaná fájdalmától, de hátha él a gyermek, kicsit tűrjön még, kérte az asszonyt
– és így születhetett meg ő. Szent Lászlóra utalva ünnepi férfiúnak nevezte az esperes dr. Fogolyán Kristófot, azt kívánva,
sok ilyen ünnepi férfiúja legyen népünknek, akik az életet szolgálják, és az életet
szolgálva áldássá válnak.
Az emléktábla megkoszorúzását, illetve
az épületben berendezett Fogolyán-emlékszoba meglátogatását megelőzően még
Szotyori-Nagy Áron mondott köszönetet
az őt segítőknek, hozzátéve, nemcsak elődei iránti tiszteletből érezte kötelességének az emlékállítást, hanem azért is, hogy
az igazi történelmet mindenki megismerhesse.
Háromszék/Közélet 2017. okt. 11.





A fővárosi örmény csapat főzött Szépvízen

Lovaskocsikon érkező, frissen
vágott, ropogós, no meg tengernyi és hatalmas káposztafej. Ínycsiklandó illatok és több tucat izgatott csapat. A csöndes csíki település határa egy napra nyüzsgő
forgataggá változott. Szépvízen
október közepén rendezték meg a
helyi „káposztaversenyt”. Azaz a
főzőversenyt, amelyre benevezett
a Fővárosi Örmény Önkormányzat csapata is. Név szerint: Magyarörmény Fuszulykák, amely
négy fővel különleges színfoltja volt az eseménynek. A messziről érkezett csapat a verseny első Balról Esztergály Zsófia, Zakariás István, Oldal Ágnes és
helyezettjének egy üveg Ararat Ispánki Katalin
konyakot is felajánlott, melyet a telepü- a boldog győztesnek. Fűszeres perceket
lés polgármestere, Ferencz Tibor adott át szereztünk Szépvíznek, azzal az erdélyi
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nem jelenti azt, hogy riválisaink karba tett kézzel főzhetnének majd le. Nem ám! Főként,
hogy most már belekóstoltunk
a versenybe és a finom szépvízi káposztába.
Esztergály Zsófia
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke

örmény receptúrával, ami megtestesülve
rotyogott bográcsunkban. Nevezetesen,
paradicsomos lucskos káposzta bárán�nyal, egy jó csipet ánizzsal, no meg egy
bohém női csapattal - utóbbi persze nem a
bográcsban volt. Komolyra fordítva tehát,
huncutul kezdtünk a verőfényes napnak
és még vidámabban zártuk azt órák múlva. Erről nemcsak a szép székely program
gondoskodott - és a ki tudja, hogyan oda
kerülő finom szépvízi és újkígyósi pálinka -, hanem a szépvízi Magdika és Réka
is, akik kisegítettek egy kis drapériával.
Ugyanis pont a zsűrizés izgalma alatt álltunk, amikor rájöttünk: az asztaldísz, amit
Budapestről cipeltünk, ugyan örmény, de
igen kevéske. Persze már mindegy volt,
de a Magyarörmény Fuszulykák nem tűrhették, hogy soványka asztaluk ásítozzon
a többi gusztusos mellett. Így aztán egyik
tagunkat szekérre ültettük és elküldtük
virágot szedni. Bevallhatom, a legszebb
csokrot hozta vissza. Miután nem futva
érkezett meg, remélem a településen senkinek sem támadt hiányérzete azóta sem.
Főképp, hogy el is mondom. Mert mennénk jövőre is izgalmas keleties ízzel,
ami ugyan idén nem lett az első, de ez
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Ispánki Kati tollából:
Messze földön híres az 1700as évek vásárából éppen 10 éve
feltámasztott hagyomány, a
káposztafőző versennyel egybekötött csíkszépvízi káposzta-fesztivál!
Olyannyira, hogy nemcsak Erdélyből, de
az anyaországból, sőt a Felvidékről is érkeznek résztvevők összemérni káposztafőzési tudományukat és speciális receptjeiket. Szépvízen emberemlékezet óta termesztik a káposztát, amit tavasszal Szent
László hetében (június 20-28) ültetnek
el és október közepén mindet egyszerre,
egyetlen nap alatt vágnak le!
A „káposzta-gyilkosság” hajnalban kezdődik. Az ezeréves határ felé vezető út
gomolygó ködéből gyilkos szerszámokkal felfegyverzett emberek bukkannak
elő és veszik be magukat a káposztasorok
közé, ahol hamarosan ezer szám hullanak
a káposztafejek. De ez a nap, nemcsak a
munkáé, hanem egyben a vigasságé is!
Ugyanis a lekaszabolt káposztafejek egy
része a kondérban végzi, mint a káposztafőző verseny áldozata.
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Gyarmati Béla

Zalatnai hírek, 2017. október

Jó néhány éve figyelem
érdeklődéssel a zalatnai
Lukács Béla-kúria sorsát. Az 1848 október 23ról 24-re virradó éjszakán
Preszákánál családjával
együtt – legkisebb, Béla
fia kivételével egész családjával együtt – meggyilkolt Lukács Simon Tódor
házát a véres zalatnai események során kirabolták
és felgyújtották. A helyzet normalizálódása után
helyreállították, majd a
már élete delén járó Lukács Béla szüleire
emlékezve ismét felújította és kibővíttette
- akkor nyerte el mai jellegét. Román uralom alá kerülve hamar gazdátlanná vált,
és bár végül a városi könyvtár működött
benne, igazi funkciót nem találtak számára. Az épület állaga fokozatosan romlott,
2010-re a tetőzet beázott,
szerkezete elkorhadt, a
könyvtár állománya is veszélybe került.
Zalatna Európai Uniós támogatást kapott két
fontos épületének felújításához: a város központjában a polgármesteri hivatalnak helyet adó épület hamar meg is újult, és
2011-ben megkezdődött a
Lukács-kúria felújítása is.
A tetőzet rendbetétele nem
csupán új cserepek felhelyezését jelentette, hanem szinte a felújították a

gerendázatot és a beázás miatt szétrohadt
emeleti födémek helyett beton mennyezetek készültek. Amikor 2013-ban ott jártam, már a villamos vezetékezéseket szerelték a vakolatuktól teljesen megfosztott
belső falakra és mennyezetekre. Idén valaki azt mondta, tudomása szerint ott régészeti múzeum nyílott. Érthető, hogy mihelyst mód
nyílott egy rövid erdélyi
látogatásra, belepréseltünk
egy zalatnai kitérőt is. Bár
ne tettük volna! A Lukács
Béla-kúria uniós pénzekből megkezdett felújítása évek óta egyetlen lépést
nem haladt előbbre, egyetlen kanálnyi vakolat nem
került rá! A régi nyílászárók kiszedve, a helyük üresen áll, a belső falak vakolatlanok, róluk a 20123-ban
felszerelt villamos vezetékcsatornák
kezdenek
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leválni. Az egykori igazgatói szobában
– ahol egykor a gazdag örményekre jellemző falba épített pénzesszekrény mellett egy modern trezor is állott – mindkét
páncélszekrény kitépve, feltörési kísérletek nyilvánvaló nyomaitól csúfítva hever a bokáig érő törmelékben. Az udvaron egykor – elsősorban Lukács
Béla régészeti érdeklődésének nyomán – összegyűjtött régi római faragott-feliratos kövek egy
része a földszinti szobákba behurcolva, feldöntvefejreállítva, a rég eltűnt munkások uzsonnázó asztalaként hányódnak. A közeli hegyoldalba vájt pince ajtaja kifeszítve, bent vagonnyi
nyomtatott propagandaanyag (feltehetően az elmúlt korszak hulladéka).
Az embernek sírni támad
kedve, és nehéz szívvel teszi fel a kérdést:
vajon miért akadt el? Mikor lesz végre befejezve a helyreállítás? A felújított tető
ugyan a legfontosabb előrelépés, de csak
egyetlen lépés, és még igen sok van hátra!

Más: aki elzarándokol Zalatnára,
sokadjára is megáll egy percre a preszákai
emlékműnél és legalább gondolatban elhelyez egy szál virágot a közeli buszmegállóban elnyúló jelöletlen tömegsírra is. Idén
érdekes meglepetésként egy keresztet találtunk a tömegsír közepére felállítva. Az nem világos, hogy miért szerepel a
kereszten egy 2005-ös évszám, mintha itt 2005-ben
valamiféle közlekedési
szerencsétlenség történt
volna? A kereszt ugyanis, még 2013-ban sem
állt ott. Felirata szerint
(amennyire a Google fordítójával sikerült a román
véset értelmét kihámozni): „kereszteinket imádjuk Krisztusban, és szenteljük a dicsőült feltámadást”. Kegyes szöveg, de
a ʼ48-ban meggyilkolt
hatszáznál több ártatlan
áldozat emléke előtti tisztelgésnek legfeljebb igen-igen diplomatikus módja. Bár a
vésett felirat a történelmi eseményeket nem
említi, mégiscsak jelzi, hogy itt megszentelt
helyen állunk, s tán ez is valami.

A Mélikekről

A Mélik család Csíkvármegye leggazdagabb földbirtokosai közé tartozott. III.
Mélik István felesége, Málnássy Katalin Gyergyó-szerte nagy tiszteletet szerzett karitatív tevékenységével. Számos bált, táncestélyt, gyűjtést szervezett jótékonysági céllal. 1904 júniusában
Gyergyószentmiklóson a remetei szegény
tanulók megsegítésére szervezett gyűjtőakciója során 112 korona 94 fillért, 189
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kenyeret, 54 kg szalonnát és nagy men�nyiségű ruhát gyűjtött össze. Mélik István
volt az egyetlen földbirtokos a környéken,
aki 1907-ben nem fogadta el a magyar államtól a kárpótlási díjat a birtokain átmenő vasút megépítéséhez kisajátított földterületért, mondván-legyen minél hamarabb
vasútja a székelységnek.
(Forrás: Gyergyóremete, Helytörténeti
érdekességek)
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Gálaműsor a Hegyvidéken

Hegedüs Annamária

gyökereiről, művészetéről, a kiállítás képeiről beszélt. Béres László Attila ismertette az első két művész pályafutását. Béres Tímea, a szoprán énekművész Olaszországban diplomázott a vicenzai Arrigo
Pedrollo Konzervatóriumban cumma sum
laude   dal- és oratóruménekesként. Számos nemzetközi és hazai fellépést tudhat
magáénak: Tosti-dalest (Milano, EXPO
2015); Schubert-dalest (Milano, Loggione
del Teatro alla Scala, 2016), 1956-os emlékest (Milano, 2017). Itthon a Deák téri
Evangélikus templomban, a Kodály Zoltán és a Liszt Ferenc Emlékmúzeumokban hallhatta a közönség Budapesten. Jelenleg az Andrássy Frigyes által alapított
SZIRT Együttes tagja, amelyben Kacsóh
Pongrác János vitézének női főszerepeit énekli, Laczó András operaénekes, érdemes művész partnereként. Pálmai Árpád, a tenor énekművész az ELTÉ-n és a
Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett karnagy, egyházzenész. Az esztergomi Hittudományi Főiskola musica sacra tanára, a
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium

A XII. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017. november 8-án gálaműsort szervezett a MOM Kulturális Központ kupolatermében.
A rendezvényen szép számmal megjelentek az örmény elnökök, képviselők is, valamint Dr. Kelemenné
Csíkszentgyörgyi-Ficzus Margit, aki 12
éven keresztül lelkiismeretesen vezette az
önkormányzatot, s hagyományt teremtett
a gálaműsorok szervezésével. Jelen volt a
Hegyvidék Önkormányzat jogásza, Dancsné dr. Oravecz Ágnes; és Pécsi Sándorné pénzügyi előadó.
A lépcsőház galériájában
Kabdebó János fotóművész Örményországban készített csodálatos felvételei örvendeztették
meg a résztvevőket. A tárlatot
egy héten keresztül tekinthették
meg a Kulturális Központ látogatói.
A program a Himnusz és az
Erdélyi Himnusz éneklésével
kezdődött. A vendégek köszöntése után Kabdebó János örmény Kabdebó János – kiállított fotói előtt
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jártasságot szerzett. Zenei tevékenységének fontos területe a régi magyar muzsika. Rendszeres énekes szólistája az
L. Kecskés András által vezetett Kecskés Együttesnek és a Tabulatúra Régizene
Együttesnek. A két szereplő csodálatos
műsort állított össze, melyben örmény
hajrenekkel és virágénekekkel váltottak
ki nagy tapsot.
Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház Tóth G.-Keller Linda, Koncz Eszter
és Berec Péter közreműködésével az általuk összeállított Emlékek című zenés da-

ének-zene tanára és kórusának vezetője.
Sok éven át tagja volt a neves Discantus,
Cantate, Capella Theresiana, és Schola
Gregoriana Budapestiensis énekegyütteseknek. Sok száz fős zarándoklatok zenei
vezető-jeként is ismerhetjük. Rendszeresen fellép Pitti Katalin opera-énekessel, egyházi tematikában. Egyházzenészként nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházak zenei életében is nagy
Béres Tímea és Pálmai Árpád

Tóth G.-Keller Linda és Koncz Eszter
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rabot mutatta be. Narina (Tóth G.-Keller
Linda) és Achonik (Koncz Eszter), örmény testvérlányok új otthonba költöznek, egy régi, öreg ház lakói lesznek. Költözés közben, a pakolás közepette a házban lévő relikviák, tárgyak megszólítják
és utazásra hívják főhőseinket. Utazásra,
mely a múltba viszi őket. Elrepíti a szereplőket és minket a valóságból az előző lakók, egy előző generáción belüli örmény család életébe. Az előadásban az izgalmas idősíkok, a múlt és jelen pillanatai
egyszer csak elhalványodnak, majd teljesen megszűnnek. A lányokat nem csak
magába szippantja, de el is ragadja az örmény család megható múltja. Az előadás
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végigkalauzolja a testvérpárt és a nézőket az örmény nép történelmén.
Életük kezdetétől a végéig. Az előadást Berec Péter harmonikajátéka egészítette ki.
A Szózat éneklésével
zárult műsort követően a
vendégek a Yerevan Örmény Büfé által készített
ízletes vacsorát és süteményt fogyasztották el.
Hegedüs Annamária

Parajd község és népe – A lakosság faji megoszlása

Parajd lakosságának faji megoszlásáról
csak a legutóbbi évtizedekben lehet beszélni, mikor a színmagyar népi rétegre
a telep jelentőségének növekedése során
zsidók, a hatalom révén németajkuak, a
Bach-korszakban pedig mások is nehezedtek. A közigazgatás, de főleg a sótisztség
cseh hivatalnokai és német szakemberei
éppen úgy tarkították a lakosságot, mint a
később ideözönlő örmények.
A zsidók késői beszármazása következtében történhetett meg, hogy a falusi gondolkozáshoz közelebb álló örmények kereskedelmi és ipari üzelmeikkel tekintélyes vagyonra tettek szert. A zsidóság nem
bírta velük a versenyt és így csak lassubb
ütemben gazdagodott.
Az örmények három emberöltő óta vannak itt. Részint Háromszékből, részint
Gyergyó országából, tehát tősgyökeres
magyar vidékekről kerültek ide. Gondolkozásmódjuk teljesen beilleszkedett a falu
közösségébe, csupán törekvésük volt elütő.

Az első nemzedék, kereskedés és ipar
mellett, tetemes birtokot vásárolt össze.
Ők szerezték meg az összeomló közbirtokok roncsait.
A második nemzedék, mely még a szerzés idején nőtt fel, görcsösen ragaszkodott
a földhöz. Nem akart túlnőni a falusi élet
határain.
A harmadik, mely kényelemben nevelkedett és mindent készen kapott, hamar elveszítette egyensúlyát. Mikor a talaj csúszni kezdett alóla, igyekezett minél
előbb megszabadulni tőle. Egy részük kiveszett, nevüket csak határrészek őrzik.
Más részük a falusi magyar értelmiségbe olvadt. Magyarnak vallják és vallották
magukat. Az 1910-es magyar népszámlálásban, mely az egyén szabad bevallását
veszi alapul, már nem szerepelnek. Számuk egyébként sem haladta meg a huszonötöt.
(Forrás: Erdélyi Magyar Adatbank Hitel, 1938. 3. szám 195. oldal)
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„Élő emlékezet” – Örmény származású családok
Marosvásárhelyen – 8. rész
HARMATH – IZMAEL CSALÁD

Családtörténet
építésekor kisajátítja a Nagypiac végén
A Harmath család, Hont megye, Kő- lévő Poklos utca házait, így Izmael FeKeszi helység birtokosa volt. Korabe- renc lakóházát is.
li (1273 évi) feljegyzések bizonyítják a
Harmath Sándor önálló fűszer és csemecsalád származását. Keszi János és Mi- gekereskedést nyit 1920-ban, üzlete a Kárhály nevű testvére I. Lipót császár által nász ház földszinti részén (mai fotóüzlet he1667. június 22- én nemesi rangra emel- lyén) volt. Társadalmi szerepvállalása: tagtetett, s ezt Ő Királyi Felsége és Kancel- ja volt 1929-től az Erdélyi Szépműves Céh
lárja Szelepchényi György Esztergomi ér- és a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaságsek, valamint Orbán István titkár sajátke- nak, és énekelt a Római Katolikus Plébánia
zű aláírásával és függő pecsétjével meg- férfi kórusában is. Az 1930-as években a
erősített.
gazdasági váltság a Vörösmarty utca 18 sz.
Szamosújvári Keszi Harmath Izsák alatti lakóház, és más gyümölcsös-szőlős
1734-ben nem a Harmath család tagja- ingatlan eladására kényszerítik. 1941-ben
ként, hanem a Keszi név mellé, a Harmath a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparnév felvételével együtt kapott nemessé- kamara Bizottság tagjának választják, 1942
get; akinek törvényes leszármazottai:
behívják a Székely Határőr ezredbe, 1943Keszi
Harmath
Kristóf
–Torda, ban gyertyaöntő üzemet alapít. A világháKeszi Harmath Bogdán
ború befejezése után a helyi
– Szamosújváron, Keszi
Ipari Szövetkezetnél szerény
Harmath Mihály - Zilahon élbérért raktárosként dolgozik.
tek.
1953-ban a Securitate minden
Keszi
Harmath
Sántörvényes eljárás lefolytatása
dor 1887 aug. 24 született
nélkül kényszermunkára deTordán. Polgári iskola elvégportálja a Duna deltába (fozése után – az 1900-as évek
golyként megjárja Bukarest
elején,
Marosvásárhelyre
börtöneit is), ahonnan egy év
jön, kereskedői szakmát taelteltével szabadul. 1965-ben
nul. Az örmény Izmael Febekövetkező haláláig alkalrenc méterárú kereskedőnél
mi munkát vállal, hogy csadolgozik, itt ismeri meg Izládja megélhetését biztosítamael Annát, akit 1912-ben
ni tudja. Házasságából négy
feleségül vesz.
gyermeke születik, Sándor
Dr. Bernády György pol– Anna – Ádám – Ferenc. A
gármester a város számá- Izmael Anna és Harmath család mindvégig MarosváSándor esküvői képe
ra, a ”tornyos városháza”
sárhelyen él.
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HARMATH KRISTÓF Szamosújvár
(*1760 – ✝?)
Felesége: SIMKÓ ANNA
Gyermekük:
Sándor (*Torda, 1887 – ✝Marosvásárhely, 1965) - csemege-fűszerkereskedő
1910-ben telepedik Vásárhelyre
Felesége: IZMAEL ANNA (*Marosvásárhely, 1892 – ✝Marosvásárhely, 1933),
Házasságkötés: 1912
Gyermekeik:
(1.a) Sándor (*Marosvásárhely, 1913 –
✝Marosvásárhely, 1948) tanár
(1.b) Anna (*Marosvásárhely, 1914 –
✝Marosvásárhely, 2005) tisztviselő
(1.c) Ádám (*Marosvásárhely, 1916 –
✝Budapest, 1996) tanár
(1.d) Ferenc (*Marosvásárhely, 1919)
- tanár
Felesége: gr. HALLER ILONA (*1924,
Budapest – ✝Marosvásárhely, 2010)
Házasságkötés: 1948
Gyermekeik:
(d.1) Ferenc (*Marosvásárhely, 1949),
Magyarországon él
(d.2.) István (*Marosvásárhely, 1951),
Marosvásárhelyen él. 1941-ben katonai szolgálatra hívják a Marosvásárhelyi 27/III gyalogzászlóaljhoz. A mozgósítás után, mint lövészszázad parancsnokot

Családi házuk a Vörösmarthy u. 18 sz. alatt

átirányítják a keleti hadszíntérre. Kuty elfoglalásáért vívott harcokban lábán aknaszilánk okozta sérülést szenved. Felépülése után szakaszparancsnokként harcol a Felvidéki Csallóközben. 1945 tavaszán Steyer közelében orosz hadifogságba esik, őrizetben tartják a Stocherau és
Ramnicu Sarat–i lágerekben, majd a foglyokat Oroszországba irányítják. Deportálásuk idején három társával együtt kiugrik a szerelvényből, mindhármuknak sikerül hazatérni Vásárhelyre.
Felhasznált irodalom
Berekméri Árpád Róbert (szerk.), Marosvásárhelyi magyar Királyi 27. Székely
Honvéd könnyű hadosztály tiszti és altiszti kara 1940-1944 között.

CSIKY CSALÁD

CSIKY LÁZÁR (*Erzsébetváros,
1808 – ✝Marosvásárhely, 1897)
Felesége: ISZÁY (ISZÁLY) ANNA
(*Erzsébetváros, 1819 – ✝Marosvásárhely, 1916)
Házasságkötés: 1838, Erzsébetváros
Gyermekeik:
(1) Anna
Férje: SZAPPANYOS ANTAL
(2) József

Adatközlő: Harmath István

Felesége: MORVAY MARGIT
(3) F. Károly (*1842 – ✝Marosvásárhely, 1910) – kereskedő
Első felesége: SZEMANN EMMA
(*1853– ✝Marosvásárhely, 1878)
Házasságkötés: 1871, Marosvásárhely
Második felesége: SZENTGYÖRGYI
ANNA
Gyermek az első házasságból:
(3.a) Emil József (*Marosvásárhely,
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1873 – ✝Marosvásárhely, 1949) – örmény-katolikus kereskedő
Felesége: SALÁNKY SZTAKÓ JULIANNA (*Marosvásárhely, 1884 ✝Marosvásárhely, 1960)
Házasságkötés: 1902, Marosvásárhely
Lakóháza a 20. század elején a Deák
Ferenc (Győzelem) tér 26 sz. alatt épült.
Jóllehet az építési engedély egyemeletes
ház építéséről rendelkezett, de a tér egységes arculatának kialakítása érdekében
dr. Bernády György polgármester szorgalmazta a második szint ráépítését is. A ház
földszinti részen volt Csiky Emil fűszer és
csemege üzlete. Köztudott, hogy elsőként
ő biztosította a város borvíz ellátását is,
majd kiterjedt kereskedésbe kezdett.
Többedmagával
megalapította
az
„Agroféra” Rt-t, központja a Kossuth u.
vasárú – mezőgazdasági gépalkatrészt
árusító üzlete pedig a Kossuth u. 6 sz.
alatt állt, az államosítás után „Secera” néven vált ismertté. Lakóháza tulajdonjogát
még 1932-ben átruházta gyermekeire, ezáltal elkerülve a kilakoltatás és kényszerlakhelyre költöztetést 1949-ben. Gyermekei családját egészen kis lakfelületekre
összezsúfolták, s a házba idegen családokat telepítettek.
Gyermekeik:
(3.a.1) Emma (*Marosvásárhely, 1903
– ✝Marosvásárhely, 2006)
Férje: MELCZER JÓZSEF (*Marosvásárhely, 1890 – ✝Marosvásárhely, 1949)
Gyermekeik:
(3.a.1.1) Emma (*Marosvásárhely,
1927 – ✝Marosvásárhely, 1965)
(3.a.1.2) Márta (*Marosvásárhely,
1930 – ✝Marosvásárhely, 1967)
(3.a.2) Julianna (*Marosvásárhely,
1906 – ✝Marosvásárhely, 1985)
Férje: SZABÓ JÓZSEF
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(*Marosvásárhely, 1890 – ✝Marosvásárhely, 1968)
Gyermekeik:
(3.a.2.1) Endre (*Marosvásárhely,
1927 – ✝Marosvásárhely, 1997)
(3.a.2.2) Károly (*Marosvásárhely,
1928 – ✝Marosvásárhely, 2011)
(3.a.3) Ferenc (*Marosvásárhely, 1908
– ✝Marosvásárhely, 1996)
Felesége: BÁCSY ILONA (*Marosvásárhely, 1909 – ✝?)
Gyermekük:
(3.a.3.1) Judit (*Marosvásárhely, 1937
– ✝1998)
(3.a.4) Emil Károly (*Marosvásárhely,1914 – ✝Marosvásárhely, 1988)
Felesége: SÁROSI ERZSÉBET (*1914
– ✝Marosvásárhely, 1996)
Gyermekeik:
(3.a.4.1) Erzsébet Ildikó (*Marosvásárhely, 1939 – ✝2014)
Férje: PUNGUTZ KÁROLY
Gyermekek:
(3.a.4.1.1) Károly
(3.a.4.1.2) Szilárd
(3.a.4.1.3) Rose-Marie
(3.a.4.2) Árpád (*Marosvásárhely, 1942
– ✝Marosvásárhely, 2002)
Felesége: ANGELA (*1942)
Gyermekeik:
(3.a.4.2.1) Judit (*1967)
(3.a.4.2.2) Emil József (*1968)
(3.a.4.3) Márta (*Marosvásárhely,
1946)
Férje: TEMPEANU RADU
Gyermekük:
(3.a.4.3.1) Monika (*Erzsébetváros,
1972)
(3.a.5) Mária Magdolna (*1918 –
✝Marosvásárhely, 2004)
Férje: RAÁB ERNŐ (*Parajd, 1913 –
✝Marosvásárhely, 1980) - kereskedő
Házasságkötés: 1938, Marosvásárhely

Erdélyi Örmény Gyökerek
Gyermekeik:
(3.a.5.1) Mária Magdolna (*1939 –
✝Marosvásárhely, 2000)
(3.a.5.2) Anna (*Marosvásárhely 1940–)
Férje: KOVÁCS BÁNYAI FERENC
(*1934 – ✝Marosvásárhely, 1986)
Gyermekeik:
(3.a.5.2.1) Réka
(3.a.5.3) Éva (*Marosvásárhely, 1943

2017. november-december
– ✝Marosvásárhely, 1992)
Férje: BAKÓ LÁSZLÓ
Gyermekeik:
(3.a.5.3.1) Andrea
(3.a.5.3.2) Kinga
(3.a.5.3.3) Zsófia
Adatközlők: Kovács Bányai Anikó,
Pungutz Károly

Csiky Emilné sz. Salánky Sztakó Júlianna, férje: Csiky Emil A „fehér kereszt”-hez üzlet reklámja

Családi kép (1945), családfő Csiky Emil, neje Csiky Emilné sz.
Salánky Sztakó Júlianna és özv. Salánky Sztakó Károlyné, sz. Worel Irén
öt gyermeke házastársaikkal (felső és középső sorban), unokák (alul)

Főtéri „Csiky
ház”korabeli képe

43

2017. november-december

Erdélyi Örmény Gyökerek

Szomorújelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Pattantyús-Ábrahám Miklós

villamosmérnök, a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai
Intézet nyugalmazott munkatársa
2016. november 28-án, életének 68. életévében örökre elaludt.
Végső útjára kísérjük 2017. január 9-én 10 órakor
a Farkasréti Temetőben.
Engesztelő szentmise: 2017. január 9-én 12 órakor a FelsőKrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébániatemplomban
				
(Budapest XII., Apor Vilmos tér 9.)
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet saját halottjának tekinti!
Gyászolják: Felesége Mária, lánya Boglárka és családja, fia Kristóf és családja,
testvérei és családjaik, valamint mindenki, aki ismerte és szerette.
Mi vagyok én, ha e planéta
csak egy bevérzett margaréta!
Így is ember, se bölcs, se büszke,
égi, földi virágzás tükre.
(Nagy László)
Fájdalommal tudatjuk, hogy

Dr. Tarján Tamás Arakhel

2017. szeptember 25-én, életének 69. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2017. október 24-én 13 órakor lesz a Gödöllői Városi Temetőben.
Gyászolják: testvére, fia, rokonai, barátai, tanítványai, ismerősei.
Halottunkért engesztelő szentmisét mutatunk be 2017. október 25-én
a Piarista Kápolnában (Budapest, V. Piarista köz)
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Búcsú Tarján Tamástól
Tarján Tamás, kedves kollégánk és barátunk 2017. szeptember 24-én, vasárnap éjjel 68 éves korában elhunyt. Ezt a mondatot, amikor leíródik, még nem kíséri, még nem kísérheti búcsú. El kell telnie valamennyi időnek, hogy múlt időben, befejezettséggel gondoljunk rá, ha
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erre egyáltalán képesek leszünk. „A búcsút”, írja Tandori Dezső, Tamás kedvenc
költője, “még mi nem ismerjük, legalábbis a hosszútávút”.
Tarján Tamás 24 évesen kezdett tanítani a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéken és halálig a Tanszék oktatója
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maradt. Az irodalmat és a színházat életanyagaként szenvedélyesen szerette. Ez a
szenvedély sugárzott belőle minden pillanatban, amikor a katedrán állt, vagy a szemináriumi teremben a hallgatókkal beszélgetett. Emellett kollégái között is kiemelkedő olvasottsága, emlékezőképessége és a jelen idő teljes megragadásának,
megélésének igénye tették őt feledhetetlen tanárrá. Habár nagyon sokat írt, igazi műfaja a szóbeliség volt. Közvetlenül
szerette volna átadni, felmutatni az irodalmi élményt, aminek a formája számára
végső soron nem a tudás volt. Az irodalmi élmény számára az élet törékenységének, nevetséges hétköznapiságának, foszló, málló és mégis múlhatatlan misztériumának, kimeríthetetlen nagyszerűségének érzékelése volt a nyelvben. Nem véletlen, hogy amikor egyik utolsó nyilvános előadásában a szavak csonkolásáról,
a depoetizálásnak erről a durván a nyelvi anyagba metsző eljárásáról beszélt,
mint valamiféle orvosi beavatkozásról,
azt szemléltette a rá jellemző előzékenységgel, hogy a nagy költészetben a lefelé stilizálást mindig a felemelkedés rejtőzködő vágya élteti. Az irodalomban a felfelé vezető út lefelé indul. A komolyhoz, a
tragikushoz csak humorral felvértezve lehet eljutni. Ennek a belső tudása csupán
az utolsó években, az utolsó hetekben halványult el benne, amikor kedélyét egyre inkább olyan sötétségek szállták meg,
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amelyeket már nem ellenpontozhatott
semmiféle derű.
Tarján Tamás olyan időkben került a
Tanszékre, amelyek nem kedveztek az
olyan elfogulatlan, minden hősi póz nélkül
is a saját mércéjük szerint élő személyiségeknek, mint amilyen ő volt. Ő mindvégig
képes volt megőrizni teljes elkötelezettségét a tanítás, a barátok és a hallgatók iránt,
ugyanakkor független maradt az akadémiai
és az egyetemi világ hierarchiájától. Sokat
állt színpadon, pódiumon, katedrán, de belső világát csak kevesek előtt tárta föl. Rengeteg befejezetlen beszélgetés maradt utána, halála ezért különösen fáj.
Búcsúzni így most még nem tudunk
Tőle. Tandori Dezső Körjáró ballada című
versének utolsó soraival gondolunk rá,
melyeket sokat idézett jellegzetes gesztusaival kísérve. Ezekbe a sorokba most már
ő is beköltözött velünk maradva, eltűnőben. Nehéz e sorokat nem az ő hangján, az
ő hangsúlyaival hallanunk:
Ajánlom balladám a körnek,
mely a napot viszi az égen,
mely ha néha kissé legörbed,
csak meg is tágul észrevétlen:
Nagy Közönsége, mi vagyunk,
mondhat-e ennél bárki többet?
Míg tudunk, lemaradozunk.
(Bölcsészettudományi Kar
09.28 honlapról)
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Elhunyt Devich János
csellóművész, a Zeneakadémia
kamarazenetanszékének oktatója, Prof. emeritus
(1938–2017)
Dr. Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
rektora emlékezése

Tudja az ember, hogy az élet véges, és tudjuk azt is, hogy minden halál felfoghatatlan. De vannak, akikről azt gondoljuk,
örökké élnek. Megrendülten és kimondhatatlan szomorúsággal búcsúzom Devich
János Tanár Úrtól és nem elsősorban a
Zeneakadémia rektoraként, annak az intézménynek a vezetőjeként, amely legendás tanáregyéniségét vesztette el. Egykori diákként és jelenlegi kollégaként búcsúzom, hiszen több száz szerencsés zeneakadémista sorstársammal egyetemben én
is tőle kaptam azt az alapélményt, amely
egy egész zeneakadémista generáció számára éppen Devich tanár úrnak köszönhetően vált evidenciává: hogy a kamarazene
elementárisan fontos. Devich tanár úr több
mint harminc évig tanított a Zeneakadémián, ahol maga is tanult, s bárki, aki hozzá
járt, ugyanolyan emlékeket őriz róla, mint
jómagam. Imádtuk az óráit, a precizitását,
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hogy mindig tökéletes eleganciával jelent meg, hogy rendkívüli szaktudását képes volt személyes élményeinek elbeszélésébe csomagolva számunkra is élményszerűvé tenni. Számára a
kamarazene esetében éppolyan
fontos volt a hangszeres muzsikus, mint az adott zenedarab.
Azok közé a valóban legendás
tanáregyéniségek közé tartozott,
akik nem csupán a tananyagot tanították, hanem a diákokat is, nem elsősorban ismereteket adtak át, hanem szemléletet. Életszemléletét az egészséges életvitel,
a lelki kiegyensúlyozottság, a szeretni tudás képessége jellemezte. Hiányát semmi
nem pótolja, mégis, megnyugtatja az embert a tudat, hogy abban a vészterhes és
számos politikai viharral tűzdelt időszakban, amely osztályrészéül jutott, képes volt
valóban teljes és boldog életet élni. Amelybe egyaránt belefért a koncertezés, a tanítás és a család. Nem mehetünk vele, de
szellemisége itt marad velünk, s nem tehetünk mást, mint hogy megpróbálunk példát
venni róla, őrizzük és továbbadjuk szellemi hagyatékát.
Kedves Devich tanár úr, soha nem fogjuk elfelejteni!
Devich János 1938-ban született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a
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Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium gordonka szakán végezte, Sebestyén Sándor tanítványaként. 1957 és 1962 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Friss Antal hallgatója volt, majd 1963-ban a római Accademia de Santa Ceciliá-n Enrico
Mainarditól tanult.
1961-től 1975-ig a Magyar Állami Operaház zenekarának tagja, 1975-től 1985ig szólamvezetője, 1985 és 1991 között
az Országos Filharmónia szólistája volt.
1966-tól 1997-ig a Sebestyén, későbbi nevén a Kodály Vonósnégyes csellistájaként
koncertezett világszerte.
1985 óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, 2005 óta rektori tanácsadója volt. Pályája során gyakran tartott
mesterkurzusokat itthon és külföldön.
Számos lemezfelvétel örökítette meg játékát, lemezre játszotta többek között Haydn,



Mozart, Schubert, Beethoven, Debussy, Ravel, Kodály, Dohnányi vonósnégyeseit, számos zongora- és klarinétötöst, valamint kortárs magyar zeneszerzők műveit.
Élete folyamán sok zenei élettel összefüggő tevékenységet vállalt, pl. a Magyar
Zenei Kamara alelnöke, majd a Magyar
Muzsikus fórum társelnöke, 1997-től pedig a Magyar Zeneművészeti Társaság elnöke volt.
2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti tagozatának rendes
tagja volt, Érdemes Művész, kitüntették
Liszt-díjjal és Bartók-Pásztory díjjal is.
Devich Jánost a Zeneakadémia saját halottjának tekinti.
(Forrás: zeneakademia.hu, Fidelio)
Devich János 2017. szept. 27-én hunyt
el 80 éves korában. Temetése 2017. október 20-án volt az Óbudai Temetőben.





Megjelent Napkut-ban, 2007/10, amelyet saját magáról írt.

Devich János gordonkaművész
(Szeged, 1938. április 3.)

Minden ember életútja két pályán mozog. Az egyiken a történelem kényszere és környezete befolyásolja, a másikon önmaga tervezi, építi sorsát. Különösen így volt ez a
technika által kitágított tér és
az események sűrűsége miatt
egyre gyorsuló idő közelmúltjában, a XX. század második
felében. És csak a jó Isten a tudója, életem hanyadrészében.
Egészséges, lelkileg kiegyensúlyozott,
szeretettel

megáldott szüleim második
fiaként láttam meg a napvilágot Szegeden, 1938 virágvasárnapján. Tudom, a statisztika szerint minden 365.
gyermek virágvasárnap születik, mégis, ha tudat alatt
is, mindig önbizalmat adott,
hogy én is közéjük tartozom.
Talán csak a karácsonyiakra
gondoltam némi irigységgel.
Kisgyerekkorom játékos és
gondtalan éveit kegyetlenül
vágta el a Magyarországra
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ért háború, aminek végnapjai már Budapesten, egy Batthyány utcai lakásban találták családomat. Az első szirénázás ’44
karácsony estéjén kergetett az óvóhelyre.
Akkor még nem sejtettük, hogy az a rémséges hang két hónapos pinceéletnek volt
a nyitánya. Két hónap, napi nyolcórás szakadatlan bombázással, vízhiánnyal, majd
szabad rablással, „malenkij robottal”. Az
állandó életveszély elmúltával, az újrakezdés izgalmas éveiben a történelem és
saját történetem kezdett külön úton járni.
Tizenegy éves koromban kaptam először
gordonkát a kezembe, egy időben a „csengőfrász” és a létbizonytalanság keserves
mindennapjaival. Tanáraim tehetségesnek
mondtak, én pedig kétkedés és aggályok
nélkül tettem a dolgom, és készültem egy
pályára, amelyről még semmit nem tudtam. De azt sejtettem – akkor még csak
gondterhelt szüleim félmondatait kilesve
–, hogy a történelem hamis útra tévedt, hiszen mást lehetett, mást kellett mondani
az utcán, az iskolában, mint otthon, családi-baráti körben.
1956 a katarzis éve. Kitűnőre sikerült
érettségim örömét túlszárnyalta a 12 nap
mámora, és beárnyékolta a rá következő
kétségbeesés. A történelem életünk drámájává vált.
Még ez évben sorsom eldőlni látszott:
felvettek a Zeneakadémiára. Öt tanulással
eltöltött év barátokkal, egészséges rivalizálással, ártatlan szerelmekkel és a zene
habzsolásával. Diploma előtt tagja lettem
az Operaház zenekarának.
Újabb csoda: féléves ösztöndíjat kaptam
Rómába. Fillérekkel a zsebemben róttam
az Örök Várost. Barátom lett Michelangelo, Raffaello, Bernini, Bramante, pihenni
a kutak mellé vagy a Palatínus kertjében
egy-egy dór oszlop tövébe heveredtem. A
Trevi-kút meghálálta bedobott érmeimet:
48

Erdélyi Örmény Gyökerek
később vagy húsz alkalommal láttam viszont kedves városomat.
Negyvennyolc kilóra lefogyva tértem
haza, de a szabad világ levegőjével tüdőmben és jövőm építésének terveivel
gondolataimban. Mint annyiszor, ezúttal
is Sándor bátyám nyomdokaiba lépve vonósnégyest szerveztem. Az igen kemény
felkészülési időszak munkája hamar meghozta gyümölcseit: előbb Budapesten,
majd Münchenben nemzetközi versenyt
nyertünk. Jutalmunk a Liszt-díj volt, és az
impresszáriók érdeklődése. Néhány személycsere után az együttes felvehette Kodály Zoltán nevét. Befutottunk.
A végképp elszürkült, hazug és kilátástalan történelem számomra elvesztette jelentőségét. A zene volt az életem – és a
Kodály vonósnégyes sikerei. Közel kétezer koncert, több mint ötven lemezfelvétel munkánk eredménye. Nevezetes koncerttermek, kezdetben silány, majd pompás szállodák, mintegy ötszáz repülőút (benne két kényszerleszállás!) emlékét
őrzöm. A jó kritikákat albumba, a rosszakat íróasztalom legmélyébe gyűjtöttem.
És hogy igazi „ízelítőt” is soroljak: házi
whiskyt ittam egy elszegényedett skót nemes jéghideg házában, feleségem gondosan csomagolt szendvicsét majszoltam a
Machu-Picchu romjain, bagdadi kereskedő teával, perui parasztasszony friss narancslével kínált, Kínában száznapos tojást, Japánban sabu-sabut kóstoltam,
ebédvendég voltam a norvég királynál
(feleségem jobban főz!), Olaszországban,
a kedves Olaszországban végképp döntöttem: a legjobb sajt a világon a gorgonzola.
1989, egy borzas hajú fiatalember merész beszéde Nagy Imre emlékezetes újratemetésén ismét közel hozta, sőt mindennapjaink izgalmas részévé tette a történelmet. Az elemi erővel fellángoló reményt,
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hogy barátságban lehet egymással egyéni
életút és történelem, ha csalódásokkal is,
máig táplálom magamban.
Egykori alma materem, a Zeneakadémia már mint érdemes művészt és a Bartók–Pásztory-díj büszke tulajdonosát fogadott vissza tanárként és zenei pályám
koronájaként. Habilitálás után 1999-ben
kaptam meg egyetemi tanári kinevezésemet. Amennyit adni tudok tudásomból,
tapasztalataimból a fiatal művészjelölteknek, annyit igyekszem tőlük visszalesni
derűből, energiából, fiatalságból.

Olvasói levél



Három fiam (újságíró, tanár, jogász) igazi büszkeségem. A muzsikusforrás ugyan
elapadt, de amit szüleimtől örököltem: az
egészséget, a lelki kiegyensúlyozottságot,
a szeretni tudás képességét tovább tudtam
adni életük megtervezéséhez. A hit, hogy
a történelem is segít majd ebben, bizakodóvá tesz. Még hetvenévesen is.





Árpád kedves, vannak-e Erdélyben élő, örmény gyökerű rokonai?
Amirás Gábor hegedűművész Kolozsváron kezdte pályafutását.
Tordán ma is él Amirás Éva tanárnő. A valamikori Torda-aranyos vármegyében voltak
„őshonosok”, meg Sajóudvarhelyen.
A TV-ben hallottam a nevét, képet küldött egy meteorológiai jelenségről. Már nem tudom melyikről. Akkor figyeltem fel a nevére.
Mikor megláttam, - kigugliztam – hogy muzsikus.... no meg kellően fekete is!
Bálintné Kovács Júlia
Kedves Júlia!
Köszönöm, a megtisztelő sorait és a megkeresését. Minden tökéletesen igaz, abból amit
leírt, a családunk valóban örmény eredetű és Aranyosgyéresről illetve Tordáról származik. A nagyszüleim Tordáról költöztek fel Kolozsvárra a második világháború után.
Nagyapám (Amirás Aladár) a kolozsvári törvényszék vezető ügyvédje volt, nagyanyám
(Amirás Pálma) a kolozsvári zenei Líceum egyik alapító tanára volt.
Édesapám, Amirás Miklós hegedűművész, az ő bátyja, (az én nagybátyám) Amirás
Gábor zongoraművész. Mindketten nyugdíjasok már, apám itt él velünk Budapesten,
Gabi pedig Németországban él a családjával. Én voltam az első a családból, aki már Budapesten született, 1978-ban. Mindenki más Kolozsváron vagy Tordán.
Napi szinten tartjuk a kapcsolatot Amirás Évával Tordán.
Valóban én voltam, aki egy fotót küldtem a TV híradónak, amit le is adtak, a hobbim
a fotózás.
Tisztelettel üdvözlöm és jó egészséget kívánok.
Árpád
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Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2017.
(XXI. évfolyam) évkönyv tartalomjegyzéke

XXI. évfolyam 227. szám 2017. január-február

• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Karácsony a Fővárosi Örmény Klubban - I.S.
• Beszámoló az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2016. évi működéséről - dr. Issekutz Sarolta elnök
• A GULÁG/GUPVI erdélyi magyar-örmény szemmel - Ispánki Katalin
• Elkobzott életek – vándorkonferencia a Gulágról Szamosújváron - Erkedi Csaba
• Velünk élő kultúrák: Örmények.. Egy tanulmányi verseny története képekben – kiállítás - I.S.
• Magyar - Örmény Est - Minier Ottó
• Az aradi vértanúk és Czetz János honvédtábornok II. rész - Siposné dr. Kecskeméthy
Klára
• Gergely István laudációja (részlet) - Köröndi Jenő
• Vendégségben Pongrátz Gergelynél - id. Wertán Zsolt
• Advent - M.
• Buzdítás a plébánia támogatására - Keve Mária és a kurátorok
• Olvasói levelek
• Kerek évfordulók Hollósy Simon – a muzsikus - Fancsali János
• Hollósy Simon születésének 160. évfordulójára készülnek - Szigeti Porta
• Nagybőgős zeneagapé
• Programajánlók.
• Tálos Géza családfa, családkutatás c. előadása
• Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő) ünnepi Szentmise
• Hollósy Simonra való emlékezés
• Fővárosi Örmény Klub
• Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében 1. rész – Ispánki Katalin
• Kabdebó János fotókiállítása a Belvárosi Polgári Szalonban - P. Tömördi Viktor
• Megjött a Mikulás - M.
• Egy kitüntetés valódi története I. rész - Gyarmati Béla
• Olvasói levél – Nagy Attila
• Bemutatták Kovrig Béla „Nemzeti kommunizmus és Magyarország. Egy eszme története” című kötetét - Bodnár Dániel/Magyar Kurír
• Döbrentei Kornél születésnapi köszöntése és Júdás, mint erkölcsi etalon? című könyvének bemutatója - MMA Művészeti Akadémia honlapjáról
• Magyar zenész lett a világ legjobb ütőse 2016-ban - Origo MTI
• Magyarörmény Élő Örökség Új folyóirat, közösségi igényből - E-Népújság.ro
• Vörösváry Ibolya és Vörösváry Márton Újévi koncertje - Vörösváry Gábor
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• XIX. Nerses Bedros (1940-2015) emlékkönyv
• XIX. Nerszesz Bedrosz (Nerszesz Péter) rövid életrajza - fordította Tutsek Árpád
• Egy szíriai örmény katolikus templom tabernákulumának fedőlapját állítják ki Budapesten - Magyar Kurir
• „Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen – 7. rész
Izmael család, Dudutz család, Dudutz-Pototzky család
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Őszentsége II. Karekin, minden örmény legfőbb pátriárkájának és katolikoszának
üzenete
• Urunk Jézus Krisztus Szent Születésének és teofániájának ünnepe alkalmából
• 1 % felhívás
• Szomorújelentés – Tauffer Ferenc
• Tintakő könyvesbolt – IDEA könyvtér

XXI. évfolyam 228. szám 2017. március-április
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület - M
Az EÖGYKE „köveihez” - Béres L. Attila
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? - Balogh Jenő
Búcsúztassuk együtt a telet és ünnepeljük a tavaszt! Farsangi bált tartott az örmény
közösség - FÖÖ honlapjáról
Kitüntették az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét - XV. Ker. Önkorm. honlap
Hajdanvolt örmények nyomdokain Velencében 2. rész - Ispánki Katalin
Egy kitüntetés valódi története – II. rész - Gyarmati Béla
Üzenet Budakalászra Kárpát-medencei barátaimnak - Bálintné Kovács Júlia
Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára? 1. rész Bálintné Kovács Júlia
Jól sikerült zenés együttlétek
Buzdítás a plébánia támogatására - Keve Mária és a kurátorok
„Jelszó: Petőfi!” – ünnepi műsor a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál - Esztergály
Zsófia
Gulág Emlékév lezárása
Programajánló – Meghívók
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére és „Zeneagapéra”
Fővárosi Örmény Klub 2017. április 20.
Keresztényüldözés a világban? - konferencia 2017. május 5.
Falurombolás Erdélyben – elpusztított templomok, pályázat
Czetz János emlékkonferencia és emlékút
Olvasói levél - Dr. Wotsch Gyula
Olvasói levél - Érdi Péter Az Izmael család törzse
Kinek az öröksége? - Ispánkiné S. Katalin
Látogatás a Hagigadar örmény kolostorban -Vörösváry Gábor
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• Húsvét (Erdélyi örmény konyha, fűszerezve)
• Hazát kaptak, népsorsot vállaltak, interjú dr. Száva Tibor Sándorral – Czegő Zoltán
• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem delegációja Örményországban tárgyalt - ppke.
hu Hogyan kapcsolódjon őseihez? -Tálos Géza
• Noé bárkája - fából - életnagyságban!
• Hazatalálni – Dájbukát Borbély László (1. rész) - Zsizsmann Erika
• Erdélyjárás felsőfokon Barangolás Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok, Csicsói
Hargita, Keresztúr és Székelyvarság vidékein
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• 1% Felhívás

XXI. évfolyam 229. szám 2017. május-június
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Fővárosi Örmény Klub – 2017. április 20. - dr. Issekutz Sarolta
• Kerek évfordulók - 80 éve született és 8. éve hunyt el Lászlóffy Aladár (1937-2009) –
Alexa Károly: A magyarörmény irodalom
• Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? – 2. rész Balogh Jenő
• Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára? 2. rész Bálintné Kovács Júlia
• Képes beszámolók rendezvényeinkről
• Emlékezünk és igazságot kérünk! - Dr. Ábrám Zoltán
• Hazatalálni – Dajbukát Borbély László (2. rész) - Zsizsmann Erika
• Egy kitüntetés valódi története II. rész - Gyarmati Béla
• Olvasói levél Hollósy Simon – B.J.
• A magyarságőrző XII. kerületiek Kiss Ernő és a Hazajáró nyomába indultak - Hegedüs
Annamária
• A Nyugat szinte semmit nem tesz az üldözött keresztényekért - Soltész Miklós
• Keresztyénüldözés: amiről nem tudunk eleget - Jakus Ágnes
• Programajánló – Meghívók
Czetz János emlékkonferencia
Fővárosi Örmény Klub
Világosító Szent Gergely búcsús szentmise Budapesten
Világosító Szent Gergely búcsús szentmise Szamosújváron
• Képes beszámolók rendezvényeinkről
• „Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen, Az Izmael család törzse – II. rész
• Április elseje az örményeknél - Várady Mária
• Örmény motívumokkal ismerkedtek a „hegyvidékiek - Hegedüs Annamária
• Magyarul is olvasható az örmény kultúra alapműve. Bemutatták „A bánat könyvét” Magyar Kurír, Verestói Nárcisz
• Puskás Attila börtönévei (Megtorlás Erdélyben) - Tófalvi Zoltán, Háromszék
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• Olvasói levél: Tőkés László
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 2017. évi beszámolója és közhasznúsági melléklete

XXI. évfolyam 230. szám 2017. július-augusztus
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Czetz János emlékkonferencia - Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja
• Az örmény diaszpóra jelene Erdélyben és Magyarországon – 1. rész - dr. Issekutz Sarolta
• A millió csillagról - Várady Mária
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Laci, köszönjük szépen! - Hegedüs Annamária
• Ízek utcája a Millenárison - dr. Issekutz Sarolta elnök
• Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? – 3. rész Balogh Jenő
• Finisszázs a Galériában LULU 80 - Várady Mária
• Egy kitüntetés valódi története III. rész - Gyarmati Béla
• Kolozsváros olyan város, ahol dal született a híres-neves, nevezetes örmény mészárosról – Bálintné Kovács Júlia
• Hogyan találtam rá az erdélyi magyarörmények híres zenész családjára? (3. befejező
rész) – Bálintné Kovács Júlia
• Olvasói levél (részlet)
• Meghívó Fővárosi Örmény Klub – Kacsóh Pongrác: János vitéz
• Örmények lábnyomán Kassán és Vizsolyban - Ispánki Katalin
• Karácsony Ernő emlékkiállítás Szamosújváron az örmény kulturális központban,
2017. július 1.-én - Benedek Katalin művészettörténész
• Megtörtént - Bogdán Kálmán
• EMKE-díj - Bálintné Kovács Júlia
• Csíkszépvíz 2017 - M
• Főzőverseny
• Pál János festőművész kiállítás megnyitója július 12-én
• Fővárosi Örmény Klub 2017. június 15.
• Világosító szent Gergely búcsús mise Szamosújváron - M
• Örmény önkéntes üdvözlés -Ferenczy L. Tibor (és B.K.J.)
• Imponáló kötet a gyergyószentmiklósi és csíkszépvízi magyarörményekről, és annak
sóvidéki vonzata -Tófalvi Zoltán
• Szomorújelentések - Vicelár Mária
- Lányi Zsolt
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XXI. évfolyam 231. szám 2017. szeptember-október
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
Máramarostól Bukovinán át a csodás erdélyi hegyvonulatok felé - Szentpétery Katalin
Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
Kerek évforduló - Bálint Tiborné sz. Kovács Júlia - Dr. Issekutz Sarolta
Miért alakult meg az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület? – 4. rész Balogh Jenő
Tanmese az örmény virágról - Balogh Jenő
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület közleménye - dr. Issekutz Sarolta
Erdélyi magyarörmények az I. világháborúban - Dr. Száva Tibor-Sándor
Este az örményeknél – Bartók Béla után, szabadon - Várady Mária
Ünnep hétköznap - (Béres)
A film, amit nem fognak bemutatni Törökországban – Filmajánló -Ispánki Katalin
Kiállítással és könyvbemutatóval ünnepelték szülővárosában Hollósy Simon festőművészt - Zahoránszki Brigitta
Restaurálták a máramarosszigeti örmény oltárképet - Orosz Krisztofer Levente
Programajánlók
Fogolykiváltó Boldogasszony-napi búcsú és a köré szervezett Tarka nap
Aradi Vértanúkra emlékezünk
Fővárosi Örmény Klub
II. Kárpát-medencei Székely, Csángó és Magyarörmény Fesztivál
Húsz éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és örmény önkormányzatai c. fotókiállítás
Balánbánya és őseim kapcsolata - Gyarmati Béla.
Czetz János emlékének őrzése a magyarországi és erdélyi közösségben - dr. Issekutz
Egy 1880-ban készült örmény esküvői kép margójára - Dr.Wotsch Gyula
Csillagok születnek - Fabók Bíborka
Elballagott a szamosújvári magyar líceum első végzős évfolyama - Nagy-Hintós Diana
Erzsébetváros – Nagyboldogasszony-napi búcsú
A gyimesbükki Rákóczi vár – Zarándokhely a végeken - Bíró Gábor
Rondó - Ki tartozik az örmény közösséghez? - Szongoth Gábor
Az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház Zsora Harutunjan Ajakrúzs N°4 című komédiájának magyarországi ősbemutatóján, 2017. szeptember 15

XXI. évfolyam 232. szám 2017. november-december
• Az örmény naptárból - dr. Sasvári László
• Máramarostól Bukovinán át a csodás erdélyi hegyvonulatok felé – EÖGYKE barangolás 2017-ben (2. rész) – Szentpétery Katalin
• 20 éves az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a képviselőiből alakult
II. kerületi Örmény Önkormányzat – Fotókiállítás – B. J.
• Az örmény naptárból
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• Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk – M
• Aradi Vértanúkra emlékeztek a XV. kerületi örmények október 6-án – Dr. Cs. G.
• Az örmény Fülemile, Arany János és az egyházdoktor Naregi Szent Gergely – Várady
Mária
• Kerek évfordulók
385 évvel ezelőtt született I. Apaffy Mihály –M
170 évvel ezelőtt született Czárán Gyula
• Elsöprő siker a Kárpát-medencei Székely és Magyarörmény Fesztivál – Pagonyi Judit
• Első ízben adták át a Czetz János-díjat - Siposné prof. Kecskeméti Klára és Pagonyi
Judit
• Szongott Kristóf 110 – Sz. G.
• Örményországból jött Székelyföldre kutatni – Bedő Zoltán
• Egy kutatás összegzése (Ágyú- és lőporgyártás a Székelyföldön)
• Műemlékvédelemből jeles (részletek) – Gaál György
• Czetz János lovas szobor – M
• Programajánló
EÖGYKE közlemény
XV. kerület Nemzetiségi Karácsony
Jön a Mikulás!
XII. kerületi ÖNÖ Karácsonyi műsor és közmeghallgatás
FÖÖ ás a XV. kerület közmeghallgatása
Az EÖGYKE és FÖÖ karácsonyi ünnepi műsora
Karácsonyi zeneagapé
2018 Fővárosi Örmény Klub január
2018 Fővárosi Örmény Klub február
Örményországi utazási hirdetmény
• Fogolyánok emlékezete – Háromszék
• A fővárosi örmény csapat főzött Szépvízen – Eszergály Zsófia és Ispánki Kati
• Zalatnai hírek – Gyarmati Béla
• A Mélikekről – Gyergyóremete , Helytörténeti érdekességek
• Gálaműsor a Hegyvidéken – Hegedüs Annamária
• Parajd község és népe – A lakosság faji megoszlása – Incze Lajos
• „Élő emlékezet” – Örmény származású családok Marosvásárhelyen – 8. rész
Harmath-Izmael család
Csiky család
• Szomorújelentés: Pattantyús Ábrahám Miklós, dr. Tarján Tamás Arakhel
• Búcsú Tarján Tamástól
• Elhunyt Devich János csellóművész, a Zeneakadémia kamarazenetanszékének oktatója, Prf. emeritus – dr. Vígh Andrea
• Devich János gordonkaművész – Devich János (2007)
• Olvasói levél – Bálintné Kovács Júlia
• Az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek 2017. (XXI. évfolyam) évkönyv tartalomjegyzéke
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Krizdosz dznáv – ávédisz! Krisztus megszületett – hirdessétek!
Az erdélyi örmény-katolikus templomokban felcsendülő karácsonyi ének szavával
kíván áldott karácsonyi ünnepeket, egészséget, békességet és bőséget az új esztendőben az
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület és a Szerkesztőség

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület székhelye: 1015 Budapest, Donáti utca 7/a.
Postacíme: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/fax: 06(1) 201-1011
Bankszámlaszám: Budapest Bank Rt. Királyhágó fiók: 10100792-72594972-00000007
Elnök: dr. Issekutz Sarolta
– füzetek
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kéthavonta megjelenő kiadványa
A kiadványt támogatja:
		
Fővárosi Örmény Önkormányzat
(1054 Budapest, Akadémia u. 1. I. emelet 179, telefon: 332-1791),
a Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Zuglói Örmény Önkormányzat.
Nyilvántartási szám: 2.2.4/78/2002.
Felelős főszerkesztő és kiadó: dr. Issekutz Sarolta
Munkatársak: Dr. Sasvári László, dr. Issekutz Sarolta, Bálintné Kovács Júlia (Kolozsvár)
Szerkesztőség: 1251 Budapest, Pf. 70. Tel/Fax.: (1) 201-1011
Lapzárta: minden páratlan hónap első hétfőjén!
Tördelés: Harsáczki György
Nyomdai munkák: Pannónia Nyomda Kft.
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